
رفع التجميـد عن ال�شطر الثاين
 من امل�شروع

اختريت مع 7 جامعات وطنية اأخرى

يعانون من انعدام اأدنى الظروف
 ملزاولة تعليمهم ب�شكل جيد

بعد االنتهاء من كافة التجهيزات
 املتعلقة بت�شيريها

مداخيل حمام ال�صاحلني 
لت�صديد ديون بلدية احلامة

ك�شفت م�شالـح ولية خن�شلـة، عن اتخاذها لعديد الإجراءات 
بخ�شو�ص اإعادة العتبار للمركب احلموي حمام ال�شاحلني وذلك 

من خالل �شحب ت�شيريه من اخلوا�ص الذين ي�شتغلون مداخيلـه 
بطرق م�شبوهة، واأ�شافت ذات امل�شالح، اأن ت�شيري املركب اأ�شبح 

�ص 05بيد الوليـة وهو ما مّكن من حت�شني مداخيله...
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ُوجهت لهما تهمة طلب
 مزية غري م�شتحقة
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يكتنف الغمو�ص ملف ال�سكن الرتقوي املدعم يف �سيغته اجلديدة بباتنـة، فبعد اأن ا�ستفادت الوالية من 
ح�سة مقدرة بـ1000 وحدة، مت توزيعها على عدد من دوائر الواليـة، مل يتم حلد ال�ساعة الك�سف عن 

قوائم امل�ستفيدين رغم مرور قرابة ال�سنتني على اإيداع امللفات...

الت�سجيالت متت قبل قرابة �سنتني دون الك�سف عن قوائم امل�ستفيدين
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كرة اليد

بعد �سحب ت�سيريه من اخلوا�ص

غمـو�ض حول ال�صيغة اجلديدة لـ"LPA" بباتنة!

�شكانها طالبوا بلجنة حتقيق
 للنظر يف نوعية االأ�شغال

يف ظل تزايد اال�شتثمار فيها..

ال�شكان قالوا اأنها غري كافية
 مقارنة بتزايد الطلبات

م�صتة "املاجن" ببئر العر�ش 
تغرق يف االأوحـــال

�شطيف

ب�شكرة

�شوق اأهرا�س
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مولودية باتنة 

املولودية بطـال �صتويا 
ورحلة اإعادة املجد تنطلق 

بعد عقدين من الزمن
�ص 13
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نوارة بوبري

مهما اختلفت وجهات نظرنا حول بع�شنا 
وتاأزمت عالقاتنا وزادت �شلة اأرحامنا 

ودمائنا �شروخا وانق�شاما وت�شوهت �شمعتنا 
لدى بع�شنا البع�ص، فاتهمنا بع�شنا بالتق�شري 

والتخاذل اأو حتى بال�شرقة والف�شاد 
ف�شنكتفي مبحا�شبة بع�شنا البع�ص، واإن زادت 

جراحنا عمقنا فنحن وحدنا القادرون على 
مدواتها و�شفاءها بطرقنا اخلا�شة فقد 

تعودنا فعال طريقة العودة اإىل احلياة كطائر 
نكون  قد  نار  يف  احرتقنا  "الفينيك�ص" مهما 

ال�شبب يف ا�شتعالها ونحن على علم مبدى 
خطورتها لكننا متفقون دائما حول حكمة 

واحدة هي "اأنا وبن عمي على الرباين".
فلم نقبل ومل نكن لنقبل اأي تدخالت 
اأجنبية خارجية اأو مواعظ واإر�شادات 

دخيلة اأو حتى حتليلالت وت�شويرات 
لواقعنا ال�شيا�شي والجتماعي والقت�شادي، 

لأننا فعال نعلم مدى تلهف مثل هذه الدول 
املتطاولة على حالنا واملتكلمة با�شمنا اإىل 

احرتاقنا من جديدة وعودتنا للرماد لتكون 
نهايتنا التي �شتعلن بداية لهم لتحقيق 

ا�شرتاتيجياتهم وتنفيذ خمططاتهم والظفر 
مبطامعهم، وقد حملنا على اأكتافنا �شعار 

تبدلت  ومهما  الظروف  كل  خاوة" يف  "خاوة 
الأحوال،  لرنف�ص جملة وتف�شيال اأي نوع من 

هذه التدخالت التي لن تكون نارها على حالنا 
مثلما �شتكون راغبة يف ا�شتعالنا.

فالئحة الربملان الوروبي وحماولته 
التدخل يف ال�شوؤون الداخلية للبالد 

مازالت ت�شيل احلرب وتثري القهر يف نفو�ص 
اجلزائريني منظمات وهيئات واأفراد، 

لتوحدهم كما قلنا �شابقا على حكمة "اأنا 
وبن عمي على الرباين" بعد ان تعودوا على 

حل م�شاكلهم املحلية بحكمة "اأنا وخويا 
على بن عمي"... وهو نف�شه "الرباين" الذي 

ق�شمنا وق�شم ظهورنا و�شتتنا ونه�ص حلمنا 
ثم نخر عظمنا ومازالت فتنته ت�شري فينا 

وبيننا، ليغتنم اليوم فر�شة اختالفنا �شيا�شيا 
بفعل فنت دخيلة �شمحت بدخول "�شو�شة 

التق�شيم" اإىل جمتمعنا فيتظاهر دوليا باأنه 
مهتم بالأو�شاع الداخلية وم�شري البالد 

والعباد وا�شعا لوائح وحتليالت ل حمل لها 
من الإعراب ل تدرج اإل يف �شياق "�شب الزيت 

على النار".

عمي"...  وبن  "اأنا 
على الرباين

بطاقة حمـــــــــراء

قال:  بوزيد لزهاري 
)رئي�س املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان( 
داخلي  ط���رف  اأي  ا���س��ت��ق��واء  ..."نرف�س 

باخلارج.. وعلى النخبة التحرك".
قلنا: يا راجل... حتركوا اأنتم اوال.
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توجيه  عن  عرقاب  حممد  الطاقة،  وزيــر  ك�شف 
واعتماد  لإن�شاء  ال�شروط  بدفرت  تتعلق  تعليمات 
يف  الراغبني  على  تفر�ص  جديدة  وقــود  حمطات 
"�شريغاز"  مــادة  توفري  املجال  هــذا  يف  ال�شتثمار 
وهي وقود البرتول املميع، يف اإطار ال�شترياتيجية 
اأجل تقليل من فاتورة  التي تعتمدها احلكومة من 
البنزين  التقليدي على غرار  الوقود  النفقات على 
واملازوت.م�شريا اإىل التوقيع على مذكرة تعاون مع 
وترقية  تر�شيد  والنقل  العمومية  الأ�شغال  وزارة 

الطبيعي  الغاز  غــرار  على  بكرثة  املتوفرة  ــواد  امل
وامل�شال وامل�شغوط، عرب جتهيز اأكرث من 100 األف 
باعتباره احلل  الكربى،  املدن  �شيارة وكذا حافالت 
البنزين  العادي  الوقود  ا�شتعمال  من  للحد  الأمثل 
واملازوت، ف�شال عن تخ�شي�ص اإعانة تقدر بـ 50 يف 
املائة لتحويل ال�شيارات اخلا�شة و�شيارات الأجرة 
عن  ف�شال  الوقود،  من  النوع  هذا  ا�شتعمال  لرتقية 
املحافظة على ال�شعر املقدر بـ 9 دينار والإعفاء من 

ال�شريبة على ال�شيارات.

املوجهة  الأنرتنت  الت�شعرية اجلديدة خلدمة  الأحد، عن  ام�ص  ات�شالت اجلزائر،  �شركة  اأعلنت  ان  بعد 
ال�شركة،  ميغا.وح�شب   8 و  ميغا   4 بتدفق   Fibre و   ADSL عر�شي  يف  امل�شرتكني  اخلوا�ص  للزبائن 
اأ�شبحت  ل�شهرفيما  دج   3200 عو�ص  ل�شهر  دج   2599 مببلغ  اأ�شبحت  ميغا   4 لتدفق  اجلديدة  الت�شعرية 
5000 دج لل�شهر وهذا بداية من اليوم وبخ�شو�ص  3599 دج لل�شهر عو�ص  8 ميغا مببلغ  ت�شعرية تدفق 
امل�شرتكني احلاليني، الأ�شعار اجلديدة تطبق عليهم عند التعبئة املقبلة.علق الكثري من اجلزائريني بان 
م�شكلتهم لي�شت "دراهم" واأن هذه الت�شعريات اجلديدة  "ماتغلبهم�ص" واإمنا ال�شيء اللي "كرهلهم حياتهم 
"هو البطء ال�شديد يف التدفق . وهنا يكمن مدى حر�ص �شركة ات�شالت اجلزائر على تلبية احتياجات 

زبائنها على اأكمل وجه وال�شتجابة لتطلعاتهم كما تقول يف بيانها.

ــــــــرة  ـــت وزي ـــف ـــش ـــ� ك
والت�شالت  الربيد 
والال�شلكية  ال�شلكية 
ــات  ــي ــوج ــول ــن ــك ــت وال
والــرقــمــنــة، اإميــــان 
اأن  اإىل  فرعون  هدى 
الذهبية  الــبــطــاقــة 
حاليا  ت�شتعمل  التي 
�شبكة  م�شتوى  على 
�شيتم  فقط،  الــربيــد 
ب�شكل  ــا  ــه ــل ــي ــغ ــش تــ�
ال�شبكة  مــع  متبادل 

النتهاء  بعد  القادم  دي�شمرب  �شهر  مطلع  البنكية 
تاأدية  �شركة  مع  املجال  هذا  يف  اتفاقية  عقد  من 
“�شاتيم”  والنقدية  امل�شرتكة  البنكية  ال�شفقات 

بنوك   7 ت�شم  الــتــي 
خا�شة  و9  عمومية 
بريد  اإىل  ــة  ــاف ــش اإ�

اجلزائر.
مو�شحة  اأن الت�شغيل 
بينهما  املــــتــــبــــادل 
من  ــاح  ــج ــن ب مت  ـــد  ق
التقنية  الــنــاحــيــة 
اأكـــتـــوبـــر  �ــشــهــر  يف 
اأن  م�شيفة  املــا�ــشــي 
التي  اخلــدمــة  هـــذه 
ينتظرها بفارغ ال�شرب 
اجلهود  بف�شل  متت  لالت�شالت  اجلزائرية  زبائن 

يبدو اأن جامعة باتنــة 1 قد باتت اأ�شبه ببقـالـة، اإذ بات التي بذلها بريد اجلزائر لتنويع عرو�شه.
باإمكان من هب ودب غلق كلياتها دون وجه حق، وامل�شكلة اأن 
تنظيمات طالبية قد قفزت فوق كل احللول ال�شلمية مبا فيها 
فتح حوار مع الإدارة وراحت ت�شن اإ�شرابات خدمة لأجندة 
اأحزاب ما جعلت من جامعة باتنــة 1 قاعدة لها بتواطـئ من 
بع�ــص امل�شـوؤولني الذيــن مل يلجـوؤوا حلقهــم القانوين يف منع 
الإ�شرابــات الع�شوائيــة خا�شة واأن بع�ــص التنظيمات التي 
تقــوم بغلق كليات اجلامعة هي تنظيمــات قيد التاأ�شي�ص ول 

متلك اعتمادا يخولها مبمار�شة اأي ن�شاط.

هــي قيمــة الأربــاح التــي حققهــا املتعامــل العمومــي بريــد 
اجلزائر �شنة 2019 خلتم ميزانيته ل�شنة 2018، مما �شي�شمح 
له مبواكبة الع�شرنة ب�شكل اأي�شر ومتويل م�شاريعه ال�شتثمارية 
يف جمــال الرقمنــة، ح�شــب تاأكيــد وزيــرة الربيــد واملوا�شالت 
ال�شلكيــة والال�شلكيــة والتكنولوجيــات والرقمنــة، اميان هدى 

فرعون، وا�شفة "بالإيجابية" احل�شيلة املالية للموؤ�ش�شة.
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حدث واأن اأثار انتباهي �شريط وثائقي حول منتج 
من  �شربة  اأكرب  تلقت  ال�شركة  اأن  "كوكاكول" وكيف 

طرف امل�شتهلكني يف ال�شبعينيات عندما قررت تغيري 
الطعم الأ�شلي وا�شتبداله باآخر حيث مّت مقاطعتها 

كليا وخرجت اجلماهري اإىل ال�شوارع وهم ي�شكبون هذا 
امل�شروب ويتخل�شون منه يف النفايات اإىل اأن اأجربوا 

ال�شركة على الرتاجع والحتفاظ بالطعم الأ�شلي 
املاألوف واملحبب اأي�شا..وردة الفعل هذه تدل على اأن 

للم�شتهلك "مطلق الإرادة" يف التحكم باملنتجات ومب�شري 
ال�شركات اأي�شا..

لكن ما يحدث عندنا  اأننا نفتقر اإىل هذه الثقافة 
"لكل  "ال�شتهالكية" فتفر�ص ال�شركات منتجاتها مبنطق 

فولة كيال" و" كل فولة م�شو�شة تلقالها فروج اأعور" اأو 
مواطن اأعور يتغا�شى عن كل العيوب مع علمه واطالعه 

عليها، ورغم ذلك ل يرتدد يف اقتناء املنتج وهذا ما 
ي�شجع ال�شركات على ال�شتمرار يف الغ�ص و"الت�شليل" 

وتقدمي ما هو اأدنى للمواطن اجلزائري �شاربني اإلزامية 
معايري "اجلودة" املتعارف عليها يف العامل عر�ص "كل 

م�شنوع مبيوع" وهذا ما يحفز التمادي يف جتاهل احرتام 
امل�شتهلك ناهيك عن تلبية اأذواقه وهذا اأي�شا ما كان 

�شببا يف اإغراق ال�شوق بكل ما هو رديء من دون رقيب اأو 
ح�شيب اأو حتى "مقاطع"..

فامل�شروبات الغازية اجلزائرية وذات الأ�شماء 
العريقة املعروفة والتي عرفتها اأجيال متعاقبة 

فقدت كل نكهاتها الأ�شلية )الأ�شيلة( والتي كانت 
ذات م�شتوى رفيع..ولو افرت�شنا اأن ما تقدمه اليوم هو 

نوع من التجديد والتغيري فهو يف احلقيقة تغيري نحو 
�شركة  مرا�شلة  جربت  اأين  لل�شخرية  "..املثري  "الأ�شواأ
معروفة لأعلمها اأن طعم منتجها قد تغري كليا فقيل يل 
اأن هذا "حمال" فالطعم هو نف�شه منذ 140 �شنة ولكم 

اأن تت�شوروا لو اأن كل مواطن "قاطع" املنتج مع اإعالم 
ال�شركة ب�شبب املقاطعة فهل �شنتلقى ذات الرد؟!..

ولأن املنتج ما يزال يخ�شع للطلب وبنف�ص وترية التوزيع 
املوجه مل�شتهلك "ي�شري وال�شالم" ويتذمر دون دعم فعلي 
لتذمره فاإن ال�شركات ل جتد فرقا يف تقدمي الرديء من 

اجليد..
وتعترب اجلزائر من اأكرث الأ�شواق رواجا لل�شلع 

املغ�شو�شة واملقلدة بدءا من ال�شيارات وال�شلع 
الكهرومنزلية والتجميلية والغذائية وحتى الأدوية 

الأقل فاعلية.. فيدفع املواطن يوميا �شرائب �شخمة من 
اأمواله واأرواحه مع طغيان عقلية ا�شتهالكية غري موجهة 

حولت املواطن اإىل "بالوعة" �شّجعت على انت�شار كل ما 
هو دون م�شتوى ول يرتقي للذوق الب�شري يف اأ�شا�شه؟!.
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زووووووم الأورا�س....

�شورة حلي بوعقال 3 بباتنة بعد حملة "نقي حومتك" التي لقت جناحا باهرا بف�شل 
مواطنني اتفقوا على ان تكون مبادرتهم نابعة من نقاء "نفو�شهم"

ل�شرتجاع  الفرن�شية  ال�شلطات  مع  املفاو�شات  توقيف  عن  زيتوين،  الطيب  املجاهدين،  وزير  �شرح 
اكد  فرن�شا.كما  يف  املوجود  اجلزائري  والأر�شيف  اجلزائرية،  املقاومة  قادة  من  ال�شهداء  جماجم 
اخلارجية  وزير  معي  ووقعه  �شخ�شيا  "اأنا  وقعته  مكتوبا،  طلبا  فرن�شا  �شلمت  اجلزائر  اإن  زيتوين 

ال�شابق عبد القادر م�شاهل".

�سماح خميلي

الأورا�س بلو�س+



بلقا�سم  االأخــتــام  حافظ  العدل  وزيــر  اأكــد 
فيها  املتورط  الف�ساد  حماكمات  اأن  زغماتي، 
اجلمهور  اأمام  مفتوحة  علنية  �ستكون  وزراء 
وال�سحافة، لكن دون ال�سماح لهم بالت�سوير.

واأ�ساف زغماتي يف ت�سريح لو�سائل االإعالم 
اأم�ص االأحد على هام�ص تن�سيب املدير العام 
املحاكمات  اأن  ال�سجون،  الإدارة  بالنيابة 
وو�سائل  املواطنني  كل  اأمام  مفتوحة  �ستكون 
اأن كل االإجــراءات الالزمة مبا  االإعالم، كما 
فيها االأمنية قد مت اتخاذها ل�سمان  الظروف 

الالزمة.
املحكمة  غياب  ظل  يف  اأنــه  الوزير،  واأو�سح 
املن�سو�ص عليها يف الد�ستور ملثل هذه الق�سايا، 
مبا  الف�ساد  ق�سايا  يف  املتورطني  الــوزراء  فاأن 
فيهم الوزيرين االأولني �سيحاكمون يف املحاكم 

العادية.
تن�سيب  لعدم  القرار  هذا  زغماتي،  واأرجــع 

تخت�ص  والــتــي  ــدولــة  ــل ل الــعــلــيــا  املــحــكــمــة 
مبحاكمة الوزيرين االأولني وروؤ�ساء احلكومة 

خمالفات  يف  جــزائــيــا  متابعتهم  حـــال  يف 
ارتكبوها اأثناء ممار�ستهم ملهامهم.

لالنتخابات،  الوطنية  ال�سلطة  رئي�ص  قال 
حممد �سريف، اإن املعطيات التي بحوزة هيئته 
االنتخابات  يف  بها  الأباأ�ص  م�ساركة  اإىل  ت�سري 
حجم  بــزيــادة  تــفــاوؤلــه  عــن  مــعــرا  املقبلة، 

املقبلني على االنتخاب.
التي  املعطيات  وح�سب  ''اأنــه  �سريف:  واأ�سار 
امل�سار  يف  ال�سعب  ثــقــة  هــنــالــك  بــحــوزتــي، 
االنتخابي والثقة يف �سلطة االنتخابات التي 
تاأ�س�ست نتيجة حوار بني اجلزائريني، ولذلك 
اأمتنى اأن يزداد حجم املقبلني على االنتخابات 

التي �ستتم يف موعدها ويف هدوء تام''.
وعن الرتويج باأن ال�سلطة اأو اجلي�ص يدعمان 
الع�سكرية  املوؤ�س�سة  اأن  �سريف،  اأكد  مر�سحا، 
اأعلنت على ل�سان اأعلى م�سوؤول فيها، اأن ''عهد 
م�سيفا:  وانتهى''،  وىل  قد  الروؤ�ساء  �سناعة 

االأمــر،  بهذا  مقتنعا  �سخ�سيا  اأكــن  مل  ''ولــو 
الوطنية  ال�سلطة  تــويل  م�سوؤولية  قبلت  ملا 

امل�ستقلة لالنتخابات، فلي�ص يل ما اأنتظره من 
م�ساهمة  اأنتظره  فما  اإياه،  لتمنحني  الدولة 
ــايل،  احل للو�سع  بـــالدي  لــتــجــاوز  تاريخية 
من  الــبــالد  حتــريــر  يف  ـــدي  وال �ساهم  مثلما 

اال�ستعمار''.
خالل  من  ـــزم  ''واأج كالمه  يف  �سريف  و�سدد 
يوجد  ال  باأنه  لــالأحــداث،  اليومية  متابعتي 
مر�سح مدعوم من املوؤ�س�سة الع�سكرية وال من 
فائدة  توجد  ال  الأنه  الدولة،  يف  موؤ�س�سة  اأي 
من تزكية مر�سح على اآخر، فاأذناب الع�سابة 
ملحاولة  الفكرة  لهذه  يــروجــون  الــذيــن  هــم 
موقف  يل  و�سيكون  االنتخابي،  امل�سار  عرقلة 
يدعم  ــه  اأن حقه  يف  يثبت  ملن  حــازم  قانوين 

مر�سحا معينا''.

الوطني  التحرير  جبهة  حزب  يعلن  اأن  ينتظر 
نهاية  الرئا�سية  االنتخابات  من  النهائي  موقفه 
االأ�سبوع اجلاري اأو بداية االأ�سبوع املقبل كاأق�سى 
تقدير، ليك�سف ال�سخ�سية التي �سيدعمها من بني 
الرئا�سي  لال�ستحقاق  تقدموا  مرت�سحني  خم�ص 

املقرر يوم 12 دي�سمر.
جبهة  حــزب  ــاإن  ف متطابقة،  معلومات  وح�سب 
بالنيابة،  العام  اأمينه  بقيادة  الوطني  التحرير 
املكتب  با�سم  بيان  الإ�سدار  يتجه  �سديقي،  علي 
االنتخابي  وعـــاءه  خاللها  مــن  يوجه  ال�سيا�سي 
وي�ستند فيه ال�ست�سارات داخلية قامت بها قيادة 
االأفالن و�سط اأع�ساء اللجنة املركزية باالإ�سافة 
اإىل تقارير من املحافظات تخ�ص اآراء املنا�سلني يف 

املر�سحني اخلم�سة.
واأكدت م�سادر متطابقة من داخل املكتب ال�سيا�سي 
لالأفالن، باأن القيادة ح�سمت اأمرها يف دعم مر�سح 
الدين  عز  الدميقراطي  الوطني  التجمع  حــزب 
للقرار  نهائي  اإخــراج  حت�سري  يف  وبــداأت  ميهوبي، 
املكتب  اجتماع  يتوج  بيانا  يكون  اأن  يرجح  الــذي 

ال�سيا�سي نهاية االأ�سبوع اأو يوم ال�سبت �ساعات قبل 
انق�ساء احلملة االنتخابية يوم االأحد.

االأغلبية  حــزب  جعلت  التي  املـــررات  بني  ومــن 
قدمي  حتالف  وجــود  ميهوبي  يدعم  الرملانية 
�سابقا  الرئا�سي  التحالف  يف  �سواء  االأرنـــدي  مع 
مر�سح  يقدمها  التي  ال�سمانات  اإىل  باالإ�سافة 
العملية  من  العتيد  احلزب  حتييد  بعدم  االأرنــدي 
املرحلة  يف  الــتــعــايــ�ــص  ــتــمــرار  وا�ــس ال�سيا�سية 

القادمة.
قيادات  وكذلك  الرملان  غرفتي  يف  نــواب  وكــان 
احلملة  يف  انخرطت  الوطني  التحرير  جبهة  من 
االنتخابية مبكرا من خالل دعم ثالثة مر�سحني 
وعبد  فلي�ص  بــن  وعــلــي  تــبــون  املجيد  عبد  هــم 
العام  االأمني  اأن   غري  اأقل،  بدرجة  بلعيد  العزيز 
بالنيابة اأ�سدر تعليمة طالب فيها قيادات احلزب 
واإطاراته ومنتخبيه وكل منا�سلي احلزب للتحلي 
اتخاذ  يف  االندفاع  وعدم  وااللتزام  باالن�سباط 
مواقف فردية واأن ينتظروا القرار النهائي لقيادة 

احلزب يف الوقت املنا�سب.
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زغماتي.. حماكمة املتورطني �صتكون علنية مفتوحة للمواطنني

�صريف.. ال يوجد مر�ّصح مدعوم من اجلي�ش.. 

هل ي�صدر االأفالن بيانا يدعم فيه ميهوبي؟

الوطني

اأم�ص االأحد من والية ورقلة،  12 دي�سمر، عبد املجيد تبون،  التزم املرت�سح احلر لرئا�سيات 
برفع "التهمي�ص" عن مناطق اجلنوب.

وقال ال�سيد تبون خالل تن�سيطه لتجمع �سعبي بدار الثقافة يف اإطار فعاليات اليوم اخلام�ص 
ع�سر للحملة االنتخابية التي يجريها حتت �سعار )بالتغيري ملتزمون وعليه قادرون( انه يف حال 
جت�سيد  خالل  اجلنوب" من  مناطق  عن  والتهمي�ص  الغنب  "�سريفع  القادمة،  الرئا�سيات  يف  فوزه 
برناجمه "التنموي يف كافة القطاعات"، خا�سة "تلك التي لها �سلة باحلياة اليومية للمواطن"، 

كما تعهد اأي�سا بـ"اإ�سناد منا�سب امل�سوؤولية الإطارات من اجلنوب".
وتعهد من هذه الوالية اأي�سا بـ"وقف عمليات التوظيف عن طريق املناولة وتعوي�سها بالتوظيف 
لـ"دعم"  موجه  بنك  با�ستحداث  التزامه  وجدد  للمواطن  "العليا  للم�سلحة  �سمانا   املبا�سر"، 

م�ساريع ال�سباب والن�ساء املاكثات بالبيت مع "حماية العن�سر الن�سوي من كافة اأ�سكال العنف".
"�سد خمتلف  كما اأ�ساد من هذه الوالية ب"حكمة" القيادة العليا للجي�ص الوطني ال�سعبي يف 
 12 رئا�سيات  يف  بقوة  امل�ساركة  �سرورة  اإىل  املواطنني  داعيا  بالبالد"،  ترتب�ص  التي  املناورات 

دي�سمر "من اأجل حماية الوطن من كافة التهديدات واملناورات" التي ت�ستهدفه.

تعهد املرت�سح عبد القادر بن قرينة، اأم�ص االأحد، با�سرتجاع اأموال ال�سعب اجلزائري املنهوبة 
''منذ �سنة 1990 اإىل غاية بداية احلراك ال�سعبي يف 22 فيفري الفارط''.

فزت  حال  ''يف  ب�سكرة:  بوالية  ن�سطه  ال�سعبي  جتمعه  يف  الوعود  من  جملة  عن  حتدث  كما 
الإرجاع  فيفري،   22 غاية  اإىل   1990 �سنة  من  امللفات  جميع  فتح  �ساأعيد  اجلمهورية  برئا�سة 
يف  يواجهونها  التي  والعراقيل  الفالحني  اأحــوال  عن  املتحدث،  ذات  واأ�ساف  ال�سعب''.  اأمــوال 
اأجل  من  اجلزائري  الفالح  عمل  يعرقلون  ''كانوا  قــال:  حيث  الفالحية  املنتوجات  ا�سترياد 
ا�سترياد املنتوجات الفالحية من اخلارج، م�ست�سهدا بحادثة ا�سترياد البطاطا املوجهة للخنازير 
واحد  �سباك  اإحداث  خالل  من  ت�سجيعهم،  و  اجلزائريني  الفالحني  عمل  وبت�سهيل  كندا''.  من 
بتحويل  تتعلق  واقعة  عن  اأي�سا  وتكلم  الفالحي  االمتياز  قرو�ص  وكذا  املجال،  يف  لال�ستثمار 
م�سروع غر�ص 3 ماليني نخلة، اإىل 5 ماليني كرمة عنب املنتج للخمر، واأكد باأن هذا االأمر كان 

يقف وراءه اأحد وزراء ''الع�سابة'' املتواجدين حاليا رهن احلب�ص.

يف  للمواطنني  القوي  احل�سور  ميهوبي،  الدين  عز  الرئا�سية،  لالنتخابات  املرت�سح  اعتر 
جتمعاته ال�سعبية خالل حملته االنتخابية دليل وا�سح على اأن ال�سعب اجلزائري يريد االأمن 

واال�ستقرار.
ودعا املرت�سح عز الدين ميهوبي خالل جتمع �سعبي يف بلدية بوحنيفية مبع�سكر اأم�ص، ال�سعب 
اجلزائري للم�ساركة بقوة يف رئا�سيات 12 دي�سمر املقبل ل�سد اأي باب للفو�سى، م�سيفا:''اجلزائر 

م�ستهدفة لكن ال�سعب واع بذلك و�سريد بقوة يف االنتخابات''.
ويف �سياق اآخر تعهد الرجل االأول يف االأرندي برت�سيم يوم 27 نوفمر من كل �سنة يوما وطنيا 
للمقاومة ال�سعبية، مو�سحا يف هذا ال�سياق:''فيه مت مبايعة االأمري عبد القادر من اأجل مقاومة 

امل�ستعمر الفرن�سي ومنه تو�سعة رقعة املقاومة ال�سعبية عر الرتاب الوطني''.
االأجنبي  التدخل  الوطني ورف�ص  ال�سعبي  املتحدث مب�سريات دعم اجلي�ص  نوه  اأخر  �سياق  ويف 
ال�سعب  من  در�ص  ح�سل  وما  �سوؤوننا،  يف  التدخل  يف  يرغبون  ملن  قوية  ر�سالة  وهي  اجلزائر  يف 

لالأغراب علينا.
قال:''حتى  حيث   41 جمعته  يف  ال�سعبي  باحلراك  لالأرندي  بالنيابة  العام  االأمــني  وغــازل 

احلراك ال�سعبي رد بقوة عليهم رغم اأن الرملان االأوروبي يدعي الدفاع عليه".

قال املرت�سح لرئا�سيات دي�سمر، عبد العزيز بلعيد، اإن برناجمه ال�سيا�سي مبني على الفالحة 
ب�سكرة  اإن  االحد،  اأم�ص  ب�سكرة  بوالية  له  �سعبي  جتمع  يف  بلعيد  وقال  الفالحية.  وال�سناعة 
تعتر خزانا فالحي للجزائر، لذلك �سدد املتحدث على التزامه مبرافقة الفالح ودعمه ماليا 

وتوفري له كل ال�سروط لرفع االإنتاج.
كما تعهد بو�سع ا�سرتاتيجية ترويجية لت�سدير وت�سويق التمور التي تنتجها والية ب�سكرة، 
داعيا اإىل �سرورة ''ترويج اأجود �سلعنا يف اخلارج، يف وقت ت�سوقها دول اأخرى على اأ�سا�ص اأنها 

املنتجة لها''.
اإفريقيا واملغرب الكبري،  اإفريقيا، البد من فتح الطريق نحو  ''م�ستقبل اجلزائر نحو  اأن  ويرى 

لت�سدير التمور واملنتجات الفالحية، وفتح مراكز جتارية حقيقية''.
املوجه  الدعم  على  ا�ستولوا  بالفالحة  لهم  عالقة  ال  اأ�سخا�سا  اأن  للرئا�سيات،  املر�سح  واأ�سار 
بوالية  التمور  ميدان  يف  للبحث  وطني  معهد  اإن�ساء  برناجمنا  ''ويف  قائال:  احلقيقي،  للفالح 
ب�سكرة، �سنعيد النظر يف كيفيات منح الدعم''. كما �سدد على اأن االأولويات �ستمنح للبلديات يف 
جمال ا�ستخراج املياه اجلوفية، بعد اأن كانت كل ال�سالحيات عند الوالة.. �سنحول البلدية اإىل 

جمهورية �سغرية ودولة م�ستقلة لت�ساهم يف م�ساعدة الفالحني وت�سيري املجال الفالحي''.

12 دي�سمر، علي بن فلي�ص، خالل جتمع �سعبي له بوالية ميلة، اأم�ص  اأكد املرت�سح لرئا�سيات 
اأن لديه م�سروع �سيا�سي واقت�سادي واجتماعي، جاء ليطبقه الآجل اجلزائر. وقال اإن  االأحد، 
الثوابت والهوية الوطنية جتمع وال تفرق، بدينها االإ�سالمي ولغاتها االمازيغية والعربية بكل 

مكوناتهما، اأما �سيا�سيا فال�سعب هو من يقرر وهو من يبني موؤ�س�سات دولته.
الربوبية..  يتبنى  �سيا�سي  نظام  هناك  يكون  ''لن  انه  على  فلي�ص  بن  حر�ص  اآخر،  جانب  ويف 
�ساحب  انــا  لنا  ليقول  هــذا  يكون  من  القهار..  للواحد  والفخامة  القهار  للواحد  الربوبية 

الفخامة؟'' م�سريا انه �سيكون متوا�سعا مثله مثل اأي مواطن.
اأوقات عملهم، وبعد  النواب الرملانيني فقط يف  اإنه �سيح�سر احل�سانة ل�سالح  وقال بن فلي�ص 
انتهاء �ساعات عملهم �ست�سقط عنهم احل�سانة. واأن االمتيازات التي يتمتع بها هوؤالء �سيح�سل 

عليها من قبل ال�سعب الذي �سيقرر ذلك.
�ستاأتي  حينها  ديننا  مبادئ  الحرتام  ونعود  ال�سعبية  ال�سيادة  طريق  اإىل  ''�سنعود  انه  وقال 
مرافقة  ويجب  االقت�سادي،  القطاع  ت�سيي�ص  عدم  على  م�سددا  الرا�سد''،  واحلكم  الب�سرية 

وم�ساعدة التجار االأخيار واملظلومني لي�ص م�ساعدة الع�سابة واأذنابها.

بن فلي�ش: ''ال�صيادة لل�صعب.. 
وال ح�صانة مطلقة للربملانيني''

تبون يلتزم برفع "التهمي�ش" عن مناطق اجلنوب 

بن قرينة يتعهد با�صرتجاع االأموال املنهوبة

ميهوبي يتعهد برت�صيم يوم مبايعة
 االأمري عبد القادر عيدا وطنيا

بلعيد: اأولوياتي تطوير الفالحة

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

رئا�شيات 12 دي�شمرب 2019

ن�سرت وزارة الدفاع الوطني، 
اأم�ص االأحد، احل�سيلة العملياتية 

للجي�ص الوطني ال�سعبي ل�سهر 
نوفمر يف خمتلف املجاالت.

وح�سب وزارة الدفاع ويف اإطار 
مكافحة االإرهاب، متكنت وحدات 
اجلي�ص الوطني ال�سعبي مبناطق 

خمتلفة من الوطن من الق�ساء على 
اآخرين،   02 توقيف  اإرهابيني،   05

العثور على جثة اإرهابي وتوقيف 
االإرهابية. للجماعات  دعما   34

كما مت ا�سرتجاع قاذف �ساروخي 
اأ. ر. بي. جي7 ، 07 كال�سينكوف، 

االأ�سناف،  خمتلف  من  بندقية   44
م�سد�سني اآليني، 3758 طلقة من 

خمتلف العيارات.
ويف نف�ص االإطار، مت تدمري 26 

خمباأ لالإرهابيني و43 قنبلة 
تقليدية ال�سنع واأزيد من 78 كغ 

من املواد املتفجرة.

اأعلن وزير ال�سحة واإ�سالح امل�ست�سفيات، حممد مرياوي، وجود توجه لدى احلكومة لت�سليم 
ت�سيري الفندقة واملطابخ والنظافة على م�ستوى امل�ست�سفيات ل�سركات خا�سة، وقال مرياوي 

''اإننا نعمل على حت�سني ظروف االإقامة للمري�ص ولن نت�سامح مع اأي تق�سري ي�سجل على م�ستوى 
امل�ست�سفيات''، ويف هذا ال�سياق �سدد وزير ال�سحة باأن هناك تعليمات موجهة ملدراء املوؤ�س�سات 

االإ�ست�سفائية لرقمنة املواعيد الطبية لتق�سري مدتها.
من جهة اأخرى نفى الوزير اأي وجود للندرة يف االأدوية على م�ستوى امل�ست�سفيات، موؤكدا اأن 

خمزون االأدوية على م�ستوى ال�سيدليات املركزية يفوق 6 اأ�سهر، وك�سف مرياوي عن اال�ستعداد 
لفتح مراكز ملحاربة ال�سرطان بتمرنا�ست ووادي �سوف وورقلة، وذكر اأن اأكرث من 60 باملائة من 

االأدوية املوجودة يف ال�سيدليات املركزية خم�س�سة ملر�سى ال�سرطان.

الق�صاء على 
اإرهابيني   05
وتوقيف اثنني 

نحو ت�صليم اخلدمات يف امل�صت�صفيات للخوا�ش قريبا
ق. و



يكتنف الغمو�ص ملف ال�شكن الرتقوي املدعم يف �شيغته اجلديدة بباتنـة، فبعد اأن ا�شتفادت الولية من ح�شة 
مقدرة بـ1000 وحدة، مت توزيعها على عدد من دوائر الوليـة، مل يتم حلد ال�شاعة الك�شف عن قوائم امل�شتفيدين 

رغم مرور قرابة ال�شنتني على اإيداع امللفات.
على  ملفات  ــوا  ـــ اأودع ُمــواطــنــون  قـال 
ال�شيغة  �شمن  �شقـة  من  ال�شتفادة  اأمل 
مبختلف   "LPA" اجلــديــدة  ال�شكنية 
درا�شة  عملية  اأن  باتنـة،  ولية  دوائـر 
اأن  درجـــة  اإىل  كــثــريا  طــالــت  ملفاتهم 
بني  ُمعلقا  م�شريهم  بات  منهم  الكثريين 
اإىل  اللجوء  اأو  القوائم  اإ�شـهار  انتظار 
�شيغة �شكنية اأخرى، م�شيفني اأنه ورغـم 
ال�شنة  من  اأفريـل  �شهر  امللفات  اإيداعهم 
مل  الو�شيـة  اجلــهــات  اأن  اإل  املا�شية، 
عن  الإفــراج  موعد  ال�شاعة  حلد  حتدد 
قوائم امل�شتفيدين ولو اأن الوايل ال�شابق 
عن  املنا�شبات  اإحــدى  يف  �شرح  قد  كــان 
اإعالن ذلك خالل �شهر مار�ص من ال�شنة 
احلالية، لكن ذلك مل يتج�شد على اأر�ص 

الواقـع.
ياأتـي ذلك يف وقت ك�شـف م�شادر مطلعة 
عرب  ملف  اآلف   9 حوالـي  اإيـــداع  عــن 
الدوائر املعنية بهذه ال�شيغة اجلديدة، 
بلدية  م�شتوى  على  ملف  اآلف   4 منها 
ح�شة  من  ا�شتفادت  والتي  فقط  باتنة 

مقدرة بـ400 وحدة، مت اختيار اأر�شية 
200 وحدة يف  ببلدية ف�شدي�ص لإجناز 
مدينة  م�شتوى  على  العقـار  غياب  ظل 
باتنة، فيما مت توزيع باقي احل�شة على 

املعنيون  طالب  اأين  اأخــرى،  بلديـات   9
عرب  القوائم  عن  الك�شف  يف  بالإ�شـراع 
من  ا�شتفادت  الــتــي  الع�شـر  البلديات 

ح�ش�ص �شكنية �شمن هذه ال�شيغـة.
نا�سر. م
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ربـط   م�شروع  يــرى  اأن  املرتقب  من 
�شرق  ال�شّيار  بالطريق  باتنة  وليـة 
رفع  بعد  وذلـــك  قريبا  الــنــور  غــرب 
التجميد عن ال�شطر الثانـي منه بعد 
التق�شف  �شنوات من التجميد بحجة 

وتر�شيد النفقات العموميـة.
والذي  امل�شروع  من  الثاين  ال�شطر 
ميتد على م�شافة 38 كيلومرت، 5 كلم 
كلم  و33  البواقي  اأم  وليــة  باإقليم 
اأم�ص  عنه  قال  ميـلة،  ولية  باإقليم 
يف  والنقل  العمومية  الأ�شغال  وزيــر 
زيارته مل�شاريع قطاعه بولية باتنة، 
بـ3  ماليا يقدر  اأنه خ�ش�ص له غالفا 
�شتنطلق  حيث  �شنتيم،  مليـار  اآلف 
الذي  الوقت  يف  قريبا،  الأ�شغـال  به 

بلغت فيه ن�شبة الأ�شغال على م�شتوى 
ال�شطر الأول من امل�شروع على م�شافة 
ولية  باإقليم  يقع  والــذي  كلم   22

باتنة، 77 باملائــة.
فتح  الطريق  ــذا  ه �ــشــاأن  ــن  وم ــذا  ه
القت�شادية  للحركية  جديدة  اآفاق 
يربطهـا  اأنــه  خا�شة  باتنة،  بولية 
امل�شروع  اأن هذا  مبيناء جن جن، كما 
املجاورة  الوليات  ربط  من  �شيمكن 
واملناطق  وب�شكرة  خن�شلة  �شيما  ل 
بولية  جن  جن  مبيناء   - املحيطة 
جيجل، وهو ما �شيحول ولية باتنة 
املتعاملني  ملختلف  عبور  منطقة  اإىل 

القت�شاديني يف �شرق البالد.

للم�شاركــة  باتنـة  جامعـــة  اختيار  مت 
الدولية  للجائـــزة  العا�شـرة  الطبعة  يف 
والتي    "Hult prize" للمقاولتيــة 
ت�شرف عليها الوليات املتحدة الأمريكية، 
حيث �شيمثل عدد من طلبة الولية رفقة 
�شبع وليات من الوطن امل�شاريع امل�شاركة 
بـ1مليون  قيمتها  املقدر  اجلائزة  هذه  يف 
على  اأم�ص  �شبيحة  اأجريت  فيما  دولر، 
بولعيد  بــن  م�شطفى  جامعة  م�شتوى 
جمموعة   17 لـ  الت�شفوية  املناف�شات 
من املناف�شني لأجل الو�شول اإىل املراتب 

الثالثة الأوىل.

اأحد  اأ�شار  املناف�شات،  وعلى هام�ص هذه 
امل�شرفني عليها، اأن هذه اجلائزة الدولية 
اخلم�شينية  ــرى  ــذك وال تــزامــنــا  جـــاءت 
ح�شورها  اجلزائر  لت�شجل  الأر�ــص  ليوم 
يف  دولـــيـــة  جــامــعــة   2000 �ــشــمــن  مـــن 
الــعــامل، وجـــاءت مــن بــني �ــشــروط قبول 
خمتلف  طلبة  قبل  من  املقدمة  امل�شاريع 
الــتــخــ�ــشــ�ــشــات اجلــامــعــيــة ممــن اأبــــدوا 
م�شاريع  اقرتاحهم  بامل�شاركة  اهتمامهم 
على  اإيجابي  اأثــر  لها  ومبتكرة  ربحية 
املواد  دومنا  اإجنازها  اإىل  اإ�شافة  البيئة 
�شمن  مــن  جـــاءت  كما  منها،  املر�شكلة 
الدولية  اجلــائــزة  يف  امل�شاركة  �شروط 
واحد  اإىل  اأفكارهم  و�شول  للمقاولتية 

مليون م�شتعمل  للم�شروع املقدم.
ال�شاأن �شيف اهلل ه�شام  ذات  وك�شف يف 
مدير �شابق لهذه الطبعة التي احت�شنت 
على م�شتوى جامعات الوطن اإىل م�شاعيه 
على  مــرة  لأول  لحت�شانها  ال�شخ�شية 
عليها  املوافقة  متت  حيث  باتنة  م�شتوى 
تعنى  الــتــي  الــتــظــاهــرة  هـــذه  لتنظيم 
بها  والتعريف  وتطويرها  اأفكار  بخلق 
بكيفية  تهتم  واأنــهــا  ل�شيما  اخلــارج  يف 
اأ�شار  كما  باملحيط،  والعناية  املحافظة 
الأ�شاتذة  م�شاهمة  اإىل  املتحدث  ذات 
اجلامعي  القطب  م�شتوى  على  اجلامعيني 
بف�شدي�ص،  داراملقاولتية  1و2،  باتنة 
والوكالة الوطنية لدعم وت�شغيل ال�شباب 
و�شط  بباتنة  املناف�شة  هــذه  تنظيم  يف 
ظروف ح�شنة، جتدر الإ�شارة اأن الطلبة 
املتناف�شني ا�شتفادوا  قبل الدخول يف هذه 
املناف�شة من  دورات تكوينية حول كيفية 

حتويل الأفكار اإىل م�شاريع مبتكرة.

ل�صتكمـال مليـار  اآلف   3
 ربط باتنة بالطريق ال�صّيار

جامعة باتنة ت�صارك لأول مرة
 يف اجلائزة الدولية للمقاولتية 

غمـو�ض حول ال�صيغة اجلديدة لـ"LPA" بباتنة

نا�سر. م

حفيظة. ب

رفع التجميـد عن ال�شطر الثاين من امل�شروع 

اختريت مع 7 جامعات وطنية اأخرى

عجلة التنمية م�صلولـة بغ�صيـرة

اإميان. ج

ال�شكان ي�شتكون التهمي�ش واالإق�شاء من امل�شاريع التنموية

يطرح م�شكل اإجنـاز الأقطاب العمرانية 
تخ�شي�ص  دون  بــبــاتــنـــــة،  اجلـــديـــدة 
العديد  اخلدماتية،  للمرافق  م�شاريع 
ال�شنوات  خالل  بالولية  الت�شاوؤلت  من 
القطب  �شكان  يــطــرح  حيث  الأخــيـــــرة، 
بقوة،  امل�شكلة  هــذه  حملة  الــعــمــراين 
خا�شة اأن هذه املدينة اجلديدة ل تزال 
غرار  على  املــرافــق،  مــن  للعديد  تفتقر 
الأحياء  �شكان  ويطالب  الربيد،  مراكز 
اجلديدة بباتنة على غرار كل من القطب 
3 بالإ�شافة  1 و2 وكذا  العمراين حملة 
ال�شلطات  مــن  م�شكن   1650 حــي  اإىل 
ب�شرورة  املعنية  اجلهات  وكــذا  املحلية 
التعداد  واأن  �شيما  للربيد  مركزا  توفري 
ال�شكاين بهذه الأحياء يف تزايد م�شتمر 

فقد فاق 50 األف قاطن.
بالإعالم  املكلف  ك�شف  ال�شدد  هذا  ويف 
نيوز"،  لـ"الأورا�ص  اجلـــزائـــر  بــربيــد 
مع  الجــتــمــاعــات  مــن  العديد  عقد  عــن 
بريد  مــركــز  لتوفري  املحلية  ال�شلطات 

اأي   ،3 حملة  العمراين  القطب  لقاطني 
اأن امل�شروع �شمن اأجندة وح�شابات بريد 
�شيقدم  املركز  هذا  واأن  خا�شة  اجلزائر 
اإىل   1650 حي  لقاطني  اأي�شا  خدماته 
غاية تخ�شي�ص مركز بريدي لهم، م�شيفا 

و�شع  تخ�شي�ص  اإىل  خل�ص  الجتماع  اأن 
اإىل  فقط  يحتاج  ملقر  املحلية  ال�شلطات 
اإعادة تهيئة �شيدخل حيز اخلدمة مطلع 
ال�شنة املقبلة، اأما يف حالة اإذا مت مبا�شرة 
اأ�شغال واإجناز مركز للربيد جديد �شيتم 
واأن  �شيما  املقبلة  ال�شنة  نهاية  ا�شتالمه 
عدد �شكان القطب العمراين حملة 3 قد 
املتعارف  ومن  �شاكن  األــف   25 اإىل  و�شل 
اآلف   10 لكل  بريد  مركز  تخ�شي�ص  هو 
�شاكن، وح�شب ما اأكده ذات املتحدث اأي�شا، 
اأن الأحياء ال�شكنية اجلديدة، �شتح�شى 
يف  م�شتواها  على  بريدية  مراكز  بفتح 
ا�شتالم  �شيتم  اأنه  م�شيفا  الآجــل،  اأقــرب 
مكتبني للربيد بحي بوعقال وكذا بوادي 

املاء نهاية دي�شمرب اجلاري. 

فيما طماأن بريد اجلزائر زبائنه واأكد فتحهـا قريبا

جتمعات �صكنية جديدة باآلف ال�صكان دون مراكز بريديــة بباتنة

�سميحة. ع

اأكد العديد من �شكان بلدية غ�شرية جنوب 
اأن منطقتهم مل ت�شتفد من  ولية باتنة، 
اإليـه،  يتطلعون  الــذي  بال�شكل  امل�شاريع 
يف  منعدمة  احليوية  املرافق  من  فالعديد 

 7 �شكانها  تعداد  يفوق  بلدية 
ن�شـمة، يف وقت دفع  اآلف 

الن�شداد  ثمن  املعنيون 
�شهدته  الــذي  الإداري 

البلدية غاليا.
من  ا�شتكوا  ال�شكان 

�شيا�شة الإق�شاء والتهمي�ص 
والتي ياأتي على راأ�شها ال�شكن، 

التي  احل�ش�ص  اأن  مــوؤكــديــن 
ا�شتفادت منها بلدية غ�شيـرة 

مل تــغــطــي الــطــلــب املــتــزايــد 
�شيغته  يف  خا�شة  ال�شكن  على 
التماطـل  عن  ناهيك  الريفية، 
ال�شكنات  اإجنـــاز  يف  احلا�شل 
الأ�شغال  اأن  رغم  الجتماعي 

 2013 �شنة  خـــالل  انطلقت 
منها،  امل�شتفيدين  قــوائــم  تعليق  ومت 
اأحد  كذلك ت�شكل م�شكلة انعدام التهيئة 
اهتمامات ال�شكان، حيث اأكدوا اأن بلديتهم 

مل ت�شتفد منذ �شنوات من عمليات تعبيد 
�شيانة  واإعادة  الريفية  وامل�شالك  للطرق 
التهيئة  غــيــاب  عــن  ناهيك  ــفــة،  الأر�ــش
ــق  ــل ــع ــت ـــا ي ـــم ـــي ف

تو�شيعها  وعدم  ال�شحي  ال�شرف  ب�شبكة 
الأحياء  من  العديد  جعل  ما  �شنوات  منذ 
عر�شة مل�شاكل ال�شرف ال�شحي، كما عّرج 
املعنيون اإىل معظلة تلوث الوادي الأبي�ص 
اأ�شود  وادي  ال�شكان  ح�شب  اأ�شبح  الــذي 
ب�شبب ا�شتقباله للمياه امللوثة الأمر الذي 

على  املمتد  الأخ�شر  ال�شريط  يهدد  بات 
طول 15 كلم ويحتوي على اأ�شجار النخيل 
مهددة  اأ�شبحت  ــرى  اأخ مثمرة  واأ�شجار 
بالتال�شي ب�شبب و�شول املياه امللوثة اإليها، 
فيما اأتى اجلفاف على الفالحة باملنطقة 
يف ظل غياب ال�شواقي واحلواجز املائية، 
كما تطرق حمدثونا اإىل قطاع بال�شياحة، 
اأن بلدية غ�شرية  اأنه  ورغم  اأكدوا  حيث 
ال�شياحية  املناطق  اأهــم  من 
على  لحتوائها  بالولية، 
امل�شنفة  غـــويف  �ــشــرفــات 
ـــا حتـــويـــه من  ــا مل ــي ــامل ع
ــعــيــة  ــي مــــنــــاظــــر طــب
خالبة جتمع بني التل 
وم�شاحات  وال�شحراء 
�شا�شعة من النخيل، بالإ�شافة 
اإىل وجود الوادي الأبي�ص، لكن دون 
يف  ــوؤهــالت  امل هــذه  كــل  ا�شتغالل  يتم  اأن 
باملنطقة  ال�شياحية  احلركية  تن�شيط 
ت�شري  بها  التنمية  عجلة  تبقى  والــتــي 
عن  البعد  كل  وبعيدا  ال�شلحفاة  بخطى 

اآمال وتطلعات �شكانها.



 يف ظل تزايد اال�ستثمار فيها..

حمطة  مدير  بوعي�شة  �شالح  ــد  اأك
وتربية  الــبــحــري  لل�شيد  ب�شكرة 
عرفت  قد  ال�شعبة  هذه  باأن  املائيات 
الكبري  الإقــبــال  بف�شل  كبريا  تطورا 
ــرف  ــار فــيــهــا مـــن ط ــم ــت ــث ــش ــى ال� ــل ع
ــني بـــوليـــة بــ�ــشــكــرة وكـــذا  ــالح ــف ال
ال�شتغالل الوا�شع للم�شطحات املائية 
والتوجه نحو التكوين بها وال�شتثمار 
من  امل�شالح  ذات  متكنت  حيث  فيها، 
ال�شمكي  بال�شتزراع  تغطية  ت�شجيل 
250 حــو�ــص يف حــني ل  مــن  لأكـــرث 
اأن  بــعــد  مــتــوا�ــشــلــة،  العملية  تـــزال 

النوع  هــذا  اأهمية  الفالحون  اأدرك 
ي�شمن  الذي  الفالحي  ال�شتثمار  من 
للقطاع  هــامــة  ايجابية  انعكا�شات 
باملواد  ال�شقي  مياه  تغذية  غرار  على 
الرثوة  وا�شتغالل  جهة  من  الع�شوية 
وخا�شة  اأخـــرى،  جهة  من  ال�شمكية 
اخلا�شة  الأحـــوا�ـــص  م�شتوى  عــلــى 
بال�شقي الفالحي التي جتاوزت �شعتها 
عرفت  والــتــي  مكعب  مــرت   4000 ال 
على  املناطق  بعديد  وا�شعا  انت�شارا 
غرار ملزيرعة �شيدي عقبة وطولقة، 
التعاون  ثقافة  انت�شار  اإىل  اإ�شافة 

والــتــبــادل بــني الــفــالحــني مــن خالل 
املعارف  تــبــادل  اأو  ــات  ــريق ال تــوزيــع 

ال�شعبة  تو�شع  من  زاد  ما  واخلــربات 
وجناحها ب�شكل ملحوظ .

�صعبة تربية املائيات ت�صهد قفزة نوعية بب�صكرة

نوارة.ب

فيما انهارت اأ�سعار الدجاج 

اأ�صعار ال�صمك ت�صل اإىل 
م�صتويات قيا�صية ب�صطيف 

�سكانها طالبوا بلجنة حتقيق للنظر يف نوعية االأ�سغال 

وقف على حقيقة الو�سع التنمية

تتوا�شل معاناة �شكان م�شتة املاجن 
�شطيف  لولية  ال�شرقية  باجلهة 
الكارثية  الو�شعية  ظــل  يف  ــذا  وه
غري  الطرقات  عليها  تتواجد  التي 
التي  اأ�شهمت الأمطار  املعبدة، حيث 
يف  املنطقة  على  موؤخرا  ت�شاقطت 
غرق امل�شتة يف الأوحال مما ت�شبب 
ــص  ــدار� امل ــة يف  ــش ــدرا� ال تــوقــف  يف 
ال�شعوبات  ب�شبب  ــيــة  ــتــدائ الب
يف  التالميذ  يواجهها  التي  الكبرية 

الو�شول اإىل مقاعد الدرا�شة.
مطلبهم  فاإن  امل�شتة  �شكان  وح�شب 
الرئي�شي يتمثل يف تعبيد الطرقات 
والتي  احلــالــيــة  و�شعتنها  ب�شبب 
ت�شببت يف عزلة القرية عن العامل 

املواطنني  قــيــام  ورغـــم  ــي،  ــارج اخل
تعبيد  اأجــل  من  فردية  مبــبــادرات 
هذه الطرقات اإل اأن الأمر يبقى غري 
كافيا مع التخوف من تاأزم الأو�شاع 

اأكرث مع حلول ف�شل ال�شتاء.
م�شروع  من  امل�شتة  ا�شتفادة  ورغم 
اإجناز الطريق اإل اأن الأمور مل تتغري 
كثريا بحكم اإهرتاء الطريق املعبدة 
من  والأثر  فقط،  ق�شرية  فرتة  بعد 
ذلك قال ال�شكان اأن هناك جتاوزات 
مرت   500 نحو  تعبني  مــ�ــشــروع  يف 
مطالبني باإيفاد جلنة حتقيق للنظر 
يف نوعية الإجناز، مع املطالبة اأي�شا 
وقت  اأقرب  يف  والإ�شكال  هذا  بحل 

ممكن من طرف ال�شلطات املحلية. 

بلكاتب  حممد  �شطيف  وايل  نــزل 
املعزولة  ـــاء  ـــي والأح ــرى  ــق ال اإىل 
واملهم�شة ببلدية عني عبا�شة غرب 
منطقة  بزيارة  قام  حيث  الولية، 
بالت�شاقط  املــعــروفــة  ــة  ــوك ــاك ط
ال�شتاء  ف�شل  خالل  للثلوج  الكثيف 
تهيئة  اأ�شغال  �شري  على  وقف  حيث 
ــي والــتــي عــرفــت تــاأخــرا كبريا  احل
مع  حديثه  بعد  الـــوايل  ــر  اأم حيث 
املواطنني باإ�شناد ما تبقى من اأ�شغال 
من  العمرانية  التهيئة  مديرية  اإىل 

اأجل تقلي�ص مدة الإجناز.
فقد  عبا�شة  عني  بلدية  مبقر  اأمــا 
عاين الوفد الولئي و�شعية قانوية 
الـــوقـــوف على  الــبــلــديــة حــيــث مت 
الثانوية  جلدار  الكارثية  الو�شعية 

ــراف  ـــوايل يــقــرر الإ�ــش ممــا جعل ال
ــدار  اجل ترميم  اأ�ــشــغــال  درا�ــشــة  يف 
جلنة  اإيــفــاد  مع  للثانوية،  الــواقــي 
يف  للنظر  الرتبية  مدير  يرتاأ�شها 
هذه  يف  املوجود  الكتظاظ  م�شكل 

الثانوية.
البلدي  امللعب  ق�شية  ــذت  اأخ كما 
�شباب  حــديــث  مـــن  كــبــريا  حــيــزا 
حيث  الــولئــي  الــوفــد  مــع  املنطقة 
طالب ال�شباب ب�شرورة تهيئة امللعب 
البلدي يف اأقرب الآجال وهو ما جعل 
ال�شلطات الولئية ممثلة يف مديرية 
ال�شباب والريا�شة تقرر تغطية هذا 
مع  ال�ــشــطــنــاعــي  بالع�شب  املــلــعــب 
القريب  يف  مرافقه  خمتلف  تهيئة 

العاجل. 

بــاأ�ــشــواق  ال�شمك  ــعــار  اأ�ــش عــرفــت 
ارتفاعا  �شطيف  بــوليــة  اجلملة 
حيث  الفارطة  ــام  الأي خالل  كبريا 
من  الواحد  الكيلوغرام  �شعر  و�شل 
�شمك ال�شردين اإىل نحو 800 دينـار 
اإىل   400 حـــدود  يف  كــان  اأن  بعد 
500 دينار وهي الأ�شعار التي تعترب 
املواطنني  نظر  يف  للغاية  مرتفعة 
ــدرة  ــق ل�ــشــيــمــا يف ظـــل تـــدهـــور ال

ال�شرائية خالل الأ�شهر الأخرية.
الأ�شماك  اأنــواع  خمتلف  تعد  ومل 
يف متناول اأ�شحاب الدخل ال�شعيف 
وحتى املتو�شط يف ظل بقاء الأ�شعار 
ال�شهرين  قاربت  فرتة  منذ  مرتفعة 
هذا  اأرجعوا  والذين  الباعة  ح�شب 
الناجم  العر�ص  قلة  اإىل  الرتفاع 
منذ  ال�شائدة  اجلوية  الظروف  عن 
من  املمار�ص  الحتكار  فالعن  فرتة 
مما  ال�شيادين  كــبــار  بع�ص  ــرف  ط

والتي  الأ�ــشــعــار  التهاب  يف  ت�شبب 
خالل  اأكرث  لالرتفاع  مر�شحة  تبقى 

ف�شل ال�شتاء.
اللحوم  اأ�شعار  عرفت  املقابل  ويف 
كبريا  انهيارا  "الدجاج"  البي�شاء 
و�شل  اأن  بعد  الفارطني  اليومني  يف 
نحو  اإىل  الواحد  الكيلوغرام  �شعر 
200 دج بعد اأن قارب 400 دج منذ 
اأرجه  الــذي  النهيار  وهــو  اأ�شابيع، 
الإنتاج  وفــرة  اإىل  الــدواجــن  مربو 
يف الوقت الراهن بعد تراجع تاأثري 
وانخفا�ص  الــوبــائــيــة  الأمـــرا�ـــص 
اأن  ولو  ال�شي�شان،  اأ�شعار  يف  ن�شبي 
يف  ح�شبهم  �شي�شهم  النــهــيــار  هــذا 
حال  يف  فادحة  خل�شائر  تكبيدهم 
اأن  بحكم  طويلة  لفرتة  ا�شتمراره 
�شعر البيع باجلملة مل يتجاوز مبلغ 

الواحد. للكيلوغرام  دينار   150

م�صتة "املاجن" ببئر العر�ض 
تغرق يف الأوحـال 

الوايل يزور القرى املهم�صة 
بعني عبــــــــا�صة

ويالن  ببلدية  الريفي  لل�صكن  وحدة   154
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عبد الهادي. ب 

عبد الهادي. ب 

عبد الهادي. ب 

يعي�ص طلبـة مدر�شة الغابات 
بعا�شمة الولية خن�شلة، 

معاناة كبرية جراء انعدام 
خمتلف ال�شروريات على غرار 

النقل واملطعم وكذا النادي 
وهو ما ا�شتاء له جميع الطلبة 

خا�شة طلبة ما�شرت 2 الذين 
اأكدوا اأنهم يعي�شون و�شط 
جو ل ي�شمح لهم مبزاولة 

ن�شاطهم التعليمي خا�شة و�شط 
تهديدات تطال الطالبات 
من طرف الل�شو�ص الذين 

يرتب�شون بهم حماولني خطف 
الطالبات وال�شتيالء على 

ممتلكاتهم.
وقد دعا الطلبة امل�شوؤولني 
وال�شلطات املعنية ب�شرورة 
التدخل العاجل وو�شع حد 
ملثل هذه التجاوزات وتوفري 
كل ال�شروريات، اأين هددوا 
بتنظيم حركة احتجاجية 

وا�شعة والرجوع اإىل جامعة 
ال�شهيد عبا�ص لغرور ومزاولة 

درا�شتهم باأي �شكل من 
الأ�شكال، الطلبة اأ�شاروا اإىل 

اأنهم يعانون من عدم توفر 
مطعم خا�ص بهم خا�شة واأن 

املدر�شة جاءت يف منطقة 
ينعدم فيها كل �شيء ول توجد 

حتى حمالت مبحاذاتها، ويبقى 
طلبة مدر�شة الغابات التي 
دخلت حيز اخلدمة خالل 

ال�شنة اجلارية يعانون يف ظل 
لمبالة امل�شوؤولني واجلهات 

املعنية.

يوميات بائ�صة 
لطلبة مدر�صة 

الغابـات 

معاوية. �ص

�سطيف

�سوق اهرا�س

اأم البواقـي

ب�سكرة

بعد �سحب ت�سيريه من اخلوا�ص

ال�سكان قالوا اأنها غري كافية مقارنة بتزايد الطلبات

بعد االنتهاء من كافة التجهيزات املتعلقة بت�سيريها

خن�شلـة،  ـــة  ولي م�شالـح  ك�شفت 
عــن اتــخــاذهــا لــعــديــد الإجـــــراءات 
للمركب  العتبار  ــادة  اإع بخ�شو�ص 
من  وذلــك  ال�شاحلني  حمام  احلموي 
اخلوا�ص  مــن  ت�شيريه  �شحب  خــالل 
بطرق  مداخيلـه  ي�شتغلون  الــذيــن 

م�شبوهة.
ت�شيري  اأن  امل�شالح،  ذات  واأ�ــشــافــت 

ما  وهــو  الوليـة  بيد  اأ�شبح  املركب 
مّكن من حت�شني مداخيله، حيث بلغت 
�شهريا،  �شنتيم  مليون   350 حــوايل 
تكن  مل  احلــامــة  بلدية  اأن  م�شيفة 
تتلقى منه اأي مداخيل يف وقت �شابق 
ت�شتفيد  فهي  الراهن  الوقت  يف  لكن 
تقوم  وهي  املركب  هذا  مداخيل  من 
بت�شديد خمتلف ديونها التي تراكمت 

عليها منذ �شنوات والتي كادت تدخل 
ا�شطر  ما  وهــو  الق�شاء  يف  البلدية 
وحتويل  الــتــدخــل  اإىل  الــ�ــشــلــطــات 
اخلامة  لبلدية  ــب  ــرك امل مــداخــيــل 
من  كانت  التي  وهي  الديون  لت�شديد 
اإعــادة  خاللها  مــن  يتم  اأن  املنتظر 

العتبار وتاأهيل و�شيانة املركب.

ب�شوق  ويــالن  بلدية  م�شالح  ك�شفت 
ــن ا�ــشــتــفــادتــهــا مــوؤخــرا  اأهـــــرا�ــص، ع
ال�شكن  �شيغة  يف  معتربة  ح�شة  من 
فالحية،  منطقة  باعتبارها  الريفي 
�شكنية  وحــدة   154 بـ  قــدرت  والتي 
 50 م�شتوى  على  الأ�ــشــغــال  انطلقت 
البلدية  �شكان  اأن  اإل  منها،  وحــدة 
وكذا م�شالح البلدية اعتربتها ح�شة 

عليها  الطلب  بتزايد  مقارنة  �شئيلة 
على  املو�شوعة  امللفات  عــدد  فــاق  اإذ 
ملف،   800 ال  ــرية  الأخ هذه  طاولة 
�شكانها  ورغبة  املنطقة  لطبيعة  نظرا 
الفالحية  باأرا�شيهم  ال�شتقرار  يف 
اأزمــة  اإىل  اإ�شافة  فيها  وال�شتثمار 
ال�شكن التي يعانون منها والتي �شت�شمح 
ال�شكن  �شيغة  من  الإ�شافية  احل�ش�ص 

الريفي الأكرث طلبا بالبلدية بالتقليل 
منها ورد العتبار لقطاع الفالحة بها، 
اجلهات  منا�شدة  اإىل  ببع�شهم  دفع  ما 
احل�ش�ص  حجم  يف  بالنظر  املعنية 
املمنوحة لهذه البلدية بالذات واإدراج 
تكون  جديدة  اأخرى  �شكنية  م�شاريع 
من  والتخفيف  الطلب  بتغطية  كفيلة 

م�شكل ال�شكن.

عادت اأم�ص، املحطة الربية اجلديدة 
البواقي،  اأم  مبدينة  امل�شافرين  لنقل 
جاهزة  اأ�شحت  اأن  بعد  جمددا  للعمل 
من  النتهاء  مت  اأن  بعد  لال�شتغالل 
كافة الإجراءات املتعلقة بت�شييــرها.
توظيف  مت  اأن  بــعــد  ذلـــك  يـــاأتـــي 
املــ�ــشــتــخــدمــني بــهــا وكـــــراء املــحــالت 
ــتــجــاريــة وحتــديــد  والــفــ�ــشــاءات ال
ا�شتغالل  بحقوق  املتعلقة  التعريفات 
حتديد  اإىل  بــالإ�ــشــافــة  املــحــطــة 
م�شارات ونقاط توقف مركبات النقل، 
غالفا وت�شم املحطة الربية لنقل امل�شافرين  اإجنازها  تطلب  والتي  ماليا قدره   970  مليون دينار واأوكل اجلديدة 

ل�شتغالل  الوطنية  لل�شركة  ت�شيريها 
املحطات الربية للجزائر  )�شوقرال(  
امل�شافرين  راحـــة  و�ــشــائــل  خمتلف 
ومكتب  النتظار  ف�شاءات  غرار  على 
اأنها  عــن  ف�شال  لــالأمــن  واآخـــر  للربيد 
اأمن  ل�شمان  مراقبة  بكامريات  مزودة 

امل�شافرين، ح�شب ذات امل�شدر.
وذكر مدير النقل اأن طاقة ا�شتيعاب 
مليون   1 بحوايل  تقدر  املحطة  هذه 
اأنها تتوفر  اإىل  �شنويا،  م�شريا  م�شافر 
ــل  داخ الــنــقــل  خــطــوط  معظم  عــلــى 

ولية اأم البواقي  وخارجها.

مداخيل مركب حمام ال�صاحلني 
لت�صديد ديون بلدية احلامة

املحطة الربية اجلديـدة ت�صتاأنف العمل جمددا

خن�سلــة

معاوية. �ص

نوال. ب

�ص. ب

 يعانون من انعدام 
اأدنى الظروف ملزاولة 

تعليمهم ب�سكل جيد



فاقت الواردات اجلزائرية من احلبوب 2.11 مليار دولر خالل الأ�شهر الت�شعة الأوىل من العام اجلاري 2019، مقابل اأزيد 
من 2.40 مليار دولر خالل نف�ص الفرتة من �شنة 2018 م�شجلة انخفا�شا باأكرث من 12 %. 

اأعلن وزير التجارة، �شعيد جالب، يوم ال�شبت املا�شي، من تيبازة عن اإطالق م�شروع لتجهيز 17 �شوق جملة للخ�شر والفواكه 
بالطاقة ال�شم�شية عرب الرتاب الوطني.

اإقت�صادالثنني 21 ومرب  2969/ 02 دي�سمرب 2019 املوافق لـ 05 ربيع الثاين 071441
ارتفاع الإنتاج الوطني وانخفا�ض ال�صترياد 

مل�صتح�صرات التجميل يف �صنة 2019 
انخفا�ض واردات احلبوب باأكرث من %12 

م�صروع لتجهيز 17 �صوق جملة للخ�صر والفواكه بالطاقة ال�صم�صية 

واأكدت ال�سيدة دوفان يف تدخل لها حول 
جمال  يف  اجلــزائــري  "القانون  مو�سوع 
يوم  اطـــار  يف  التجميل"  م�ستح�سرات 
علمي نظمته النقابة الوطنية لل�سيادلة 
بالب�سرة:  العناية  "مواد  حول  اخلوا�ص 
وزارة  عن  ممثلني  بح�سور  وافاق"،  واقع 
و�سركاء  العلمية  واال�ـــســـرة  الــ�ــســحــة 
على  اجـــانـــب،  وحمــا�ــســريــن  �سناعيني 
االنتاج  جمال  يف  التقدم  لهذا  ارتياحها 
موؤكدة  التجميل،  م�ستح�سرات  املحلي من 
يف  جنحوا  الوطنيني  امل�سنعني  بع�ص  ان 
البلدان  نحو  �سيما  عالماتهم  ت�سدير 
االفريقية واملغاربية مو�سحة انه يوجد 
التجميل  م�ستح�سرات  الئحة  را�ص  على 
امل�سنعة حمليا، منتجات العناية بالب�سرة 
متبوعة بالعطور وانواع الغ�سول وما بعد 
العناية  وم�ستلزمات  وال�سابون  الغ�سول 

ومزيل الروائح.
املتعلق  للجانب  تطرقها  معر�ص  ويف 
ان  اىل  دوفان  ال�سيدة  ا�سارت  باملراقبة، 
خالل  قامت  قد  التجارة  وزارة  م�سالح 
منها  تدخل  بـ13.161  اجلارية  ال�سنة 
التجزئة  منتجي  م�ستوى  على   12.697
اال�سباب  امــا  للجملة،  بالن�سبة  و186 
امل�سبق  الرتخي�ص  بغياب  خا�سة  فتتعلق 
مع  املطابقة  او عدم  ال�سياع  الت�سريح  او 
العالمة  لغياب  وكذا  التقنية  املوا�سفات 

التجارية واأحيانا لغياب الو�سم.
وعلى اثر عمليات املراقبة تلك –ت�سيف 
726 حم�سرا  ذات امل�سوؤولة-، مت حترير 
مل  الــذيــن  واملــ�ــســتــورديــن  املنتجني  �سد 
من  النوع  هذا  مطابقة  �سروط  يحرتموا 

يف  متاأ�سفة  ال�ساري  القانون  مع  املنتجات 
حقيقي" بني  تن�سيق  "لغياب  الوقت  ذات 
هياآت وزارة ال�سحة والتجارة واجلمارك 

حول هذا املو�سوع.
"عدم  اىل  اخــر،  جانب  من  اأ�ــســارت  كما 
اثار  تخ�ص  االن  حتى  درا�سة  اي  اجنــاز 
م�ستح�سرات التجميل غري املطابقة على 
تعرف  الــذي  الوقت  يف  االن�سان"  �سحة 
انت�سارا كبريا" موؤكدة  فيه هذه االخرية 
امل�سجل  القانوين"  "الفراغ  على  كذلك 
هي  "التي  املــواد  بتلك  يتعلق  فيما  �سيما 
بني  لكنها  جتميل  مواد  وال  ادوية  لي�ست 

االثنني".
مع  مبــقــارنــة  الــ�ــســيــاق  ذات  يف  وقــامــت 
بني  "املتاأرجحة  الــغــذائــيــة  املــكــمــالت 
وزارتي ال�سحة والتجارة" متطرقة، اىل 
الن�سو�ص  مبختلف  املتعلقة  التفا�سيل 
القانونية امل�سرية خا�سة النتاج وا�سترياد 

وبيع م�ستح�سرات التجميل.
العا�سمة  اجلــزائــر  مكتب  رئي�ص  اأمـــا 
لل�سيادلة  اجلزائرية  الوطنية  للنقابة 
عن  ت�ساءل  فقد  راحــم،  �سفيق  اخلوا�ص 
املر�سى  ن�سح  يف  ال�سيادلة  كفاءة  "مدى 
م�ستح�سرات  حــول  حكيمة"  بطريقة 
التجميل علما ان ال�سيدليات الـ11.000 
املوزعة عر الرتاب الوطني "تتوفر على 

هذه امل�ساحة من املنتجات".
�سعوبة  اىل  املتدخل  ذات  تطرق  كما 
معرفة "احلدود" التي تف�سل بني االدوية 
املتعلقة بالعناية بالب�سرة وم�ستح�سرات 
هذه  كانت  اإذا  عما  مت�سائال  التجميل 

االخرية "مقننة ب�سكل كاف واآمنة".

الدرا�سات  مديرية  اإح�سائيات  واأو�سحت 
من  الــواردات  ان  باجلمارك،  واال�ست�سراف 
احلبوب التي مثلت 34.15 % من الفاتورة 
املمتدة  الفرتة  خالل  للواردات  االجمالية 
2019، قد  �سبتمر  بني جانفي اىل غاية 
دوالر  مليون   290.34 بـ  انخفا�سا  �سجلت 

اي بن�سبة 12.06 %.
واأ�ساف ذات امل�سدر، ان هذا املوؤ�سر التنازيل 
للواردات من احلبوب، مر�سح لال�ستمرار يف 
كبري  وطني  انتاج  من  بت�سجيع  امل�ستقبل 
حقق خالل حملة 2018-2019 �سيما من 

مادتي القمح ال�سلب وال�سعري.
كما ان ذلك راجع -ح�سب ذات املديرية-، 
اتخذتها  الــتــي  ـــــراءات  االج نــتــائــج  اىل 
�سيما  الــواردات  تر�سيد  اجل  من  احلكومة 
ذاته،  امل�سدر  واأ�سار  اللني،  القمح  مادة  من 
اىل ان تلك االجراءات قد �سمحت بتحديد 
االحتياجات احلقيقية لل�سوق الوطنية من 
القمح اللني املحددة ب4 مليون طن عو�ص 
6.2 مليون طن التي كانت ت�ستورد �سنويا.
على  العزم  عاقدة  احلكومة  ان  للتذكري 
تعزيز وتطوير فرع احلبوب من اجل �سمان 
تدريجيا  والتخلي  للبالد  الغذائي  االمــن 
يف  للت�سدير  االفاق  فتح  مع  اال�سترياد  عن 

امل�ستقبل.
وقد اكد على ذلك الوزير االأول نور الدين 
4 نوفمر اجلاري خالل اجتماع  بدوي، يف 
برنامج  لدرا�سة  خ�س�ص  م�سرتك  وزاري 
اجلنوب  يف  �سيما  احلــبــوب  فــرع  تطوير 

واله�ساب العليا.
والتنمية  الفالحة  وزيــر  اكد  جانبه  من 
عوماري  �سريف  البحري  وال�سيد  الريفية 
"ارتفاع  ت�سجيل  على  املنا�سبة  ذات  خالل 

التي  لالإنتاج  احلالية  للم�ستويات  معتر" 
بلغت 56.3 مليون قنطار.

"االيجابية"  االثار  اىل  الوزير  ا�سار  كما 
لالإجراءات التي اقرتها احلكومة يف جمال 
تر�سيد الواردات من احلبوب يف اطار �سبط 
االحتياطات  على  واحلــفــاظ  الـــــواردات 
الوطنية من العملة ال�سعبة موؤكدا خا�سة 
انتاج  عرفه  ــذي  ال النوعي  التطور  على 

القمح ال�سلب بـ32 مليون قنطار.

لزيارة  ختاما  الوزير  واأو�سح 
اأن  لـــلـــواليـــة،  ـــه  قـــادت ــل  ــم ع
اإطالق  على  تعمل  "م�ساحله 
ا�ستعمال  لــتــعــمــيــم  ــروع  ــس ــ� م
ال�سم�سية  الطاقة  جتهيزات 
اجلملة  ـــواق  اأ�ـــس جــمــيــع  عــلــى 
وعــددهــا  ــه  ــواك ــف وال للخ�سر 
الوطني  الرتاب  عر  �سوقا   17
تدعيم  على  العمل  جانب  اإىل 
بنف�ص  الــوزارة  مرافق  خمتلف 
مقر  غــرار  على  التكنولوجية 

وزارة التجارة".
وجــــاء هـــذا الــتــ�ــســريــح على 
م�سروع  على  اإطــالعــه  هام�ص 
تــدعــيــم �ـــســـوق احلــطــاطــبــة 
ال�سم�سية،  الطاقة  بتجهيزات 
االأول  يعد  منوذجي  كم�سروع 
�سمح  ما  اجلزائر،  يف  نوعه  من 
اأعباء  من  باملائة   70 باقت�ساد 
الطاقة  ــتــهــالك  ا�ــس فـــاتـــورة 
جزائرية  موؤ�س�سة  اإجنــاز  ومن 

نا�سئة.
وزيــــر  ـــــال  ق الـــ�ـــســـيـــاق  ويف 
املــ�ــســروع  جنـــاح  اأن  ــارة  ــج ــت ال
الــنــمــوذجــي لــتــجــهــيــز �ــســوق 
بالفواكه  للخ�سر  احلطاطبة 
الإمكانية  حــيــا  "مثاال  يــعــد 
بــعــث مــ�ــســاريــع مــ�ــســرتكــة بني 
املوؤ�س�سات العمومية واملوؤ�س�سات 

النا�سئة".
وك�سف ال�سيد جالب عن اتخاذ 
جملة من التدابري اال�ستعجالية 
بني  اتفاقية  اإم�ساء  خالل  من 
الجناز  اجلــزائــريــة  املوؤ�س�سة 
للخ�سر  اجلملة  اأ�سواق  وت�سيري 
نا�سئة  ومــوؤ�ــســ�ــســة  والــفــواكــه 
الطاقة  جتهيزات  يف  خمت�سة 
جانب  اإىل  لتجهيز  ال�سم�سية 
ــة  ــري ــزائ مــقــر املــوؤ�ــســ�ــســة اجل
اجلملة  اأ�سواق  وت�سيري  الجناز 

خم�سة  والـــفـــواكـــه،  للخ�سر 
اأ�سواق عر الرتاب الوطني.

ويتعلق االأمر - يقول الوزير-، 
ــواق  كــبــدايــة واأولـــويـــة بــاأ�ــس
بكل  والفواكه  للخ�سر  اجلملة 
من، ميلة وعني الدفلى و�سطيف 
اأن  على  و�سارة  وعني  ومع�سكر 
على  تدريجيا  تعميمها  يتم 

باقي االأ�سواق.
اإطار  يف  امل�ساريع  هذه  وتندرج 
وزارة  �سطرتها  طريق  خارطة 
التجارة متا�سيا واالإ�سرتاتيجية 
الرامية  للحكومة  اجلــديــدة 
ــات  ــي ــوج ــول ــن ــك ــت الإدمـــــــــاج ال
احلديثة ال�سيما منها الرقمنة 
خمتلف  ت�سيري  اأنــظــمــة  عــلــى 
اإىل  ــــة  ــــوزاري ال الــقــطــاعــات 
العمومية  االأ�سواق  فتح  جانب 
بني  فعلية  �ــســراكــة  لتج�سيد 
املوؤ�س�سات  و  العمومي  القطاع 

النا�سئة.
ـــة طــريــق  ـــارط وتــتــ�ــســمــن خ
ال�ساأن،  هذا  يف  التجارة  وزارة 
اأهــداف  لتج�سيد  نقاط  �ستة 
تن�سيب  مت  حــيــث  احلــكــومــة 
عملية  واإطالق  الرقمنة  جلنة 
ت�سخي�ص ملف الرقمنة لقطاع 

اأنظمة  وعــ�ــســرنــة  ــارة  ــج ــت ال
ملختلف  الــداخــلــي  الــتــ�ــســيــري 
التجارة  وزارة  ومرافق  هياكل 
للمعايري  مــطــابــقــة  وجــعــلــهــا 

الدولية، ح�سب الوزير.

الطريق  خارطة  تت�سمن  كما 
اجلزائرية  املوؤ�س�سات  اإ�سراك 
خمتلف  الإجنــــــاز  ــئــة  ــس ــا� ــن ال
واأنظمة  الع�سرنة  مــ�ــســاريــع 
املعلوماتية والت�سيري واالعتماد 
الإجناز  الع�سرنة  معايري  على 
والبيئية  الــذكــيــة  الــبــنــايــات 
جديدة  م�ساريع  بعث  ــالل  خ
للخ�سر  اجلملة  باأ�سواق  تتعلق 
توزيع  ــات  ــط وحم ــه  ــواك ــف وال
عن  ف�سال  والــفــواكــه  اخل�سر 
ومقر  االأ�سواق  خمتلف  جتهيز 
التابعة  ـــق  ـــراف وامل ــــــوزارة  ال
مقر  غرار  على  القطاع  لــوزارة 
املركز الوطني ال�سجل التجاري 
التجهيزات  املحلية  واملديريات 

الطاقة ال�سم�سية.

2019 حيث مت  �شنة  "ارتفاعا" يف  التجميل  الوطني من م�شتح�شرات  الإنتاج  عرف 
ت�شليم 293 ترخي�شا مقابل 196 اخرى لال�شترياد، ح�شبما اكدته اأم�ص الأول، نائب 

مدير تقيي�ص املواد ال�شناعية بوزارة التجارة نادية دوفان.

خالل االأ�سهر الت�سعة االأوىل من �سنة 2019

من املنتظر ان مت�ص كامل الرتاب الوطني 

اإيرادات ال�صمنت تفوق 51 مليون دولر
من  اجلزائرية  ال�سادرات  جتاوزت 
خالل  دوالر  مليون   51 اال�سمنت 
�سنة  مــن  االأوىل  الت�سعة  االأ�ــســهــر 
من  باأكرث  ارتفاعا  م�سجلة   ،2019
251 يف املائة مقارنة بنف�ص الفرتة 

من ال�سنة املا�سية. 
ــات  ــس ــدرا� واأو�ــســحــت مــديــريــة ال
ــــدى اجلـــمـــارك  واال�ـــســـتـــ�ـــســـراف ل
االإ�سمنت  �ــســادرات  اأن  اجلزائرية، 
"كلينكر"  ا�سمنت  ذلك  يف  مبا  املائي 
عرفت ارتفاعا ملمو�سا حيث انتقلت 
خــالل  دوالر  مــلــيــون   14.54 مـــن 
�سنة  مــن  االأوىل  الت�سعة  االأ�ــســهــر 
دوالر  مليون   51.09 اإىل   2018
ال�سنة  مـــن  الـــفـــرتة  نــفــ�ــص  خــــالل 
اجلارية، اأي بارتفاع يقدر 251.41 

يف املائة.

جالب،  �سعيد  التجارة  وزيــر  وكــان 
يف  املــا�ــســي  نوفمر  �سهر  �ــســرح  قــد 
على  اإ�سرافه  هام�ص  على  ب�سكرة، 
ت�سدير �سحنات من االإ�سمنت مبجمع 
"�سيال�ص" الإنتاج االإ�سمنت نحو كوت 
اجلزائرية  ال�سادرات  اأن  ديــفــوار، 
مليون   20 بلغت  التي  املادة  هذه  من 
 3 "ت�ساعفت  2018 قد  �سنة  دوالر 
لتبلغ  اجلارية  ال�سنة  خــالل  مــرات 
حاليا 60 مليون دوالر وهي مر�سحة 
دوالر  مليون   400 اإىل  ت�سل  لكي 

نهاية 2021 ".
بلغت  الــتــي  ــر  ــزائ اجل اأن  واأ�ــســاف 
االإ�سمنت  اإنــتــاج  جمـــال  يف  حــالــيــا 
قدرة اإنتاج  باأكرث من 40 مليون طن 
�سنويا، قادرة على ت�سدير كميات من 
طن  مليون   20 اإىل  ت�سل  االإ�سمنت 

�سنويا م�سريا اإىل اأن حجم احتياجات 
ال�سوق الوطنية من هذه املادة هي يف 

حدود 22 مليون طن �سنويا.
خمتلف  اىل  الــتــطــرق  اأجـــل  ومـــن 
فرع  بتطوير  املــرتــبــطــة  ــب  ــوان اجل
واآفاق  وفر�سه  اجلزائر  اال�سمنت يف 
الندوة  تنظيم  يرتقب  الت�سدير، 
�سناعة  حـــول  االأوىل  الــدولــيــة 
اال�سمنت باجلزائر يوم 22 دي�سمر 
)ال�سنوبر  املعار�ص  بق�سر  اجلــاري 

البحري-العا�سمة(.
اجلمارك  كانت  اأخـــرى،  جهة  ومــن 
اجلزائرية قد ا�سارت اىل اأن خم�ص 
74.88 يف  منتجات ح�سلت اأزيد من 
املائة من ال�سادرات خارج املحروقات 
خالل االأ�سهر الت�سعة االأوىل لل�سنة 

اجلارية.

ـــــــــر بــــ�ــــســــادرات  ـــق االأم ـــعـــل ويـــت
الكيميائية  اأو  املعدنية  االأ�ــســمــدة 
من  وغريها  والزيوت  النيرتوجينية 
املنتجات املتاأتية من تقطري القطران 
واالأمونياك الالمائية و�سكر الق�سب 
والكال�سيوم  والفو�سفاط  وال�سمندر 

الطبيعي.
تبقى  اجلــمــارك  معطيات  وح�سب 
ال�سادرات خارج املحروقات هام�سية 
من  االأوىل  الت�سعة  االأ�سهر  خــالل 
ب  ـــدرت  ق حــيــث  اجلـــاريـــة،  ال�سنة 
ميثل  مــا  اأي  دوالر  مليار   1.929
ملجموع  االإجمايل  احلجم  من   7.09
ال�سادرات اجلزائرية مقابل 2.174 
من  الفرتة  نف�ص  خــالل  دوالر  مليار 
ب  يقدر  بانخفا�ص  اأي   ،2018 �سنة 

املائة. يف   11.26

خالل الت�سعة اأ�سهر االأوىل من ال�سنة اجلارية 2019



تون�س..

ال�صلطات تعتقل نحو 100 روهنغي 
حاولوا مغادرة اأراكان  مبيامنار

رف�شت اإيران الأرقام ال�شادرة 
عن منظمات حقوقية دولية 

ب�شاأن عدد �شحايا الحتجاجات 
الأخرية على زيادة اأ�شعار 

الوقود.
وقال نائب وزير الداخلية 

الإيراين، جمال اأورف، اأم�ص، اإن 
بيان منظمة العفو الدولية، الذي 

اأعلنت فيه مقتل ما ل يقل عن 
الحتجاجات  يف  �شخ�شا   161
لي�ص �شحيحا، وادعى اأورف اأن 

العدد الذي اأعلنته املنظمة مبالغ 
فيه، ح�شبما نقلت عنه و�شائل 

اإعالمية اإيرانية ر�شمية، م�شيفا 
اأن الأرقام التي اأعلنتها منظمات 

دولية حول عدد القتلى يف 
الأحداث، ل يعتد بها.

ومل يك�شف امل�شوؤول الإيراين عن 
العدد الر�شمي لل�شحايا، وذكر اأن 

النيابة هي من �شتعلن احل�شيلة.

اإيران ت�صكك يف اأرقام 
منظمات دولية حول 
�صحايا الحتجاجات

ق. د

ال�سحة الفل�سطينية: 

�شوارع  يف  اأمــ�ــص،  الآلف،  احت�شد 
�ــشــمــال و�شط  بــراونــ�ــشــفــايــغ  مــديــنــة 
يعقده  موؤمتر  على  احتجاجا  اأملانيا؛ 
اليميني  لأملانيا"  "البديل  حـــزب 
املتطرف واملعادي لالإ�شالم يف املدينة، 

وي�شتمر ملدة يومني.
منظمي  بـــا�ـــشـــم  مـــتـــحـــدث  وقــــــال 
األفا   15 من  اأكــرث  اإن  الحتجاجية 
البديل  حــزب  موؤمتر  �شد  تظاهروا 
اأي  وقـــوع  عـــدم  اإىل  ــا، لفــتــا  ــي ــان لأمل
هام�ص  على  ـــوادث  ح اأو  ا�شتباكات 
املوؤمتر  بــدء  وقبيل  الحــتــجــاجــات، 
بــا�ــشــم �شرطة  مــتــحــدث  ــص، قـــال  ــ� اأم

اأغلقوا  املتظاهرين  اإن  براون�شفايغ 
اإىل  املــــوؤديــــة  الــرئــيــ�ــشــيــة  الـــطـــرق 
جتمع  حيث  احلـــزب،  اجــتــمــاع  مــكــان 
جمعيات  ــن  م ــوة  ــدع ب املــتــظــاهــرون 
ال�شاحات  اإحدى  يف  ونقابات  ي�شارية 
اإ�شارة  لإر�ــشــال  املدينة  يف  الرئي�شة 
براون�شفايغ  يف  اأحــد  ل  اأن  وا�شحة 

يريد البديل لأملانيا.
يعد  لأملانيا"  "البديل  اأن  اإىل  ي�شار 
يف  الثالثة  ال�شيا�شية  الــقــوة  الآن 
الربملان الأملاين بعد "الحتاد امل�شيحي 
ال�شرتاكي  و"احلزب  الدميقراطي" 

الدميقراطي".

الآلف يحتجون �صد "البديل لأملانيا" 
املتطرف باأملانيا

نحو  مــيــامنــار  يف  ال�شلطات  اعتقلت 
الروهنغيا،  م�شلمي  من  �شخ�ص   100
كــانــوا يــحــاولــون اخلـــروج مــن وليــة 
اأراكان غربي البالد، والتي ت�شهد منذ 
اأكرث من عامني حملة ع�شكرية يقودها 
الآلف  �شحيتها  راح  احلكومي  اجلي�ص 

من اأبناء الأقلية امل�شلمة.
اأول  ــان،  ــاأراك ب اإعــالم  و�شائل  ونقلت 
اإن  تــ�ــشــمــهــا،  ــادر مل  اأمـــ�ـــص، عــن مــ�ــش
ال�شلطات يف ميامنار األقت القب�ص على 
ما يزيد على 96 م�شلما من الروهنغيا، 
اجلمعة، بالقرب من �شاطئ �شاجنثار يف 
منطقة اأيياروادي )جنوب غرب(، وهو 
يانغون  مدينة  اإىل  الو�شول  يحاولون 

)جنوب �شرق( العا�شمة التجارية.
الروهنغي  النا�شط  توقع  جانبه،  من 
ميامنار  حكومة  تقوم  اأن  مــو  ثــو  �شو 
املعتقلني  اإىل  التــــهــــام  بــتــوجــيــه 
غري  مت�شللني  بو�شفهم  الــروهــنــغــيــا 
قانونيني من بنغالدي�ص، واأكد للوكالة 
اجلماعية  ـــادة  الإب تهديد  اأن  ذاتــهــا 
للروهنغيا  بالن�شبة  م�شتمرا  يزال  ل 

املتبقني يف اأراكان.
على  مــيــامنــار  حكومة  وحتــظــر  ــذا  ه

داخــل  التنقل  الروهنغيا  امل�شلمني 
ولية اأراكان كما حتظر متاما اخلروج 

من الولية اإىل الوليات الأخرى.
اجلي�ص  ي�شن   ،2017 اأوت   25 ومنذ 
بوذية متطرفة،  وملي�شيات  ميامنار  يف 
�شد  وح�شية  وجمازر  ع�شكرية  حملة 
)راخني(،  اأراكــان  اإقليم  يف  الروهنغيا 
مقتل  عن  امل�شتمرة  اجلرائم  واأ�شفرت 
اآلف الروهنغيا، ح�شب م�شادر حملية 
جلوء  عــن  ف�شال  متطابقة،  ودولــيــة 
وفق  بنغالدي�ص،  اإىل  مليون  قــرابــة 

الأمم املتحدة.
الروهنغيا  ميامنار  حكومة  وتعترب 
من  نظاميني"  غــــري  "مهاجرين 
الأمم  ت�شنفهم  فيما  بــنــغــالديــ�ــص، 
املتحدة بـ"الأقلية الأكرث ا�شطهادا يف 

العامل".

)الــربملــان(  الــنــواب  جمل�ص  �ــشــوت 
اأم�ص،  طارئة  جل�شة  خالل  العراقي 
احلكومة  رئي�ص  ا�شتقالة  بقبول 

عادل عبد املهدي. 
الربملان  رئي�ص  باأن  م�شادر  واأفــادت 
حمـــمـــد احلــلــبــو�ــشــي قــــــراأ كــتــاب 
املهدي  عبد  مــن  املــقــدم  ال�شتقالة 
على اأع�شاء الربملان ومن ثم طرحها 
غالبية  اأن  م�شيفا  الت�شويت،  على 
 241( احلا�شرين  الأعــ�ــشــاء  عــدد 
نائبًا حا�شرا من اأ�شل 329( �شوتوا 

ل�شالح قبول ال�شتقالة. 
وكان عبد املهدي قد قال اأم�ص خالل 
قدم  اأنـــه  حلكومته  طــارئــة  جل�شة 
ا�شتقالته اإىل الربملان لنزع فتيل اأزمة 
الحتجاجات التي جتتاح البالد منذ 
مطلع اأكتوبر املا�شي، واأعرب عن اأمله 
الأعمال  ت�شريف  و�شع  يطول  بــاأل 
اإىل  منوهًا  ر�شميًا،  ال�شتقالة  بعد 
ظروف  ظل  يف  ت�شكلت  حكومته  اأن 

من  امل�شاكل  لــرتاكــم  نتيجة  �شعبة 
احلكومات ال�شابقة، م�شيفا اأنه رغم 
ال�شنة  خالل  احلكومة  جنحت  ذلك 
املا�شية يف حت�شني عالقة العراق مع 

كل الأطراف الدولية والإقليمية.
عقب  ــدي،  ــه امل عبد  اإعـــالن  وجـــاء 
الأعلى  ال�شيعي  املرجع  وجهها  دعوة 
يف العراق، علي ال�شي�شتاين، اجلمعة 
املا�شي، اإىل الربملان لل�شعي اإىل �شحب 

الثقة من حكومته، كما جاء الإعالن 
اأعمال  تزايد  �شغوط  وطــاأة  حتت 
واجلمعة  اخلمي�ص  الدموية،  العنف 
املرافقة  قــتــيــاًل(،   70( املــا�ــشــيــني 
م�شبوقة  غري  �شعبية  لحتجاجات 
املا�شي، برحيل  اأكتوبر  تطالب، منذ 
ال�شيا�شية  النخبة  وكــل  احلكومة 

املتهمة بالف�شاد. 
حممد  ــــان  ــــربمل ال رئـــيـــ�ـــص  ودعــــــا 

الطارئة  اجلل�شة  خالل  احللبو�شي 
لتكليف  اجلمهورية  رئي�ص  اأمــ�ــص، 
الأكـــرب  الــربملــانــيــة  الكتلة  مــر�ــشــح 
مبوجب  جــديــدة  حكومة  لت�شكيل 
املادة 76 من الد�شتور العراقي، حيث 
يكلف  اأن  على  املذكورة  املــادة  تن�ص 
الكتلة  مر�شح  اجلــمــهــوريــة  رئي�ص 
بت�شكيل  عــــدًدا  الأكــــرث  النيابية 
 15 مـــدة  خـــالل  الــــــوزراء،  جمل�ص 
يتوىل  اأن  على  تن�ص  وكذلك  يوًما، 
رئي�ص جمل�ص الوزراء املكلف ت�شمية 
اأق�شاها  مدة  خالل  وزارتــه،  اأع�شاء 

ثالثون يوًما من تاريخ التكليف. 
الربملانية  النتخابات  نتائج  ووفق 
فــاإن حتالف   ،2018 الأخـــرية، عــام 
التيار  زعيم  من  املدعوم  "�شائرون"، 
الكتلة  هو  ال�شدر،  مقتدى  ال�شدري 
ت�شدر  حــيــث  الأكـــــرب،  الــربملــانــيــة 
اأ�شل  من  مقعًدا  بـ54  النتخابات 
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قتل اأربعة من اأفراد الأمن الأفغاين اإثر هجوم �شنه م�شلحو 
حركة طالبان على منطقة مورديان بولية جوزجان �شمايل 

اأفغان�شتان.
امل�شلحني  اأن  جوزجان،  وايل  مكتب  عن  �شادر  بيان  واأعلن 
اأربعة اجتاهات، كما ذكر  هاجموا مركز منطقة مورديان من 
البيان، اأن اأربعة من اأفراد الأمن قتلوا، واأ�شيب ثالثة اآخرون 
وجرح  قتلوا،  م�شلحا   20 اأن  ا  اأي�شً البيان  م�شيفا  الهجوم،  يف 

�شبعة اآخرون يف ال�شتباكات التي وقعت بعد الهجوم.

لقي ت�شعة اأ�شخا�ص بينهم طفلني، اأم�ص، م�شرعهم يف حادث 
حتطم طائرة �شغرية يف ولية داكوتا اجلنوبية الأمريكية.

وبح�شب اإعالم حملي، حتطمت الطائرة التي اأقلعت من مطار 
من  ق�شري  وقت  بعد  اجلنوبية،  داكوتا  بولية  ت�شامربلني 
بينهم  اأ�شخا�ص  ت�شعة  مقتل  م�شوؤولون،  اأعلن  فيما  اإقالعها، 
�شغرية  طائرة  منت  على  كانوا  �شخ�ص   12 اأجمايل  من  طفلني 
اأفادوا  .، كما   12-Pilatus PC اأحادية املحرك من طراز  
اأ�شخا�ص م�شابون، واأن قائد الطائرة من  اإنقاذ ثالثة  اأنه مت 

بني القتلى.
ومل يتم الإعالن ر�شمًيا عن �شبب احلادث بعد.

اإثر  الأقل  على  ا  �شخ�شً  14 مقتل  مك�شيكي  م�شوؤول  اأعلن 
ا�شتباك بني قوات الأمن وع�شابة خمدرات تدعى "كارتل دي 
البالد قرب احلدود  �شرقي  �شمال  نور�شت" يف ولية كواويال 

مع الوليات املتحدة.
ت�شريح  يف  ريكيليم،  اأجنل  ميغويل  الولية  حاكم  وقال 
يونيون"  "فيال  بلدة  يف  ال�شبت،  وقع  ال�شتباك  اإن  �شحفي، 
ال�شرطة،  عنا�شر  من   4 بينهم  قتياًل،   14 �شقوط  عن  واأ�شفر 
ف�شاًل عن فقدان عدد من عمال البلدية، مو�شحا اأن اجلماعة 
من  موكب  يف  �شخ�ص  اآلف   3 يقطنها  بلدة  هاجمت  امل�شلحة 
القوات  دفع  ما  احلكومية،  املكاتب  وهاجموا  ال�شاحنات، 
دي  "كارتل  ع�شابة  من  اأفراد   10 وقتل  للتدخل  الفيدرالية 

نور�شت".

اأول  م�شاء  �شهيد،  ارتقاء  الفل�شطينية  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 
اأم�ص، بر�شا�ص الحتالل الإ�شرائيلي جنوبي ال�شفة الغربية 

املحتلة.
الرتباط  اأن  بيان،  يف  الفل�شطينية،  ال�شحة  وزارة  وذكرت 
املدين الفل�شطيني اأبلغها با�شت�شهاد ال�شاب بدوي خالد بدوي 
م�شاملة )18 عاما( عقب اإطالق الحتالل النار عليه قرب بيت 
عوا غرب اخلليل، كما قالت جمعية الهالل الأحمر الفل�شطيني 

اإن الحتالل الإ�شرائيلي منع طواقمها من الو�شول للمكان.

اأمنيا يف مدينة  اأم�ص، م�شوؤول  اغتال م�شلحون جمهولون، 
عدن، جنوبي اليمن، ح�شب م�شدر اأمني.

كونه  ا�شمه  ذكر  عدم  مف�شال  عدن،  ب�شرطة  م�شدر  وقال 
غري خمول باحلديث لالإعالم، اإن م�شلحني جمهولني اأطلقوا 
اجلنائي  البحث  مدير  حجريي  �شالح  النقيب  على  النار 
وفاته،  اإىل  اأدى  ما  بعدن،  املن�شورة  مديرية  اأمن  اإدارة  يف 
م�شيفا اأن عملية الغتيال متت اأثناء مرور حجريي يف حي 

العيادات مبديرية املن�شورة.
ومل يتطرق امل�شدر اإىل تفا�شيل اإ�شافية، فيما مل تعلن اأي 

جهة م�شوؤوليتها عن عملية الغتيال.

م�صرع ت�صعة واإ�صابة ثالثة يف 
حتطم طائرة اأمريكية

ال�صرطة  بني  ا�صتباك  اإثر  قتيالاً   14

وع�صابة خمدرات يف املك�صيك

ا�صت�صهاد �صاب بر�صا�ض 
اإ�صرائيلي جنوبي ال�صفة

اغتيال �صابط �صرطة بنريان 
جمهولني يف عدن اليمنية

مقتل 4 من الأمن الأفغاين يف 
هجوم لطالبان

حــول

الوكالت  

العــامل

دويل
 دعوات لإقالة وزير ال�صياحة اإثر اتهامه 

مبحاولة التطبيع مع اإ�صرائيل

الربملان العراقي يقبل ا�صتقالة "عبد املهدي"
ق. د

ق. د ق. د

ق. د

ون�شطاء  واإعالميون  �شيا�شيون  دعــا 
ال�شياحة  وزيــر  اإقالة  اإىل  تون�شيون، 
يف حكومة بالدهم "روين الطرابل�شي"، 
مــتــهــمــيــنــه مبــحــاولــة الــتــطــبــيــع مع 

اإ�شرائيل.
تاأتي الدعوات لال�شتقالة، على خلفية 
جدل  ــــارت  اأث اإعــالمــيــة  ت�شريحات 

طالب  التون�شي،  العام  الـــراأي  لــدى 
جــوازات  منح  الطرابل�شي  فيها 
القادمني  اليهود  للحجيج  �شفر 

اأ�شول  مــن  وهــم  اإ�ــشــرائــيــل،  مــن 
يف  ال�شياحة،  وزير  قال  كما  تون�شية، 

احلجيج  من  باملئة   90 اإن  �شابق،  وقت 
من  هم  اإ�شرائيل  من  القادمني  اليهود 
العودة  يف  احلق  ولهم  تون�شية،  اأ�شول 
ــوازات  ج على  واحل�شول  بلدهم  اإىل 

�شفر لت�شهيل دخولهم، 
قطاع  اأن  اإىل  الــطــرابــلــ�ــشــي  ولــفــت 
ال�شياحة �شيواجه اختبارا �شعبا العام 
ال�شنوية  املقبل، يف ذكرى الحتفالت 

جربة  مبدينة  "الغريبة"  معبد  يف 
)�شرقي البالد(.

عن  الطرابل�شي  اأعـــرب  ال�شياق،  يف 
من  خماوفه 

ن  اأ
ت�شريحات  تــوؤثــر 

رئي�ص البالد قي�ص �شعيد خالل حملته 
النتخابية، على القطاع ال�شياحي العام 
املقبل، والتي قال فيها اإنه يرف�ص دخول 
اليهود القادمني من اإ�شرائيل بجوازات 
ال�شفر الإ�شرائيلية اإىل معبد الغريبة، 
ت�شريحات  من  جــاء  ما  على  وتعليقا 

عــلــى لــ�ــشــان الـــوزيـــر، قـــال الإعــالمــي 
بوعجيلة  احلبيب  ال�شيا�شي  واملحلل 
تــ�ــشــريــحــات  اإن 
ـــي،  ـــ�ـــش الـــطـــرابـــل
ــن دعــــوة  ــم ــش ــ� ــت ت
للتطبيع  وا�شحة 
ــمــاهــم  ـــع مـــن اأ�ــش م
اإ�شرائيليني  الوزير 
تون�شي،  ــل  ــش اأ� ــن  م
واعترب بوعجيلة اأن 
الإ�شرائيليني  هوؤلء 
تون�شية  ــول  ــش اأ� مــن 
خمــالــفــني لــلــقــانــون 
ــكــيــان  ــل بـــذهـــابـــهـــم ل
واإقامتهم  ال�شهيون�ص 
ــم غـــــادروا  ــه هـــنـــاك، ف
بــــاإرادتــــهــــم وجــعــلــوا 
مربرا  الديني  انتماءهم 
لـــيـــكـــونـــوا مــ�ــشــتــوطــنــني 

وحمتلني.



ويف وقت يعتقد كثري من مراقبي ال�شاأن الليبي 
الأخري  قبل  ما  مرحلة  اإىل  و�شلت  ــور  الأم اأن 
اأدرك كل طرف دويل عجزه عن ح�شم  اأن  بعد 
التي  الأملانية  امل�شاعي  ما تزال  ل�شاحله،  الأمر 
عراقيل  تواجه  الأخرية"  بـ"الفر�شة  ُو�شفت 
م�شتمرة ومرتاكمة، على خلفية زيادة الت�شعيد 
بروز  بعد  �شيما  ل  طرابل�ص،  جنوب  الع�شكري، 
الأوىل  تتهم  حيث  الرو�شي،  الأمريكي  اخلالف 
قوات  �شفوف  داخــل  لها  قــوات  بن�شر  الثانية 
مع  البالد،  يف  نفوذها  تو�شيع  اإىل  �شعيا  حفرت، 
الراف�ص  الأمــريكــي  املوقف  اإىل  اأوروبـــي  ميل 

للتوغل الرو�شي.
اجلامعات  يف  ال�شيا�شية  العلوم  اأ�شتاذ  ويوؤكد 
خالفات  وجــود  على  احلــداد،  خليفة  الليبية، 
اخلالفات  اأن  يرى  اأنــه  اإل  ليبيا،  ب�شاأن  دولية 
اإىل  التو�شل  عرقلة  يف  تاأثريا  اأكرث  الإقليمية 
لقمة  الإعــداد  م�شاورات  كوالي�ص  يف  تفاهمات 

برلني.
عزم  حول  اأنباء  دولية  تقارير  تــداول  ورغم 
يوليو  منذ  ليبيا،  ب�شاأن  قمة  ا�شت�شافة  اأملانيا 
اأجنيال  الأملــانــيــة،  امل�شت�شارة  اأن  اإل  املا�شي، 
اأمــام  كلمة  يف  ر�شمي،  ب�شكل  حتدثت  مريكل، 
عن  املــا�ــشــي،  �شبتمرب  مطلع  ــا،  ــالده ب بــرملــان 
ليبيا،  حول  قمة  برلني  ل�شت�شافة  م�شاعيها 
املقرر  ال�شهر  انق�شاء  ورغم  نوفمرب.  منت�شف 
موعدها،  عن  الآن  حتى  ُيعلن  مل  القمة،  لعقد 
مطلع  حتى  تاأجيلها  باإمكانية  تكهنات  و�شط 

العام املقبل.
ويو�شح احلداد راأيه بالقول اإن "حلفاء حفرت 
اجلوار  دول  متثيل  يف  يرغبون  ل  الإقليميني 
املغاربي لليبيا يف املوؤمتر، �شعيا منهم لعدم وجود 
حليفهم"،  لغري  الكفة  ترجيح  يف  توؤثر  اأطراف 
قد  الإقليمية  اخلــالفــات  حــدة  اأن  اإىل  لفتا 
تزداد بعد مذكرة التفاهم الأمني املوّقعة بني 

حكومة الوفاق واحلكومة الرتكية.
قطعت  الدولية  ــراف  الأط اأن  "يبدو  واأ�شاف 
حل  ب�شرورة  فقناعتها  ــل،  احل نحو  م�شافات 
لــتــحــدث لــول  لــيــبــيــا مل تــكــن  خــالفــاتــهــا يف 
تاأكدهم من ف�شل عملية حفرت الع�شكرية على 

طرابل�ص". 
من  جوانب  عن  اللثام  ليبي  دبلوما�شي  ومييط 
املبادرة الأملانية التي �شتدفع بها خالل اجلل�شة 
دي�شمرب/ يف  برلني  �شت�شت�شيفها  التي  الرابعة 
الدولية  الأطــــراف  بــني  املقبل  الأول  كــانــون 
الرئي�شة امل�شاركة يف القمة حللحلة ما طراأ من 
خالفات وت�شعيد �شيا�شي بني وا�شنطن ومو�شكو، 
موؤكدا اأن اجلانب الأملاين �شيحاول اإقناع ممثلي 
ليبيا  يف  جديد  �شيا�شي  حل  ب�شيغة  الأطــراف 

اأ�شا�شه التوزيع الفيدرايل.

الفيدرالية وتقا�شم الكعكة الليبية 
وي�شيف الدبلوما�شي الليبي اأن "اأطرافا دولية، 
من بينها دول اإقليمية، ناق�شت حال على اأ�شا�ص 
اإلغاء املركزية يف ليبيا وتوزيع ت�شع حمافظات 
يف ليبيا وفق �شالحيات البلديات امل�شتقلة ذاتيا 
اأن  اإىل  لفتا  وطنية"،  وحدة  حكومة  تقودها 

وا�شحة". اأمريكية  معار�شة  لقي  "املقرتح 
اأن ما ر�شح حتى الآن  اإىل  وي�شري الدبلوما�شي، 
التي  الت�شاور،  جل�شة  باإرجاء  اأمريكي  طلب  هو 
اإىل  املقبل،  دي�شمرب  مطلع  عقدها  مقررا  كان 
يبذلها  جلهود  انتظارا  دي�شمرب،  من  العا�شر 
احلرب  وقــف  اأجـــل  مــن  حاليا  دبلوما�شيوها 
بالتفاو�ص  بالقبول  الليبية  الأطــراف  واإقناع 
ترغب  وا�شنطن  اأن  موؤكدا  �شيا�شي،  حل  حول 
غري  ب�شكل  ولو  الليبية،  ــراف  الأط اإ�شراك  يف 
�شكل  حول  تفاهمات  اإىل  التو�شل  يف  مبا�شر، 

احلل يف ليبيا.
الدبلوما�شي  ــال  ق الأملــــاين،  املــقــرتح  وبــ�ــشــاأن 
اخلالف  حــدة  من  التقليل  حتــاول  "اأملانيا  اإن 

ــوؤمتــر،  امل لف�شل  تــفــاديــا  الــرو�ــشــي  الأمـــريكـــي 
الذي  الفيدرايل  احلل  اأن  ترى  فهي  وبالتايل 
مراكز  وتقا�شم  الليبية  الــرثوة  توزيع  ي�شمن 
اإىل  الأقرب  الليبية هو  الأطراف  ال�شلطة بني 
اأنها  اإىل  م�شريا  الدول"،  تلك  م�شالح  حتقيق 
اإجراء  با�شتحالة  الكربى  الدول  ممثلي  اأقنعت 
انتخابات واإقرار د�شتور يف ظل ا�شتمرار ال�شراع 

وحدة ال�شتقطاب يف ليبيا.

ال�شيا�شي  املحلل  يرى  ل  املعلومات،  هذه  واإزاء 
�شتاأتي  برلني  قمة  اأن  اجلوا�شي،  �شعيد  الليبي 
الليبية،  الأطــراف  به  تر�شى  اأن  ميكن  بجديد 
اإل اإذا كان الأمر يتعلق بو�شاية دولية ُتفر�ص 
من  �ــشــادرة  قـــرارات  �شكل  على  الليبيني  على 

جمل�ص الأمن.
ــذي  ال اإقـــنـــاع حــفــرت  "كيف ميــكــن  ــاءل  وتــ�ــش
بحل  بالقبول  ليبيا  اأربــاع  ثالثة  على  ي�شيطر 

حاكم  اإىل  ويحوله  احلالية  �شيطرته  يق�شي 
من  �شرب  هــذا  اأن  اأعتقد  فقط؟  واحــد  اإقليم 

امل�شتحيل".
ب�شكلها  �شتبدو  "القمة  اإن  متحدثا،  ويقول 
بني  الليبية  للكعكة  تقا�شما  امل�شرب  احلــايل 

املت�شارعني، ولي�ص حال جذريا لالأزمة حمليا".
واأكد اجلوا�شي اأن القمة �شت�شتمر عراقيلها ما 
الأمور  وترجع  ليبيا  داخل  من  احلل  يخرج  مل 

اإىل ما قبل اإبريل، من خالل ملتقى ليبي جامع 
ُتبنى على اأ�شا�شه تفاهمات بني الدول املتدخلة 

يف ليبيا ولي�ص العك�ص.
التي  العراقيل  اأوىل  اأن  اإىل  اجلوا�شي  ولفت 
تركيا  دخول  و�شالحيتها  القمة  نتائج  تواجه 
بينها  اأمني  تفاهم  خالل  من  الأزمــة  خط  على 
الأ�شداء  اأن  اإىل  م�شريا  الوفاق،  حكومة  وبني 
املعار�شة ملذكرة التفاهم تعك�ص تزايد التدخل 

يف ليبيا بدل من حتجيمه.
وا�شنطن  دور  ب�شاأن  تهويال  هناك  اأن  ويعترب 
الأطراف  اإقناعها  واإمكانية  ليبيا  يف  اجلديد 
"ل  ــال  وق ال�شيا�شي،  احلــل  ب�شرورة  الليبية 
اأعرف ملاذا �شتنجح وا�شنطن يف ليبيا وقد ف�شلت 

�شيا�شتها يف اليمن و�شورية والعراق وغريها".
ليبيا،  اإىل  الأممــي  املبعوث  ت�شريحات  وحول 
قمة  مــ�ــشــاورات  تو�شل  ب�شاأن  �شالمة،  غ�شان 
برلني اإىل �شت ق�شايا منها: العودة اإىل التفاق 
ال�شيا�شي، ووقف القتال، وحظر توريد ال�شالح، 
وترتيبات  اقت�شادية،  اإ�ــشــالحــات  واإطـــالق 
اجلوا�شي  يوؤكد  طرابل�ص،  العا�شمة  يف  اأمنية 
�شالمة يف كل مرة ول  اأنها ت�شريحات يجرتها 

جديد فيها.
واأو�شح اأن ت�شريحات �شالمة ل تزيد عن حد 
خالل  الليبيني  نفو�ص  يف  بعثته  الذي  التفاوؤل 
الأيام التي �شبقت اإطالق لقاء غدام�ص، قبل اأن 
باأنه  يكت�شحه حفرت ع�شكريا، واأعرتف موؤخرا 
ع�شكرية  حملة  حفرت  باإعداد  علم  على  كان 

على طرابل�ص.

الكل يرتقب االتفاق ال�سيني ـ االأمريكي

ما تزال اأملانيا حت�صد لعقد موؤمتر دويل، يف غياب الفاعلني املحليني، بهدف تفكيك معادلة ال�صراع الليبي الذي �صُعب على ملتقيات دولية �صابقة 
وجهود اأممية و�صع حلول لها طيلة ثماين �صنوات.
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بروز �شراع اأمريكي رو�شي حولها..

العراقي  الـــــوزراء  رئــيــ�ــص  ــن  اأعــل فــقــد  
على  عَزمه  اجلمعة،  عبداملهدي،  عــادل 
ال�شيعي  املرجع  دعــوة  بعيد  ال�شتقالة 
الأعلى يف العراق اآية اهلل علي ال�شي�شتاين 
الثقة  �شحب  اإىل  العراقي  النواب  جمل�ص 

من احلكومة.
العّزل  للمتظاهرين  املتعمد  القتل  ومّثل 
�شدمة  حالة  الأخــرييــن  اليومني  خــالل 
التي  اجلهات  اعتقدت  رمبا  اإذ  للعراقيني، 
بهذا  املحتجني  على  الــنــار  بفتح  اأمـــرت 
اأن ذلك �شيخلق خوفًا كبريًا  ال�شكل املروع 
املتظاهرين، ويدفعهم للرتاجع  يف �شفوف 
عن احتجاجاتهم ومطالبهم الكبرية، لكن 
ومل  عك�شيًا،  كان  اخلوف  اأن  ح�شل  الذي 
لتهدئة  املهدي  عبد  ا�شتقالة  تكفي  تعد 
ال�شارع الغا�شب، والذي يطالب بالق�شا�ص 

من القتلة باأ�شرع وقت ممكن.
العراقي،  بالربملان  اإعالمي  م�شدر  ك�شف 
عبد  ــادل  ع احلكومة  رئي�ص  ت�شليم  عن 
ا�شتقالته  كتاب  ال�شبت،  اأمــ�ــص  املــهــدي، 
امل�شدر،  وقال  النواب.  جمل�ص  اإىل  ر�شميًا 
رئي�ص  مــن  املــوقــع  ال�شتقالة  "كتاب  اإن 
ـــدي، و�شل  ـــه امل ــــادل عــبــد  ع ــة  ــوم ــك احل

الربملان".
يعقد  اأن  املنتظر  من  اأنــه  امل�شدر  وذكــر 
يف  للبت  الأحـــد،  طارئة  جل�شة  الــربملــان 
اأعمال  مناق�شة  وكذلك  ال�شتقالة  طلب 
عبد  وكــان  قــار.  ذي  حمافظة  يف  العنف 
تقدمي  نيته  اجلمعة،  اأعــلــن  قــد  املــهــدي 

وقت  حتديد  دون  الربملان  اإىل  ا�شتقالته 
معني.

تزايد  �شغوط  حتت  الإعــالن  هذا  جاء 
لالحتجاجات  املــرافــقــة  العنف  اأعــمــال 
مدى  على  للحكومة  املــنــاوئــة  ال�شعبية 
وجهها  دعــوة  وكذلك  املا�شيني،  اليومني 
ال�شي�شتاين،  علي  الأعلى  ال�شيعي  املرجع 

اإىل الربملان ل�شحب الثقة من احلكومة.
يف  احلكومة  رئا�شة  املهدي  عبد  وو�شل 
عليه  متوافق  كمر�شح   ،2018 اأكتوبر 

بني اأكرب كتلتني �شيعيتني يف الربملان وهما 
و"الفتح". "�شائرون"، 

وتواجه حكومة عبد املهدي احتجاجات 
اأكتوبر  منذ  لها  مناه�شة  م�شبوقة  غري 
خالل  كــبــريًا  ت�شعيدًا  �شهدت  املــا�ــشــي، 
اليومني املا�شيني قتل خاللها 70 متظاهرًا 
واإ�شابة مئات اآخرين يف النجف وذي قار 
ف�شال عن حرق قن�شلية اإيران يف النجف 

قبل ذلك بيوم.
اأكرث من  ومنذ بدء الحتجاجات، �شقط 

وفق  جريح،  األف   15 ونحو  قتياًل   418
اإىل  ا�شتنادا  الأنا�شول،  اأعدته  اإح�شاء 
الربملانية،  الإن�شان  حقوق  جلنة  اأرقــام 
ومفو�شية حقوق الإن�شان، وم�شادر طبية 

وحقوقية.
وطالب املحتجون يف البداية بتاأمني فر�ص 
عمل وحت�شني اخلدمات وحماربة الف�شاد، 
اأن تتو�شع الحتجاجات ب�شورة غري  قبل 
م�شبوقة، وت�شمل املطالب رحيل احلكومة 

والنخبة ال�شيا�شية املتهمة بالف�شاد.

رغم ا�ستقالة رئي�ص الوزراء..

التظاهرات م�صتمرة يف العراق 
وا�صل املتظاهرون العراقيون احتجاجاتهم يف بغداد واملناطق اجلنوبية، معتربين ا�صتقالة رئي�ش الوزراء املزمعة غري مقنعة، 
دت التظاهرات يف النا�صرية على الرغم من القمع الدموي الذي نّفذته قوات  وم�صّرين على ''تنحية جميع رموز الف�صاد''. وجتَدّ

االأمن، والذي اأ�صفر عن مقتل اأكرث من 40 متظاهرًا خالل اليومني املا�صيني يف املدينة.



الفر�شة  يتيح  اأن  الحتفال  هــذا  يهدف 
الكيميائية، وجتديد  لتاأبني �شحايا احلرب 
الأ�شلحة  التزام منظمة حظر  التاأكيد على 
هذه  تهديد  على  الق�شاء  يف  الكيميائية، 
ال�شلم والأمان يف  اأهداف  الأ�شلحة، وتعزيز 

العامل.

اتفاقية حظر الأ�شلحة الكيماوية
ا�شُتخدمت الأ�شلحة الكيميائية على نطاق 
الأوىل،  العاملية  احلـــرب  اأثــنــاء  يف  وا�ــشــع 
من  ومــاليــني  ــف  األ  100 مقتل  يف  مت�شببة 
الأ�شلحة  ت�شتخدم  مل  ذلــك  مع  اجلــرحــى، 
يف  جّرت  التي  املعارك  اأثناء  يف  الكيميائية 

اأوروبا يف اأثناء احلرب العاملية الثانية.
وبعد انتهاء تلك احلرب تزايدت املخاوف من 
انت�شار هذه الأ�شلحة، واأدت تلك امل�شاعر اإىل 
ا�شتخدامها،  حظر  يف  حقيقية  رغبة  وجود 
حظر  اتفاقية  يف  التفكري  اإىل  اأدى  ما  وهو 

الأ�شلحة الكيميائية عام 1993.
اتفاقية  دخــلــت   1997 اأبــريــل   29 ويف 

ــة  ــح ــل ــش حـــظـــر الأ�
حيز  الكيميائية 
لت�شبح  الــتــنــفــيــذ، 
متعدد  اتــفــاق  اأول 
الأطــراف يف العامل 
ــــزع الـــ�ـــشـــالح،  ــــن ل
وين�ص على الق�شاء 
كاملة  ــة  ــئ ف ــى  ــل ع
الدمار  اأ�شلحة  مــن 
اإطار  خالل  ال�شامل 
زمــنــي حمـــدد، وهو 
احلـــدث الـــذي َتــوج 

�شنوات عديدة من املفاو�شات امل�شنية.
املنظمة  يف  ــراف  الأط الــدول  كافة  اتفقت 
بتدمري  وذلك  الكيميائي،  ال�شالح  نزع  على 
كل ما قد حتوزه من املخزونات من الأ�شلحة 
كل  وتدمري  اإنتاجها،  ومرافق  الكيميائية 
التي قد تكون خّلفتها  الكيميائية  الأ�شلحة 

يف املا�شي على اأرا�شي دول اأطراف اأخرى.
اإجراء  اإمكانية  على  التفاقية  تن�ص  كما 
ال�شك،  على  بناًء  ُيجرى  م�شتعجل  تفتي�ص 
الــدول الأطــراف  وهو يتيح لأيــة دولــة من 
اإذا �شاورتها �شكوك ب�شاأن عدم امتثال دولة 
طرف اأخرى لالتفاقية، اأن تطلب من املدير 
الدولة  اإىل  تفتي�ص  فريق  يوفد  اأن  العام 

امل�شكوك يف تنفيذها لبنود التفاقية.
وتعهدت الدول الأطراف باللتزام باإجراء 
عمليات تفتي�ص يف اأرا�شيها يف اأي وقت، ويف 
اأن  يف  احلق  لها  يكون  اأن  دون  من  مكان  اأي 

ترف�ص ذلك.

ً ا�شتخدام الأ�شلحة الكيميائية قدميا
ــيــخ مــعــروفــًا لدى  ـــان الــزرن فــقــد كـــان دخ
ال�شينيني يف عام 1000 ق.م، وت�شف كتابات 
طائفة املوي�شت يف ال�شني ا�شتخدام الدخان 
واخل�شراوات  النباتات  حــرق  عــن  الــنــاجت 

ال�شامة يف الأنفاق التي حفرها اجلي�ص.
التي  الأخرى  ال�شينية  الكتابات  وحتتوي 
مئات  على  الــفــرتة  لنف�ص  تاريخها  يرجع 
املهيج  اأو  ال�شام  الدخان  لإنتاج  الو�شفات 
لال�شتخدام يف احلرب، اإىل جانب العديد من 

الروايات عن ا�شتخدامها.

احلديث  الــعــ�ــشــر  يف 
ليوناردو  اقرتح  املبكر 
ا�شتخدام  دافين�شي 
م�شحوق من الكربيتيد 
ـــيـــخ حتـــديـــدًا  ـــزرن وال
اخلــامــ�ــص  ـــقـــرن  ال يف 
رمي  خالل  ومن  ع�شر، 
العدو،  �شفن  بني  ال�شم 
فــاإنــه �ــشــيــوؤذي كــل من 
ي�شتن�شقون  يتنف�شون، 
ـــن غري  ــحــوق، وم ــش ــ� امل
مت  قــد  امل�شحوق  هــذا  كــان  اإذا  مــا  املــعــروف 
 ،1672 عام  ويف  ل.  اأم  بالفعل  ا�شتخدامه 
جالني،  فــون  برنهارد  كري�شتوف  ا�شتخدم 
ح�شاره  خــالل  الأملــانــيــة،  مون�شرت  اأ�شقف 
من  العديَد  الهولندية،  جرونينجن  ملدينة 
املواد املتفجرة واحلارقة، والتي كان بع�شها 
يحتوي على عبوة �شملت »ديث نايت �شايد«، 

والتي تنتج اأبخرة �شامة.

تاريخ الأ�شلحة الكيميائية
ا�شُتخدمت الأ�شلحة الكيميائية على نطاق 
الأوىل،  العاملية  احلـــرب  اأثــنــاء  يف  وا�ــشــع 
من  ومــاليــني  ــف  األ  100 مقتل  يف  مت�شببة 

اجلرحى.
كانت هناك ثالث مواد م�شوؤولة عن معظم 
الأ�شلحة  عن  الناجمة  والوفيات  الإ�شابات 
الأوىل،  العاملية  احلرب  خالل  الكيميائية 

وهي: الكلور والفو�شجني وغاز اخلردل.
ــرب  ــة يف احل ــه ــواج ــن امل وخــــالل عــقــود م
الوليات  بــني   )1991-1945( الــبــاردة 
الدولتان  بنت  ال�شوفيتي،  والحتاد  املتحدة 

خمزونات هائلة من الأ�شلحة الكيميائية.
الدولتني  اأجرب  الباردة  احلرب  انتهاء  لكن 
الأ�شلحة  جميع  حظر  على  املوافقة  على 
تطويرها  مت  التي  الأنــواع  من  الكيميائية 
)اجليل  الأوىل  الــعــاملــيــة  احلــــرب  خـــالل 
)اجليل  الثانية  العاملية  ــرب  احل الأول(، 

الثاين(، واحلرب الباردة )اجليل الثالث(.
الكيميائية  الأ�شلحة  اتفاقية  ومبوجب 
ا�شتخدام  ُيحظر   ،1993 لعام   )CWC(

الكيميائية يف احلرب، كما حُتظر  الأ�شلحة 
واحليازة  والإنــتــاج  التطوير  اأ�شكال  جميع 

والتخزين والنقل.
اأ�شلحتها  عن  البلدان  جميع  تتخل  مل  لكن 
الكيميائية، فمثاًل ا�شتخدمت بع�ص الأنظمة 
الأ�شلحة الكيميائية لتهديد الأعداء الذين 
اخلارج  يف  خا�ص  ب�شكل  للخطر  ُيعر�شونها 

وحتى داخل بلدانهم.
لالأ�شلحة  امل�شتمر  الــتــهــديــد  اأدى  وقـــد 
اإعداد  اإىل  الــدول  من  بالعديد  الكيميائية 
دفاعات �شدها وممار�شة �شغوط دبلوما�شية 
على الدول املعار�شة اأو غري املمتثلة لاللتزام 

باتفاقية الأ�شلحة الكيميائية.

الأ�شلحة الكيميائية يف الدول العربية
ــدول  ال يف  الكيميائية  الأ�شلحة  ظــهــرت 

العربية عّدة مرات، ومنها:
الكيميائية  لالأ�شلحة  اإيطاليا  ا�شتخدام  1ـ 

�شد الليبيني
يف  الليبيني  �شد  ال�شام  الغاز  ا�شتخدام  مت 
وقت مبكر من �شهر ينايرعام 1928، عندما 
اجلو،  مــن  اخلـــردل  غــاز  الإيطاليون  األــقــى 
حتى  وا�شتمر  اأكتوبر1935  مــن  ابــتــداًء 

الأ�شهر التالية.
2ـ ا�شتخدام امل�شريني لالأ�شلحة الكيميائية 
على  املــ�ــشــريــون  وح�شل  الــيــمــن،  ــرب  ح يف 
اأوائــل  يف  مــرة  لأول  الكيميائية  الأ�شلحة 
ال�شتينيات، وا�شتخدموها خالل تدخلهم يف 

�شمال اليمن.
ووفقًا لبع�ص التقديرات الأمريكية، ُيعتقد 
ا�شتخدام  �شملت  هجومًا   32 نفذت  م�شر  اأن 
ــك ا�ــشــتــخــدام غاز  الــغــاز الــ�ــشــام، مبــا يف ذل

الأع�شاب، بني عامي 1963 و1967.
يف  الكيميائية  الأ�شلحة  ا�شتخدام  3ـ 

احلرب بني اإيران والعراق
1980، قتلت  يف حرب اخلليج الأوىل عام 
الأ�شلحة الكيماوية التي ا�شتخدمها الرئي�ص 
وجرحت  ح�شني  �شدام  الــراحــل  العراقي 

العديَد من الإيرانيني والأكراد العراقيني. 
ووفقًا للوثائق العراقية، مت احل�شول على 
امل�شاعدة يف تطوير الأ�شلحة الكيميائية من 

�شركات يف العديد من 
الــبــلــدان، مبــا يف ذلك 
الــــوليــــات املــتــحــدة 
واأملـــانـــيـــا الــغــربــيــة 
واململكة  وهـــولـــنـــدا 

املتحدة وفرن�شا.
ــــتــــخــــدام  ا�ــــش 4ـ 
الكيميائية  الأ�شلحة 
حــلــبــجــة  بــــلــــدة  يف 

الكردية العراقية
 ،1988 مـــار�ـــص  يف 
تعر�شت بلدة حلبجة 
العراقية  الــكــرديــة 
كيميائية  مــواد  لعدة 
اأ�شقطت من الطائرات 

نت غاز اخلردل وعوامل  احلربية، وقد ت�شَمّ
ورمبا   VX و  والتابون  ال�شارين  الأع�شاب 

ال�شيانيد.
ُقتل ما بني 3200 و5000 �شخ�ص، واأ�شيب 
وُت�شري  �شخ�ص،  و10،000   7000 بني  ما 
كان  العراقي  النظام  اأن  اإىل  الأدلــة  اأغلب 

م�شوؤوًل عن الهجوم.
الأ�شلحة  يــ�ــشــتــخــدم  الأ�ـــشـــد  بــ�ــشــار  5ـ 

الكيميائية �شد ال�شوريني
مت ا�شتخدام غاز ال�شارين واخلردل والكلور 
اأدت  �شوريا،  يف  الــنــزاع  خــالل  اأخـــرى  مــرة 
دويل،  فعل  رد  اإىل  الإ�ــشــابــات  من  العديد 
وقد   ،2013 عام  الغوطة  هجمات  وخا�شة 
غاز  ا�شتخدام  املتحدة  الأمم  مفت�شو  اأكــد 

ال�شارين.
ــــدول، مبــا يف ذلك  اتــهــمــت الــعــديــد مــن ال
الـــوليـــات املــتــحــدة والحتــــاد الأوروبـــــي، 
هجمات  عـــدة  ب�شن  الــ�ــشــوريــة  احلــكــومــة 
اإىل  �شوريا  ان�شمام  اإىل  اأدى  ما  كيميائية، 
تدمري  وبداأ  الكيميائية،  الأ�شلحة  اتفاقية 

الأ�شلحة الكيميائية ال�شورية.
تاريخ الأ�شلحة الكيميائية

طرق  اإىل  النا�ص  �شعى  احلــرب،  فجر  منذ 
ال�شطور  يف  البع�ص،  بع�شهم  لقتل  جديدة 
يف  البارزة  اللحظات  بع�ص  �شتجد  التالية 

احلرب الكيميائية عرب الع�شور.

الأثيني  اجلي�ص  قام  امليالد:  قبل    600
حا�شرها  التي  املــدن  اأحــد  يف  املياه  بتلويث 

بنباتات خربان �شامة.
قــوات  تــ�ــشــتــخــدم  املـــيـــالد:  قــبــل    479
�شد  الكربيت  اأبخرة  اليونانية  بيلوبونيزيا 
الإمرباطورية  �شد  معركتها  يف  بالتيا  بلدة 

الفار�شية.
اتفاقية  واأملانيا  فرن�شا  وقعت  1675م: 
دولية  اتفاقية  اأول  وهــي  �ــشــرتا�ــشــبــورغ، 
خاللها  ومــن  الكيميائية،  الأ�شلحة  حلظر 

مت حظر ا�شتخدام الر�شا�ص امل�شموم.
للجزائر،  الفرن�شي  الغزو  خالل  1845م: 
 1000 اأكرث من  القوات الفرن�شية  حا�شرت 
ا�شتخدموا  ثــم  كهف  يف  قبيلة  ـــراد  اأف مــن 

الدخان لقتلهم.
احلرب  وخالل  و1865   1861 عامي  بني 
الأهلية الأمريكية يقرتح املدنيون واجلنود 
الأ�شلحة  ــتــخــدام  ا�ــش ــبــني  اجلــان كـــال  مـــن 
الأفكار  من  العديد  بني  ومــن  الكيميائية، 
يو�شي  التنفيذ،  اإطـــار  يف  تدخل  مل  التي 
ـــــص مـــديـــنـــة  ـــــدر� م
نيويورك جون دوتي 
غاز  قذائف  باإطالق 
القوات  على  الكلور 
الـــكـــونـــفـــدرالـــيـــة، 
ويــــقــــرتح اجلـــنـــدي 
اإي�شام  الكونفدرايل 
ووكر اإ�شقاط عبوات 
من  ال�شام  الــغــاز  مــن 

البالونات.
 1874 عــامــي  بــني 
حتــظــر  و1907 
�شل�شلة من املعاهدات 
من  املوقعة  الدولية 
الـــدول  معظم  قــبــل 
ا�شتخدام  الغربية 
يف  الكيميائية  والأ�شلحة  ال�شامة  الأ�شلحة 

احلرب.
احلرب  من  الأول  ال�شهر  خالل  ويف   1914
العاملية الأوىل، ن�شر الفرن�شيون قنابل الغاز 
يف  مــرة  لأول  طــّورت  التي  للدموع،  امل�شيل 
عام 1912 ل�شتخدام ال�شرطة، ثم اأطلقت 
القوات الأملانية 3000 قذيفة حتتوي على 
كلورو�شلفات دياني�شيدين، وهو م�شدر اإزعاج 

للرئة، على اجلي�ص الربيطاين.
الأ�شلحة  الربيطاين  اجلي�ص  ا�شتخدم  كما 
يف  ـــــان  الأمل �ــشــد  ـــرة  م لأول  الــكــيــمــيــائــيــة 
من  الكلور  غاز  اأطلقوا  حيث  لو�ص،  معركة 
الأ�شطوانات، ثم ا�شتخدم الأملان الفو�شجني 
جرح  اإىل  اأدى  وقد  احللفاء،  قوات  يف  اأوًل 
1000 جــنــدي بــريــطــاين ومــات  اأكـــرث مــن 

.120
احلرب  خــالل  و1945   1939 عامي  بني 
الغازات  ت�شتخدم  كانت  الثانية،  العاملية 
ال�شامة يف مع�شكرات العتقال النازية لقتل 

املدنيني واجلي�ص الياباين يف اآ�شيا.
ت�شتخدم  و1971:   1961 عــامــي  ــني  ب
ــنــابــامل، وهــو �شائل  ال املــتــحــدة  الــوليــات 
هالمي يلت�شق باجللد، وهو قابل لال�شتعال، 
خالل حــــــرب فيتنام، مما اأثار احتجاجات 

وطنية ودولية.

كانت هناك ثالث مواد 
م�صوؤولة عن معظم االإ�صابات 

والوفيات الناجمة عن 
االأ�صلحة الكيميائية خالل 

احلرب العاملية االأوىل، 
وهي: الكلور والفو�صجني 

وغاز اخلردل

اتفقت كافة الدول االأطراف 
يف املنظمة على نزع ال�صالح 

الكيميائي، وذلك بتدمري كل 
ما قد حتوزه من املخزونات 

من االأ�صلحة الكيميائية 
ومرافق اإنتاجها، وتدمري كل 
االأ�صلحة الكيميائية التي قد 
تكون خّلفتها يف املا�صي على 
اأرا�صي دول اأطراف اأخرى

ا�ستخدمتها اأنظمة �سد �سعوبها.. 
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تاريخ الأ�صلحة الكيميائية يف يوم اإحياء ذكرى �صحاياها

لت براعة االإن�صان ال�صموم الطبيعية واال�صطناعية اإىل اأ�صلحة حرب. من الكربيت والزرنيخ اإىل ال�صارين واخلردل، غازات �صامة دمارها  الأكرث من األفي عام حَوّ
�صامل و�صحاياها باالآالف، لكن الالفت يف تاريخ االأ�صلحة الكيميائية هو اأن بع�ش االأنظمة العربية كانت الوحيدة التي ا�صتخدمتها الإبادة فئات من �صعوبها ب�صورة 

جماعية، �صواء يف العراق اأو �صوريا. �صحايا االأ�صلحة الكيميائية كانوا على جدول اأعمال موؤمتر الدول االأطراف يف اتفاقية حظر االأ�صلحة الكيميائية يف دورته 
الع�صرين، التي انعقدت عام 2015. قّرر وقتها املوؤمتر اأن يكون يوم 30 من نوفمرب من كل عام هو يوم اإحياء ذكرى جميع �صحايا احلرب الكيميائية.
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حقق احتاد خن�شلة فوزا م�شتحقا اأمام فريق 
الت�شفوي  ــدور  ال حل�شاب  ياقوت  عني  �شباب 
ومن  باتنة  لرابطة  اجلزائر  لكاأ�ص  الأخــري 
خالله افرتق الفريقني على نتيجة هدف دون 
وجاء  املباراة،  من  القانوين  الوقت  يف  مقابل 
كريوي  املهاجم  توقيع  مــن  الوحيد  الــهــدف 
جدارة  عن  الحتــاد  اأهل  بف�شله  والــذي  علي 
وا�شتحقاق للعبور اإىل دور الكبار الـ 32 لكاأ�ص 

اجلزائر.
اأن  �شرح  حمي�شي  املـــدرب  اأن  مــن  وبالرغم 
ان  اأكـــد  ــه  ان ال  ــه  ــداف اأه مــن  لي�شت  الــكــاأ�ــص 
لتحفيز  اإيجابي  �شيء  الفوز  وحتقيق  التاأهل 
اأف�شل  نتائج  لتحقيق  متحزم  احلار�ص  رفقاء 
اأدى  فريقه  اأن  معرتفا  البطولة،  مباريات  يف 
مباراة مقبولة وكل الالعبني �شاركوا يف حتقيق 
مقارنة  حت�شن  فريقه  اأن  اأكــد  كما  التاأهل، 

بالأ�شابيع املا�شية من جميع اجلوانب بالرغم 
من  املتبقية  الثالثة  املقابالت  اأن  اعرتف  اأنه 
ان  اإىل  لي�شري  �شعبة  �شتكون  الذهاب  مرحلة 

نتائج  لتحقيق  ينبغي  كما  �شيح�شر  فريقه 
ال�شطر  ملوعد  عالية  مبعنويات  ترتكه  اأح�شن 

الثاين من عمر بطولة الق�شم الثاين هواة.

االحتاد يحقق االأهم وكريوي يوؤهل ليا�صمكا للدور الـ32
احتاد خن�شلة

العاي�ص. �ص 

قوتها  على  ب�شكرة  ــاد  اإحت ت�شكيلة  ــدت  اأك
خارج الديار بعد اأن متكن الفريق من العودة 
بنقطة التعادل من ملعب ال�شهيد اأحمد زبانة 
اإنتهت  حيث  وهــران،  مولودية  امل�شيف  اأمــام 
الذي  ال�شلبي  التعادل  نتيجة  على  املقابلة 
نقطة   13 اإىل  ر�شيده  رفع  من  الإحتــاد  مكن 
يف املرتبة الـ11 يف الرتتيب العام، مما يوؤكد 
 04 جمع  الذي  للفريق  القوية  العودة  على 
نقاط يف اأخر لقاءين يف اإنتظار التاأكيد خالل 

اجلولت املقبلة.
الفنية  العار�شة  عن  الأول  امل�شوؤول  وقــال 
التعادل  نتيجة  اأن  لكناوي  نذير  لــالإحتــاد 
على  ــادرا  ق كــان  الإحتــاد  اأن  رغــم  م�شتحقة 
اإ�شتغالل  مت  لــو  الثالثة  بالنقاط  الــعــودة 
الفر�ص املتاحة للفريق، م�شيفا اأن الالعبني 
قادر  الفريق  اأن  على  اأخـــرى  مــرة  برهنوا 
م�شكل  حل  يتم  لو  اأف�شل  نتائج  حتقيق  على 
امل�شتحقات املالية نهائيا لأن الرتاجع امل�شجل 
�شببه  كان  �شابقة  جولت  خالل  النتائج  يف 

تاأثر الالعبني بهذه الو�شعية ول عالقة له 
ح�شب  الطموح  ليبقى  الفني،  باجلانب  متاما 
اأف�شل  يف  الذهاب  مرحلة  اإنهاء  هو  لكناوي 

مرتبة ممكنة.
ملدة  لالعبني  ــة  راح الفني  الطاقم  ومنح 
التعب  رغم  احلمراوة  لقاء  بعد  واحــد  يوم 

مباراة  برجمة  ومت  الالعبني،  من  نال  الذي 
الربج  اأهلي  اأمام  البطولة  من  الـ13  اجلولة 
دون  العالية  مبلعب  دي�شمرب   07 ال�شبت  يوم 
على  امل�شلطة  العقوبة  ب�شبب  اجلهور  ح�شور 

الإحتاد من طرف الرابطة الوطنية.

اخل�صراء توؤكد عودتها القوية 
ولكناوي يتح�صر على ت�صييع الفوز

اإحتاد ب�شكرة

عبد الهادي. ب 

تلقى وفاق �شطيف هزمية ثقيلة اأمام �شباب 
يف  واحــد  هدف  مقابل  بثالثية  ق�شنطينة 
حمالوي  ال�شهيد  مبلعب  جرت  التي  املباراة 
بق�شنطينة وهي الهزمية التي جعلت الوفاق 
الرتتيب  يف  الـ14  املرتبة  اإىل  يــرتاجــع 
فقط  نقاط   03 وبفارق  نقطة   11 بر�شيد 
عن متذيل الرتتيب نادي بارادو الذي ميلك 
كوكبة  �شمن  وبات  متاأخرة،  مباريات   03
الفرق املهددة بالنزول وهي الو�شعية التي 
باتت تثري خماوف اجلمهور الذي األقى جام 
بالنظر  وامل�شريين  الالعبني  على  غ�شبه 
خلطورة الو�شعية التي مير بها النادي ف�شال 
ال�شبان  الالعبني  من  العديد  تهمي�ص  عن 
والذين  وح�شود  بياز  عي�شون،  غــرار  على 
الأن�شار  ح�شب  امل�شاركة  فر�شة  ي�شتحقون 
مع الت�شكيلة الأ�شا�شية بالنظر لظهور بع�ص 
الالعبني الآخرين مب�شتوى متوا�شع بدليل 
الأخطاء الدفاعية الكثرية التي حدثت يف 

مباراة ال�شنافر. 
وبات املدافع منديل معر�شا لعقوبة قا�شية 
مــن طـــرف جلــنــة الإنــ�ــشــبــاط بــعــد تلقيه 
ال�شباب  لــقــاء  نهاية  يف  حــمــراء  لبطاقة 
ما  وهو  التحكيم  على  اإحتجاجاته  ب�شبب 

ومن  الأقــل،  على  لقاءين  عن  غيابه  يعني 
الكوكي  نبيل  التون�شي  املــدرب  فتح  جانبه 
اأحد  كــان  اأنــه  مــوؤكــدا  التحكيم  على  النار 
منحه  بعد  خا�شة  الوفاق  هزمية  اأ�شباب 
الهدف  منها  جاء  للمناف�ص  جــزاء  ل�شربة 
كانت  ـــزاء  اجل �شربة  اأن  م�شيفا  الــثــاين 
الوفاق  معاناة  بهذا  لتتوا�شل  اللقاء  منعرج 

مع التحكيم خالل اجلولت الفارطة. 
الوفاق بعد نهاية  اأن�شار  وتعر�ص عدد من 
املباراة اإىل اإعتداءات من طرف جمهولني يف 
اإىل �شطيف، حيث تعر�شت  طريق عودتهم 
وهو  للتخريب  واحلافالت  ال�شيارات  بع�ص 
الوفاق  م�شريو  له  يجد  مل  الــذي  ال�شلوك 
الطيبة  للعالقات  بالنظر  وهذا  تربير  اأي 
اأن  احلظ  ح�شن  ومن  الفريقني،  اأن�شار  بني 
كانت  الأن�شار  لها  تعر�ص  التي  الإ�شابات 

طفيفة.
جلنة  قـــــرار  ـــاق  ـــوف ال اإدارة  وتــنــتــظــر 
اجلولة  مبــبــاراة  يتعلق  فيما  الإنــ�ــشــبــاط 
اجلزائر  مولودية  اأمام  البطولة  من  ال14 
واملر�شحة لأن تلعب دون جمهور ب�شبب ر�شق 
اأر�شية امللعب من طرف اأن�شار املولودية بعد 

تعرث فريقهم اأمام �شباب بلوزداد.

الوفاق �صمن ثالثي موؤخرة الرتتيب
 واإنتقادات الذعة لالعبني وامل�صريين 

وفاق �شطيف 

عبد الهادي.ع

ال�شف  اإىل  الإرتــقــاء  يف  ــربج  ال اأهلي  جنح 
املحقق  الفوز  بعد  نقطة   16 بر�شيد  الثامن 
دون  هــدف  بنتيجة  داي  ح�شني  ن�شر  اأمـــام 
اأوت   20 مبلعب  جرت  التي  املباراة  يف  مقابل 
الربايجبية  الت�شكيلة  وجدت  حيث  بالربج، 
�شعوبات كبرية لتحقيق الفوز واإنتظر اجلميع 
حيث  ــبــاراة  امل مــن   87 الدقيقة  غاية  اإىل 
البديل  طريق  عن  املناف�ص  �شباك  اإهــتــزت 

جحنيط.
من  دومـــا  فــرانــك  الفرن�شي  املــــدرب  وجنـــا 
اأنه كان حتت تهديد  الإقالة خا�شة  مق�شلة 
املغادرة يف حال ت�شجيل اأي تعرث، ورغم الفوز 
املحقق اإل اأن خيارات التقني الفرن�شي باتت 
حد  على  والأن�شار  الأهلي  اإدارة  تعجب  ل 
التي  �شواء خا�شة يف ظل ال�شعوبات الكبرية 
ف�شال  الفوز  حتقيق  اأجل  من  الفريق  وجدها 
املعتمدة  اخليارات  بنف�ص  املــدرب  مت�شك  عن 

خالل املباريات ال�شابقة.
الكبرية  بامل�شاكل  دوما  اإعــرتف  جانبه  ومن 
بالفعالية  يتعلق  فيما  الفريق  يواجهها  التي  
حله  يتوجب  الــذي  ــر  الأم وهــو  املرمى  ــام  اأم
واأ�شحاب  التعاقد مع لعبني جدد  من خالل 
م�شتوى عايل خالل فرتة التحويالت ال�شتوية، 
ووا�شل اجلمهور الربايجي مقاطعته ملباريات 
الكبري  الرتاجع  على  اإحتجاجا  وهذا  الأهلي 

اجلــولت  خــالل  ــي  ــل الأه نتائج  يف  امل�شجل 
الفارطة. 

على  الأهلي  لعبو  يتح�شل  اأن  املنتظر  ومن 
منحة ت�شل اإىل 10 ماليني �شنتيم نظري الفوز 
ال�شروع يف  تقرر  فيما  الن�شرية،  املحقق على 
ــام  الأي خــالل  الالعبني  م�شتحقات  ت�شوية 
باإعانات  الأهلي  خزينة  اإنتعا�ص  بعد  املقبلة 
 06 مبلغ  تفوق  والتي  العمومية  ال�شلطات 
اإنــزال  الفني  الطاقم  وف�شل  �شنتيم،  مليار 
الالعب خياط للم�شاركة مع الفريق الرديف 
متعلقة  فنية  خليارات  ل�شهب  الالعب  رفقة 

بنق�ص جاهزيتهما. 
ومن جانب اأخر اأكد رئي�ص جمل�ص الإدارة اأمري 
بن حمادي اأن الأهلي يف الطريق ال�شحيح رغم 
الفارطة،  اجلولت  يف  النادي  نتائج  تذبذب 
اخللل  اإىل  تو�شلت  الفريق  اإدارة  اأن  م�شيفا 
يتعلق  وفيما  الفريق،  منه  يعاين  كان  الــذي 
مبنع الأهلي من الإنتدابات ب�شبب ديون جلنة 
املنازعات فاإن اإدارة الأهلي اأكدت على ت�شوية 
وهذا  املقبلة  الأيــام  غ�شون  يف  الق�شية  هذه 
من اأجل ال�شماح للفريق بالتعاقد مع لعبني 

جدد يف فرتة التحويالت ال�شتوية.

االأهلي يخرج من عنق الزجاجة 
ودوما حمل اإنتقاد رغم الفوز

اأهلي برج بوعريريج

عبد الهادي.ع

م�شادر  ك�شفت 
مقربة من اإدارة 
ال�شاوية  اإحتاد 
املهاجم  اأن  على 
لدفاع  ال�شابق 
ــــت  ــــان ــــن ــــاج ت
عطو�ص  ه�شام 
ر�شميا  اإتـــفـــق 
الإن�شمام  على 
الكتيبة  اإىل 
ــــراء  ــــف ــــش ــــ� ال
املريكاتو  خالل 

ال�شتوي وجل�ص مع الرئي�ص ال�شريف 
اإلتقى  حــيــث  يــاحــي  املــجــيــد  عــبــد 
وجتاذبا  الفريق  مقر  يف  الطرفان 
م�شل�شل  وختما  احلــديــث  اأطـــراف 
العقد،  على  بالتوقيع  املفاو�شات 
الأوىل  ال�شفقة  باتنة  اإبــن  ليكون 
ــى  اأدن ــن دون  املــريكــاتــو وم ــذا  يف ه
�شك �شيكون خط هجوم الإحتاد من 
الثانية  املرحلة  يف  اخلطوط  اأقوى 
كان  ــذي  ال فعطو�ص  البطولة،  مــن 
قبل اأربعة موا�شم هداف الفريق يف 
يعني  ما  املحرتفة  الثانية  الرابطة 
�شينزع  ــذا  ه ــل  وك كبري  ــب  لع اأنـــه 

الكبري  ــق  ــقــل ال
الـــــذي اإنـــتـــاب 
الفني  الطاقم 
وحتى  والإدارة 
من  الأنــــ�ــــشــــار 
الهجوم  �شعف 
مرحلة  خـــالل 

الذهاب.
كما اأن الإدارة 
مـــوا�ـــشـــلـــة  يف 
ـــــــة  مـــــــرحـــــــل
املــــفــــاو�ــــشــــات 
الفريق  لتدعيم  اأخــرى  عنا�شر  مع 
بحوزتنا  التي  اجلديدة  فاملعطيات 
اإت�شالت  الأخرية يف  اأن هذه  توؤكد 
هجومي  ميدان  و�شط  مع  متقدمة 
باإ�شمه  الــتــ�ــشــريــح  عــلــى  وتــتــكــتــم 
ودخلت يف مفاو�شات معه وتركت له 
العرو�ص  ودرا�شة  للتفكري  احلرية 
فامل�شتجدات  وعليه  و�شلته  التي 
اجلديدة توؤكد على اأنه اإتفق ر�شميا 
مع الإدارة فاإ�شتقدامه يعني حت�شني 
فـــــالإدارة  اأكـــرث  الــو�ــشــط  منطقة 
للمو�شم  احتياطاتها  كامل  و�شعت 

الطويل الذي ينتظر الفريق.

عطو�ش يد�صن املريكاتو 
ال�صتوي اأبناء �صيدي ارغي�ش

اإحتاد ال�شاوية

اأحمد اأمني. ب  
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بدري.ع

�شباب عني فكرون

كبرية  اآمــال  لل�شباب  العام  املحيط  يعلق 
ــايــة هــذا  ــه ــنــتــظــرة ن ــى اخلـــرجـــة امل عــل
 11" الأ�شبوع، واملواجهة املربجمة مبلعب 
دي�شمرب" ب�شلغوم العيد اأمام الأمل املحلي، 
لأن نقاطها الثالث تعني الكثري للفريقني، 
النتيجة  على  الــنــادي  اأهـــداف  و�شتحدد 
يرغم  ما  وهو  املواجهة،  هذه  يف  امل�شجلة 
اأبناء املدرب اخلروبي ر�شيد ترعي على اأن 
الأ�شرار،  باأقل  للعودة  ال�شورة  يف  يكونوا 
من  نهائيا  التخل�ص  لــهــم  يت�شنى  حــتــى 
املراتب الأخرية وقد �شمح توقف البطولة 
النظر  باإعادة  الكاأ�ص  مواجهات  مبنا�شبة 
وهــذا  للفريق  التح�شريي  الــربنــامــج  يف 
ل�شمان  التدريبات  وتــرية  رفــع  خــالل  من 
املقبلة،  للمواجهات  الالعبني  جاهزية 
التدريبات  يف  ال�شائدة  ــواء  الأج وح�شب 
والأ�شود  الأبي�ص  اللونني  اأ�شحاب  ــاإن  ف
ق�شد  اخلرجة،  هــذه  على  كثريا  يعولون 
لدخول  ح�شاباتهم  ومراجعة  العتبار  رد 
لتحديد  جديد  بنف�ص  املتبقية  اللقاءات 

الأهداف احلقيقية لل�شباب.
ح�شان  بقيادة  امل�شرّية  الهيئة  وتــراهــن 

بكو�ص كثريا على فرتة التحويالت ال�شتوية 
بناء على الإ�شرتاتيجية التي ر�شمتها لهذا 
العديد  ا�شتهداف  على  واملن�شبة  الغر�ص 
من الأ�شماء البارزة ق�شد تدعيم املنا�شب 
يتعلق  ما  خا�شة  الت�شكيلة،  يف  احل�شا�شية 
يكون  حــيــث  ــهــجــوم  وال الــو�ــشــط  بخطي 
مع  الت�شالت  عديد  يف  �شرعوا  امل�شرّيون 
بع�ص الأ�شماء التي اأبدت رغبتها يف قبول 

عر�ص ال�شباب، ومن غري امل�شتبعد اأن تكون 
الإجــــراءات  �شبطت  الباتنية  الإدارة 
يف  مف�شلة  ــمــاء،  ــش الأ� هــذه  مــع  ــة  ــالزم ال
حني  اإىل  عنها  الك�شف  عدم  نف�شه  الوقت 
مبداأ  على  حر�شا  الذهاب،  مرحلة  انتهاء 
اإىل  الإ�شاءة  املفاو�شات وعدم  ال�شرية يف 
عن  ال�شتار  اإ�شدال  عدم  ظّل  يف  اأنديتها، 

الن�شف الأول من البطولة.

نقاط بوقرانة حُتدد االأهداف واالإدارة ت�صتهدف عدة اأ�صماء

اأحمد اأمني ب 

اإحتاد عنابة

بدري.ع

اإىل  املـــرور  يف  عنابة  اإحتـــاد  جنــح 
مناف�شة  من  والثالثني  الثاين  الدور 
على  تغلبه  بعد  اجلمهورية  كــاأ�ــص 
بثنائية  ــان  ــذرع ال �شباب  ال�شيف 
الت�شكيلة  جتــد  مل  حيث  نظيفة، 
جتاوز  يف  تذكر  �شعوبات  العنابية 
كل  �شجلها  بثنائية  املناف�ص  عقبة 
من هادف وبالح يف ال�شوط الثاين من 
اللقاء الذي عرف ح�شورا جماهرييا 
اأن�شار الإحتــاد، كما  كبريا من طرف 
الطاقم  اأمام  مواتية  الفر�شة  كانت 
العنا�شر  بع�ص  لإ�ـــشـــراك  الــفــنــي 
بداية  منذ  كثريا  ت�شارك  مل  التي 
املخ�شرم  املدافع  غــرار  على  املو�شم 
الأي�شر  الظهري  وكــذا  عــادل  معيزة 
الطاقم  اأن  خا�شة  بوطبة،  �شفيان 
من  املــبــاراة  هــذه  على  ــن  راه الفني 
املعنية  القائمة  يف  الف�شل  اأجـــل 

بالت�شريح.
ــة اأن  ــش ــال مــوا� ــم وقــــال املــــدرب ك
املباراة  هــذه  يف  ال�شلبية  النقطة 
الكارثية  امليدان  اأر�شية  يف  متثلت 
�شيئ  مللعب احلجار والتي ت�شلح لكل 

اإل ملمار�شة كرة القدم يف نظر موا�شة 
الذي قال اأنه من ح�شن حظ الإحتاد 
اأن الفريق خرج دون اإ�شابات يف هذه 
يف  الإحتــاد  طموحات  وعن  املباراة، 
هذه املناف�شة قال اإبن قاملة اأن اأن�شار 
والفريق  الــكــاأ�ــص  يحبون  ـــاد  الإحت
هذه  يف  بعيدا  الذهاب  على  يراهن 
يف  القرعة  كانت  حــال  يف  املناف�شة 
الت�شكيلة  وتــعــود  الــفــريــق،  �شالح 
التح�شريات  اأجـــواء  اإىل  العنابية 
اأمـــام  ال�شبت  يـــوم  ملــبــاراة  حت�شبا 
التي  املباراة  وهي  بجاية  مولودية 
التي  العنا�شر  بع�ص  عودة  �شتعرف 

كانت تعاين من اإ�شابات.
واأكدت اإدارة الإحتاد اأن الفريق من 
4 لعبني يف فرتة  مع  التعاقد  حقه 
اأن  التحويالت ال�شتوية وهذا بحكم 
الفريق ميلك يف التعداد احلايل 26 
ــازة  اإج بقاء  وبالتايل  فقط  لعــب 
املريكاتو  يف  اإ�شتغاللها  �شيتم  فارغة 
اأول عرب  اأن الأمر مير  ال�شتوي، ولو 
والتي  املنازعات  جلنة  ديون  ت�شوية 

تناهز 3.8 مليار �شنتيم.

الطلبة يتجاوزون عقبة الذرعان 
ب�صهولة وموا�صة يفكر يف "املوب" 

مولودية باتنة 

اأمري.ج

باتنة  موؤ�ش�شات  مولودية  فريق  انهى، 
بطولة  من  الذهاب  مرحلة  اليد،  لكرة 
الأول  املركز  يف  املمتاز  الوطني  الق�شم 
املجموعة  ترتيب  �شدارة  على  مرتبعا 
من  جمعها  نقطة   11 بر�شيد  الأوىل، 
اأ�شل 7 لقاءات، حقق فيها ا�شبال ا�شرف 
مقابلة  يف  وانهزموا  لــقــاءات   5 حيون 
واحدة وتعادلوا يف لقاء واحد، ليفتكوا 

الريادة. يف  جعلتهم  نقطة   11
موؤ�ش�شات  مولودية  فريق  يحرز  وبهذا 
باتنة اللقب ال�شتوي الرمزي، لتكرب اأمال 

الفريق وتزيد تطلعاته وطموحاته، يف 
اللعب على لقب الدوري اجلزائري لكرة 
اليد، وهو الذي غاب عن خزينة النادي 

منذ اأكرث من عقدين من الزمن.
فوزا  حققت  املولودية  اأن  الذكر  يجدر 
املا�شية  اجلــولــة  يف  وم�شتحقا  ثمينا 
والتي لعبت بالقاعة متعددة الريا�شات 
بعني التوتة �شد �شبيبة ال�شاورة وانتهى 
ــة  ــي ــش الأورا� الكتيبة  ل�شالح  الــلــقــاء 
للمولودية  نقطة   28 بنتيجة  البي�شاء 

مقابل 23 نقطة ل�شبية ال�شاورة.

املولودية بطال �صتويا ورحلة اإعادة
 املجد تنطلق بعد عقدين من الزمن 

اأمري.ج

مولودية وادي ال�شعبة

ــة  ــي ــش ــ� حـــــقـــــق، ع
فريق  الأول،  اأمــ�ــص 
وادي  مــــولــــوديــــة 
يف  النا�شط  ال�شعبة 
الق�شم اجلهوي الثاين 
باتنة  رابـــطـــة  مـــن 
للدور  تاريخيا  تاأهال 
ــثــالثــون  الــثــاين وال
الكاأ�ص،   مناف�شة  من 
تغلبه  عــقــب  وهــــذا 

على مناف�شه وفاق امل�شيلة يف مقابلة حل�شاب 
لرابطة  والخــري  اخلام�ص  الت�شفوي  الــدور 
باتنة اجلهوية من مناف�شة كاأ�ص اجلمهورية، 
لعبي  مــن  كــبــرية  ارادة  املــقــابــلــة  وعــرفــت 

ــن  ــذي ـــة ال ـــودي ـــول امل
رفـــــعـــــوا الـــتـــحـــدي 
كعبهم  علو  واكـــدوا 
جمهوداتهم  لُتكلل 
بتاأهل تاريخي، جاء 
الرتجيح  ب�شربات 
الـــتـــي ابــتــ�ــشــمــت يف 
ن�شر  لرفقاء  الخري 

الدين مرواين.
ـــر ان  ـــذك يـــجـــدر ال
هدفني  بنتيجة  انتهى  الفريقني  بني  اللقاء 
يف كل �شبكة، وكانت املولودية متاأخرة لينجح 
مرواين يف تعديل النتائج يف الدقائق الأخرية 

ومن ثم التوجه ل�شربات الرتجيح.

تاأهال  ويحقق  املفاجاأة  "املوك" يحدث 
تاريخيا للدور الـ32 من مناف�صة الكاأ�ش

ملعب �شطيف 
عقوبات الرابطة تزيد املتاعب ورهان على جتاوز عقبة برج منايل

ال�شطايفي  الإفــريــقــي  امللعب  فريق  متاعب  زادت 
املجموعة  الــرابــطــات  بــني  مــا  بــطــولــة  يف  الــنــا�ــشــط 
الو�شطى ال�شرقية وهذا يف ظل موجة العقوبات التي 
الالعب  واأخرهم  الأ�شا�شيني  الالعبني  طالت عدد من 
بلعيد يون�ص الذي تعر�ص لعقوبة الإيقاف يف لقاءين 
التي  املواجهة  بالبطاقة احلمراء يف  نتيجة خروجه 
جمعت "ال�شا�ص" اأمام امل�شيف ن�شر بوجلبانة وهو ما 
التي  الظاهرة  هذه  عن  الت�شاوؤلت  من  العديد  يطرح 
الفريق  حرمان  يف  وت�شببت  لأخرى  مباراة  من  تتكرر 

من خدمات اأبرز الالعبني خالل املباريات ال�شابقة.

مت�شدر  ملواجهة  ال�شطايفية  الت�شكيلة  وت�شتعد 
اأر�شية  على  الثالثاء  هذا  منايل  برج  �شباب  البطولة 
النوعية  500 م�شكن ب�شطيف بعد التح�شريات  ملعب 
حيث  البطولة  توقف  فرتة  يف  الفريق  بها  قام  التي 
حتقيق  هو  دلهوم  مراد  املخ�شرم  لرفاق  الرهان  يبقى 
الفوز من اجل تقلي�ص الفارق عن كوكبة املقدمة، علما 
اأن الفريق يحتل املرتبة ال�شادة يف الرتتيب حلد الأن 
بر�شيد 15 نقطة وهي احل�شيلة التي تبقى متو�شطة 
رغم الطموحات الكبرية لأ�شبال الرئي�ص بن ح�شني يف 

حتقيق ال�شعود هذا املو�شم بعد تغيري نظام املناف�شة.
ع.ب

مولودية ق�شنطينة 

طموحاتها  على  ق�شنطينة  مولودية  اأكــدت 
الكبرية هذا املو�شم بعد اأن متكن اأ�شبال املدرب 
�شكيكدة من  �شبيبة  اإزاحة  مراد لوجناف من 
مبلعب  جــرت  التي  املــبــاراة  يف  الكاأ�ص  �شباق 
واحد  هدف  مقابل  بثنائية  عمرو�ص  العقيد 
الوقت  اإنتهى  حيث  الإ�ــشــايف،  الــوقــت  بعد 
اأن  قبل  ال�شلبي  التعادل  بنتيجة  الر�شمي 
يتمكن عاي�شي وبن م�شعود من توقيع ثنائية 
املولودية التي برهنت على قوتها الكبرية من 

خالل اإزاحة اأحد فرق الرابطة الثانية. 
بــالإرادة  لوجناف  املــدرب  اأ�شاد  جانبه  ومن 
الكبرية التي خا�ص بها الالعبون هذه املباراة 
املبذولة  الــكــبــرية  املــجــهــودات  بعد  خا�شة 
ــايف وهــو الأمـــر الــذي جعل  يف الــوقــت الإ�ــش
الطاقم الفني متخوفا من تاأثري الإرهاق على 
البطولة  يف  القادمة  املباراة  خالل  الالعبني 
من  لوجناف  وطلب  اخلمي�ص،  هذا  واملربجمة 
الالعبني عدم الإغرتار بهذا التاأهل والرتكيز 
واملقررة  البطولة  من  القادمة  املباراة  على 
اأمام نادي التالغمة مبا اأن الطموح الرئي�شي 
اإىل  ال�شعود  حتقيق  هو  املو�شم  هذا  للفريق 
اإنتظار  يف  اجلديدة  �شيغته  يف  الثاين  الق�شم 
الـ  الدورين  يف  الفريق  مناف�شي  على  التعرف 
اجلمهورية  كاأ�ص  مناف�شة   من   16 الـ  و   32
خالل عملية القرعة املقررة الأ�شبوع القادم.

قوتها  "املوك" توؤكد 
والطاقم الفني متخوف 

من االإرهاق اأمام التالغمة 

   النقاط الفريق 

11مولودية باتنة 

11�سباب برج بوعريريج

10 وفاق عني التوتة

9�سبيبة ال�ساورة 

6مولودية �سعيدة 

6�سباب �سلغوم العيد 

2ترجي ارزيو

1احتاد ورقلة 

كــرة اليـد 



�ــشــلــطــت الــ�ــشــحــف الإ�ــشــبــانــيــة 
ال�شادرة ام�ص ، ال�شوء على املواجهة املرتقبة 
مناف�شات  اإطــار  يف  مدريد،  واأتلتيكو  بر�شلونة  بني 
اجلولة الـ15 من الليغا، واعتالء ريال مدريد ال�شدارة 

عقب النت�شار على ديبورتيفو األفي�ص.
يــورو  قــرعــة  نتائج  ال�شحف،  اأبــــرزت  كما 
الإ�شباين  املنتخب  اأوقــعــت  التي   ،2020

بجانب ال�شويد وبولندا.

من  "مركزون  "ماركا":  �شحيفة  وعنونت 
اأجل الليغا".

ريال  ي�شعان  وكارفاخال  "رامو�ص  واأ�شافت: 
مدريد يف ال�شدارة، ويف انتظار ما �شيحدث مع 

بر�شلونة".
وتابعت: "زيدان ُيعيد اإي�شكو للملعب مرة اأخرى".

 
وخرجت �شحيفة "موندو ديبورتيفو" بعنوان: "اختبار النار".

ل�شدارة  قوًيا  اختباًرا  �شيكون  ميرتوبوليتانو  "واندا  واأ�شافت: 
البلوغرانا واللحاق بريال مدريد يف �شدارة الرتتيب".

املثري  رحيله  بعد  اجلماهري،  من  عدائًيا  ا�شتقباًل  غريزمان  "�شيجد  وتابعت: 
للجدل من �شفوف اأتلتيكو مدريد".

 
و�شاركت �شحيفة "�شبورت" نف�ص العنوان: "اختبار النار".

واأ�شافت: "يحتاج بر�شلونة للفوز على اأتلتيكو مدريد يف ملعبه واندا ميرتوبوليتانو، 
للحفاظ على �شدارة الليغا".

وتابعت: "غريزمان الذي �شيبداأ املباراة اأ�شا�شًيا، يعود للمرة 
الأوىل اإىل ملعب فريقه ال�شابق".

اختبار النار 
ي�صعل اأغلفة 

ال�صحف 
الإ�صبانية

 ال�صحافة معـــــــــــــــــــــــر�ض
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من  قوية  �سدمة  الرتكي  ب�سكتا�ص  تلقى 
جانب اإدارة نادي اآر�سنال االإجنليزي ب�ساأن 
اإمكانية �سراء الالعب امل�سري حممد النني 

نهائيًا.
النني  حممد  ب�سكتا�ص  وا�ستعار 
ملدة مو�سم واحد لتدعيم 
الرتكي  الفريق  �سفوف 
ببطولة  يــلــعــب  الـــــذي 

الدوري االأوروبي.
وذكرت �سحفية "fotospor" الرتكية، 
اآر�سنال  اإدارة ب�سكتا�ص فوجئت مبغاالة  اأن 
ــورو  ي مــلــيــون   20 ــد  ــدي وحت ال�سفقة  يف 
امل�سري  الــالعــب  خــدمــات  عــن  لال�ستغناء 

نهائيًا.
متحم�سة  تكن  مل  اآر�سنال  اإدارة  اأن  واأكدت 
من االأ�سا�ص لفكرة البيع النهائي ولكن بعد 

التفاو�ص و�سل ال�سعر اإىل 20 مليون يورو.
واأ�سارت اإىل اأن اآر�سنال �سم النني من بازل 
ال�سوي�سري يف جانفي 2016 مقابل 12.5 
عام  حتى  ممتدا  عقده  ومازال  يورو  مليون 

.2022
ب�سكتا�ص  مع  مباراة   11 يف  النني  و�سارك 
بواقع 896 دقيقة، وقدم م�ستويات جيدة 

مع الفريق الرتكي.

حتدث الرتغايل جوزيه مورينيو، املدير 
لتوتنهام، عن عالقته بجماهري  الفني 

املــهــمــة خلًفا  تـــوىل  الــ�ــســبــريز عــقــب 
لالأرجنتيني ماوري�سيو بوكيتينو.

لهيئة  ت�سريحات  يف  مورينيو،  وقال 
�سي":  بي  "بي  الريطانية  ــة  االإذاع

بقدومي؟  توتنهام  جماهري  "ترحيب 
كل االأمور تبدو طبيعية. اإنها حتب النادي 

تقبلني  ولكنها  حتبني  اإنها  اأقــول  لن  والفريق. 
كمدرب حمرتف من الدرجة االأوىل، والأنني م�ستعد 

اأن اأمنح كل ما لدي لل�سبريز".
العالقة  لتطوير  رائًعا  �سيكون  "الوقت  واأردف: 

اأ�سباب  اجلماهري  لــدى  و�سيكون  بيننا، 
اأكرث كي حتبني اإذا اأعجبت بعملي".

واكد مورينيو: "اإنهم يرون اأن الفريق 
مباريات   3 خ�سنا  ونــحــن  يــتــطــور، 
مهمة يف فرتة ق�سرية وحققنا نتائج 

جيدة".
اأن  اأعتقد  اآيل؟  ديلي  "تاألق  ووا�سل: 
اأنه يلعب دوًرا رئي�سًيا مع  اإىل  االأمر يعود 

الفريق وهذا جعله �سعيًدا".
لديه  بــاتــت  "اآيل  الــرتــغــايل:  ـــدرب  امل واأ�ــســاف 
اأن  املباريات، كما  للتاألق واالإبداع يف  اأكر  م�ساحة 

ثقته يف ازدياد".

منتخب  مــدرب  لــوف،  يواكيم  طالب 
ال�سابق  العــبــه  با�ستبعاد  اأملــانــيــا، 
االحتــاد  مــع  العمل  مــن  الم  فيليب 
االأملاين لكرة القدم عقب م�ساركته يف 

�سحب قرعة يورو 2020.
�سحب  ــيــة  عــمــل يف  الم  ــــارك  ــــس و�
املان�سافت  وقوع  عن  لت�سفر  القرعة، 

الرتغال  رفقة  نارية  جمموعة  يف 
امل�سار  من  املتاأهل  انتظار  مع  وفرن�سا، 

االأول بامللحق.
موقع  اأبــرزهــا  ت�سريحات  وخـــالل 
"اأول  مازًحا:  لوف  قال  "�سبورت1"، 
�سيء يجب اأن اأذكره هو اأننا �سن�ستبعد 
يف  اال�ستمرار  ميكنه  وال  الحًقا،  الم 

العمل باالحتاد االأملاين".
واأراد مدرب املاكينات االأملانية بذلك 
لوم اأ�سطورة بايرن ميونخ واملان�سافت 
على �سبيل املزاح، ب�سبب م�ساركته يف 
�ستجعل  التي  القرعة  �سحــــــــب هذه 
اأ�سعب  بالده  منتخــــــــــــب  مهمـــــــة 

يف البطولة.

قاد املدرب االإيطايل فابيو كانافارو فريقه 
دوري  بلقب  للفوز  اإيــفــرغــرانــد  غــوانــغــزو 
الثامنة  للمرة  القدم  لكرة  ال�سيني  ال�سوبر 

يف تاريخه.
وتوج غوانغزو باللقب بعد الفوز على �سيفه 
�سنغهاي �سنهوا 3ـ  0 اليوم االأحد يف املرحلة 

الثالثني من امل�سابقة.
ونال اإيفرغراند لقب الدوري ال�سيني للمرة 
الثامنة يف تاريخه بعد اأن فاز به �سبع مرات 

متتالية بني عامي 2011 و2017.
وجاءت االأهداف الثالثة لغوانغزو بوا�سطة 
دي  واإلكي�سون  بــارك  �سو  وجــي  وي  �سيهاو 

اأوليفريا يف الدقائق 45 و55 و83.
واأنهى اإيفرغراند م�سواره يف املو�سم احلايل 
يف ال�سدارة بر�سيد 72 نقطة بفارق نقطة 
جوان  بكني  مالحقيه  اأقـــرب  عــن  واحـــدة 

�ساحب املركز الثاين.

يف  ينجح  ــاأن  ب ميالن  ــادي  ن يحلم 
ــع الــ�ــســويــدي زالتـــان  الــتــعــاقــد م
ال�سابق  املهاجم  اإبراهيموفيت�ص، 
ــي،  ــس ــ� ــاالك ـــو�ـــص غ لــلــو�ــص اأجنـــل
م�سرية  يف  تاريخي  ــدث  ح ــالل  خ

الرو�سونريي.
ديال  "كوريري  ل�سحيفة  ووفــًقــا 
�سريا" االإيطالية، فاإن ميالن ياأمل 
يوم  اإبـــرا  �سفقة  تقدمي  يتم  اأن 
مع  بالتزامن  اجلاري  دي�سمر   15
الذكرى ال�سنوية الـ120 لتاأ�سي�ص 

النادي.
املهاجم  يــكــون  اأن  مــيــالن  ويــريــد 

ال�سويدي �سيف ال�سرف يف احلفل 
الذي �سيتم تنظيمه خالل احلدث 

التاريخي.
وك�سف ال�سحيفة عن اأحد البنود 
يف العر�ص الذي قدمه ميالن الإبرا 
ومدته 18 �سهًرا، حيث اأن الالعب 
املو�سم  نهاية  يف  الرحيل  ميكنه 
يف  الرو�سونريي  ف�سل  اإذا  احلــايل 

التاأهل للبطوالت االأوروبية.
ر�سمًيا  رحيله  اأعــلــن  اإبـــرا  وكـــان 
غاالك�سي،  اأجنــلــو�ــص  لــو�ــص  ــن  ع
�سهر  يف  عقده  انتهاء  موعد  قبل 

دي�سمر املقبل.

مورينيو:

اآر�صــــــنال
 ي�صدم ب�صكتا�ض 

ب�صاأن الننـي

ت�سريب يك�سف ترتيبا مثريا لرونالدو و�سالح 
يف �سبـــاق الكرة الذهبية

الالعبني  لرتتيب  ت�سريًبا  بريطاين،  �سحفي  تقرير  ن�سر 
"فران�ص  جملة  من  املقدمة  الذهبية  الكرة  جائزة  يف 

فوتبول" الفرن�سية.
تداول  مت  فاإنه  الريطانية،  "مريور"  ل�سحيفة  ووفًقا 

ت�سريبا لرتتيب الالعبني يف �سباق الكرة الذهبية 
فوز  يرز  االجتماعي،  التوا�سل  مواقع  على 

ليونيل مي�سي، جنم بر�سلونة،  االأرجنتيني 
باجلائزة بعد ح�سوله على 446 نقطة.
دايــك،  فــان  فريجيل  الهولندي  وجــاء 

الثاين،  املــركــز  يف  لــيــفــربــول،  مــدافــع 
زميله  حــل  بينما  نــقــطــة،  بـ382 
بـ179  ثالًثا  �سالح  حممد  امل�سري 
اأن  ــب  ــري ــس ــ� ــت ال نــــقــــطــــة.واأبــــرز 

رونالدو،  كري�ستيانو  الرتغايل 
املركز  �سيحتل  يوفنتو�ص،  مهاجم 
من  املقدمة  اجلــائــزة  يف  الــرابــع 

نقطة،  بـ133  فوتبول"  "فران�ص 
�ساديو ماين، جنم  ال�سنغايل  ويليه 

الريدز، خام�ًسا بـ97 نقطة.
اإ�سباين  تقرير  من  اأكــرث  اأن  يذكر 

الرغوث  اإبــالغ  مت  واأنــه  باجلائزة،  مي�سي  فوز  اأكــد  اأن  �سبق 
بالنتيجة من قبل م�سوؤويل "فران�ص فوتبول".



بريكةنقاو�صمروانةاآري�صعني التوتةباتنةالتاريخ

خليفي عبد البا�سطلعناين جاللفرحات �سهامبن عوانة ع. القادربوجة حكيممعمري ن�سرية/ حي ال�سهداء باتنةالأحد   دي�شمرب 

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

يف ظل احلوادث االأليمة التي عرفتها الوالية 

تزامنا واليوم العاملي ملر�ش االيدز 

بريكةنقاو�صمروانةاآري�صعني التوتةباتنةالتاريخ

عوملي يو�سف �سارع عي�سى فالح حي ال�سهداءالإثنني 02  دي�شمرب 2019
033250834

مرغمي كرمي
033358065

قريف حفيظة
033202099

بن بعطو�ص ح�سينةمرزوق نذيرعنون عائ�سة

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

فقراء وم�شردون يقتاتون من املزابل والقمامات 

يف ظل غياب ثقافة اال�شتهالك يف اجلزائر 

الظل،  يف  تعي�ص  �شريحة  هي 
لها  تكرتث  ول  اجلميع  ينبذها 
يجدوا  مل  فــقــراء  احلــكــومــة، 
�شوى  املدقع  فقرهم  ملواجهة 
الت�شول تارة والنب�ص عن لقمة 
واأكيا�ص  القمامة  بني  العي�ص 
املخلفات املنزلية تارات كثرية، 
فال جتدهم يعرثون على الكثري، 
قطع خبز حمفوظة يف اأكيا�ص 
على  وخ�شر  وفواكه  حمايدة، 
مواد  وعلب  التعفن،  من  درجة 
غذائية م�شربة يرميها اأ�شحاب 
املحالت الغذائية ب�شبب انتهاء 
والظاهرة  �شالحيتها،  مــدة 
ما  وذلـــك  م�شتمر  تــفــاقــم  يف 
حتدث عنه العديد من قاطني 
الأحياء، خا�شة يف حي ال�شطا 
الحياء  من  وغريها  وبوزوران 
بانهم  �شاكنيها  بع�ص  ذكر  التي 
يوميا  يــتــفــاجــئــون  اأ�ــشــبــحــوا 
اأ�شبحت  فــقــراء  مبــ�ــشــرديــن 
وجوههم ماألوفة بالن�شبة اإليهم 
احلاويات  يف  بكليتهم  يدخلون 
يجدونه  ما  كل  عن  وينقبون 

بالن�شبة  لال�شتعمال  �شاحلا 
تزايد  يف  والــظــاهــرة  اإلــيــهــم، 
الذين  هـــوؤلء،  ح�شب  م�شتمر 
مرتادي  اغلبية  اأن  لحــظــوا 
يف  كهول  اأو  عجائز  احلاويات 
عمر اخلم�شني وال�شتني ناهيك 
عــن الأطــفــال الــذيــن جتدهم 
املنازل  خملفات  عن  يبحثون 
مــن قــطــع مــعــدنــيــة واأ�ــشــالك 
الملــنــيــوم،  واأواين  نحا�شية 
وبيعها  بــجــمــعــهــا  ــوا  ــوم ــق ــي ل

نظري  املــعــادن  لتجار  بــاملــيــزان 
يتهافت  وكذلك  معني،  مقابل 
جلمع  ــات  ــاوي احل على  هـــوؤلء 
البال�شتيكية  والعلب  القوارير 
لي�شتفيدوا  والـــزجـــاجـــيـــة 
كذلك من بيعها ملعامل وم�شانع 
اأحــد  يــقــول  حيث  الر�شكلة، 
الطـــفـــال الــذيــن وجــدنــاهــم 
من  متــكــن  ــا  م فـــرز  يف  منهمكا 
ــه اىل  ــوج ــت ـــه ي ـــاأن ــه، ب ــع ــم ج
الباكر  ال�شباح  يف  احلــاويــات 

جمع  �ــشــاحــنــة  متـــر  اأن  قــبــل 
ما  كل  باأخذ  ويقوم  النفايات 
"برويطة"  يف  جمعه  ا�شتطاع 
وحديد  ــاج  وزج بال�شتيك  من 
معدنية  واأ�ــــشــــالك  واأواين 
ليبيعه  يــاأخــذه  اخلبز  وحتى 
ــي بــاأ�ــشــعــار تدر  ملــربــي املــوا�ــش
عليه اأموال، يقول الطفل باأنها 
وم�شاعدة  رمقه  ل�شد  تكفيه 
خم�شة  مــن  املتكونة  عائلته 
اأ�شخا�ص، اأمه الأرملة واأخواته 

الثالثة.
العام  على  نطل  ونحن  هكذا 
تـــزال  ل   ،2020 ــــقــــادم  ال
ــن الأ�ــشــر  هــنــاك الــعــ�ــشــرات م
ي�شرتزقون ويقتاتون  والفراد 
ــرمــي يف  مــن بــقــايــا الــطــعــام امل
عن  بعيدا  والقمامات،  املزابل 
وال�شيا�شيني  اخلطباء  اأعــني 
يف  يــرددون  الذين  وامل�شوؤولني 
ب�شوؤون  يهتمون  اأنهم  مرة  كل 
ذلــك  ــــــة  روؤي دون  ـــعـــامـــة،  ال
اأب�شط �شريحة يف  الهتمام يف 

هذا املجتمع.

واملنظمات  الأطـــراف  من  العديد  دعــت 
والتاأكد  النتباه  �ــشــرورة  اىل  املعنية، 
املنتوجات  �شالحية  انتهاء  تــاريــخ  مــن 
بعد  وذلــــك  �ــشــرائــهــا،  قــبــل  امل�شتهلكة 

اجلانبية  والتاأثريات  ال�شكاوى  عديد 
هذه  خلفتها  التي  الغذائية  والت�شممات 
املواد منتهية ال�شالحية والتي غالبا ما 

يتم غ�ص النظر عنها من قبل التجار.
يف  احلا�شلة  الت�شممات  اغلب  وتعترب 
ا�شتهالك  ب�شبب  الخـــرية،  ال�شنوات 
وذلك  ال�شالحية  منتهية  منتوجات 
ب�شبب غياب ثقافة ال�شتهالك ال�شحي 
من خالل مراقبة ومتابعة تواريخ انتهاء 
الغلفة  على  تظهر  التي  ال�شالحية 
ال�شتهالكية،  ــواد  امل وخمتلف  والعلب 
بيع  اىل  التجار  من  العديد  يعمد  حيث 
الربح  بــهــدف  �شالحيتها  انتهت  �شلع 
�شحة  ذلـــك  يف  يــهــمــه  ول  ــاري،  ــج ــت ال
عليه،  املــواد  تلك  تاأثري  ول  امل�شتهلك 
التجار  مــن  العديد  يــراجــع  ل  حــني  يف 
ب�شبب  املــنــتــوجــات  �شالحية  ــخ  ــواري ت
كرثتها وان�شغالهم الكبري لعمليات البيع 
وال�شراء والرتتيب وغريها، ويتجاهلون 
بذلك ال�شرار اجل�شيمة التي تنجر عن 
الثقة  ظل  يف  خا�شة  انتباه،  دون  بيعها 

املتبادلة بني امل�شتهلك والتاجر.

من  املعنية  اجلــهــات  كــانــت  جهتها،  مــن 
حماية  ومنظمة  التجارية  مــديــريــات 
املنا�شبات  عديد  يف  �شددت  قد  امل�شتهلك 
اأي �شلع مغ�شو�شة  التبليغ عن  اأهمية  على 

مطابقة  وغــري  ال�شالحية  منتهية  اأو 
حماية  بــهــدف  القانونية  للموا�شفات 
والق�شاء  حياته  على  واحلفاظ  �شحته 

على ظاهرة الغ�ص املنت�شرة ب�شكل كبري.

يف ذات ال�شياق، ومن خالل اإخ�شاع ظاهرة 
)اأ�شبابها،  املعمقة  للدرا�شة  املرور  حوادث 
نتائجها وطرق جمابهتها(، تبني اأنها غالبا 
ما تعود اإىل جملة من الأ�شباب اأهمها عدم 
والقيام  ال�شليمة  ال�شياقة  بقواعد  التقيد 
باملناورات اخلطرية، وعدم احرتام م�شافة 
الأمان، وكذا التجاوزات اخلطرية، الإفراط 
املرور،  اإ�شارات  احرتام  وعدم  ال�شرعة  يف 
الولئية  امل�شلحة  عمدت  الإطــار  هذا  ويف 
وكذا  �شطيف  ولية  باأمن  العمومي  لالأمن 
هذا  تبني  اإىل  لها،  التابعة  الدوائر  اأمــن 
املوجه  والــتــوعــوي  التح�شي�شي  الن�شاط 
النارية  الدراجات  �شائقي  اإىل  باخل�شو�ص 
الإ�شالمية،  الك�شافة  مــن  فــوج  مب�شاركة 
وهذا لكون الولية تعرف انت�شارا وا�شعا لها 
ونظرا للعدد املعترب من حوادث املرور التي 
النقل،  و�شائل  من  النوع  هذا  �شائقو  يكون 
طرفا فيها �شواء ك�شحايا اأو مت�شببني فيها.

هذا ومت الرتكيز على اأهم املحاور والطرق 
مت  حيث  ــة،  ــولي ال بعا�شمة  الرئي�شية 
املركبات  من  النوع  هــذا  �شائقي  حت�شي�ص 

من خماطر الطريق و�شرورة توخي احلذر 
تفادي  مع  الــالزمــة،  الحتياطات  واأخــذ 
ال�شرعة املفرطة واحلركات البهلوانية التي 
من �شاأنها اأن توؤدي اإىل حوادث وخيمة، كما 
ت�شمنت  املطويات  من  هام  عدد  توزيع  مت 
و�شع   اإلزامية  تتقدمها  جوهرية  ن�شائح 
قانون  ــرتام  اح و�ــشــرورة  احلماية  خــوذة 
�شائقي  على  فقط  يقت�شر  ل  الــذي  املــرور 
ال�شرطة  م�شالح  تـــزال  ول  الــ�ــشــيــارات، 
ب�شطيف ت�شعى اإىل تبني اأن�شطة حت�شي�شية 
والتنبيه  التذكري  منها  الــهــدف  توعوية 
مبختلف املخاطر املحدقة �شواء مب�شتعملي 
الطريق اأو غريهم، وتلقينهم �شبل ال�شالمة 
املرورية، كما اأنها تدعوا الأولياء ب�شرورة 
ا�شتعمال  خماطر  مــن  اأبنائهم  حت�شي�ص 
النارية  بــالــدراجــات  املفرطة  ال�شرعة 
داخل التجمعات ال�شكانية، وحتذر يف نف�ص 
اأ�شحابها الذين ل يحرتمون قانون  الوقت 
ــراءات  الإج كافة  اتخاذ  خالل  من  املــرور 

القانونية والردعية الالزمة. 

م�شتوى  على  الأول،  اأم�ص  �شبيحة  نظمت، 
عديد  باتنة،  مدينة  بو�شط  �شاحة احلرية 
الولية،  م�شتوى  على  النا�شطة  اجلمعيات 
ال�شيدا،  مــر�ــص  حـــول  حت�شي�شية  حملة 
خماطر  من  التوعية  اىل  خاللها  من  تهدف 
اإنتقال  طرق  اإىل  الإنتباه  ولفت  املر�ص  هذا 
الفريو�ص امل�شبب لهذا الأخري، ح�شبما ك�شفت 
الولئية  الأمــيــنــة  �شعيد  بــن  �شليمة  عنه 
وذوي  باملري�ص  للعناية  الوطنية  للجمعية 
اخلريية  واجلميعة  اخلا�شة  الإحتياجات 
الولئية نيمعذار حرية املعاق باتنة، والتي 

جاءت تزامنا واليوم العاملي لالإيدز.
اأ�شارت  ح�شبما  احلملة،  هذه  ت�شمنت  كما 
اإليه ذات املتحدثة، ور�شات توعية للتعريف 
الوقاية  وكيفية  اإنتقاله  ــرق  وط باملر�ص 
اأو  اجلن�شية  العالقات  خالل  من  �شواء  منه 
امللوثة  الطبية  والأدوات  املعدات  اإ�شتعمال 

وغري ذلك من العوامل امل�شببة لل�شيدا.
وان  نادي  رئي�ص  �شوقي،  في�شل  جانبه  من 
بغر�ص  جاءت  املنا�شبة  هذه  اأن  قال  �شيتي، 
مر�ص  اإنت�شار  لأ�شباب  ال�شحية  التوعية 
الــ�ــشــيــدا، حــيــث ركـــز الــقــائــمــون عــلــى هذه 
اإقبال  عرفت  التي  التح�شي�شية  احلملة 
تقدمي  على  املــواطــنــني،  قبل  مــن  ملحوظا 
اإر�شادات حول كيفية التعامل مع هذا املر�ص 
املبكر،  الت�شخي�ص  ب�شرط  معه  والتعاي�ص 
توجيه  على  الــطــب  طلبة  اأ�ــشــرف  حــني  يف 
املر�ص  هذا  حول  واملعلومات  الن�شائح  بع�ص 

اخلطريللحا�شرين.
عرفت  املــبــادرة،  هــذه  اأن  بالذكر  اجلدير 
اأي�شا حملة للتربع بالدم  لفائدة املر�شى اإىل 
ترفيهية  واألعاب  ر�شم  ور�شة  تنظيم  جانب  
اليوم  هذا  خالل  احلا�شرين  الأطفال  م�شت 

التح�شي�شي.

الدراجات  �شائقي  لفائدة  موجهة  وا�شعة  حت�شي�شية  حملة  �شطيف،  ولية  اأمن  م�شالح  تبنت، 
النارية، وذلك عمال بالتعليمات القيادية للمديرية العامة لالأمن الوطني، يف اإطار حت�شني جمابهة 
تخلف  زالت  ل  التي  املرور  الو�شائل ملجابهة ظاهرة حوادث  بكافة  املروري" وال�شعي  "الالاأمن 

خ�شائر كبرية �شواء جرحى اأو قتلى.

اأ�شبحت، املزابل يف العديد من اأحياء ولية باتنة مالذا للم�شردين والفقراء الذين وجدوا يف التنقيب يف احلاويات، مالذهم الوحيد رمبا 
للعثور على بع�ص بقايا الطعام ورمبا اأ�شياء اأكرث قيمة يقومون ببيعها وال�شتفادة منها بب�شع دنانري تدرها لقتناء لقمة العي�ص اأي�شا بعد اأن 
اأ�شبح توفري هذه الأخرية مبتغى �شعب املنال يف ظل الظروف املعي�شية القا�شية التي يعاين منها عدد ل ي�شتهان به من اجلزائريني ب�شبب 

انخفا�ص املداخيل اأو انعدامها بالن�شبة للبطالني والرتفاع الفاح�ص لأ�شعار املواد الغذائية وا�شعة ال�شتهالك.

جدول املنــــــــاوبة لل�صيادلة بولية باتنة ل�صهر دي�صمرب 2019

الأربعاء 12  كوبر  2969/ 23 اأكتوبر 2019 املوافق لـ 24 �سفر 161441

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

الأ�شبوع من 11/28/ 2019 
اإىل 2019/12/04

بلحيواين فوزي
033321398

عمري ليلىمن�سر دنيازاد
033268227

غ�سبان �سماح
033327416

تاوليلت مفيدةمننا�ص �سكينة
033201446

مرزوقي توفيق
033346258

عثماين جناةحجيج جميلةمباركي فاطمة
033265094

جدان رابح
033899810

حمداين ح�سام الدين
033898236

بن عيا�ص جرا 
033370134

قيقبةق�سباتاأوالد �سي �سليمان �سفيانزانة البي�ساءاأوالد �سالمتاخلمتبوزينةثنية العابدتكوتعني ياقوتاأولد فا�شلالبلدية

الأ�شبوع من 11/28/ 2019 
اإىل 2019/12/04

اأبركان  وفاء
033323439

بلولة ح�سينة
033985395

حممدي عبد املومن
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اأبواب مفتوحة على �صندوق ال�صمان 
الإجتماعي لغري الأجراء بباتنة

الإجتماعي  ال�شمان  �شندوق  برمج، 
اأبوابا  باتنة،  لولية  الأجـــراء  لغري 

ال�شندوق  خـــدمـــات  عــلــى  مــفــتــوحــة 

اإىل  لت�شتمر  اأم�ص  يوم  انطلقت  والتي 

لي�شتفيد  اجلــاري،  ال�شهر  نهاية  غاية 

اأهمية  حول  ال�شروحات  من  املواطنني 

التعوي�شات  يــقــدم  الـــذي  الــ�ــشــنــدوق 

التعوي�شات  وكـــذا  احلـــرف  لأ�ــشــحــاب 
بالأمرا�ص  امل�شابني  بعالج  اخلا�شة 

القلب  اأمــرا�ــص  غـــرار  على  املــزمــنــة، 
والكلى وغريها.

هذا وتعمل وكالة "كا�شنو�ص باتنة"، 
ا�شتثنائية  اجــراءات  على  مرة،  كل  يف 
الأجــراء  غري  العمال  ل�شالح  �شنوية 

مل�شتحقات  بالتق�شيط  الــدفــع  تخ�ص 

للزيادات  الكلي  الإعفاء  مع  ال�شندوق 

وعقوبات التاأخري التي ترتتب عن ذلك، 

ل�شرتجاع  الإجراءات  هذه  تهدف  اأين 

ال�شرتاكات ومتكني اخلا�شعني لل�شمان 

الأجــراء من مهلة  الجتماعي من غري 

لدفع ال�شرتاكات املتخلفة واملرتاكمة.

جدير بالذكر، اأن وكالة "كا�شنو�ص"، 
خ�ش�شت العديد من التواريخ ال�شاحلة 
على  املرتتبة  ال�ــشــرتاكــات  لت�شديد 

العمال غري الأجــراء، كما متكنتهم من 

كان  ــذي  ال بالق�شط  الت�شديد  امتياز 

اآخرها يف �شبتمرب املن�شرم، الأمر الذي 

ــراء  الأج غري  العمال  ا�شتح�شان  لقي 
نظرا للت�شهيالت املقدمة يف الدفع. 

�شميحة. ع

بهدف تقريب خدماتها من املواطن 

حفيظة.ب



اأُجــريــت يف  اأظــهــرت جتــارب متنوعة  وقــد 
�شتى بقاع العامل، اأنه من املمكن تعزيز كفاءة 
الوقت  يقلل  ما  الليل،  فرتة  خالل  املخ  ن�شاط 
الذي يتطلبه ال�شتغراق يف نوم عميق، ويزيد 
من قدر الراحة الذي ننعم به مبجرد و�شولنا 

اإىل هذه املرحلة.
بدورات  عــادة،  الليل  خالل  املخ  ن�شاط  مير 
كل  وتت�شم  النوم،  مراحل  باختالف  تختلف 
الدماغية".  "املوجات  من  مميز  بنمط  منها 
اخلاليا  اإطــالق  املوجات  هذه  من  كل  وت�شهد 
الدماغ،  مــن  خمتلفة  مناطق  يف  الع�شبية، 
اإ�شارات ب�شكل متزامن وباإيقاع معني )على نحو 
ي�شبه ترديد ح�شد من النا�ص لهتاف يف وقت 

واحد اأو قرعهم الطبول ب�شكل من�شجم(.
الن�شبية،  بال�شرعة  الإيــقــاع  هــذا  ويت�شف 
العني  حركة  "نوم  مبراحل  ُيعرف  ما  خالل 
ال�شريعة"، التي نرى فيها الأحالم غالبا. لكن 
اأعيننا تتوقف عن احلركة يف اأوقات معينة، 
املوجات  اإيقاع  ويرتاجع  الأحــالم  لتتال�شى 
يف  واحــدة  "نب�شة"  من  اأقــل  اإىل  الدماغية، 
اأعمق  التي ندخل فيها  النقطة  الثانية، وهي 
اإليها،  الو�شول  ميكننا  الالوعي  من  مرحلة 
اإىل  ال�شتجابة  فيها  تنعدم  التي  تلك  وهي 
املوجة  "نوم  ا�شم  عليها  وُيطلق  حد،  اأق�شى 
البطيئة". وت�شكل هذه املرحلة حمط اهتمام 
يف  يبحثون  الذين  العلماء  جانب  من  خا�ص، 
�شكل  اأف�شل  على  النوم  من  ال�شتفادة  �شبل 

ممكن.
ــات الــتــي اأُجـــريـــت منذ  ــش ــدرا� واأظـــهـــرت ال
املوجة  "نوم  اأن  املا�شي،  القرن  ثمانينيات 
البطيئة" اأمر اأ�شا�شي للحفاظ على الدماغ يف 
حالة جيدة، اإذ ي�شمح للمناطق امل�شوؤولة عن 
مرحلة  من  ذكرياتنا  بنقل  املــخ،  يف  الذاكرة 
اإىل  الأمـــد  ق�شرية  الــذاكــرة  يف  التخزين 
ل  ما  وهو  املدى،  طويلة  الذاكرة  يف  نظريتها 

يجعلنا نن�شى ما تعلمناه.
ويــقــول يــان بـــورن، املــ�ــشــوؤول عــن ق�شم علم 
ال�شلوكي  الأعــ�ــشــاب  وعــلــم  الطبي  النف�ص 
"املوجات  اإن  الأملانية،  اجلامعات  اإحــدى  يف 

البطيئة ُت�شّهل نقل املعلومات".
كما اأن هذه املوجات قد توؤدي اإىل تدفق الدم 
وال�شائل الدماغي عرب مناطق املخ املختلفة، ما 
يوؤدي اإىل التخل�ص من مواد يحتمل اأن تكون 
�شارة، ورمبا توؤثر �شلبا على اجلهاز الع�شبي. 
م�شتويات  تــراجــع  اإىل  اأي�شا  ذلــك  ويف�شي 
ا�شتجابًة  ُيفرز  الــذي  الكورتيزول،  هرمون 
هذا  ي�شاعد  كما  والتوتر.  بالإجهاد  لل�شعور 
ما يجعله  املناعي،  تن�شيط اجلهاز  الأمر على 

اأكرث قدرة على مواجهة اأي عدوى حمتملة.
بينهم  من   - بعلماء  هذه  مثل  نتائج  وحــدت 
بو�شعهم  كــان  اإذا  عما  الت�شاوؤل  اإىل   - بــورن 
النوم،  فــوائــد  تعظيم  يف  منها  ال�ــشــتــفــادة 
بواجباته  القيام  على  املــرء  قــدرة  وحت�شني 
ومهامه خالل �شاعات النهار، عرب زيادة توليد 

هذه املوجات البطيئة يف الدماغ.
اأكرث الأ�شاليب الواعدة يف هذا  اأحد  ويعمل 
اأداة  كــان  لــو  كما  جتعله  بطريقة  امل�شمار، 
من  لــه  املــالئــم  الإيــقــاع  الــدمــاغ على  ت�شبط 
هذه املوجات. ويف اإطار التجارب التي جُترى 

للبحث  اخلا�شعون  يعتمر  الــ�ــشــاأن،  ــذا  ه يف 
جهاز ا�شتقبال لر�شد ن�شاط الدماغ، وحتديد 
هذه  ــدوث  ح املــخ  فيها  ي�شهد  التي  ـــات  الأوق
ذلك  بعد  اجلهاز  يبداأ  ثم  البطيئة.  املوجات 
مريح  �شوت  ذات  ق�شرية  نب�شات  اإ�ــشــدار  يف 
البطيئة  املــوجــات  مع  تتزامن  مزعج،  وغــري 
وذلك  طبيعي،  ب�شكل  الدماغ  يف  تتولد  التي 

على فرتات منتظمة خالل الليل.
اإىل  منخف�شة  باأنها  الأ�شوات  هذه  وتت�شم 
البحث،  يف  امل�شاركني  تزعج  ل  يجعلها  حد 
كاف،  بقدر  كذلك  نف�شه  الوقت  يف  ومرتفعة 

لأن ير�شدها املخ على نحو غري واع.
ارتــدوا  ممن  العينة  ــراد  اأف اأن  اأي�شا  وتبني 
يف  اأفــ�ــشــل  ب�شكل  اأدوا  ال�شتقبال  اأجــهــزة 
اأكرب على  اختبارات الذاكرة، واأظهروا قدرة 
تذكر املواد التي تعلموها قبل يوم واحد من 
ا�شتجابة  حت�شنت  كما  للتجربة.  خ�شوعهم 
ــري الـــتـــوازن  ــغ ــم، وت ــه ــدي ــاعــي ل ــن اجلـــهـــاز امل
تراجع  �شمل  مبــا  اأج�شامهم،  يف  الــهــرمــوين 

م�شتوى الكورتيزول.
املبحوثون  ي�شجل  مل  اللحظة،  هذه  وحتى 
�شدور اأي ا�شتجابات غري مرغوب فيها، نتيجة 
ل�شتخدامهم هذا الأ�شلوب يف حتفيز املوجات 

البطيئة يف الدماغ.
لتعزيز  الرامية  الدرا�شات  غالبية  واأُجريت 
من  جمموعات  على  البطيئة"  املوجة  "نوم 
عدد  من  منها  كل  تتكون  الأ�شحاء،  ال�شبان 
ــن الأفـــــراد. لــذلــك ثــمــة حاجة  ـــدود م حم
جمموعات  على  نطاقا  اأو�شع  جتارب  لإجراء 
اأكرث تنوعا، حتى ن�شبح على يقني من طبيعة 
املوجة  "نوم  تعزيز  عن  الناجمة  الفوائد 

البطيئة''.
رغم ذلك كانت نتائج الدرا�شات التي اأُجريت 
التقنية  بتلك  ُي�شتعان  لأن  كافية،  الآن  حتى 
ُتــبــاع يف  التي  الأجــهــزة  مــن  عــدد  يف تطوير 
�شكل  غالبيتها  وتاأخذ  للم�شتهلكني.  الأ�شواق 

ابات راأ�ص يتم ارتداوؤها خالل الليل. ع�شّ
�شركة  تنتجه  واحٌد  الأجهزة،  هذه  بني  من 
 425 اأو  يورو   400 بـ  ويباع  نا�شئة  فرن�شية 

بتقنية حتفيز  فيه  وُي�شتعان  دولرا تقريبا. 
اأكرث  البطيئة"  املوجة  "نوم  جلعل  �شوتي 
اتباعه  مت  مــا  حمــاكــاة  عــرب  وذلـــك  عمقا، 
هذا  على  جُتــرى  التي  العلمية  التجارب  يف 

ال�شعيد.
تلك  تنتجها  التي  الراأ�ص،  ابة  ع�شّ وتت�شل 
ال�شركة التي حتمل ا�شم "درمي"، مع تطبيق 
ويقدم  م�شتخدمها،  نوم  منط  حتليل  يتوىل 
التدريبات،  طبيعة  ويو�شح  عملية  ن�شائح 
اأكرب  ق�شط  لنيل  بها  القيام  له  ميكن  التي 
ذلك  وي�شمل  ليال.  النوم  خالل  الراحة  من 
تنف�ص،  تدريبات  واأداء  التاأمل  مثل  اأمــورا 
ب�شكل  للنوم  يخلد  اأن  للمرء  ي�شمن  قد  ما 
اأ�شرع، ويقلل من عدد مرات ا�شتيقاظه خالل 

الليل.
�شليب"  "�شمارت  ا�شم  يحمل  اآخــر  جهاز 

)النوم الذكي( تنتجه �شركة فيليب�ص، ويرمي 
من  يحرمون  من  تعوي�ص  اإىل  �شديد  بو�شوح 
الآثــار  من  جانب  عن  كافية،  لفرتات  النوم 

ال�شلبية التي ت�شيبهم جراء ذلك.
ال�شوؤون  عن  امل�شوؤول  وايــت،  دافيد  ويقول 
امل�شتهدف  اجلمهور  اإن  ال�شركة،  يف  العلمية 
اأنف�شهم  يعطون  ل  "من  هم  ال�شدد  هــذا  يف 
فر�شة   - الأ�شباب  من  �شبب  ولأي   - بب�شاطة 

كافية للنوم''.
واأُْطِلَق هذا اجلهاز عام 2018، وياأخذ �شكل 
راأ�ص مثل نظريه الذي تنتجه �شركة  ابة  ع�شّ
ابة  الع�شّ هذه  وت�شت�شعر  "درمي" الفرن�شية. 
الن�شاط الكهربائي للمخ، وتطلق ب�شكل دوري 
ق�شرية  �شوتية  دفقات  ن�شميه  اأن  ميكن  ما 
بها  تت�شم  التي  البطيئة  الذبذبات  لتحفيز 
على  اجلــهــاز  ويعتمد  العميق.  الــنــوم  ــرتة  ف
م�شتوى  تعديل  على  تعمل  ذكية  برجميات 
للتاأكد  الوقت،  مبــرور  عنه  ال�شادر  ال�شوت 
دماغ  حتفز  ال�شوتية  الدفقات  هــذه  اأن  من 

امل�شتخدم على الوجه الأمثل.
ويقر وايت باأن ا�شتخدام هذا اجلهاز ل ميكن 
املرء  يخلد  اأن  اإىل  احلاجة  متاما  يلغي  اأن 
يلمح  لكنه  ُيفرت�ص.  كما  الليل  طــوال  للنوم 

اإىل اأن هناك فائدة لتلك الأداة الإلكرتونية 

يف �شوء اأنه من الع�شري يف الوقت نف�شه، اإقناع 
باإجراء  النوم،  من  احلرمان  من  يعانون  من 
لكي  حياتهم،  منط  على  تغيريات  من  يلزم  ما 

تت�شنى لهم معاجلة هذه امل�شكلة.
ي�شاعدهم  اأن  ُيفرت�ص  املنظور،  هــذا  ومــن 
اأداء مهامهم  ذلك اجلهاز - على الأقل - على 
تعظيم  ــالل  خ مــن  اأفــ�ــشــل،  ب�شكل  اليومية 
النوم  فــرتات  مــن  يغتنمونها  التي  الــفــوائــد 
كانت  مهما  عليها،  احل�شول  يف  ينجحون  التي 

ق�شرية.
اأجرتها  جتـــارب  اأفــــادت  ـــه،  ذات الــوقــت  يف 
بجهاز  ال�شتعانة  ــاأن  ب نف�شها،  "فيليب�ص" 
املوجة  "نوم  جــودة  يعزز  �شليب"،  "�شمارت 
من  احلرمان  من  يعانون  من  لدى  البطيئة"، 
ال�شلبية  الآثــــار  بع�ص  يخفف  ممــا  ــنــوم،  ال
بع�ص  �شعف  مثل  امل�شكلة،  هذه  عن  الناجمة 

القدرات املتعلقة بالذاكرة.
يف  �شُتجرى  الــتــي  الــدرا�ــشــات  تـــوؤدي  ورمبـــا 
ابتكارا  اأكرث  التو�شل لأ�شاليب  اإىل  امل�شتقبل، 
الأخــرية،  الآونــة  ويف  النوم.  فوائد  لتعظيم 
جامعات  باإحدى  باحثة  بــريو،  اأورو  ــرت  اأج
ل�شرير  اختبارا  الكندية،  مونرتيال  مدينة 
كل  مرة  بلطف  وللخلف  لالأمام  يتاأرجح  هزاز 
اإن هذا الأ�شلوب  الباحثة  اأربع ثواٍن. وتقول 
تهز  كــانــت  لــهــا،  زميلة  جتــربــة  مــن  ُم�شتلهم 
على  مل�شاعدته  حديثا  املولود  طفلها  فرا�ص 
النوم. وت�شري اإىل اأن ذلك قاد الفريق البحثي 
البالغني  مبقدور  كان  اإذا  ما  يف  التفكري  اإىل 
ال�شتفادة بدورهم من اهتزاز الفرا�ص بلطف 

خالل ا�شتلقائهم عليه.

من  اأن  للباحثني  ات�شح  متوقع،  هــو  وكــمــا 
كانوا قادرين يف هذه  التجربة  لتلك  خ�شعوا 
احلالة على الو�شول اإىل مرحلة "نوم املوجة 
البطيئة" ب�شكل اأ�شرع، بل وق�شوا وقتا اأطول 
حيوية  باأهمية  تت�شم  التي  املرحلة  هذه  يف 
موجاتهم  اإيقاع  تزامن  بف�شل  وذلك  كذلك، 

الدماغية مع حركة الفرا�ص.
اإنهم  التجربة  لهذه  خ�شعوا  من  قــال  كما 
وال�شرتخاء  الراحة  من  اأكــرب  بقدر  �شعروا 
الفوائد  مع  ذلــك  وترافق  ال�شتيقاظ،  بعد 
على  بها،  حظوا  التي  واحلتمية  املتوقعة 
التعلم  على  قــدرة  من  به  ينعمون  ما  �شعيد 

والتذكر كذلك.
ومن �شاأن هذا الفرا�ص حال ت�شويقه جتاريا، 
ابات  اأداء الوظيفة نف�شها، التي تقوم بها ع�شّ
ال�شوتي.  التحفيز  على  املعتمدة  ــراأ�ــص  ال
ما  الباحثة بريو اهتمامها ل�شتك�شاف  وتويل 
�شيكون  هذا،  الهزاز  الفرا�ص  اأ�شلوب  كان  اإذا 
اأن  يبدو  اإذ  عــدمــه.  مــن  ال�شن  لكبار  مفيدا 
املوجة  "نوم  مرحلة  يف  نق�شيه  الذي  الوقت 
البطيئة" يتقل�ص كلما تقدمنا يف ال�شن، وهو 
ما قد ي�شهم يف اإحداث بع�ص م�شكالت �شعف 

الذاكرة املرتبطة بالتقدم يف العمر.
يف  يــزال  ل  املجال  هــذا  يف  العمل  اأن  ورغــم 
مهده، فاإن الدرا�شات التي ا�شتعر�شنا نتائجها 
الكثري  هناك  اأن  تظهر  ال�شابقة،  ال�شطور  يف 
عليها  ينطوي  التي  املحتملة،  الفوائد  مــن 
ال�شعي لتعظيم فوائد النوم بوجه عام، وذلك 
ما قد نح�شل عليه  فعالية  زيادة  �شعيد  على 

من غفوة، مهما كانت مدتها.
حيال  بالتفاوؤل  وبريو  بورن  من  كل  وي�شعر 
املتوافرة  الأجــهــزة  يف  الكامنة  الإمكانيات 
حاليا يف الأ�شواق، تلك التي ت�شتخدم تقنية 
املوجات  لتحفيز  �شوتية،  نب�شات  ــدار  اإ�ــش
احليوية  �شخ  تعيد  التي  البطيئة،  الدماغية 

والن�شاط يف الدماغ.
حاجة  يف  �شنظل  اأننا  توؤكد  بريو  اأن  ورغــم 
من  للتاأكد  نطاقا  ــع  ــش اأو� جتـــارب  لإجــــراء 
ا�شتخدامها  جرى  اإذا  الأجهزة  تلك  فعالية 
التي  املختربات  ظروف  عن  بعيدة  اأجــواء  يف 
الوقت  يف  ترحب  فاإنها  �شارم،  لتحكم  تخ�شع 
اأُجريت يف  التي  الدرا�شات  اأن  نف�شه بحقيقة 
من  اأكرب  عددا  تفيد  الآن  باتت  ال�شدد،  هذا 

النا�ص.
من جهة اأخرى، �شيكون من املثري لالهتمام اأن 
نعرف يف امل�شتقبل، ما اإذا كان تعظيم الفوائد 
التي نغتنمها من النوم، ميكن اأن يجلب فوائد 
الذي  الوقت  ففي  ل.  اأم  الطويل  املــدى  على 
مزمن  ب�شكل  الفــتــقــار  فيه  يزيد  اأن  ميكن 
بــاأمــرا�ــص مثل  الإ�ــشــابــة  مــن خطر  لــلــنــوم، 
الغمو�ص  فاإن  كذلك،  واألزهامير  بل  ال�شكري 
اللجوء  �شاأن  من  كان  اإذا  ما  يكتنف  يــزال  ل 
هذه  مثل  تقلي�ص  اجلديدة  التقنيات  لتلك 

املخاطر.
الطريقة  متــثــل  ــلــحــظــة،  ال هـــذه  وحــتــى 
فوائد  كل  على  للح�شول  امل�شمونة  الوحيدة 
 - اأو طويلة  �شواء كان لفرتة ق�شرية   - النوم 
منه.  كافيا  ق�شطا  �شننال  اأننا  من  التاأكد  هو 
يف الوقت نف�شه، يتعني عليك، با�شتخدام هذه 
النوم  على  حتر�ص  اأن  دونها،  من  اأو  الأجهزة 
تتجنب  واأن  الليايل،  من  اأكرب  عدد  يف  مبكرا 
احت�شاء الكافيني ب�شكل مفرط، واأن تتحا�شى 
لوقت  الإلكرتونية  الأجهزة  ا�شتخدام  كذلك 
�شوء  يف  الفرا�ص،  اإىل  تدلف  اأن  قبل  طويل، 
لنوم  تقود  اأنها  نعلم  عــــوامل  جمــــــيعا  اأنها 

غري مريح.

اأيامنا  اأن  على  وموؤ�شرا  �شدورنا  على  و�شاما  متيقظني  البقاء  على  قدرتنا  نعترب  ما  غالبا 
حتفل بالعمل والن�شاط. وعلى مر التاريخ، تباهت �شخ�شيات �شهرية، مثل توما�ص اأدي�شون 
�شاعات يف  اأو خم�ص  اأربع  �شوى  ينام  ل  منها  باأن كال  ترامب،  ودونالد  ثات�شر  ومارغريت 
الليلة ل اأكرث، وهو ما يقل كثريا عن الفرتة املو�شى بها للبالغني، والتي ترتاوح ما بني �شبع 
ال�شلبية املرتتبة على ذلك ل تخفى على  العواقب  اأن  ليلة. ورغم  ت�شع �شاعات كل  اإىل 
اأحد، من �شعف للذاكرة وتدهور للقدرة على اتخاذ قرارات �شائبة وتزايد احتمالت الإ�شابة 

بالأمرا�ص وبالبدانة كذلك، فمن الي�شري على املرء اأن يتجاهل هذه املخاطر. فعندما تتطلب 
فيها خالل  م�شتيقظا  تظل  اأن  ُيفرت�ص  التي  الفرتة  على  يزيد  وقتا  ال�شرورية  احتياجاتك 
يومك، ف�شيكون النوم هو اأول ما ت�شحي به لتلبية هذه الحتياجات. لكن ماذا اإن �شار 
الفوائد  غالبية  ما يجعلنا جنني  الكمال،  اإىل  تكون  ما  اأقرب  النوم  اأن جنعل فرتة  بو�شعنا 
الكامنة فيها، لكي ننام بعمق ولوقت اأقل؟ رمبا تكون هذه الإمكانية يف متناولك اأكرث مما 

تتخيل، وذلك بف�شل اأ�شاليب جديدة ترمي اإىل "ال�شتفادة بالقدر الأمثل من فرتة النوم''.
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كيف حتقق اأف�صل ا�صتفادة من النوم يف عدد �صاعات اأقل؟

اأظهرت الدرا�صات، اأن "نوم 
املوجة البطيئة" اأمر اأ�صا�صي 
للحفاظ على الدماغ يف حالة 

جيدة، اإذ ي�صمح للمناطق 
امل�صوؤولة عن الذاكرة يف املخ، 

بنقل ذكرياتنا من مرحلة 
التخزين يف الذاكرة ق�صرية 

االأمد اإىل نظريتها يف الذاكرة 
طويلة املدى

مير ن�صاط املخ خالل الليل عادة، بدورات تختلف باختالف مراحل النوم، وتت�صم كل منها بنمط 
مميز من "املوجات الدماغية". وت�صهد كل من هذه املوجات اإطالق اخلاليا الع�صبية، يف مناطق 

خمتلفة من الدماغ، اإ�صارات ب�صكل متزامن وباإيقاع معني
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احليــــاء من الإميان

من و�صايا الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم
وما ينطق عن �لهوى

زاويةمن نور

هذه ال�صفحة حتتوي على اأحاديث نبوية واآيات قراآنية فال تهينوها

الدعـــاء

�ملكتبة �لإ�سالمية

من اأقوال 
ال�ساحلني

كتاب مواهب اجلليل من اأدلة خليل

      قال اهلل تعاىل: 

بني يدي �أية
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اأكل وحلى و�صرب �صاي.. اأغرب طلب مل�صجون قبل اإعدامه 

نهاية معاناة امراأة ُرجمت يف اإفريقيا 
ب�صبب "وجهها"

اأب�صع واقعة عنف.. 
احلكم على 4 اأطفال يف ارتكاب

 فعل �صنيع �صد خروف

لن تتوقف عن تناول الب�صل الأخ�صر بعد قراءة هذا اخلرب

وجه  من  عمالق  ورم  ــة  اإزال عملية  جنحت 
رجمها  اأن  بعد  عــامــا،   23 عمرها  امـــراأة 
اأ�سخا�ص يف قريتها ببوركينا فا�سو، اإفريقيا، 

اعتقادا منهم اأنها مم�سو�سة )اأو م�سكونة(.
تعر�ست  اإنــهــا  باتيندا،  با�سكالني  وقــالــت 
ب�سبب  املحليني،  ال�سكان  قبل  من  لل�سخرية 
الــورم  وبـــداأ  وجهها.  يف  املــوجــودة  الكتلة 
النادر غري ال�سرطاين، املعروف با�سم الورم 
كان  عندما  النمو  يف  املــيــنــائــي،  ــــي  االأروم

اإىل  النهاية  يف  اأدى  ما  عاما،   15 عمرها 
اإ�سابة فكها واأ�سنانها.

املجال  يف  يــعــمــلــون  اأ�ــســخــا�ــص  ــد  ــس ور�
ال�سارع  يف  بــاتــيــنــدا  املـــــراأة  ــــريي،  اخل

تكن  مل  الأنها  امل�ساعدة،  عليها  وعر�سوا 
قادرة على حتمل تكاليف اأي عالج.

م�ست�سفى  يف  اجلــراحــني  اإىل  وحتــدثــوا 
 9  Vithas Valencia
Octubre باإ�سبانيا، الذين وافقوا على 
 40 الواقع  يف  ُتكلهّف  التي  العملية،  اإجراء 

األف يورو، جمانا يف �سبتمر.
على  قادرة  باتيندا  اأ�سبحت  �سهرين،  وبعد 
طبيعي  ب�سكل  اأخـــرى  ــرة  م فمها  حتــريــك 

متاما، و�ستعود قريبا اإىل املنزل.
 Central European ويف حديثه مع
�سولي�ص،  اإغنا�سيو  الدكتور  قال   ،  News
بي  "ات�سل  بــاتــيــنــدا:  حــالــة  تــابــع  الـــذي 
 ،Amor en Accio طبيب من منظمة 
عن  عزلت  لقد  باتيندا.  ق�سة  واأخـــرين 
اأنها  واعتقدوا  للرجم.  وتعر�ست  املجتمع 
جمرد  تكن  مل  لذا  �سرير،  بجني  م�سكونة 

ق�سية مادية".
متولها  الــتــي  اجلــراحــيــة  العملية  وكــانــت 
ومنظمة  وامل�ست�سفى   ،Vithas موؤ�س�سة 

للغاية. معقدة   ،Amor en Accio
وخرجت باتيندا من امل�ست�سفى و�ستعود اإىل 
بوركينا فا�سو يف اخلام�ص من دي�سمر، حيث 

مبراقبة  هناك  املوجودون  االأطباء  �سيقوم 
حالتها حتى �سفائها.

جتدر االإ�سارة اإىل اأن الورم االأرومي االأميني، 
الفك  يف  يبداأ  النمو  بطيء  حميد  ورم  هو 
وميكن اأن يوؤثر على النطق واالأكل. ويتمثل 
الإزالة  جراحية  عملية  اإجــراء  يف  العالج 
االأن�سجة  بع�ص  وكذلك  امل�سابة،  االأن�سجة 

ال�سليمة ملنع منو الورمز

اأنواع  اأهم  احد  االأخ�سر  الب�سل  يعد 
يحتوى  اإنــــه  حــيــث  ـــراوات،  اخلـــ�ـــس
الفيتامينات  من  عالية  ن�سبة  على 
والعنا�سر الغذائية التى تعزز �سحة 
اجلــ�ــســم وحتــمــيــه مــن الــفــريو�ــســات 

واجلراثيم،
 healthline مــوقــع  وبح�سب 
االأخ�سر  الب�سل  تناول  فوائد  فــاإن 
من  عالية  كمية  يحتوىعلى  انه  هي 
الغذائية  والعنا�سر  الفيتامينات 
على  ي�ساعد  ـــذى  ال �ــســي  وفــيــتــامــني 
تعزيز �سحة اجلهاز املناعي والوقاية 

من الفريو�سات والعدوى.
الب�سل على كمية عالية  كما يحتوى 
مـــن اخلــ�ــســائــ�ــص واملــــــواد املــ�ــســادة 
تكافح  الــتــي  املــركــبــات  و  لــالأكــ�ــســدة 
م�ستويات  وتــخــفــ�ــص  ــات  ــاب ــه ــت االل
من  يقلل  مما  ــدم،  ال يف  الكول�سرتول 
القلب  بــاأمــرا�ــص  ــة  ــاب ــس اال� خــطــر 

واالوعية الدموية.
ن�سبة  على  االخ�سر  الب�سل  ويحتوي 

كبرية من املواد امل�سادة االك�سدة التي 
باالأمرا�ص  اال�سابة  خطر  من  حتد 

ال�سرطانية ومر�ص ال�سكر والقلب.
ن�سبة  على  ال�سيطرة  على  وي�ساعد 
مر�سى  ين�سح  لذلك   ، الدم  يف  ال�سكر 
االأخ�سر  الــبــ�ــســل  بــتــنــاول  الــ�ــســكــر 

با�ستمرار.
على  االأخــ�ــســر  الب�سل  يحتوي  كما 

الغذائية  العنا�سر  من  كبرية  كمية 
التى تعمل على تعزيز �سحة العظام 
وقوتها والوقاية من ه�سا�سة العظام 

والتهاب املفا�سل.
املواد  من  عالية  ن�سبة  على  ويحتوي 
ــادة لــلــجــراثــيــم والــفــريو�ــســات  املــ�ــس
اال�سابة  خطر  مــن  يحد  وبــالــتــايل 

بنزالت الرد واالنفلونزا.
االأخ�سر على  الب�سل  تناول  وي�ساعد 
وعالج  اله�سمى  اجلهاز  �سحة  تعزيز 

االلتهابات والتقرحات.
والعيون  ــة  ــروؤي ال �سحة  يــعــزز  كما 
الحتوائه  ـــك  وذل عليها  ويــحــافــظ 
الهامة  الفيتامينات  من  العديد  على 

ل�سحة العيون.

وجهات  بتحويل  وقــام  اجلوية  حركته  اأملانيا  يف  �سونفيلد  برلني  مطار  اأوقــف 
البناء يف املركز اجلوي.الرحالت القادمة اإليه بعد اكت�ساف قنبلة من احلرب العاملية الثانية اأثناء اأعمال 

للتخل�ص من القنبلة التي ا�ستمر وجودها هناك لعقودوقال متحدث با�سم املطار اإن ال�سلطات كانت يف مكان احلادث لتحديد اأف�سل ال�سبل 
اجلوية املقرر هبوطها هناك اإىل مطارات اأخرى.وبح�سبما ورد، فاإنه مت اإيقاف املغادرين والقادمني من �سونفيلد، وحتويل الرحالت 

واأعلن احل�ساب الر�سمي خلدمات مطار برلني على "تويرت" اأن عمليات الطريان يف 
�سونفيلد "توقفت" ب�سبب قنبلة، دون تقدمي املزيد من التفا�سيل.

توقف مطار برلني �صونفيلد عن العملقنبلة من احلرب العاملية الثانية 

التا�سعة  يف  �سبي  قتل 
اأن  بـــعـــد  عـــمـــره  مــــن 
على  لــلــجــلــد  تــعــر�ــص 
طائفة  اأفــــراد  اأيــــدي 
ذلــك  ـــا يف  ديــنــيــة مب
والده الذي كان يحاول 
ال�سياطني"  "طرد 

حتريات  بح�سب  منه، 
ال�سرطة الرو�سية.

وكان ال�سبي الرو�سي الذي يدعى ديفيد 
مكمم الفم ملنعه من ال�سراخ عندما كان 
يعذب من قبل والده والطائفة الدينية 

بحجة اخراج االرواح ال�سريرة منه.
يف  ي�ساعد  كــان  طفل  ــد  وال اأن  يزعم 
االأم  كانت  حني  يف  اأ�سخا�ص  مع  �سربه 

مت�سك وتثبت ابنها.
وبح�سب �سحيفة مريور �سلت املجموعة 
الطائفية على ج�سد الطفل ملدة يومني 
ينجح  مل  ولكن  الحيائه  حمــاولــة  يف 

االأم، حيث لفظ انفا�سه اثر تعذيبه.

وحـــــــــني فـــ�ـــســـلـــت 
اإنقاذ  يف  الطائفة 
الــــطــــفــــل قــــامــــوا 
بـــدفـــن جــ�ــســده يف 
غــابــة بــالــقــرب من 
مدينة  يف  ــرية  ــح ب
يـــكـــاتـــريـــنـــبـــورج ، 
االأورال  �سرق جبال 

الرو�سية.
ومت اكت�ساف جثة ال�سبي حني ات�سلت 
بانه  وابلغتهم  بال�سرطة  الطفل  عمة 

خمتٍف منذ عدة اأيام.
ــيــة كال  واعــتــقــلــت الــ�ــســرطــة الــرو�ــس
اأع�ساء  مــن  ــدد  وع الطفل  والـــدي  مــن 
بارتكابهم  لال�ستباه  الدينية  الطائفة 

جرمية قتل يف الق�سية املروعة.
ال�سبي  اإن  ال�سرعي  الطب  خراء  قال 
عالمات  واأن  االخــتــنــاق  جـــراء  ــويف  ت

اجللد كانت وا�سحة على ج�سده.

وجبة  ال�سجني  يطلب  اأن  االأمريكية  ال�سجون  يف  العادة  جرت 
يتناولها قبل اإعدامه باعتبارها اآخر طلب له قبل املوت كنوع من 

اأنواع تكرمي االإن�سان اأو تلبية اآخر طلباته.
اأحد  وتقدم  القواعد،  تلك  االأمريكية  فلوريدا  واليــة  ك�سرت 
املقلي  الدجاج  من  مكونة  الثمن  باهظة  وجبة  بطلبة  ال�سجناء 
"مريور"  �سحيفة  يف  ورد  ملــا  وفقا  ال�سلطات،  وبع�ص  واللحوم 

الريطانية. 
اتهم تايلور يف ق�سية قتل وح�سية ل�سديقة، حيث ربط يديه يف 
يف  مات  اأنه  النتيجة  فكانت  اأمتار،   10 م�سافة  به  و�سار  ال�سيارة 
احلال، واألقت ال�سرطة القب�ص على تايلور واعرتف اأنه قام بتلك 

اجلرمية.
طلب تايلور قبل اإعدامه من �سلطات ال�سجن وجبة غداء باهظة 
الثمن، وهو االأمر الذي مل يتجراأ م�سجون عليه من قبل، فقد كانت 

بحوايل  ل�سجني  وجبة  15 دوالرا، وتكون عبارة عن اأغلى 

من  دجاجا  طلب  ال�سجني  ذلك  اأن  اإال  بقوليات،  اأو  وجنب  عي�ص 
مطعم �سهري وحلوما و�سلطات.

وتناول ال�سجني طعامه و�سط ذهول من اجلنود وال�سباط، حيث 
وطلب  فلوريدا،  يف  جــًدا  �سهري  مكان  من  الطعام  مع  حلوى  طلب 
ي�ستعد  وكاأنه  هدوء  بكل  وتناوله  �ساخنا  �ساي  كوب  النهاية  يف 

للتكرمي ولي�ص لالإعدام.

"اأق�سى  باأنه  الوح�سي  الهجوم  وو�سف 
حالة عنف �سببها االأطفال للحيوانات" 
منظمة  من  خلبري  وفًقا  االإطــالق  على 
"كونرتي وات�ص"، وقد تلقت ال�سرطة 
األقوا  الذين  االأطفال  باأ�سماء  بالًغا 

بالطوب على االأغنام املحمية.
حممية  رعاية  حتت  االأغنام  تعتر 
جو�سبورت  يف  الطبيعية  فايل  األفري 
ملحكمة  ــــا  ووفــــًق ــر،  ــاي ــس ــ� ــب ــام ــه ب
احليوانات  تعر�ست  بورت�سموث 
بالع�سي  و�سرب  ومــطــاردة  لهجوم 
على مدى عدة اأيام، مما ت�سبب يف قطع 

بجروح  ــرون  اآخ واأ�سيب  قرونهم  بع�ص 
الطوب  اإلـــقـــاء  بــعــد  الــعــني  يف  خــطــرية 

عليهم.
فتاة  وهي  اأكرهم،  على  املحكمة  حكمت 
اإحالة  باأمر  عــاًمــا،   14 العمر  من  تبلغ 

مدته 12 �سهًرا.
وتلقى ال�سبي الثاين البالغ من العمر 14 
 12 مدته  التاأهيل  باإعادة  حكما  عاًما 
�سهًرا، بينما تلقى ال�سبي البالغ من العمر 
وفر�ست  اأ�سهر،  لـ9  متديًدا  عاًما   13
لكل  اإ�سرتلينًيا  جنيًها   85 بدفع  غرامة 

منهم.

ب�صبب ال�صيطان .. اأب واأم يجلدان 
ابنهما ال�صغري حتى املوت 

�صدق 
�أو ال 

ت�صدق



يف   Xiaomi �شركة  ـــرادات  اإي بلغت 
م�شتويات  العام  هــذا  من  الثالث  الربع 
دولر  مليار   7.63 بلغت  فهي  قيا�شية، 
هذا  اإىل  و�شلت  كيف  ولــكــن  اأمــريــكــي، 
الرقم هو ال�شيء الأكرث اإثارة لالإهتمام. 
كانت اأق�شام Internet Of Things و 

Smart Home يف ال�شركة هي القوى 
تراجع  حني  يف  النمو  وراء  الرئي�شية 

ق�شم الهواتف الذكية قلياًل.
الذكية  الــهــواتــف  مبيعات  تـــزال  ل 
فهي  املبيعات،  من  الأكــرب  اجلــزء  ت�شكل 
كانت وراء 4.59 مليار دولر اأمريكي من 

العائدات، ومع ذلك، فهذا الرقم اإنخف�ص 
نف�ص  مع  مقارنة  املئة  يف   7.8 بن�شبة 
�شركة  �شحنت  املا�شي.  العام  من  الفرتة 
Xiaomi نحو 32.1 مليون هاتف ذكي 
يف الربع الثالث من هذا العام، مما ي�شعها 
العاملي  ال�شعيد  على  الرابعة  املرتبة  يف 
املئة،  يف   9.2 قــدرهــا  �شوقية  بح�شة 
الأخرية  لالإح�شائيات  وفقا  الأقل  على 
 Canalys مــوؤ�ــشــ�ــشــة  مــن  الــ�ــشــادرة 

املتخ�ش�شة يف بحوث ال�شوق.
من  وغريها  الأ�شياء  اإنرتنت  اأجهزة 
الإ�شتهالكية  الإلكرتونية  الأجــهــزة 

اأمريكي  دولر  مليار   2.22 وراء  كانت 
اإجمايل الإيــرادات، مما ميثل زيادة  من 
مقارنة  املــئــة  يف   44.4 قــدرهــا  كــبــرية 
اأما  املا�شي.  الــعــام  مــن  الثالث  بالربع 
وق�شم  التلفزيونات  ق�شم  بخ�شو�ص 
احلوا�شيب املحمولة، فقد كانت لوحدها 
اأمريكي  دولر  مليون   824 عن  م�شوؤولة 

من العائدات.
ال�شعيد  على   Xiaomi �شركة  تو�شع 
اإرتفعت  فقد  ثماره،  يوؤتي  بــداأ  العاملي 
الربع  يف  لل�شركة  اخلارجية  الإيــرادات 
يف   17.2 بن�شبة  العام  هذا  من  الثالث 
املئة، وت�شكل ما يقرب من ن�شف اإجمايل 

عائدات ال�شركة خالل هذا الربع.
و�شل �شايف ربح ال�شركة خالل الأ�شهر 

الت�شعة الأوىل من العام 
ما  وهذا  دولر،  مليار   1.3 اإىل   2019
ميثل زيادة قدرها 37.1 يف املائة مقارنة 
وعلى  املا�شي.  العام  من  الفرتة  بنف�ص 
 1.3 البالغ  الربح  هــذا  فــاإن  ذلــك،  ذكــر 
�شركة  حققته  مما  اأكرث  هو  دولر  مليار 
 .2018 باأكمله  العام  خالل   Xiaomi
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حتديث  باإختبار   LG �شركة  بــداأت 
 LG G8 للهاتف   10  Android
ال�شهر  يف  اجلنوبية  كوريا  يف   ThinQ
املا�شي، والآن نحن على علم باأن ال�شركة 
 Android قد بداأت يف اإ�شدار حتديث
 LG G8 ملالك  وامل�شتقر  الر�شمي   10

البالد. يف   ThinQ
امل�شتقر   10  Android حتــديــث 
يحمل   ThinQ  LG G8 لــلــهــاتــف 
�شجل   .G820N20c رقـــم  البنية 
هذا  بها  ياأتي  التي  الكاملة  التغيريات 
ولكننا  ــا،  حــالــًي مــتــاح  غــري  الــتــحــديــث 
معه  يجلب  اجلديد  التحديث  باأن  نعلم 
الإ�شالحات الأمنية ل�شهر نوفمرب جنًبا 
اإىل جنب مع كافة امليزات التي و�شعتها 
 Android نــظــام  يف  جــوجــل  �شركة 

.10
 Android حتديث  ي�شل  اأن  يجب 
 LG G8 ــــدات  وح جــمــيــع  اإىل   10
غ�شون  يف  اجلنوبية  الكورية   ThinQ

غري  من  يــزال  ل  ولكن  اأ�شابيع،  ب�شعة 
لي�شمل  اإطــالقــه  �شيتم  متى  الــوا�ــشــح 

مناطق اأخرى.
بداأت  اأنها  ا  اأي�شً  LG �شركة  اأعلنت 
 10  Android حتــديــث  بــاإخــتــبــار 
كوريا  يف   ThinQ  LG V50 للهاتف 

ال�شركة  اأن بداأت  اجلنوبية، والآن بعد 
 10  Android حتــديــث  اإ�ـــشـــدار  يف 
امل�شتقر للهاتف ThinQ LG G8، فال 
 Android حتديث  يكون  اأن  ينبغي 
 LG للهاتف  وامل�شتقر  الر�شمي   10

جًدا. بعيًدا   ThinQ  V50

عرب  اإنــــذارات  تــويــرت  �شركة  اأر�ــشــلــت 
احل�شابات  لأ�شحاب  الإلكرتوين  الربيد 
بحذف  �شتقوم  باأنها  تفيد  الن�شطة  غري 
امل�شتخدمني  اأ�شماء  وحترير  ح�شاباتهم 
حال  يف  املن�شة  للم�شتخدمي  خا�شتهم 
عدم ت�شجيلهم الدخول مرة اأخرى قبل 

املقبل. دي�شمرب   11
على  متواجد  م�شتخدم  كل  اأن  بحيث 
�شتة  منذ  الدخول  ي�شجل  ومل  املن�شة 
اأ�شهر �شيكون حتت وطاأة الإنذار وعر�شة 
حلذف ح�شابه، وقالت تويرت اأن خطوتها 
حت�شني  على  عملها  �شياق  يف  تاأتي  هذه 

وخدمة التفاعل العام على املن�شة.
على  امل�شتخدمني  ت�شجيع  وبالتايل 
للمن�شة  الـــدخـــول  ت�شجيل  مـــعـــاودة 
والتفاعل عرب ح�شاباتهم امل�شجلة وغري 
الر�شمي  املتحدث  �شرح  حيث  الن�شطة، 
الإنذارات  باإر�شال  بداأوا  باأنهم  لل�شركة 
حمذرين  امل�شتخدمني  من  لعدد  امل�شبقة 
ب�شكل  �شتحدف  ح�شاباتهم  بــاأن  اإياهم 
الــدخــول  ت�شجيل  لــعــدم  ــرًا  ــظ ن ـــم  دائ

للمن�شة لفرتة طويلة.

حيث اأ�شاف اأن عملية حذف احل�شابات 
�شتكون  بل  حمدد  يوم  على  تقت�شر  لن 
يعني  مما  عدة.  اأ�شهر  مدى  على  موزعة 
لن  دي�شمرب   11 يف  املهلة  اإنتهاء  بعد  اأن 
للح�شابات  جماعية  حدف  عملية  تبداأ 

يف اليوم التايل.
اأ�شماء  وتوفري  لتحرير  بالن�شبة  اأمــا 
املحذوفة؛  احل�شابات  لتلك  امل�شتخدمني 
بعينها  زمنية  فــرتة  توتري  حتــدد  فلم 

لإعادة اتاحتها مل�شتخدمني املن�شة.
لكن يف حال كنت من اأ�شحاب احل�شابات 
ا�شم  على  احلفاظ  وتــود  الن�شطة  غري 
امل�شتخدم خا�شتك ما عليك �شوى ت�شجيل 
الدخول للمن�شة عرب ح�شابك هذا ومن 
ثم اإتباع التعليمات التي �شتظهر لك من 
اأو  املقبل  دي�شمرب   11 قبل  املن�شة  قبل 
لك  كان  حال  يف  لالأبد  ح�شابك  �شتفقد 

خططًا ل�شتخدامه م�شتقباًل.

الر�صمي   Android 10 حتديث  باإ�صدار  تبداأ   LG
LG G8 ThinQ وامل�صتقر للهاتف

توتري تعطى مهلة حتى 11 دي�صمرب املقبل للح�صابات 
غري الن�صطة قبل حذفها

تكنولوجيا عائدات Xiaomi يف الربع الثالث تبلغ م�صتوى 
قيا�صي، ولكن مبيعات الهواتف الذكية تراجعت 

 Oppo اأن تقوم �شركة  املقرر  من 
الهاتفني  عن  ر�شمًيا  ال�شتار  باإزاحة 
 Oppo و   3  Oppo Reno
5G Pro 3 Reno يف �شهر دي�شمرب 
�شا�شة  الأخــري  هــذا  �شي�شم  املقبل. 
زجاجي  وهيكل  الطرفية  منحنية 

ب�شمك 7.7 ملمرت.
يف حني اأن هذا يبدو رائًعا، فقد كنا 
قلقني من اأن هذا �شيحدث على ح�شاب 
�شعة البطارية. ومع ذلك، قال الآن 
Brian Shen، نائب رئي�ص  ال�شيد 
اأن هذا لن يكون هو   Oppo �شركة 
الهاتف  �شحن  �شيتم  واأنـــه  احلـــال، 
مع   5G  Pro  3  Oppo Reno
وهي   ،4025mAh ب�شعة  بطارية 

قوية حتى وفقا ملعايري اليوم.
بع�ص  فـــاإن  املــقــارنــة،  �شبيل  على 

موؤخًرا  اإطالقها  مت  التي  الهواتف 
 Oppo Reno مثل  الت�شكيلة  يف 
ت�شم   Oppo Reno Ace و   2
مع   4000mAh ب�شعة  بطاريات 
و   9.5mm يبلغ  �شمكها  بــاأن  العلم 

التوايل. على   8.7mm
ــري عـــن الــهــاتــف  ــث ــك نـــعـــرف ال ل 
يف   5G  Pro  3  Oppo Reno
التاأكيد  مت  ولكن  الــراهــن،  الــوقــت 
امل�شتقلة   5G ل�شبكات  دعمه  على 
ا اأن  وغري امل�شتقلة، ومن املحتمل اأي�شً
الركن  يف  بثقب  مزودة  �شا�شة  ي�شم 
الكامريا  ــل  اأج مــن  العلوي  الأي�شر 
تظهر  اأن  ينبغي  عموًما،  الأمامية. 
�شل�شلة  حــول  املعلومات  مــن  املــزيــد 
 Series 3 Oppo Reno هواتف

يف الأيام املقبلة.

 Oppo نائب رئي�ض �صركة
يك�صف لنا عن �صعة بطارية الهاتف 

Oppo Reno 3 Pro 5G

بالأم�ص، بداأت �شركة �شام�شوجن باإ�شدار 
حتديث Android 10 الر�شمي وامل�شتقر 
 Series Galaxy S10 ل�شل�شلة هواتف
اأملانيا. كان هذا التحديث متوفر فقط  يف 
للمختربين، ولكنه الآن بداأ ي�شق طريقه 

جلميع الهواتف يف البالد.
اأملانيا  يف   Galaxy S10 ــالك  م بـــداأ 
بتلقي هذا التحديث والذي ي�شل حجمه 
جيجابايت   1.9 عن  قلياًل  يزيد  ما  اإىل 
ا الإ�شالحات الأمنية ل�شهر  كما يوفر اأي�شً
دي�شمرب. يجب اأن ن�شري اإىل اأن املزيد من 

املناطق �شتح�شل على التحديث قريًبا.
اأملــانــيــا  يف  تــعــيــ�ــص  ل  كــنــت  اإذا  الآن 

ـــاإن الــقــائــمــني على  ــار، ف ــظ ــت وتــكــره الإن
حتديثات  لديهم   SamMobile موقع 
جلميع  املــ�ــشــتــقــرة   10  Android

 Galaxy S10 من  الثالثة  الإ�شدارات 
جاهزة للتحميل. اإذا كنت تعرف طريقة 
 Galaxy على  يدوًيا  التحديثات  تثبيت 
 Galaxy+ اأو Galaxy S10e اأو S10

روابــط  اإىل  التوجه  فباإمكانك   ،S10

امل�شدر اأدناه.
دائًما  الأف�شل  من  اأنه  اإعتبارك  يف  �شع 
عمل ن�شخ اإحتياطي لبياناتك قبل العبث 
ذلك  يــوؤدي  فقد  يدوًيا،  الت�شغيل  بنظام 

اإىل اإتالف هاتفك اإذا مل تكن متمر�ًشا.

حتديثات Android 10 امل�صتقرة لهواتف 
للتحميل  االآن  متوفرة   Galaxy S10



باتنة 

معاوية. �ص

و�إمنا  هاو  م�صور�  لي�س  بورعية  �لله  •عبد 
�ل�صفر  م��ن  طريقه  �صق  حم��رف  م�صور 
�لت�صوير  مدربي  �أب��رز  من  �ليوم  لي�صبح 
على  �أك��ر  عرفنا  باتنة،  يف  �لفوتوغر�يف 
قن�س  مب��ج��ال  �صغفك  وع��ل��ى  نف�صك، 

�ل�صورة، وبد�ياتك فيه؟
عام  مواليد  مــن  بورعية  اهلل  عبد   
تكوين  �سهادات  على  متح�سل   ،1988
مهني يف جماالت متنوعة منها �سهادة 
و�سهادة  معلوماتية،  امليكرو  يف  عامل 
يف  واأخـــرى  املــعــمــاريــة،  الكهرباء  يف 
ومتح�سل  الــفــوتــوغــرايف،  الت�سوير 
من  �سونطرال  اأوبــرياتــور  �سهادة  على 
اإيطالية، �سغوف بفن الت�سوير  �سركة 
بهذا  مهوو�سا  دائما  وكنت  ال�سغر  منذ 
 2007 وعــام  كبرية،  لدرجة  املجال 
�سهادة  اأول  على  احل�سول  من  متكنت 
املركز  من  الفوتوغرايف  الت�سوير  يف 
الثقايف مبدينتي مروانة، حيث تعلمت 

اأ�س�ص الت�سوير هناك.

لأنك  خم�صرم  م�صور  باأنك  �لقول  •ميكننا 
�لتي  بالكامري�ت  �لت�صوير  ع�صر  و�كبت 
تعمل بالأ�صرطة �ملعروفة بالكلي�صي، و�لآن 
ي�صهده �ملجال حدثنا عن  �لذي  �لتطور  مع 
يف  جديد  هو  ما  كل  مو�كبة  على  حر�صك 
تقنيات �لت�صوير �لفوتوغر�يف وماهي �أهم 

�لتقنيات �حلديثة �لتي تعلمتها موؤخر�؟
الفوتوغرايف  الت�سوير  اأن  نعم ال �سك 
ــر بــالــكــثــري من  ــن الــفــنــون م كــغــريه م
تطورا  خاللها  من  �سهد  التي  املراحل 
التكنولوجي  للتطور  نــظــرا  كــبــريا، 
خا�سة  الــعــامل  ي�سهده  ــذي  ال املــذهــل 

والتقنيات  امل�ستعملة  الو�سائل  يف 
الت�سوير  مــن  ومتكنت  احلــديــثــة، 
الفوتوغرايف القدمي اأي بكامريات 
باالأ�سرطة  تعمل  التي  الت�سوير 
املعروفة بالكلي�سي وهي من اأ�سعب 
متكن  لعدم  نظرا  الت�سوير  ــواع  اأن

امل�سور من معرفة جودة ال�سورة 
اإال بعد اإخراجها، ومن هنا بداأ 

كم�سور،  احلقيقي  م�ساري 
اأواكــب  اأن  طبعا  علي  وكــان 
الــتــطــورات الــطــارئــة على 

خا�سة  الت�سوير  جمــال 
الو�سائل  بــا�ــســتــعــمــال 
ــــات احلــديــثــة  ــــي واالآل
جديدة  تقنيات  ومنها 
بالدنا  اإىل  تــ�ــســل  مل 
اإال موؤخرا، يطلق عليها 
بال�سوء  الر�سم  تقنية 
للم�سور  ت�سمح  وهـــي 

من  نــوع  اأي  يحاكي  اأن 
املكان  كان  مهما  االإ�ساءة 

الــــذي يــتــواجــد فــيــه، مما 
معدات  اقتناء  يتفادى  يجعله 

باه�سة الثمن للح�سول على االإ�ساءة 
الالزمة.

من  �ل�صهاد�ت  من  �لعديد  على  •حت�صلت 
�لفوتوغر�يف  للت�صوير  وطنية  �صالونات 
�لتجارب  هذه  عن  حدثنا  �لأفالم،  و�صناعة 
مل�صريتك  �أ�صافت  وكم  نوعها،  من  �لفريدة 
�لت�صوير  جم���ال  يف  و�ل��ف��ن��ي��ة  �ملهنية 
�لتي  �لأف��الم  �أهم  وماهي  �لفوتوغر�يف، 

قمت بت�صويرها بعد�صتك؟
يف  بامل�ساركة  حافلة  م�سريتي  كانت 
ال�سالونات الوطنية حيث �ساهمت هذه 

ال�سالونات يف تعريفي على العديد من 
معدات الت�سوير والعديد 
الذين  االأ�سدقاء  من 

�ساهموا بدورهم 
ــــراء  اإث يف 

ر�سيدي املعريف باالأفكار االإبداعية يف 
جمال ال�سورة والفيديو.

الق�سرية  االأفــــالم  يخ�ص  فيما  اأمـــا 
كان  بت�سويره  قمت  فيلم  فاأح�سن 
بعنوان  ـــدرات  ـــخ امل ـــول  ح يــتــمــحــور 
ال�ساب  مــعــانــاة  يـــروي  "االإدمان" 
الفيلم  يكن  ومل  املــدمــن،  اجلــزائــري 
ت�سويره  كـــان  واإمنــــا  متثيل  جمـــرد 
ال�سباب  بع�ص  مبــ�ــســاعــدة  حقيقيا 
ي�ساركوا  اأن  اإال  اأبــوا  الذين  املدمنني 
ن�سائح  ليقدموا  ــرة  ــري امل جتــاربــهــم 
هذه  خلف  االن�سياق  بعدم  لل�سباب 

االآفات االجتماعية التي تهدم احلياة 
واحــد،  اآن  يف  وامل�ستقبل  وال�سحة 
�سيناريو  للفيلم  يكن  ومل 
مدرو�ص بل كان طبيعيا 
مبني  كـــلـــه  اأي 
احلقيقة،  على 
حــيــث �ــســاركــت 
ــل  ــم ــع بــــهــــذا ال
الوطني  ال�سالون  يف 
اأم البواقي  االأول للفيلم الق�سري يف 
ونال اإعجاب خمرج القناة االأر�سية 
التحكيم  جلنة  يف  ع�سوا  كان  الذي 
على  عر�سه  مني  وطلب  اأنـــذاك، 

مدير القناة .

جلنة  يف  كع�صو  �ن��ت��ق��اوؤك  •مت 
�لأول  �لوطني  �ل�صالون  يف  �لتحكيم 
باتنة  ولية  يف  �لفوتوغر�فية  لل�صورة 
�لولية،  بذ�ت  �لثقافة  د�ر  رعاية  حتت 
�صالون  يف  كذلك  �لتحكيم  جلنة  وع�صو 
ما  مرو�نة،  مبدينة  �لفوتوغر�يف  �لت�صوير 
لنتقاء  عليها  �عتمدت  �لتي  �ملعايري  هي 
يف  ب��ال��ف��وز  و�جل��دي��رة  �ملثالية  �ل�����ص��ورة 

�مل�صابقة؟
تقيمي لل�سورة يكون مبنيا دائما على 
اأمرين اثنني اأولهما املعنى والهدف من 
الثاين قواعد تكوين  ال�سورة، واالأمر 
القاعدة  ت�سكل  االأمــور  فهذه  ال�سورة 
ال�سورة  ــراج  الإخ الالزمة  االأ�سا�سية 
اأنتقي  االأ�سا�ص  هذا  وعلى  املحرتفة، 
يف  بالفوز  واجلديرة  املثالية  ال�سور 

امل�سابقات.

للت�صوير  ديهيا  ��صتوديو  بتاأ�صي�س  •قمت 
 ،  2019 ع���ام  خ���الل  �ل��ف��وت��وغ��ر�يف 

�ل�صباب  لإب���د�ع���ات  ن��وم��ي��دي��ا  وجمعية 
هذين  ع��ن  �أك��ر  �أخ��رن��ا   ،2017 ع��ام 
�أخرى  م�صاريع  هنالك  وهل  �مل�صروعني، 
يف  �لو�قع  �أر���س  على  لتج�صيدها  تطمح 

عامل �لت�صوير �لفوتوغر�يف؟
تاأ�سي�ص  كـــان  يل  مــ�ــســروع  اأول  نــعــم 
ال�سباب"  الإبداعات  "نوميديا  جمعية 
زميلي  رفقة   2017 عــام  ذلــك  وكــان 
ــهــدف من  ـــان ال حــ�ــســان مــزعــا�ــص، وك
الت�سوير  دعم  هو  اجلمعية  تاأ�سي�ص 
كامل�سرح  الفنون  باقي  و  الفوتوغرايف 
م�سروع  عرف  هلل  واحلمد  واملو�سيقى، 
حتى  مـــعـــتـــرا  جنـــاحـــا  ــة  ــي ــع ــم اجل

ال�ساعة.
�سنة  يف  فاأ�س�سته  ديهيا  �ستوديو  اأمــا   
حماولة  وهــو  واحــد  بهدف   2019
واليتي  اإىل  حديثة  اأفــكــار  اإدخــــال 
الت�سوير  جمــال  يف  باتنة  الــعــزيــزة 
مينح  مل  بلدنا  اأن  علما  الفوتوغرايف، 
لــهــذا املجال  اأهــمــيــة كــبــرية  لــالأ�ــســف 
جميع  يف  عنه  غنى  ال  اأ�سبح  الــذي 
والعلمية  االأدبية  وامليادين  املجاالت 
يتعلق  فيما  واأما  وغريها،  وال�سحفية 
الكثري  فهنالك  الــقــادمــة  بامل�ساريع 
عن  البحث  ب�سدد  حاليا  واأنــا  منها، 
�سوف يغري مالمح  مل�سروع �سخم  ممول 
اهلل  �ساء  واإن  اجلــزائــر  يف  الت�سوير 
اأول  نــيــوز  االأورا�ــــص  يومية  �ستكون 

العاملني مب�سمون امل�سروع قريبا جدا.

مدرب  لقب  و��صتحقاق  جد�رة  عن  •نلت 
�أهم  عن  �أخرنا  �لفوتوغر�يف،  �لت�صوير 
تقنيات �لت�صوير �لتي ت�صعى دوما لتلقينها 
�لتي  و�لقو�عد  �ملهار�ت  و�أهم  للمتدربني، 
على  ليتح�صلو�  باتباعها  �ل��ه��و�ة  تن�صح 

�ل�صورة �ملثالية؟
�سكرا لك، بالن�سبة للمهارات فاأنا دائما 
ما اأحفز طالبي للعناية بجانب اخليال 
اأما  الت�سوير،  اإبداع يف  كل  اأ�سا�ص  فهو 
فهناك  الت�سوير  قواعد  يخ�ص  فيما 
32 قاعدة لتكوين ال�سورة،  ما يقارب 
كاأ�سا�ص  منها   10 على  اأركز  ما  وغالبا 
لكل هاوي اأو حمرتف، وهي االأ�سا�سية 
باالإ�سافة  �ـــســـورة،  ــل  ك يف  تــقــريــبــا 
جد  ــر  اأم هــي  تعلمني  فكما  لــالإ�ــســاءة 

�سروري يف ال�سورة. 

كم�صور  �لعمل  يف  جتربتك  عن  •�أخرنا 
و�لقنو�ت  �جلر�ئد  من  �لعديد  يف  �صحفي 
�أ�صافت  �لف�صائية �ملحلية و�لدولية، وماذ� 

لك هذه �لتجربة؟
�سقل  يف  الــتــجــارب  هـــذه  �ــســاهــمــت 
من  مهم  بنوع  اأحتك  وبجعلي  مهاراتي 
الت�سوير وهو الت�سوير ال�سحفي حيث 
ال�سعوبة  من  نــوع  املجال  هــذا  يحمل 
واأمـــام  اأوال  اهلل  اأمــــام  واملــ�ــســوؤولــيــة 
ال�سحفي  امل�سور  فعلى  ثانيا،  املواطن 
عن  ومعرة  واقعية  �سور  يو�سل  اأن 

احلدث كما هو دون ت�سخيم.

فن  جم��ال  يف  �لأعلى  مثلك  ك��ان  •من 
�لت�صوير �لفوتوغر�يف؟

الــتــ�ــســويــر  ــي االأعــــلــــى يف فـــن  ــل ــث م
اأ�ستاذي  دائــمــا  كـــان  الــفــوتــوغــرايف 
الذي  العزيز  عبد  بــن  حمو  الــكــرمي 
هذا  يف  خطواتي  اأوىل  يف  �ساعدين 
ال�سكر  جزيل  له  اأوجه  والذي  املجال 
لزوجتي  �سكري  اأوجه  كما  والعرفان، 
العزيزة التي توا�سل دائما دعمها يل 

يف كل م�ساريعي واأعمايل.

من م�صور هاو انطلق بخطوات ثابتة نحو الحرتافية يف جمال الت�صوير الفوتوغرايف الذي فتح له اأبواب الربوز يف عديد املنا�صبات واملحافل، وكانت اآلة ت�صويره رفيقه الدائم منذ نعومة اأظافره فت�صنى له اأن يرثي عرب 
�صنوات م�صاره املهني والفني باألبوم حافل باملئات من ال�صور التي جتمع بني الدقة واجلودة واللم�صة الفنية الفريدة، عبد اهلل بورعية لي�ض جمرد م�صور عادي، واإمنا مبدع ومبتكر يجيد مداعبة الكامريا باحرتافية عالية، 

واكب التطورات الطارئة عامليا يف جمال الت�صوير الفوتوغرايف حلظة بلحظة ومتكن من عديد التقنيات التي ت�صب يف بحر قن�ض ال�صورة وت�صوير الفيديو على غرار الفوتو�صوب واملونتاج وغريهما من التقنيات.

بحري  ملني  اجلزائري  الناقد  يناف�ص 
"االأ�سطوري:  مبـــوؤلـــفـــه 

والتجني�ص  التاأ�سي�ص 
القائمة  والنقد" �سمن 
الـــطـــويـــلـــة جلـــائـــزة 
ال�سيخ زايد يف طبعتها 

"التنيمة  لفرعي   14
وبناء الدولة" و"الفنون 

النقدية"  والــــدرا�ــــســــات 
من  اختيارها  مت  اأعــمــال   10 مبجمل 
"رحلة  غــرار  على  عمال،   188 اأ�سل 
وتاأويله"  وتف�سريه  ال�سعر  فهم  نحو 
ال�سيف  العزيز  عبد  بن  عمر  للدكتور 
املتخيهّل:  و"املمكن  ال�سعودية،  مــن 
 " ــة  ــرواي ال يف  ال�سيا�سية  املرجعية 
التمارة  عبدالرحمن  الدكتور  للكاتب 
اللهّ�ساين:  و"االنتخاب  املــغــرب،  مــن 
يف  للمعنى  جــديــدة  تاريخانيهّة  نحو 
اخلطاب" للكاتب الدكتور عبد الفتاح 

اأحمد يو�سف من م�سر.
نظري  كــتــاب  "اال�سطوري"  ــد   ــع وي
اأفرغ  االأ�سطوري،  النقد  يف  وتطبيقي 
البحث  من  �سنوات  جهد  �ساحبه  فيه 
الذي  املعا�سر  املنهج  هــذا  يف  املــتــاأين 

العربي  االأدبي  للتحليل  مواكبا  اأراده 
ــة.  ــي ــال احل ــه  ــزات ــج ــن م يف 
وهـــو مــنــهــج يــقــوم على 
طـــرائـــق  يف  الـــبـــحـــث 
االأ�ساطري  ا�ستخراج 
واأ�سكال  اأنواعها  بكل 
ـــا، �ـــســـواء  ـــوره ـــس ـــ� ح
الــرمــزي  اأو  الــتــنــا�ــســي 
اأوال�سيميائي،  التعبريي  اأو 
بني  التفريق  على  الكاتب  حر�ص  كما 
مباحث ثالثة كرى تتحكم يف عالقة 
االأ�سطورة باالأدب وهي: علم االأ�ساطري 
والتحليل   ،la mythologie
 ،la mythanalyse االأ�سطوري 
 la ـــــــوري  ـــــــط ـــــــس االأ� ـــــد  ـــــق ـــــن وال
هو  ــذي  ال  ،mythocritique

غاية الكتاب وحموره. 
اأربعة ف�سول، تنطلق  وجاء الكتاب يف 
تفكيك  �ـــســـرورة  اإىل  الـــدعـــوة  مـــن 
االأن�ساق الثقافية والفكرية واالأ�سئلة 
االأ�سطورية املوزعة على جميع مناحي 
احلياة االإن�سانية، واإعادة طرحها مبا 
الثقافية واحل�سارية  املنجزات  يوافق 

رقية. لللع�سور التي تعرها.

قــام م�ســاء اأم�ــص االأول، الكاتب 
والروائــي الزين بخو�ــص، بتوقيع 
 ،"Double Jeu" روايتــه 
بو�ســط مدينــة باتنــة والتــي مت 
يف  و�ساركــت  موؤخــرا  ا�سدارهــا 

فعاليات املعر�ص الدويل للكتاب.
وتتحدث الرواية التي تتكون من 
214 �سفحــة، عــن ق�سة فتاتني 
تواأمني يت�سابهان يف كل التفا�سيل، 
فقــط هنــاك واحــدة منهمــا وهي 
كاتيا ولدت �سماء وبكماء يف حني 
تعي�ــص �سارة حيــاة طبيعية جدا، 
واأثناء اأحداث الرواية املت�سل�سلة 
تتبادل االأختان تفا�سيل حياتهما 
يف العمل، حيــث تتقم�ص االأختان 
مــن  البع�ــص  بع�سهمــا  �سخ�سيــة 
ت�سرفاتهما وتعامالتهما وخمتلف 
�سيكت�ســف  حيــث  ن�ساطاتهمــا، 
اخللفيــات  مــن  العديــد  القــارئ 
واخلبايا خالل هذه الرواية التي 
اأ�ســدرت طبعتهــا االأوىل بفرن�ســا 
�ســدرت  بينمــا  املا�ســي،  العــام 
الطبعــة الثانيــة لها مــن قبل دار 
ادلي�ص للن�سر هــذا العام، و�سهدت 

اقباال وا�سعا من قبل القراء الذين 
اأ�سادوا باال�سلوب امل�سوق والق�سة 
التي حتكيها الرواية، وا�ستب�سروا 
خريا مب�ستقبــل الكتابة والقراءة 

يف اجلزائر.
مــن جهتــه، ك�سف الكاتــب الزين 
ليــون  مبدينــة  املقيــم  بخو�ــص 
بفرن�ســا، اأنــه على و�ســك االنتهاء 
�سي�ســدر  اآخــر  روائــي  عمــل  مــن 
خــالل االأ�سهــر القليلــة القادمــة 
والذي �سيكون قفزة ا�ستثنائية يف 

م�ساره االأدبي.

لواليــة  الثقافــة  مديريــة  �سطــرت 
ميلــة اإحتفالية متنوعة ت�سم العديد 
والفنيــة  الثقافيــة  االأن�سطــة  مــن 
الإحيــاء ذكرى مظاهرات 11 دي�سمر 
االإحتفاليــة  هــذه  وتنطلــق   ،1960
يــوم 09 دي�سمــر مــن خــالل تنظيــم 
ي�ســم  باملنا�سبــة  حت�سي�ســي  معر�ــص 
وجنــاح  التاريخــي  للكتــاب  جنــاح 
عــن  ف�ســال  الفوتوغرافيــة  لل�ســور 
جنــاح للوحات فنيــة وتاريخية وهذا 
بدار الثقافة وكــذا املكتبة الرئي�سية 

للمطالعة العمومية مبدينة ميلة.
كمــا �سيتــم تنظيــم ن�ســاط للنــادي 
االأدبي والفكري بدار الثقافة مبارك 
امللــي ويت�سمــن قراءة يف كتــاب "عبد 
الكاتــب  مــع  بوال�ســوف"  احلفيــظ 

ال�سريف عبد الدامي، ويف اليوم املوايل 
حتت�ســن املكتبة الرئي�سيــة للمطالعة 
تاريخيــة وفكريــة  نــدوة  العموميــة 
املجاهــدة  مــن  جمموعــة  ين�سطهــا 
واالأ�ستاذة من خمتلف جامعات الوطن 
ف�ســال عن عر�ص فيلــم ثوري و�سريط 
عــن  ناهيــك  املنا�سبــة،  عــن  وثائقــي 
اإلقــاءات يف ال�سعــر الوطنــي ل�سعــراء 
مــن الوالية ف�سال عــن تنظيم العديد 
من الن�ساطــات الثقافيــة والتاريخية 
عــر خمتلــف بلديــات الواليــة، ومت 
ت�سبيق االإحتفــاالت اخلا�سة بذكرى 
املظاهــرات هــذه ال�سنــة لتزامنهــا مع 
االإنتخابات الرئا�سية املقررة يوم 12 

دي�سمر اجلاري. 
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حـوار: اإميان جاب اهلل 



جواب 
املحاجية

مك���ر
وحدة مر�ست بالقلب جاو جاراتها يزوروها 

قالولها خري يا جارتنا العزيزة وا�ص بيك؟
قالتهلم مر�ست مبر�ص ال�سيدا 

اهلل ال يبليكم؟
وا�ص  قالولها  تخلعوا  والدها 
قلتيلهم  اعـــاله  ا"  "اأهّمهّ بيك 

هكا؟
قــدر  اإذا  ــذا  ــك ه قــالــتــلــهــم: 
ــدة مــا تتزوج  ربــي منــوت وح

باباكم؟!!. 

�إت�صال عاجل
دكتور  يــا  ليا  اجـــري  االأب: 
على  دميـــا  يلعب  والهّ  ـــدي  ول

الطروطوار تاع الكرتي
اأمر  هــذا  يلعب  خليه  امل�سكل  راهــو  ويــن  الطبيب: 

طبيعي
االأب: ب�سح مرتو ووالدو يقولوا راه  مبخ�ص بينا وما 

عاجبهم�ص احلال؟!!.
نبات�����ية

قالك واحد تزوج جديد
مرتو النهار لول طيبتلو �سلق
النهار التاين طيبتلو خر�سف

النهار الثالث تيقرنينة
وا�ــص  �سق�ساتو  ــع  ــراب ال الــنــهــار 

نطيبلك
روحك  ت�سقي  اله  مــاكــان  قالها 

اليوم
خارج نرعى وحدي؟!!.

خا�صية خا�صة
ي�سرب  مع  املري�ص  فقط  عندنا 

الدواء
ي�سق�سوه خال�ص ريهّحت �سوية؟

والدواء ما زال ما و�سل�ص للمعدة
اأح�سن  هلل  احلمد  يجاوبهــــم..اإيه  هـــــــو  وامل�سكـــــل 

من قبيل؟!.

معلومات م�سلية

املهرا�س

اأمثال �سعبية

رجل  على  رجال  اجلديد  املولود  و�شع  اإذا   •
فهذا يعني ح�شب العتقاد ال�شعبي اجلزائري 

اأن اأمه �شتنجب اآخر يف وقت ق�شري.
• الزوجة يف اليابان هي التي تتحكم يف كل 
م�شروفا  الزوج  وتعطي  املالية،  الأ�شرة  موارد 
طيب  عن  لها  يقدمه  الــذي  راتبه  من  �شهريا 

خاطر.
• �شاريل ت�شابلن كان الكوميدي املف�شل لهتلر 
 THE GREAT فلمه  عر�ص  اأنــه  لدرجة 
اخلا�ص  مب�شرحه  مرتني   DICTATOR
هتلر  من  ال�شخرية  هي  الفيلم  فكرة  اأن  رغم 

نف�شه.
الأملا�ص  اأكرب  • "جنمة اجلنوب"، واحدة من 
يف  الأنــهــار  اأحـــد  قــرب  اكت�شفت  ــعــامل،  ال يف 
من  عليها  العثور  مت   ،1853 عــام  الــربازيــل 
اأعطتها  قبل فتاة من الرق تدعى روزا، والتي 
منحها  هو  لها  املكافاأة  كانت  ل�شيدها،  بدورها 

حريتها، واإعطائها معا�ص مدى احلياة.
عام1897  دراكـــول  روايـــة  �ــشــدور  بعد   •
الدماء  م�شا�شي  باأن  النا�ص  بني  اعتقاد  �شاد 
قتل  ُعـــدة  لبيع  دفعهم  مــا  فــعــال،  مــوجــوديــن 

دراكول املذكورة يف الرواية. 
عمرها  طفلة  قــامــت   2009 الــعــام  يف   •
موقع  يف  للبيع  جدتها  بعر�ص  10�شنوات 
من  لأكرث  �شعرها  وو�شل  للمزادات   EBAy
املوقع  اإدارة  قــامــت  لكن  دولر  األـــف  مائتي 

باإيقاف ح�شابها.
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ا�سحك وال�سحك بال�س.. قبل ما يغلى وتقول يامن عا�س

حاجيتك 
على هر�شو بن 
هر�شو جابولو 

وحدة من عر�شو 
ولت تخبطلو 

يف كر�شو

حدث يف مثل هذا اليوم
الثاين من �سهر دي�سمر

1922 - التوقيع على معاهدة العقري بني 
والكويت  العراقية  واململكة  جند  �شلطنة 
الدول  حــدود  تر�شيم  مبوجبها  مت  والتي 

الثالث.
واحـــة  عـــن  ــازل  ــن ــت ت مــ�ــشــر   -  1925
عن  تتنازل  ليبيا  مقابل   ، لليبيا  اجلغبوب 

ال�شلوم مل�شر.
نــووي  مفاعل  اأول  ت�شغيل   -  1942
الأمريكية  �شيكاغو  مبدينة  الــعــامل  يف 

باإ�شراف العامل الإيطايل اإنريكو فريمي.
ليبيا  يف  التاأ�شي�شية  اجلمعية   -  1950
ال�شنو�شي  اإدريــ�ــص  حممد  الأمــري  تنتخب 

ملكا على اململكة الليبية.
كوبا  اإىل  ي�شل  كا�شرتو  فيدال   -  1956
بعد حــوايل عام ق�شاه يف  قــارب  على منت 

املنفى بني املك�شيك والوليات املتحدة.
الفرن�شية  ال�شرطة  اعتقلت  ـ   1956
الإحتـــاد  م�شريي  و  اأعــ�ــشــاء  مــن  الــعــديــد 

العام للتجار اجلزائريني.
حمطة  اأول  يف  العمل  بـــداأ   -  1957
يف  الكهربائية  الــطــاقــة  لتوليد  نــوويــة 

الوليات املتحدة.
الفرن�شية  ال�شلطات  اعتقلت  ـ   1959
ــيــة جبهة  فــيــدرال مــنــا�ــشــلــي  مـــن  عــــددا 

التحرير الوطني بفرن�شا.
اأبوظبي  اإمــارات  احتاد  اإعالن   -  1971
القيوين  واأم  وعجمان  وال�شارقة  ودبــي 
ــت ا�ــشــم دولـــة الإمـــــارات  ــفــجــرية حت وال
اإمــارة  حاكم  واختيار  املتحدة،  العربية 
نهيان  اآل  �شلطان  بن  زايد  ال�شيخ  اأبوظبي 

رئي�شا لها.
الأمريكية  ال�شفارة  مقر  حرق   -  1979
قبل  مــن  طرابل�ص  الليبية  العا�شمة  يف 

حوايل 2000 متظاهر ليبي.
ت�شاد  يف  املــتــمــردة  ــوات  ــق ال  -  1990
على  ت�شيطر  ديــبــي  اإدريـــ�ـــص  بــزعــامــة 

العا�شمة اإجنامينا.
 / القدم  لكرة  الدويل  الحتاد   -  2010
بطولة  بتنظيم  رو�شيا  فوز  عن  يعلن  فيفا 
بتنظيم  قطر  وفــوز   ،2018 العامل  كاأ�ص 

بطولة كاأ�ص العامل 2022.
في�ص   موؤ�ش�ص  زوكربريغ  مارك   -  2015
يعلنان  ت�شان  بري�شيال  ــه  ــت وزوج بــوك 
ثروتهما  ــن  م  %99 بن�شبة  تــربعــهــمــا 
رزقا  اأن  بعد  اخلــرييــة  الأعــمــال  ل�شالح 

مبولود.

ـ �سي عالوة اجلزائر مثل �سفينة تيتانيك 
االأثرياء ي�ستعدون للهروب بقوارب النجاة، 
ينتظرون  ال�سفينة  قاع  يف  ال�سعب  وعامة 
يــــزال هــنــاك فرقة  ــا  م ــني  املـــــوت.. يف ح
ويزمرون  يطبلون  ال�سياتني  من  مو�سيقية 

اإىل اآخر نف�ص يف حياتهم؟
فاروق خمرب�ص باتنة
ــر  ــــــاروق... اجلــزائ ال تــبــالــغ يــا �ــســي ف
لدرجة  مــا�ــســي  "نوح"  ب�سفينة  �سبيهة 

"التيتانيك"؟!!.

انق�سامها  بــذور  دولــة  لكل  اأنــه  يل  قيل  ـ 
�سي  يا  انق�سامنا  بذور  هي  فما  طياتها..  يف 

عالوة؟
عبد املالك �سنيخر عني مليلة
"التاغننانت".. وهي فعل مرتدي ميار�سه 
بع�ص "التاغنانتيني من اأ�سول "مكراجنية" 
ال يهمهم بقية املذاهب االأخرى وال الطرق 

خا�سة التيجانية "والعجاجنية"؟!.

ـ هل تعلم اأن املراأة ال تطلب من هذه الدنيا 
�سوى اأمرا واحدا فان امتلكته طلبت الدنيا 

ومرمداتو معاها؟
�سليم غقايل اأم البواقي
فهمنا يا ابو العريف.. راين فاهم وخايف 

م القراء؟!!. نفههّ

مرتددة  لكنني  ــل..  رج خلطبتي  تقدم  ـ 
نوعا ما فبماذا تن�سحني؟

�سالف. خ اأم البواقي
يحل  ما  هو  قبل  واديــه  عينيك  غم�سي 

عينيه!!.

ـ اأما اآن ل�سي عالوة اأن يرتجل؟
ق.ثابت بريكة
وا�ص �سايفني راكب حتى اأترجل.. يا �سي 
مرتجال  حياته  ق�سى  عــالوة  عمك  قــاف.. 
ما  غاية  اإىل  تــــــاعو   2 الرونــــــو  على 

تك�سحو رجليه؟!.

تخاريف 
�سي عالوة املو�سطا�ش

عندك تقطع اجلورنان

هههههه

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

حكـــمة
ال���������ق���������وي م���������ن ح������ك������م غ���������ره، 
نف�سه ح����ك����م  م������ن  وال����ع����ظ����ي����م 

�صورة م�صحكة

الأهل اخلرة 
ماذا متثل هذه 

"العفــ�سة"؟!



ُوجهت لهما تهمة طلب مزية غري م�شتحقة

�شجلــت م�شالح احلماية املدنية لولية ميلة خــالل الفرتة املمتدة من 24 اإىل 
30 نوفمرب، 398 عملية تدخل، ففي حوادث املرور مت ت�شجيل 37 حادث تدخل 
جنــم عنها اإ�شابــة 19 �شخ�شا بجروح متفاوتة اخلطــورة قدمت لهم الإ�شعافات 
الأوليــة ومت نقلهــم اإىل اأقــرب م�شت�شفــى كما قامــت ذات الوحــدات بنحو 184 
عمليــة نقــل للمر�شــى واجلرحــى اإىل ذات امل�شت�شفيــات كمــا مت ت�شجيل تدخل 

واحد لإخماد احلرائق وال�شيطرة عليها و 176 عملية خمتلفة. 

متفاوتــة  بجــروح  اأ�شخا�ــص   4 اأ�شيــب 
اخلطورة يف حوادث مرور متفرقة اأح�شتها 
م�شالــح احلمايــة املدنيــة بوليــة باتنــة، 
وح�شب هــذه الأخرية، فقــد اأ�شيب �شخ�ص 
يبلــغ مــن العمــر 44 �شنــة يف حــادث مرور 
وقــع علــى م�شتــوى الطريــق الوطنــي رقم 
83 بال�شريعة، اإثر ا�شطدام بني �شيارتني، 
كمــا مت ت�شجيل حــادث مرور علــى م�شتوى 
الطريــق الوطنــي رقم 16 بوحلــاف الدير 
واأ�شفــر عن اإ�شابة �شخ�ص يبلغ حوايل 78 

�شنــة، فيمــا مت ت�شجيــل حادث مــرور اآخر 
علــى م�شتــوى الطريق الجتنابــي الرابط 
بــني الطريــق الوطنــي رقــم 10 والطريق 
عــن  احلــادث  واأ�شفــر   ،16 رقــم  الوطنــي 
اإ�شابة طفل يبلغ من العمر 08 �شنوات، كما 
�شجل حــادث ده�ص دراجــة نارية ل�شخ�ص 
يبلغ 18 �شنة على م�شتوى حي اأول نوفمرب، 
مقابــل الإقامة اجلامعية، حيث مت تقدمي 
الإ�شعافــات الأوليــة للم�شابــني وحتويلهم 

اإىل امل�شالح ال�شت�شفائية.

اأ�صبوع  خالل  مرور  حوادث  يف  جريحا   19

مـــرور حوادث  يف  م�صابني   4

ن.م
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اأ�شــدر قا�شي التحقيــق مبحكمة بئر 
العاتــر بوليــة تب�شــة، حكمــا يق�شي 
و�شكرتريتــه  جــراح  طبيــب  باإيــداع 
احلب�ــص املوؤقت وذلــك بعــد توقيفهما 
بناءا على �شكوى تقدمت بها فتاة حول 
طلب املتهمني ر�شــوة مقابل الإ�شراع يف 
درا�شة ملفهــا الطبي املــودع مب�شت�شفى 
بئــر العاتر، هذا واأ�شفــرت التحقيقات 
ال�شرطــة  م�شالــح  با�شرتهــا  التــي 
 3 توقيــف  عــن  بتب�شــة،  الق�شائيــة 
متهمــني يف الق�شيــة تــرتاوح اأعمارهم 
ــدر اأمــر  بــني 25 و39 �شنــة، حيــث �شُ
ا�شتغــالل  �شــوء  تهمــة  عــن  الإيــداع 
الوظيفــة وقبــول مبا�شــر مزيــة غــري 

م�شتحقة وامل�شاركة يف طلب مزية غري 
م�شتحقــة مع عدم الإبــالغ عن جرائم 

الف�شــاد، فيما اأطلق �شــراح امل�شتبه فيه 
الثالث اإىل غاية النطق باحلكم.

�صي �الأور��صي..
كــبــري...  ــروف  ــ�ــش وامل قليلة  ال�شهرية 
بري...  يف  وت�شبهم  لبو�شت  من  ت�شحبهم 
يطري..  والــديــنــار  مايخل�ش�ص  لكريدي 
وا�ص  مايعرف  حــالــو  يف  الـــزوايل  خليو 
يدير... مدخولو واحد وخمروجو بوجه 

من ق�شدير...

وجب الكالم

hamzalaribi005@gmail.com

حمزه لعريبي

ا�شم  اجلمهور  على  يطلق  القدم  كرة  عامل  يف 
الالعب الثاين ع�شر، فباعتباره جمهورا متفرجا 
اقتنا�ص  يف  عمليا  الأحيان  اأغلب  يف  يكون  فاإنه 
التفا�شيل الدقيقة والتي ل ميكن اأن ينتبه اإليها 
يف  فعال  عن�شر  اأي�شا  وهــو  املــيــدان،  يف  الالعب 
التاأثري على �شريورة املباراة بالت�شجيع والتحفيز 
واإ�شفاء الإثارة  عليها، اأما يف واقع اآخر فال�شحافة 
ال�شلطات  اإىل  اإ�شافة  الرابعة  ال�شلطة  ت�شمى 
الثالث، التنفيذية والت�شريعية والق�شائية، وقد 
الرابعة لأنها تراقب  بال�شلطة  ال�شحافة  �شميت 
البالد  يخدم  ما  اإىل  وتوجهها  الثالث  ال�شلطات 
باآداء  معنية  وغري   مراقبة  باعتبارها  والعباد 
مهام ال�شلطات الثالث الأخرى، ومن يراقب عادة 
ما يعترب اأكرث اطالعا على الأمور ممن يقوم بها، 
مبا  الثالثة  ال�شلطات  تقيدت  لو  اأنه  فــاأرى  لهذا 
توجهها اإليه ال�شلطة الرابعة لكنا يف اأف�شل حال 
بتفادينا  والأزمــات  امل�شاكل  من  كثريا  ولتفادينا 

لوقوعها عمال مببداأ الوقاية خري من العالج.
لناأخذ ولية باتنة كمثال، فلو تقيد امل�شوؤولون 
باختالف ال�شلطات التي ينتمون اإليها مبا توجههم 
من  لتمكننا  واملحلية  الوطنية  ال�شحافة  اإليه 
الكثري  اإ�شالح  من  ولتمكننا  بالتنمية  النهو�ص 
من  حتى  ولتمكننا  الــوليــة  يف  القطاعات  مــن 
وما  فيها،  وقعنا  التي  امل�شاكل  من  كثري  تفادي 
باتنة  وليــة  يف  امل�شوؤولني  اأن  هو  �شخ�شيا  اأراه 
الولية  يف  ال�شحافة  مع  اإيجابيا  يتفاعلون  ل 
واملنطقة اإل عندما يتعلق الأمر مبوا�شيع مت�شهم 
املوا�شيع  اأما  كم�شوؤولني،  اإليهم  وت�شيء  �شخ�شيا 
تفاقمها  يف  جتاهلها  ي�شهم  التي  والن�شغالت 
امل�شوؤولني  ــاإن  ف ـــات  واأزم م�شاكل  اإىل  وحتويلها 
ت�شبح  حتى  حركة  بــاأيــة  اجتاهها  يقومون  ل 
ت�شيل  اأزمة  ت�شبح  حتى  اأو  للجدل  مثرية  ق�شية 
�شمن  تدخل  التي  امل�شوؤول  مكانة  وتهدد  احلرب 

م�شوؤوليته.
يف  امل�شوؤولني  من  بد  ل  اأنــه  هو  قوله  ــد  اأري ما 
اأنها  ال�شحافة على  اإىل  اأن ينظروا  باتنة  ولية 
موجه لهم اإىل الن�شغالت التي ميكن ال�شتجابة 
بني  و�شل  همزة  واأنــهــا  املنا�شب،  الــوقــت  يف  لها 
اإىل  امل�شوؤولني  لتنبيه  وو�شيلة  وامل�شوؤول  املواطن 
قبل  باأريحية  به  القيام  ميكنهم  ما  هناك  اأن 
على  يتوجب  اأنــه  اأي  عوي�شا،  م�شكال  ي�شبح  اأن 
اأنها  على  ال�شحافة  اإىل  ينظروا  اأن  امل�شوؤولني 
�شلطة رابعة م�شاعدة لبقية ال�شلطات، ويتوجب 
�شلطة  اأنها  اإليها على  النظر  اأن يكفوا عن  عليهم 
يتعلق  عندما  اإل  تنقله  ملا  ي�شتجيبون  ل  رادعة 

الأمر بامل�شا�ص بهم �شخ�شيا ومب�شاحلهم.

ال�صلطة الرادعة
لقي �شخ�شان من عائلة واحدة ببلدية العلمة 

�شرق ولية �شطيف، حتفهما اختناقا بالغاز �شبيحة 
الأم�ص مبنطقة واد ال�شارق، ويتعلق الأمر بالأب 

"د.خ" 32  والبن  �شنة   75 العمر  من  "م.د" البالغ 
�شنة، فيما مت نقل البن الآخر اإىل م�شت�شفى �شروب 

اخلثري بالعلمة لتلقي العالج، حيث فتحت اجلهات 
الأمنية حتقيقا يف احلادثة. 

متكنت عنا�شر احلماية املدنية بولية ق�شنطينة، 
من اإنقاذ عدة عائالت من املوت اختناقا بغاز اأحادي 

اأك�شيد الكربون، حيث مت اإ�شعاف امراأة تبلغ من 
العمر 41 �شنة، جراء ت�شرب لغاز اأحادي اأك�شيد 

الكاربون املنبعث من مدفاأة م�شكنها الواقع باملجمع 
ال�شكني الثاين باملدينة اجلديدة علي منجلي، كما 
مت اإنقاذ عائلة اأخرى تتكون من 3 اأفراد، ترتاوح 

اأعمارهم بني 10 �شنوات و35 �شنة، بعد اختناقهم 
بغاز اأحادي اأك�شيد الكاربون املنبعث من مدفاأة 

م�شكنهم العائلي الكائن بحي الن�شر ببلدية م�شعود 
بوجريو، وباملدينة اجلديدة علي منجلي مت اإ�شعاف 

عائلة تتكون من 6 اأفراد ترتاوح اأعمارهم بني 
املحرتق  للغاز  تعر�شهم  بعد  �شنة،  و53  �شنوات   6

املت�شرب من مدفاأة م�شكنهم الكائن باملجمع ال�شكني 
الرابع يف الوحدة اجلوارية التا�شعة باملدينة 

اجلديدة علي منجلي.

اأطرت م�شالح اأمن ولية �شطيف وكذا اأمن الدوائر 
التابعة لها عمليات مداهمة فجائية �شملت ف�شاءات 

و�شاحات عمومية خمتلفة مع ن�شب نقاط مراقبة 
ثابتة واأخرى متحركة باأهم املحاور والطرقات، 

وخالل هذه املداهمات مت اإخ�شاع 407 �شخ�شا 
للمراقبة الأمنية مع توقيف 18 �شخ�شا بعد اأن 

ثبت تورطهم يف ق�شايا خمتلفة "حمل اأ�شلحة 
بي�شاء، حيازة خمدرات ومهلو�شات"، كما اأ�شفرت 

هذه املداهمات عن و�شع 08 مركبات و08 دراجات 
نارية باحلظرية لرتكاب �شائقيها جنحا وخمالفات 

مرورية ت�شتدعي هذا الإجراء، ف�شال عن حترير 
جتاري.  حمل   22 ومراقبة  مرورية،  خمالفة   137

اإنقاذ عدة عائالت من املوت 
اختناقا بالغـــاز

توقيف 18 �صخ�صا 
يف دوريات فجائيــة 

وفاة �صخ�صني اختناقا بالغاز 
وجناة ثالث بالعلمة 

اإيداع طبيب و�صكرترية مب�صت�صفى بئر العاتر احلب�ض املوؤقت

ن.م

ن.م

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

اأ�شفرت حتقيقات با�شرتها 
عنا�شر الأمن بتب�شة، عن 

توقيف �شخ�شني ترتاوح 
اأعمارهما 28 و31 �شنة 

اأحدهما م�شبوق ق�شائيا، 
تورطا يف عملية �شرقة 

لأغرا�ص من داخل منزل حيث 
مت �شبطها وهما ب�شدد حتميل 
اأثاث منزيل ملك ل�شخ�ص يبلغ 
من العمر 53 �شنة، وا�شتمرارا 

يف التحقيق مت التو�شل اإىل 
اإقامة �شخ�ص ا�شرتى كمية 

اأخرى من امل�شروقات واملتمثلة 
يف كمية من الأثاث املنزيل 

ملك لنف�ص ال�شحية وتنفيذا 
لتعليمات وكيل اجلمهورية 

لدى حمكمة تب�شة، مت ت�شليم 
املحجوزات اإىل �شاحبها وبعد 

اإمتام الإجراءات مت تقدمي 
الأطراف اأمام العدالة التي 

اأ�شدر اأمر باإيداع امل�شتبه فيهما 
فيما ا�شتفاد ال�شخ�ص  الثالث 

من رقابة ق�شائية.

الإطاحة بل�صو�ض 
املنازل وا�صرتجاع 

م�صروقــات

عنرت. ح

عبد الهادي. ب

تب�صة

ميلة

باتنة


