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ع االأطفـ�ل الُر�شّ
 دون لق�ح يف ب�تنة

اأولياء ي�ضتكون والو�ضايا ُتطمئن

ع �لبالغني من �لعمر 3 �أ�شهر يف والية باتنة،  ��شتنكر �أوليــاء �الأطفال �لُر�شّ
�نعد�م �لّلقاح �خلا�ص باأبنائهم منذ ح��يل 3 �أ�شابيع عرب خمتلف �مل�ؤ�ش�شات 
�ال�شت�شفائية، حيث ذكر �مل�شتك�ن �أنهم دخل�� يف رحلة بحث عن �للقاح منذ 
عدة �أيام عرب عدة م�شت��شفات بال�الية غري �أنهم ي�شطدم�ن يف كل مرة باالإجابة 

نف�شها وهي �نعد�مه على �أمل و�ش�ل �حل�شة يف �الأيام �لقادمــة...

توزيع 1196 وحدة �سكنية اليوم بباتنة
تعتزم اليوم، ال�سلطات املحلية بوالية باتنة، ت�سليم مفاتيح 1196 وحدة �سكنية يف خمتلف ال�سيغ للم�ستفيدين منها 

نح مفاتيح �سكنات اجتماعية، اإ�سافة  وذلك يف اإطار اإحياء الذكرى 57 لعيدي اال�ستقالل وال�سباب، حيث من املمُرتقب اأن تمُ
اإىل اأخرى يف �سيغة الرتقوي املدعم، وباأم البواقي �ستيم توزيع 856 وحدة، منها 100 �سكن يف �سيغة الت�ساهمي بعا�سمة 

الوالية و60 �سكن ب�سيغة الرتقوي املدعم بعني كر�سة...

يف اإطار االحتفــاالت املخلدة لعيدي اال�ضتقالل وال�ضباب

ــــي ـــــ ـــــ ـــــ ــــواق ــــب ال اأم  يف  ــــا  ــــن ــــك ــــض �  856 تــــــــوزيــــــــع 
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نوارةبوبري

وراء كل رجل اعمال... 
ق�سية اختال�س اأموال

كرثت ق�سايا رجال االأعمال املتورطني 
يف اأعمال ف�ساد واختل�ص للأموال 

بالتواطوؤ مع وزراء �سابقني و�سخ�سيات 
ثقيلة، لدرجة �سعر فيها امل�ستمع وامل�ساهد 
اأن كل تلك الق�س�ص مكررة ال جديد فيها 

واأن وراء كل رجل اأعمال ق�سية ف�ساد 
�سائكة حتمل جرائم تبديد واختل�ص 

للأموال، وا�ستغلل لل�سلطة واملكانة 
من اأجل اإذالل ال�سعب، مثلما حدث يف 

م�ساريع ال�سيارات امل�سنعة حمليا واملركبة 
و�سبه امل�سنعة وف�سائح "التورنيفي�ص" 

التي مل تكن لتتوغل وتنت�سر وتتغّول 
لوال تواطوؤ الوزراء وامل�سوؤولني الذين 

ظلوا يغرقون اقت�ساد البلد كل يوم اأكرث 
بحجة البحث عن حلول بديلة القت�ساد 

الريع.
فكم خاب ظن ال�سعب من م�ساريع 

واهية كان يح�سبها انعا�سا القت�ساده 
وجتديدا حلياته، ومفرا له من �سبح 
البطالة ونهاية موؤكدة للعطالة وكل 
م�سكلت القدرة ال�سرائية وم�سائب 

الفقر واالحتياج، لي�ستفيق كل مرة على 
واقع اأمر من ما�سيه الهدف منه امت�سا�ص 

اأمواله �سيئا ف�سيئا حتت راية م�ساريع 
منقذة للقت�ساد يف عز االأزمة لتكّون 

اأزمة يف حد ذاتها، تورط بها م�سوؤولون 
ووزراء كلفوا باإيجاد حلول �سكلية 

للبلد مع اإغراقها يف نهاية اخلارطة 
االإ�سرتاتيجية التي تخدم م�ساحلهم، 

فرجل االأعمال يف منظور "املغابني" 
اليوم لي�ص اإال م�سا�سا للدماء تخفى 

وراء قفة االإذالل واح�سانيات بتغطية 
اإعلمية و�سدقات مع مّن واأذى ليك�سب 

ود الب�سطاء، ويتقرب من خزينتهم اأكرث 
فاأكرث ب�سفة ر�سمية وباختل�سات لها 

طابعها احلكومي "املحمي" قانونيا".

واالأغواط  ب�سار  من  بكل  وهذا   ، املتو�سط  التعليم  �سهادة  يف   ، قيا�سية  نتائج  االأمة  اأ�سبال  مدار�ص  حقق 
وباتنة وبجاية، حيث قدرت ن�سبة النجاح بـ 99.33 باملئة، يف حني حت�سل 15 �سبل على �سهادة التعليم 
املتو�سط بتقدير امتياز، و93 �سبل بدرجة جيد جدا، وحت�سل 112 �سبل على تقدير جيد وحت�سل بقية 

االأ�سبال على �سهادة التعليم املتو�سط، بدرجة قريب من اجليد.

قال الرئي�ص ال�سابق للمجل�ص ال�سعبي الوطني، ال�سعيد بوحجة، اإن رحيل معاذ بو�سارب من من�سبه انت�سار 
الع�سابة  النواب ت�سحيح الأخطاء وقعت حتت �سغوطات  باأن خطوة  املوؤ�س�سات.موؤكدا  للقانون و�سرعية 
وا�ستجابة للمطالب ال�سعبية التي عرب عنها اجلزائريون يف امل�سريات االأخرية لرحيل رموز �سيا�سية منهم 
"االأوىل حقي يف  معاذ بو�سارب.وب�ساأن اختيار خليفة بو�سارب، يرى بوحجة اأنه يرى االأمر من زاويتني 

العودة ملن�سبي و الثانية فهي التزامي بتوجهات حزب بجهة التحرير الوطني.

اإنه  "�سبوتنيك" الرو�سية،  قال الرئي�ص التون�سي االأ�سبق املن�سف املرزوقي، يف مقابلة م�سورة مع وكالة 
خلل فرتة رئا�سته كان النظام اجلزائري يرف�ص فتح احلدود الربية املغلقة مع املغرب منذ �سنة 1994، 
ال�سابق  النظام  رموز  املرزوقي  واتهم  املغاربي،  االحتاد  اإحياء  اإىل  اجلزائري  احلراك  يوؤدي  اأن  متمنًيا 
اأو الذين يوجدون يف ال�سجن،  "القادة اجلزائريون الذي �سقطوا  يف اجلزائر، بدعم نظام بن علي وقال 
كانوا خائفني جًدا من الثورة يف تون�ص، كانوا ينظرون اإىل احلكومة املنتخبة دميقراطًيا وبداية مكافحة 
الف�ساد باأعني �سلبية للغاية، لقد دعموا النظام ال�سابق ب�سكل مبا�سر وغري مبا�سر، لكن ما كانوا يخ�سونه 

اأي العدوى التون�سية، و�سل اأخريا اإىل وطنهم".

علق اأن�سار املنتخب الوطني اجلزائري لكرة القدم  الذي فاز على نظريه التانزاين بالت�سكيلة االحتياطية 
املجموعة  من  واالأخــرية  الثالثة  اجلولة  اإطار  يف  بالقاهرة،  ال�سلم  مبلعب  واالأداء  والنتيجة   بــاالأداء 
الثالثة لكاأ�ص اأمم اإفريقيا اجلارية مب�سر بان املنتخبني اجلزائريني ي�ستحقان التواجد يف نهائي البطولة 
على اعتبار اأنهما االأف�سل على االإطلق ومن جهة ثاين اجتهت التحاليل والتعاليق اىل القول "طلبنا من 

الفاف التعاقد مع مدرب "يديرلنا" منتخب قوي فاإذا به "دارلنا 2  منتخبات قوية".

 ك�سف وزير الرتبية الوطنية، عبد احلكيم بلعابد 
على هام�ص اإعلن نتائج امتحان املتو�سط، اأنه �سيتم 
اإلغاء امتحان مادة اللغة الفرن�سية من االمتحانات 
 16 الـ  �ستنظم يف  التي  القطاع  للرتقية يف  املهنية 
القرار  هذا  اأن  موؤكدا  ــاري،  اجل جويلية  �سهر  من 
�سي�سمح ملوظفي القطاع باالرتقاء اإىل رتب اأخرى 

وذلك عمل باأحكام القرار ال�سادر �سنة 2014 مع 
االإعلم  تكنولوجيات  مــادة  باختبار  االحتفاظ 
التوظيف  امتحانات  بخ�سو�ص  واالت�سال.واأ�ساف 
اإثراوؤها واإ�سافة لغات اأخرى  اأنه �سيتم  اخلارجي، 

بالن�سبة لتخ�س�ص اللغات االأجنبية.

هي قيمة املبلغ الذي مت اال�ستيلء عليه من ةكالة 
بنــك التنميــة املحليــة بتب�ســة، الف�سيحــة تــورط 
فيهامديــر الوكالــة مــع 7 موظفــني يف نف�ــص البنك، 
حيث متكنت عنا�سر الفرقــة االقت�سادية واملالية، 
بامل�سلحة الوالئية لل�سرطة الق�سائية، باأمن والية 
تب�ســة، مــن ك�ســف الف�سيحة بعــد التحريــات التي  
قامــت بهــا بناء علــى �ســكاوي لـــ 377 مواطن ذهب 
�سحيــة عمليــة االختل�ص، بعدمــا ا�ستغلوا جوازات 
�سفرهــم واحل�سول على عمليــة التحويل من العملة 
الوطنيــة اإىل العملــة ال�سعبــة دون علمهــم، وهو ما 
اجنــر عنه تعر�ص املوؤ�س�ســة البنكية خل�سائر مالية 
من العملة ال�سعبة قدرت بـ39707.50 اأورو، اأي ما 

يوازي نحو 800 مليون �سنتيم بالعملة الوطنية.

بطاقة حمـــــــــراء

قال: جمال بلما�ضي )الناخب الوطني(
..."ال تقارنونا مبنتخب 1990".

بحاجة  نحن  راج����ل...  ي��ا  قلنا: 
للكاأ�س ال للمقارنة.

auresbook

يبــدو ان جامعــة باتنــة قــد ا�سبحــت ف�ســاء 
ملمار�ســة اخلالوطــة بــكل مــا حتملــه الكلمــة مــن 
معنــى، ومــن بــني ما يلخ�ــص مــا تعي�سه مــن رداءة 
برجمــة االمتحانــات اال�ستدراكية قبــل االنتهاء 
مــن عملية ك�ســف النقاط واملعــدالت، فهل ت�ساءل 
يقــرروا  ان  للطلبــة  كيــف  باجلامعــة  االداريــون 
الدخول يف "الراطراباج" من عدمه اذا مل يطلعوا 
على معدالتهم ونقاطهم كاملة؟ ام ان االداريني ال 
يهمهم �سوى العطلة حتى لو كان االمر على ح�ساب 

الطلبة؟

دولر األف   40
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هذا ما تبقى من الراية الوطنية يف مقر مفت�سية التعليم االبتدائي برا�ص العيون والذي 
تغيب عنه اأي�سا اللفتة االر�سادية...

لي�ص هناك من �سعور "واخز" كالندم فهو من اأكرث 
امل�ساعر اإيلما الرتباطه بـ"لو" التي تفتح اأبواب 

التمني "اليائ�ص" على م�سراعيها..حيث ي�سبح ماال 
ميكن "اإرجاعه" اأو "عودته" اأو "حدوثه" حمل لكل 

ذلك، و يرى علم االجتماع الرتبوي اأن الندم هو 
ال�سمري الذي ي�سكن يف "االأنا" العميق ويعمل على بث 
�سحنات "التعذيب" النف�سي يف حال جتاوزت االأفعال 
ما هو منطقي ومعقول ومقبول اأو بتجاوزهم جميعا..

فاخلطاأ و�سوء التقدير واخلطايا والذنوب كلها 
مدعاة "للندم"..واالأ�سف الزائد على املا�سي ومقارنته 

باحلا�سر دون التطلع ملا هو اآت..والتغني واالإ�سادة 
مبواقف حدثت ال ميكن اأن تتكرر اأو اأ�سخا�ص اأو 

حتى "واقع مت معاي�سته"... كان الأجدادنا بحكمتهم 
يف �سرب االأمثال مو�سعا، فقيل " اللي ارجع على 

اجلّرة يتعب"..فالتعب يعود اإىل "انعدام اجلدوى" 
و"اجلّرة" معناها "االأثر" الذي نرتكه عند ال�سري..
ولي�ص املق�سود هنا املعنى الظاهر لكلمات املثل واإمنا 

"اجلرة" تدل على طول  "مدلوالتها" العميقة، فكلمة 
امل�سري وُبْعد امل�سافة ليكون التعب نتيجة حتمية.. 

وهو كناية عن �سدة الندم..
ويعود اأ�سل املثل اإىل عجوز اأوجعها حال ابنها 

الذي نه�سه الندم فتدهورت �سحته وكاد يهلك..
فيقال اأنه راهن مباله وكل ما ميلك من اأرا�ص يف 

جل�سة قمار.. وقد كان معروفا ب�سفهه وبذخه وقلة 
وعيه لعواقب االأمور..وزيادة عن كل هذا ُعرف 

بالتكرب والغرور ما جعله يجازف وهو موقن للربح 
فتفاجاأ باخل�سارة الكربى التي جّردته من مكانته 

ومن "زينته".. فلجاأت العجوز "للمدبر" وهو �ساحب 
الكلمة الف�سل يف االأزمان الغابرة واملوثوق يف راأيه 
و"دبارته" بعد اأن عجز الع�سابني عن اإيجاد دواء 

ناجع..فقال لها اذهبي لقرب "من�سي" وخذي "كم�سة" 
من ترابه و�سعيها يف "قربة" املاء التي ي�سرب منها 

ولدك و�سين�سى ما هّمه وينجلي عنه اإح�سا�ص الندم 
وقويل له "قالك ملدبر" " اللي ارجع على اجلّرة 

يتعب" ولن ت�ستفيد �سيئا..لكن بدال عن ذلك حاول 
العمل واالجتهاد من جديد ب�سرط عدم تكرار اأخطاء 

املا�سي..وقد اأذعن االإبن واعترب وحت�سنت اأحواله..
املثل  هذا  يتعب"..ي�سرب  اجلّرة  على  ارجع  " اللي 

حتذيرا ون�سحا من مغبة الندم واالأ�سف عن ما ال 
ميكن اإرجاعه..و"اللي فات مات" كما قالها اأجدادنا 

يف ذات ال�سياق.
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تعرف خمتلف االأ�سواق ال�سوداء للعملة ال�سعبة هذه االأيام، ارتفاعا يف  قيمة الدينار اجلزائري 
مقابل العملة االأوروبية "االأورو"، حيث ا�ستقر �سعر �سرف االأورو يف باتنة خلل اليومني املا�سيني 
املدة  طوال  اأورو   100 �سرف  �سعر  جتاوز  اأن  بعد  اأورو،  ملائة  دينار  و500  األف   19 الـ  حدود  يف 
االأخرية 22 األف دينار، فهل هي بداية تعايف الدينار بعد اأن عرف تراجعا كبريا اأمام االأورو خلل 
ال�سنوات االأخرية اأم اأن االأمر ال يعدو اأن يكون �سوى تراجعا موؤقتا، خا�سة يف ظل تاأكيدات خرباء 
االقت�ساد باأن انتعا�ص العملة املحلية �سيبقى مرهون بتح�سن الو�سع ال�سيا�سي للبلد والذي ال بد 

اأن تتبعه اإ�سلحات اقت�سادية قد ت�ستمر ل�سنوات.



. .

نوارةبوبري

وراء كل رجل اعمال... 
ق�سية اختال�س اأموال

كرثت ق�سايا رجال االأعمال املتورطني 
يف اأعمال ف�ساد واختل�ص للأموال 

بالتواطوؤ مع وزراء �سابقني و�سخ�سيات 
ثقيلة، لدرجة �سعر فيها امل�ستمع وامل�ساهد 
اأن كل تلك الق�س�ص مكررة ال جديد فيها 

واأن وراء كل رجل اأعمال ق�سية ف�ساد 
�سائكة حتمل جرائم تبديد واختل�ص 

للأموال، وا�ستغلل لل�سلطة واملكانة 
من اأجل اإذالل ال�سعب، مثلما حدث يف 

م�ساريع ال�سيارات امل�سنعة حمليا واملركبة 
التورنيفي�ص و�سبه امل�سنعة وف�سائح 

التي مل تكن لتتوغل وتنت�سر وتتغّول 
لوال تواطوؤ الوزراء وامل�سوؤولني الذين 

ظلوا يغرقون اقت�ساد البلد كل يوم اأكرث 
بحجة البحث عن حلول بديلة القت�ساد 

الريع.
فكم خاب ظن ال�سعب من م�ساريع 

واهية كان يح�سبها انعا�سا القت�ساده 
وجتديدا حلياته، ومفرا له من �سبح 
البطالة ونهاية موؤكدة للعطالة وكل 
م�سكلت القدرة ال�سرائية وم�سائب 

الفقر واالحتياج، لي�ستفيق كل مرة على 
واقع اأمر من ما�سيه الهدف منه امت�سا�ص 

اأمواله �سيئا ف�سيئا حتت راية م�ساريع 
منقذة للقت�ساد يف عز االأزمة لتكّون 

اأزمة يف حد ذاتها، تورط بها م�سوؤولون 
ووزراء كلفوا باإيجاد حلول �سكلية 

للبلد مع اإغراقها يف نهاية اخلارطة 
االإ�سرتاتيجية التي تخدم م�ساحلهم، 

املغابني فرجل االأعمال يف منظور 
اليوم لي�ص اإال م�سا�سا للدماء تخفى 

وراء قفة االإذالل واح�سانيات بتغطية 
اإعلمية و�سدقات مع مّن واأذى ليك�سب 

ود الب�سطاء، ويتقرب من خزينتهم اأكرث 
فاأكرث ب�سفة ر�سمية وباختل�سات لها 

. قانونيا املحمي طابعها احلكومي 

واالأغواط  ب�سار  من  بكل  وهذا   ، املتو�سط  التعليم  �سهادة  يف   ، قيا�سية  نتائج  االأمة  اأ�سبال  مدار�ص  حقق 
وباتنة وبجاية، حيث قدرت ن�سبة النجاح بـ  باملئة، يف حني حت�سل  �سبل على �سهادة التعليم 
املتو�سط بتقدير امتياز، و �سبل بدرجة جيد جدا، وحت�سل  �سبل على تقدير جيد وحت�سل بقية 

االأ�سبال على �سهادة التعليم املتو�سط، بدرجة قريب من اجليد.

قال الرئي�ص ال�سابق للمجل�ص ال�سعبي الوطني، ال�سعيد بوحجة، اإن رحيل معاذ بو�سارب من من�سبه انت�سار 
الع�سابة  النواب ت�سحيح الأخطاء وقعت حتت �سغوطات  باأن خطوة  املوؤ�س�سات.موؤكدا  للقانون و�سرعية 
وا�ستجابة للمطالب ال�سعبية التي عرب عنها اجلزائريون يف امل�سريات االأخرية لرحيل رموز �سيا�سية منهم 
االأوىل حقي يف  معاذ بو�سارب.وب�ساأن اختيار خليفة بو�سارب، يرى بوحجة اأنه يرى االأمر من زاويتني 

العودة ملن�سبي و الثانية فهي التزامي بتوجهات حزب بجهة التحرير الوطني.

اإنه  الرو�سية،  �سبوتنيك قال الرئي�ص التون�سي االأ�سبق املن�سف املرزوقي، يف مقابلة م�سورة مع وكالة 
 ، خلل فرتة رئا�سته كان النظام اجلزائري يرف�ص فتح احلدود الربية املغلقة مع املغرب منذ �سنة 
ال�سابق  النظام  رموز  املرزوقي  واتهم  املغاربي،  االحتاد  اإحياء  اإىل  اجلزائري  احلراك  يوؤدي  اأن  متمنًيا 
اأو الذين يوجدون يف ال�سجن،  القادة اجلزائريون الذي �سقطوا  يف اجلزائر، بدعم نظام بن علي وقال 
كانوا خائفني جًدا من الثورة يف تون�ص، كانوا ينظرون اإىل احلكومة املنتخبة دميقراطًيا وبداية مكافحة 
الف�ساد باأعني �سلبية للغاية، لقد دعموا النظام ال�سابق ب�سكل مبا�سر وغري مبا�سر، لكن ما كانوا يخ�سونه 

. اأي العدوى التون�سية، و�سل اأخريا اإىل وطنهم

علق اأن�سار املنتخب الوطني اجلزائري لكرة القدم  الذي فاز على نظريه التانزاين بالت�سكيلة االحتياطية 
املجموعة  من  واالأخــرية  الثالثة  اجلولة  اإطار  يف  بالقاهرة،  ال�سلم  مبلعب  واالأداء  والنتيجة   بــاالأداء 
الثالثة لكاأ�ص اأمم اإفريقيا اجلارية مب�سر بان املنتخبني اجلزائريني ي�ستحقان التواجد يف نهائي البطولة 
طلبنا من  على اعتبار اأنهما االأف�سل على االإطلق ومن جهة ثاين اجتهت التحاليل والتعاليق اىل القول 

. دارلنا   منتخبات قوية منتخب قوي فاإذا به  يديرلنا الفاف التعاقد مع مدرب 

 ك�سف وزير الرتبية الوطنية، عبد احلكيم بلعابد 
على هام�ص اإعلن نتائج امتحان املتو�سط، اأنه �سيتم 
اإلغاء امتحان مادة اللغة الفرن�سية من االمتحانات 
الـ   �ستنظم يف  التي  القطاع  للرتقية يف  املهنية 
القرار  هذا  اأن  موؤكدا  ــاري،  اجل جويلية  �سهر  من 
�سي�سمح ملوظفي القطاع باالرتقاء اإىل رتب اأخرى 

وذلك عمل باأحكام القرار ال�سادر �سنة  مع 
االإعلم  تكنولوجيات  مــادة  باختبار  االحتفاظ 
التوظيف  امتحانات  بخ�سو�ص  واالت�سال.واأ�ساف 
اإثراوؤها واإ�سافة لغات اأخرى  اأنه �سيتم  اخلارجي، 

بالن�سبة لتخ�س�ص اللغات االأجنبية.

هي قيمة املبلغ الذي مت اال�ستيلء عليه من ةكالة 
بنــك التنميــة املحليــة بتب�ســة، الف�سيحــة تــورط 
فيهامديــر الوكالــة مــع  موظفــني يف نف�ــص البنك، 
حيث متكنت عنا�سر الفرقــة االقت�سادية واملالية، 
بامل�سلحة الوالئية لل�سرطة الق�سائية، باأمن والية 
تب�ســة، مــن ك�ســف الف�سيحة بعــد التحريــات التي  
قامــت بهــا بناء علــى �ســكاوي لـــ  مواطن ذهب 
�سحيــة عمليــة االختل�ص، بعدمــا ا�ستغلوا جوازات 
�سفرهــم واحل�سول على عمليــة التحويل من العملة 
الوطنيــة اإىل العملــة ال�سعبــة دون علمهــم، وهو ما 
اجنــر عنه تعر�ص املوؤ�س�ســة البنكية خل�سائر مالية 
من العملة ال�سعبة قدرت بـ اأورو، اأي ما 

يوازي نحو  مليون �سنتيم بالعملة الوطنية.

بطاقة حمـــــــــراء

قال: جمال بلما�ضي )الناخب الوطني(
. ال تقارنونا مبنتخب  ...

بحاجة  نحن  راج����ل...  ي��ا  قلنا: 
للكاأ�س ال للمقارنة.

يبــدو ان جامعــة باتنــة قــد ا�سبحــت ف�ســاء 
ملمار�ســة اخلالوطــة بــكل مــا حتملــه الكلمــة مــن 
معنــى، ومــن بــني ما يلخ�ــص مــا تعي�سه مــن رداءة 
برجمــة االمتحانــات اال�ستدراكية قبــل االنتهاء 
مــن عملية ك�ســف النقاط واملعــدالت، فهل ت�ساءل 
يقــرروا  ان  للطلبــة  كيــف  باجلامعــة  االداريــون 
من عدمه اذا مل يطلعوا  الراطراباج الدخول يف 
على معدالتهم ونقاطهم كاملة؟ ام ان االداريني ال 
يهمهم �سوى العطلة حتى لو كان االمر على ح�ساب 

الطلبة؟

دولر األف   

زووووووم الأورا�س....

يومية وطنية �إخبارية
�أور��س نيوز ت�صدر عن م �س و ذ م م 

املدير العام
م�سوؤول الن�سر

�سمري بوخنوفة

�لطبع: 
�صركة �لطباعة �ل�صرق 

�لتوزيع:

/ - �ل�صجل �لتجاري:  ب 
�لرمز �ل�صريبي:     

�حل�صاب �لبنكي:      وكالة باتنة
�لإ�صهار: م�صلحة �لإ�صهار بجريدة �لأور��س نيوز

�أو �لوكالة �لوطنية للن�صر و�لإ�صهار �صارع با�صتور ـ �جلز�ئر 
ـ  �لهاتف:  

�لإد�رة ـ �لتحرير
�ملنطقة �حل�صرية �لثانية جتزئة  رقم  ـ باتنة

�لهاتف: 
�لفاك�س: 

. �لربيد �لإلكرتوين: 

هذا ما تبقى من الراية الوطنية يف مقر مفت�سية التعليم االبتدائي برا�ص العيون والذي 
تغيب عنه اأي�سا اللفتة االر�سادية...

كالندم فهو من اأكرث  واخز لي�ص هناك من �سعور 
التي تفتح اأبواب  لو امل�ساعر اإيلما الرتباطه بـ

على م�سراعيها..حيث ي�سبح ماال  اليائ�ص التمني 
حمل لكل  حدوثه اأو  عودته اأو  اإرجاعه ميكن 

ذلك، و يرى علم االجتماع الرتبوي اأن الندم هو 
العميق ويعمل على بث  االأنا ال�سمري الذي ي�سكن يف 
النف�سي يف حال جتاوزت االأفعال  التعذيب �سحنات 
ما هو منطقي ومعقول ومقبول اأو بتجاوزهم جميعا..

فاخلطاأ و�سوء التقدير واخلطايا والذنوب كلها 
..واالأ�سف الزائد على املا�سي ومقارنته  للندم مدعاة 

باحلا�سر دون التطلع ملا هو اآت..والتغني واالإ�سادة 
مبواقف حدثت ال ميكن اأن تتكرر اأو اأ�سخا�ص اأو 

... كان الأجدادنا بحكمتهم  واقع مت معاي�سته حتى 
اللي ارجع على  يف �سرب االأمثال مو�سعا، فقيل 

انعدام اجلدوى ..فالتعب يعود اإىل  اجلّرة يتعب
الذي نرتكه عند ال�سري.. االأثر معناها  اجلّرة و
ولي�ص املق�سود هنا املعنى الظاهر لكلمات املثل واإمنا 

تدل على طول  اجلرة العميقة، فكلمة  مدلوالتها
امل�سري وُبْعد امل�سافة ليكون التعب نتيجة حتمية.. 

وهو كناية عن �سدة الندم..
ويعود اأ�سل املثل اإىل عجوز اأوجعها حال ابنها 

الذي نه�سه الندم فتدهورت �سحته وكاد يهلك..
فيقال اأنه راهن مباله وكل ما ميلك من اأرا�ص يف 

جل�سة قمار.. وقد كان معروفا ب�سفهه وبذخه وقلة 
وعيه لعواقب االأمور..وزيادة عن كل هذا ُعرف 

بالتكرب والغرور ما جعله يجازف وهو موقن للربح 
فتفاجاأ باخل�سارة الكربى التي جّردته من مكانته 

وهو �ساحب  للمدبر .. فلجاأت العجوز  زينته ومن 
الكلمة الف�سل يف االأزمان الغابرة واملوثوق يف راأيه 
بعد اأن عجز الع�سابني عن اإيجاد دواء  دبارته و

كم�سة وخذي  من�سي ناجع..فقال لها اذهبي لقرب 
املاء التي ي�سرب منها  قربة من ترابه و�سعيها يف 

ولدك و�سين�سى ما هّمه وينجلي عنه اإح�سا�ص الندم 
اللي ارجع على اجلّرة  قالك ملدبر وقويل له 

ولن ت�ستفيد �سيئا..لكن بدال عن ذلك حاول  يتعب
العمل واالجتهاد من جديد ب�سرط عدم تكرار اأخطاء 

املا�سي..وقد اأذعن االإبن واعترب وحت�سنت اأحواله..
املثل  هذا  ..ي�سرب  يتعب اجلّرة  على  ارجع  اللي 

حتذيرا ون�سحا من مغبة الندم واالأ�سف عن ما ال 
كما قالها اأجدادنا  اللي فات مات ميكن اإرجاعه..و

يف ذات ال�سياق.

الأورا�س بلو�س+ /   جويلية  املوافق لـ  �شوال  الأربعاء  يونيو 

تعرف خمتلف االأ�سواق ال�سوداء للعملة ال�سعبة هذه االأيام، ارتفاعا يف  قيمة الدينار اجلزائري 
، حيث ا�ستقر �سعر �سرف االأورو يف باتنة خلل اليومني املا�سيني  االأورو مقابل العملة االأوروبية 
املدة  طوال  اأورو  �سرف   �سعر  جتاوز  اأن  بعد  اأورو،  ملائة  دينار  و  األف  الـ   حدود  يف 
االأخرية  األف دينار، فهل هي بداية تعايف الدينار بعد اأن عرف تراجعا كبريا اأمام االأورو خلل 
ال�سنوات االأخرية اأم اأن االأمر ال يعدو اأن يكون �سوى تراجعا موؤقتا، خا�سة يف ظل تاأكيدات خرباء 
االقت�ساد باأن انتعا�ص العملة املحلية �سيبقى مرهون بتح�سن الو�سع ال�سيا�سي للبلد والذي ال بد 

اأن تتبعه اإ�سلحات اقت�سادية قد ت�ستمر ل�سنوات.

تبا�سر يف غ�سون الأ�سبوع اجلاري، اللجان املكلفة بالتح�سري للجل�سات الوطنية للحوار املقررة ليوم 6 يوليو باملدر�سة العليا للفندقة 
والإطعام لعني البنيان، يف اإر�سال الدعوات الر�سمية للم�ساركة يف هذه املبادرة التي �ستناق�ش "خارطة طريق" للخروج من الأزمة 

ال�سيا�سية التي متر بها البالد.

اأعلن تكتل النواب الذي ي�سم حوايل 35 نائبا 
دون انتماء، عن ترباأه من النائب نعيمة �ساحلي، 

التي قال اأنها تتفاو�ص مع اأطراف با�سمه.
وقام تكتل النواب دون انتماء من عقد اجتماع 
يف  للنظر  املنتمني''  غري  النواب  مبكتب''تكتل 
ادعاءات النائب نعيمة �ساحلي وتفاو�سها با�سم 

التكتل مع تكتالت واأطراف اأخرى.
واأ�سار اأ�سحاب البيان اإىل اأن ح�سا�سية املرحلة 
ال�سعبي  املجل�ص  ويعي�سها  البالد  تعي�سها  التي 
نعيمة  النائب  اأن  ي�سرحون  يجعلهم  الوطني، 
�ساحلي ال تلك اأي تفوي�ص يخولها الت�سريح اأو 
اأو اإجراء  اأي ت�سريح  التفاو�ص با�سم التكتل و 
ر�سمي ال يكون اإال عرب الرئي�ص املنتخب للتكتل 

ومبوافقة اأغلبية اأع�ساءه.

قال وزير االت�سال، الناطق الر�سمي للحكومة، 
اأن  العا�سمة،  باجلزائر  اأم�ص  رابحي،  ح�سن 
الذي  للحوار  مبادرة  ب��اأي  ''ترحب  احلكومة 
ي�ستند اإىل القيم الوطنية ويجمع اجلزائريني 
وال يفرقهم ويحافظ على اأمنهم وا�ستقرارهم'' 
اإطار  يف  ت�سب  مبادرة  ''اأي  اأن  رابحي  واأ�ساف 
امل�سلحة العامة للوطن هي مرحب بها طاملا اأنها 
تعمل على توفري الطماأنينة للمواطنني وتوفري 

ظروف اإقامة دميقراطية حقيقية''.
تعاين  التي  ''امل�ساكل''  عن  للحديث  وتطرق 

منها بع�ص و�سائل االإعالم اخلا�سة، قال وزير 
االت�سال اإن ''امل�ساكل التي تراكمت يف القطاع 
اأنه  م��وؤك��دا  و�سحاها''،  ع�سية  ب��ني  حت��ل  ل��ن 
�ساأنها  من  التي  التدابري  كافة  ''اتخاذ  �سيتم 
اال�ستجابة لتطلعات املنت�سبني لهذا القطاع من 

خالل تاأطريه القانوين''.
بورڤعة  خل�سر  املجاهد  اإي���داع  عن  وحت��دث 
رهن احلب�ص املوؤقت، اأعرب الوزير عن ''ثقته'' 
بالبت يف هذه  املخولة  العدالة اجلزائرية  يف 

الق�سية.

تكتل النواب دون انتماء 
يتربوؤون من نعيمة �ساحلي

احلكومة ترحب باأي مبادرة حلوار وطني

رئي�ص  اأك���د  ال�����س��دد،  ه���ذا  ويف 
حلزب  الوطني  ال�سورى  جمل�ص 
خل�سر  والتنمية  العدالة  جبهة 
على  االتفاق  مت  اأن��ه  خ��الف،  بن 
الوطني  احل����وار  ن���دوة  ت�سمية 
املقبل  ال�سبت  يوم  �ستنعقد  التي 
للحوار"،  الوطنية  ب�"اجلل�سات 
الفاعلني  ك��اف��ة  �ستجمع  ح��ي��ث 
من  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  ال�����س��اح��ة  يف 
ونقابات  مدين  وجمتمع  اأح��زاب 
بهدف  ال�سعبي،  احلراك  ون�سطاء 
حمل  ت��ك��ون  وث��ي��ق��ة  "اإعداد 
اإذا  وميكنها  وم�����س��ادق��ة  نقا�ص 
من  البالد  اإخ���راج  اعتمادها  مت 

االأزمة التي تعي�سها اليوم".
هي  الوثيقة  ه��ذه  اأن  واأو���س��ح 
عبارة عن "خارطة طريق للحوار 
بني  م�ستقبال  ي��ك��ون  ق��د  ال���ذي 
وبني  اجلزائري  املجتمع  �سرائح 
اآلية للخروج من  ال�سلطة الإيجاد 

االأزمة".
وق����ال ال�����س��ي��د ب���ن خ����الف، اأن 
قد  للجل�سات  املنظمة  اجل��ه��ات 
مع  ال�سفوية  االت�ساالت  با�سرت 
حوايل  "منذ  الفاعلني  خمتلف 
"كل  اأن  موؤكدا  اأ�سابيع"،  ثالثة 
من مت االت�سال بهم من �سخ�سيات 
واأحزاب ومنظمات اأبدوا رغبتهم 

يف احل�سور".
وافقت  التي  ال�سخ�سيات  وم��ن 

ع��ل��ى امل�����س��ارك��ة يف اجل��ل�����س��ات - 
النا�سط   ،- املتحدث  ذات  ح�سب 
النور،  عبد  يحيى  علي  احلقوقي 
اأحمد  االأ�سبق  احلكومة  ورئي�ص 
ب���ن ب��ي��ت��ور، ووزي�����ر اخل��ارج��ي��ة 
اأحمد طالب االإبراهيمي  االأ�سبق 
واملجاهدة جميلة بوحريد واأخت 
مهيدي،  ب���ن  ال��ع��رب��ي  ال�����س��ه��ي��د 
من  بكثري  االت�����س��ال  �سيتم  كما 
غرار  على  االأخ��رى،  ال�سخ�سيات 
زروال  ليامني  االأ�سبق  الرئي�ص 
مولود  االأ�سبق  احلكومة  ورئي�ص 

حمرو�ص واآخرون.
اأما بالن�سبة لالأحزاب ال�سيا�سية، 
"حزب  اأن  ال�سيد بن خالف  فاأكد 

قال  اال�سرتاكية  ال��ق��وى  جبهة 
اجلل�سات  ه��ذه  يح�سر  ق��د  اأن���ه 
الثقافة  اأج���ل  م��ن  التجمع  اأم���ا 
وال��دمي��ق��راط��ي��ة ف��ه��ن��اك ت��ردد 
ترك  لكنه  ج��ان��ب��ه  م��ن  ب�سيط 

الباب مفتوحا للح�سور".
الطريق  خ��ارط��ة  وبخ�سو�ص 
التي اأعلنت عنها فعاليات املجتمع 
املدين منت�سف ال�سهر املا�سي، قال 
"ال تختلف  اأنها  ال�سيد بن خالف 
كثريا عن اخلارطة التي �ستناق�سها 
على  للحوار  الوطنية  اجلل�سات 
النقابات  ه��ذه  اأغلب  اأن  اعتبار 
فعاليات  يف  اأع�ساء  واجلمعيات 
اأحزاب  ت�سم  التي  التغيري  قوى 

وجمعيات  ون��ق��اب��ات  م��ع��ار���س��ة 
ومنظمات و�سخ�سيات".

واأ�ساف اأن خارطة الطريق التي 
وامل�سادقة،  للنقا�ص  �ستعر�ص 
امل�سار  اإىل  "العودة  على  تركز 
لكن  وق��ت  اأق���رب  يف  االنتخابي 
نزاهة  ت�سمن  حقيقية  ب�سمانات 
اأن  اإىل  م�����س��ريا  االنتخابات"، 
اإال مبراجعة قانون  "ذلك ال يتم 
ع�سوي  قانون  وو�سع  االنتخابات 
هذه  وتنظم  ت�سرف  التي  للهيئة 
االن��ت��خ��اب��ات م���ع اأخ����ذ ال��وق��ت 
على  الهيئة  هذه  لتن�سيب  الكايف 
الواليات  وعرب  املركزي  امل�ستوى 

والبلديات".
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اأكد رئي�ص جلنة ال�سوؤون اخلارجية باملجل�ص 
عفيف،  �سي  احلميد  عبد  الوطني،  ال�سعبي 
دورة  اختتام  تاأجيل  تقرر  اأنه  الثالثاء  اأم�ص 
اإىل غاية انتخاب رئي�ص جديد لهذه  املجل�ص 
بو�سارب  معاذ  لل�سيد  خلفا  الربملانية  الغرفة 

الذي قدم ا�ستقالته.
اأن رئي�ص املجل�ص  ال�سيد �سي عفيف،  واأو�سح 
ا�ستقالته  الوطني معاذ بو�سارب قدم  ال�سعبي 
تاأجيل  تقرر  وب��ال��ت��ايل  املجل�ص  مكتب  اإىل 
جل�سة اختتام الدورة، التي كانت مقررة ليوم 
جديد  رئي�ص  انتخاب  غاية  "اإىل  الثالثاء، 

للمجل�ص".
جل�سة  انعقاد  تاريخ  الحقا  حتديد  و�سيتم 
رئي�ص  من�سب  �سغور  الإثبات  تخ�س�ص  علنية 
يف  جديد  رئي�ص  انتخاب  ثم  ال�سفلى  الغرفة 

املتحدث. ح�سب  يوما"،   15 يتعدى  ال  "اأجل 
قد  الوطني  ال�سعبي  املجل�ص  مكتب  وك��ان 
نائب  برئا�سة  اجتماعا  الثالثاء  اأم�ص  عقد 
كلفه  الذي  مو�ساوجة،  حممد  املجل�ص،  رئي�ص 
ملكتب  ا�ستقالته  بتبليغ  بو�سارب  معاذ  ال�سيد 
املجل�ص، ح�سب ما اأفاد به بيان لهذه املوؤ�س�سة 

الت�سريعية.
واأو�سح البيان اأنه "وبعد اأخذ اأع�ساء املكتب 
اأقر املكتب باالإجماع حالة  علما باال�ستقالة، 
الوطني  ال�سعبي  املجل�ص  رئي�ص  من�سب  �سغور 

ب�سبب اال�ستقالة".
 10 املادة  الأحكام  "وفقا  اأنه  البيان  واأ�ساف 

من النظام الداخلي، قرر مكتب املجل�ص اإحالة 
ال�سعبي  املجل�ص  رئي�ص  من�سب  �سغور  ملف 
واالإداري���ة  القانونية  اللجنة  على  الوطني 

واحلريات الإعداد تقرير اإثبات ال�سغور".
كما قرر مكتب املجل�ص باالإجماع تكليف نائب 
�سوؤون  بت�سيري  ال��رزاق  عبد  ترب�ص  الرئي�ص 

املجل�ص اإىل غاية انتخاب رئي�ص جديد.
يذكر اأن معاذ بو�سارب كان قد انتخب رئي�سا 
اأكتوبر   24 يف  الوطني  ال�سعبي  للمجل�ص 
2018 خلفا لل�سعيد بوحجة الذي مت �سحب 

الثقة منه من طرف اأغلبية النواب.
موعد انتخاب رئي�ص جديد خلفا لبو�سارب

''خالد  الربملانية  الكتلة  رئي�ص  واأك��د،  هذا   
اأن  الوطني،  التحرير  جبهة  حلزب  بورياح'' 
ا�ستقالة معاذ بو�سارب من رئا�سة املجل�ص، هو 

انت�سار للحراك ال�سعبي.
مطالبته  ت��ت  ب��و���س��ارب  اأن  اأ����س���ار،  ك��م��ا 
ملطالب  تلبية  ع��دي��دة  م���رات  باال�ستقالة 
ال�سعب. اأما فيما يخ�ص انتخاب رئي�ص جديد 
اأن  نف�سه  املتحدث  اأو���س��ح  لبو�سارب،  خلفا 
غ�سون  يف  �سيكون  املنتخب  اجلديد  الرئي�ص 
االأ�سماء  اأن  موؤكدا  اأق�سى،  كحد  يوما   15
املجل�ص  ن��واب  باأغلبية  �ستحظى  املر�سحة 

ال�سعبي الوطني .
''عبد  اأن  االأفالنية،  الكتلة  رئي�ص  وك�سف 
�سوؤون  بت�سيري  يقوم  من  هو  تريب�ص''  ال��رزاق 

الغرفة ال�سفلى خالل اجلل�سة املقبلة.

مناق�سة خارطة طريق موحدة للخروج من الأزمة

تاأجيل اختتام دورة املجل�س ال�سعبي 
الوطني اإىل غاية انتخاب رئي�س جديد

ق. و

ق. و

الوطني

�سالح  بالنيابة  االأمة  جمل�ص  رئي�ص  اأكد   
قوجيل، اأم�ص الثالثاء باجلزائر العا�سمة، 
وامل�����س��وؤول  اجل����اد  ''احل������وار  ع��وام��ل  اأن 
الفاعلني  داعيا  تدريجيا''،  تن�سج  ب��داأت 
ال�سيا�سيني اإىل ''جتاوز اخللفيات'' من اأجل 

اإجناح هذا امل�سعى.
وقال قوجيل يف كلمة له مبنا�سبة تراأ�سه 
للربملان  العادية  ال���دورة  اختتام  مرا�سم 
اأن  االأم��ة،  مبجل�ص   2019-2018 ل�سنة 
وامل�سوؤول  ''احلوار احلقيقي واجلاد  عوامل 
خطابات  خالل  من  تدريجيا  تن�سج  ب��داأت 
اأرك��ان  رئي�ص  الوطني  الدفاع  وزي��ر  نائب 
قايد  اأح��م��د  ال�سعبي  ال��وط��ن��ي  اجل��ي�����ص 
اأن  ينبغي  التفكري  اأن  اإىل  م�سريا  �سالح''، 
التي  ''الهامة''  املرحلة  هذه  خالل  يكون 
اجل��زائ��ر  ''م�ستقبل  يف  ال��ب��الد  تعي�سها 

ومك������انتها يف املحافل الدولية''.
ويف ذات ال�سياق، دعا قوجيل كافة الفاعلني 
ال�سيا�سيني اإىل ''جتاوز اخللفيات'' من اأجل 
على  ''احلفاظ  واإىل  احلوار،  م�سعى  اإجناح 
اجلزائر ووحدتها وعلى ا�ستقاللية قرارها 
ال�سماح الأي كان بالتدخل  ال�سيا�سي وعدم 
يف �سوؤونها''، معتربا اأن ''بناء الدميقراطية 
للجزائر  مناعة  مبثابة  �سيكون  احلقيقية 

�سد التدخل االأجنبي''.
حاليا  االأولوية  اأن  امل�سوؤول،  ذات  واأو�سح 
من  للجمهورية  رئي�ص  ''ان��ت��خ��اب  يف  ه��ي 
ان��ت��خ��اب��ات ح���رة ون��زي��ه��ة ت�سرف  خ���الل 
االأوىل  املهمة  وتكون  م�ستقلة،  عليها هيئة 
للرئي�ص اجلديد اإعداد د�ستور ت�سارك فيه 
على  احل��ف��اظ  ويكر�ص  احلية  ال��ق��وى  ك��ل 

ثوابت االأمة''.

عوامل احلوار احلقيقي بداأت تن�سج

ق. و

ق. و

ق. و

اأحال قا�سي التحقيق مبحكمة 
تقرت، رئي�ص بلدية حا�سي م�سعود، 

احلب�ص املوؤقت، على خلفية عدة 
ق�سايا تتعلق بتبديد اأموال عمومية 

و�سفقات بطرق م�سبوهة و�سوء 
ا�ستغالل الوظيفة، ومنح اأموال 

للجمعيات النا�سطة مبدينة حا�سي 
م�سعود. قا�سي التحقيق مبحكمة 

تقرت، اأمر باإيداع مري بلدية حا�سي 
م�سعود احلب�ص املوؤقت عقب �سماعه 

يف ق�سية توبع فيها مع 24 �سخ�سا 
بينهم اأع�ساء باملجل�ص البلدي بحا�سي 

م�سعود وكذا مقاولني.
اأ�سباب االعتقال جاءت بناء على 

ر�سالة جمهولة ن�سبت اإىل ع�سو 
باملجل�ص البلدي، ت�سمنت اتهامات 
لرئي�ص بلدية حا�سي م�سعود مبنح 

م�ساريع ملقاولني وتلقي اأموال مقابل 
عدم تنفيذ قرارات هدم .

اإيداع مري بلدية حا�سي 
م�سعود احلب�س املوؤقت

ق. و

بعد ا�ستقالة معاذ بو�سارب:



يف اإطار االحتفــاالت املخلدة لعيدي اال�ضتقالل وال�ضباب

م�ضاريع �ضكناتهم متوقفة

اأ�ضاتذة ي�ضتكون ويطالبون بتدخل اجلهات الو�ضية

ع  الُر�سّ اأوليــاء االأطفال  ا�ستنكر 
يف  اأ�سهر   3 العمر  مــن  البالغني 
الّلقاح  انـــعـــدام  بــاتــنــة،  واليـــة 
 3 حــوايل  منذ  باأبنائهم  اخلا�ص 
املوؤ�س�سات  خمتلف  عرب  اأ�سابيع 
ــة، حـــيـــث ذكـــر  ــي ــائ ــف ــس ــ� ــت ــس اال�
رحلة  يف  دخــلــوا  اأنــهــم  امل�ستكون 
اأيــام  عــدة  منذ  اللقاح  عن  بحث 
بالوالية  م�ستو�سفات  عدة  عرب 
مرة  كل  يف  ي�سطدمون  اأنهم  غري 
انعدامه  وهــي  نف�سها  باالإجابة 
على اأمل و�سول احل�سة يف االأيام 

القادمــة.
من  تخوفهم  عن  املعنيون  وعــرّب 
تلقيح  يف  الــتــاأخــر  هـــذا  تــاأثــيـــــر 
اأبنائهم �سلبا على �سحتهم، خا�سة 

اأ�سبوعها  دخلت  اللقاح  نــدرة  اأن 
ويل  وقــال  الــتــوايل،  على  الثالث 
طفل ر�سيع يبلغ من العمر 3 اأ�سهر 
يف حديثه مع "االأورا�ص نيوز"، اأنه 
اخلدمات  متعددة  العيادة  ق�سد 
بالقطب العمراين حملة يف مرات 
لكنه  ابنه  تلقيح  اأجــل  من  عــدة 
النعدام  خائبا  يعود  مــرة  كل  يف 

اللقاح.
ل�سان  وعــلــى  ال�سحة  مــديــريــة 
املكلفة باالإعلم، طماأنت االأولياء 
اللقاح  توزيع  عملية  اأن  وقالت 
و�سول  بعد  "اأم�ص"،  اليوم  بــداأت 
حــ�ــســة الـــواليـــة، مــرجــعــة اأيــة 
اإىل  اللقـاح  توفري  يف  اآخر  تذبب 

م�ساكل يف املخزون.

ك�سف املدير املحلي للتكوين املهني 
�سيتعزز  القطاع  اأن  باتنة،  بوالية 
 21 بتوظيف  املقبل  �سبتمرب  يف 
اإىل  بذلك  العدد  لريتفع  مــوؤطــرا 
خمتلف  يف  مــكــون  ــتــاذ  اأ�ــس  421

التخ�س�سات.
اجلديدة  الدفعة  هذه  و�ست�ساهم 
التكفل  حت�سني  يف  املــكــونــني  ــن  م
�سي�سل  الــذيــن  القطاع  مبرتب�سي 
عـــددهـــم االإجـــمـــايل مـــع بــدايــة 
املو�سم التكويني املقبل اإىل 9803 
يف  عددهم  كــان  اأن  بعد  مرتب�ص، 
مرتب�ص   8900 املا�سي  �سبتمرب 

عرب الوالية.
مـــن جــهــة اأخــــــرى، �ــســتــدخــل 9 
عــديــد  يف  جــــديــــدة  جتـــهـــيـــزات 
القطاع  منها  ا�ستفاد  التخ�س�سات 
حمليا حيز اال�ستغلل خلل نف�ص 
 3 ا�ستلم  مت  فيما  الفرتة،  الفرتة 
اأخــرى  تتبعها  اأن  على  جتهيزات 
املرافق  يخ�ص  وفيما  قريب،   عما 

االأ�سغال  جتــري  البيداغوجية،   
حاليا الإجناز معهد وطني متخ�س�ص 
يف  التكوين يف  ال�سناعات الغذائية 
للتكوين  ومركزين  املعذر  ببلدية 
اأوالد  مــن  بكل  املهنيني  والتعليم 
�سي   �سليمان وعني  ياقوت،   ي�سيف 
هذه  اأن  على  ــد  اأك الــذي   امل�سدر، 
جاهزة  وتــكــون  �ست�ستلم  املــرافــق 

لل�ستغلل يف   �سنة  2021 . 
على  حاليا  باتنة  والية  وتتوفر 
 4 منها  تكوينية  موؤ�س�سة   28
واحد  ا�ستلم  متخ�س�سة  معاهد 
ببلدية  املن�سرم  مار�ص  �سهر  منها 
فيما تبذل جمهودات على  بريكة، 
تتعزز  اأن  اأجل  من  املحلي  ال�سعيد 
على  اأخـــرى  معاهد  بـ3  الــواليــة 
على  التكفل  بغية  الطويل  املــدى 
من  باملائة     40 بن�سبة    االأقـــل 
الثانوي  التعليم  مرحلة  تلميذ 
�سهادة  نيل  يف    يوفقون  ال  الذين 

البكالوريا.

�سجلت م�سالح احلماية املدنية لوالية باتنة، خلل الفرتة املمتدة من 
مرور  حادث  ت�سجيل47  جراء  تدخل   112 جوان،   29 غاية  اإىل   23
واالإجلء  االإ�سعاف  عمليات  و�سملت  جريحا،  و38  وفيات  اأربعة  خلف 
عرب اإقليم ذات  الوالية 273 تدخل مت من خللها ت�سجيل حالة وفاة، 
خلل  امل�سجلة  احلرائق  حل�سيلة  وبالن�سبة  جريح،   42 مري�ص،  و241 
هذه الفرتة �سجل 201 تدخل مت على اإثره اإح�ساء  129 حريق، وبلغ 
عدد التدخلت يف العمليات املختلفة 87 عملية، �سجل على اإثرها 106 

تدخل وخم�سة م�سابني.

ع دون لقاح يف باتنة اأطفـال ُر�سّ

قطاع التكوين املهني بباتنة 
يتدعم بـ 21 اأ�ستاذ

جريحا و38  وفيات   4
 يف حوادث مرور بباتنة

نا�سر. م

اجلهات  حــددت  اأن  بعد  ذلك  ياأتي 
الو�سية �سلفا مواعيد توزيع ال�سكن يف 
خمتلف ال�سيغ عقب االجتماع الذي 
فيه  وا�ستمع  الوالية  مقر  احت�سنه 
الوايل فريد حممدي لعر�ص مف�سل 
عن و�سعية القطاع، حيث ك�سفت يف 
بيان لها عن ت�سليم املفاتيح الأزيد من 

330 م�ستفيدا �سمن �سيغة الرتقوي 
يوم 5 جويلية عرب بلديات ف�سدي�ص 
وبريكة وثنية العابد وباتنــة، ومن 
�سكناتها  �سُت�سلم  التي  امل�ساريع  بني 
�سبق  ح�سبما  منها  للم�ستفيدين 
املحلية،  ال�سلطات  عنه  ك�سفت  واأن 
م�سروع   ،LSP م�سكن   60 م�سروع 

50 م�سكن  LSP، م�سروع  32 م�سكن 
حملة  العمراين  بالقطب   -LSP
م�سكن   25 م�سروع  اإىل  اإ�سافة   ،3

الطاقة. بوادي   -LSP
ــل عــمــلــيــة تــوزيــع  ــس ــوا� ــت هــــذا وت
والتي مت حتديد  ال�سكنات اجلاهزة 
خا�سة  منها  امل�ستفيدين  قــوائــم 

العمومي  بال�سكن  منها  تعلق  ــا  م
املدعم  الرتقوي  وال�سكن  االإيجاري 
�سيتم حتديد  االأيــام، حيث  يف قادم 
الربامج  ملختلف  التوزيع  رزنــامــات 
ظل  يف  ال�سيغ  ومبختلف  ال�سكنية 

االجتماعات الدورية للوايل.

ال يزال الغمو�ص يلف م�سروع ح�سة 
بحملة  مدعم  ترقوي  م�سكن   100

03 باتنة، فبعد عديد ال�سكاوى التي 

الوايل  اإىل  امل�ستفيدون  بها  توجه 
نداءاتهم  هــــوؤالء  جـــدد  الــ�ــســابــق، 
يف  بالنظر  مطالبني  احلــايل  للوايل 
املقاول  فيه  عــاث  الــذي  م�سروعهم 
االأ�سغال  ت�سري  فيما  ف�سادا،  ال�سابق 
االأمر  ال�سلحفاة،  بوترية  حاليا  فيه 
املواطنني  معاناة  عمر  ــال  اأط الــذي 
ــة ومتــاطــل  ــي ــراط ــريوق ــب بــ�ــســبــب ال
امل�سالح االإدارية يف رفع اللب�ص حول 
وكذا  ال�سكنية،  احل�سة  هذه  ت�سييد 
االأ�سغال  وترية  لت�سريع  حل  اإيجاد 

فيها.
من جهته اأكد امل�ستفيدون من خلل 
"االأورا�ص  حتوز  الذي  ال�سكوى  ن�ص 
امل�سكلة  اأن  منها  ن�سخة  على  نيوز" 
ال�ساعة عند  ال تزال متوقفة حتى 
باإيجاد  املكلف  ــات  ــس ــدرا� ال مكتب 
يف  التقنية  امل�ساكل  لبع�ص  حلول 
ــهــا اإيــجــاد حل  الــبــنــاء وعــلــى راأ�ــس

خر�سانة  ا�ستعمال  الإ�سكالية  بديل 
كفاءة  اأقـــل  نــوعــيــة  ذات  م�سلحة 
االأعمدة  بناء  يف  الــقــوة  حيث  مــن 
اأن  يجب  التي  بال�سكنات،  اخلا�سة 
اجلودة  معايري  وفــق  ت�سييدها  يتم 
ال�سروط  دفــرت  يف  عليها  املن�سو�ص 
الوكاالت  على  املفرو�ص  والقوانني 
يف  بها  االلتزام  واملقاولني  العقارية 

اإجناز مثل هذه امل�ساريع.
املكلف  ــات  الــدرا�ــس مكتب  اأن  غــري 
اخلا�ص  ال�سكني  املــ�ــســروع  بــاإجنــاز 

مدعم  ترقوي  م�سكن   100 بح�سة 
لهذه  حل  بو�سع  يلتزم  مل  بباتنة 
ـــاء يف ن�ص  مـــا ج املــعــ�ــســلــة حــ�ــســب 
الو�سع  هــذا  اإزاء  مت  اأيــن  ال�سكوى، 
اإىل  تاريخه  يــرجــع  اجتماع  عقد 
بح�سور  املن�سرم  العام  من   05 �سهر 
امل�ساألة  بهذه  املعنية  االأطــراف  كل 
لينتهي النقا�ص باإ�سدار قرار يق�سي 
يتما�سى  تقني  حل  اإيجاد  ب�سرورة 
القريب  يف  املفرو�سة  القوانني  مع 
الدرا�سات،  مكتب  طرف  من  العاجل 

العقارية  الــوكــالــة  تكليف  ـــذا  وك
100 بعد  اأ�سل  50 �سكن من  باإجناز 
يف  ف�سادا  ال�سابق  املــقــاول  عــاث  اأن 

ح�سة 50 م�سكن االأوىل.
اأن  امل�ستكون،  اأكــد  اأخــرى  جهة  من 
عملية بناء 50 �سكن من اأ�سل 100 
طرف  من  �سديد  ببطء  حاليا  تتم 
تتحجج  حيث  العقارية،  الــوكــالــة 
ــذه االأخــــرية بــعــدم وجـــود العقد  ه
رف�ص  ب�سبب  وذلك  به  تطالب  الذي 
عقد  اإن�ساء  الدولة  اأملك  مديرية 
50 م�سكن بدال من 100، باالإ�سافة 

ـــايل  امل ـــغـــلف  ال تـــوفـــر  عــــدم  اإىل 
اآخر  ح�سب  امل�سروع  ــام  الإمت الكايف 
االأمر  العقارية،  للوكالة  ت�سريحات 
وكذا  البناء  عملية  اأمد  اأطال  الذي 
امل�ستفيدون  ليبقى  املفاتيح  ت�سليم 
االنتظار  مطرقة  بــني  احل�سة  مــن 
و�سندان التنقل عرب �سكنات االإيجار 
خلطت  باهظة  جــد  تكاليف  ــع  ودف

اأوراق ميزانياتهم الب�سيطة.

ي�ستكى اأ�ساتذة ثانوية االإخوة العمراين ببلدية 
ت�سهده  باتت  الذي  الكبري  االكتظاظ  من  باتنة، 
املوؤ�س�سة خلل ال�سنوات القليلة االأخرية، م�سيفني 
على  االأولــيــاء  بع�ص  �سغط  نتيجة  جــاء  ذلــك  اأن 
كون  بالثانوية  اأبنائهم  ت�سجيل  اأجل  من  االإدارة 
على  الثانويات  اأعــرق  بني  من  تعد  االأخــرية  هذه 
تفتح  كــانــت  كونها  عــن  ناهيك  الــواليــة  م�ستوى 
على  املُتح�سلني  التلميذ  من  النخبة  اأمام  اأبوابها 
اأعلى  املعدالت مما خولها الأن حتتل املراتب االأوىل 

ل�سنوات عديدة.
وح�سب ذات املتحدث اأن الثانوية وجراء ال�سغط 
املفرو�ص عليها بداأت تفقد بريقها اأين بات االأ�ستاذ 

يف  االأولــيــاء  تدخل  ظل  يف  �سعبة  ظروفا  يعي�ص 
عملهم لوال وقوف بع�ص اجلهات  لكان الو�سع اأ�سوء 
اإليه الثانوية الأنها ت�سع م�سلحة التلميذ  اآلت  مما 
فوق كل �سيء، وحتى التلميذ بثانوية العمراين مل 
يعد مبقدوره تقدمي االأف�سل نظرا للكتظاظ الذي 
اال�ستيعاب  ن�سبة  تقل  اأين  االأق�سام  بع�ص  ت�سهده 
االأمر  عليها  املتح�سل  النتائج  على  �سلبا  يوؤثر  مما 
النجاح، ويف ظل كل هذه  ن�سبة  اإىل تراجع  الذي 
جمرد  العمراين  ثانوية  اأ�سبحت  فقد  الظروف 
ا�سم فقط لذا ي�ستوجب ح�سب هوؤالء على اجلهات 
املعنية التدخل الإعادة مكانة الثانوية ابتداء من 

املو�سم الدرا�سي املقبل.

تعتزم �لي�م، �ل�شلطات �ملحلية ب�الية باتنة، ت�شليم مفاتيح 1196 وحدة �شكنية يف خمتلف �ل�شيغ للم�شتفيدين منها وذلك يف �إطار �إحياء �لذكرى 57 
لعيدي �ال�شتقالل و�ل�شباب، حيث من �ملُرتقب �أن ُتنح مفاتيح �شكنات �جتماعية، �إ�شافة �إىل �أخرى يف �شيغة �لرتق�ي �ملدعم.

توزيع 1196 وحدة �سكنية اليوم بباتنة

م�ستفيدون من ال�سكن الرتقوي املدعم بباتنة ي�ستغيثون

الكتظاظ يهدد ثانوية "الإخوة العمراين" بفقدان مكانتها العلمية
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حفيظة. ب

اأولياء ي�ضتكون والو�ضايا ُتطمئن 

ُموزعني على خمتلف التخ�ض�ضات

مت ت�ضجيلها خالل اأ�ضبوع واحد



ك�سفت م�سادر عن م�سالح 
ال�سكن بوالية �سوق 

اأهرا�ص، عن انطلقها 
يف عملية توزيع 1158 

وحدة �سكنية من خمتلف 
ال�سيغ يف عديد بلديات 

الوالية، تت�سدرها �سيغة 
ال�سكن االجتماعي 

االإيجاري مبا يعادل 
1039 وحدة �سكنية نظرا 

لتزايد الطلب على هذه 
ال�سيغة بالذات وتنا�سبها 

مع خمتلف ال�سرائح، وذلك 
بالتزامن مع احتفاالت 

الذكرى 57 لعيدي 
اال�ستقلل وال�سباب 

امل�سادفة للخام�ص جويلية 
من كل �سنة، حيث اأكدت 

م�سالح الوالية بدورها انه 
�سيتم وقبل نهاية ال�سنة 

اجلارية ت�سليم 4400 
وحدة �سكنية يف خمتلف 
ال�سيغ على غرار ال�سكن 

الريفي والرتقوي املدعم 
للتخفيف من اأزمة ال�سكن 

بالوالية، اإ�سافة اإىل 
تد�سني عديد امل�ساريع 
التنموية واخلدماتية 
التي من �سانها حت�سني 

م�ستوى معي�سة املواطن.

توزيع 1158 
وحدة �سكنية

�سوق اأهرا�س

اأم البواقــي

ل. ج/ ب. �ص

ك�شف مدير �ل�شكن ل�الية �أم �لب��قي، عن ت�زيع ح�شة �شكنية مقدرة بـ856 وحدة، منها 100 �شكن يف 
هام�ص  على  وذلك  كر�شة  بعني  �ملدعم  �لرتق�ي  ب�شيغة  �شكن  و60  �لب��قي  �أم  ببلدية  �لت�شاهمي  �شيغة 

�الحتفاالت �ملخلدة لذكرى عيدي �ال�شتقالل و�ل�شباب.

واأ�ساف ذات امل�سـدر، اأنه �سيتم 
املنا�سبة،  ذات  خـــلل  ــا  اأيــ�ــس
البيع  500 �سكن ب�سيغة  توزيع 
مليلة،  عني  بلدية  يف  باالإيجار 
عائلة   63 �ست�ستفيد  حــني  يف 
وعــني  ــي  ــواق ــب ال اأم  بــبــلــديــتــي 
الديــ�ص من ال�سكن املدعم، فيما 
ا�ستفادة   113 تــوزيــع  �سيتم 
بال�سكن  اخلا�سة  االإعــانــة  من 
الريفي عرب 20 بلدية من اأ�سل 
 20 اإىل  باالإ�سافة  بلدية   29

قطع  من  ا�ستفادة  عقود  �سكن 
التح�سي�سات  ــار  اإط يف  اأر�سية 
بربنامج  اخلا�سة  االجتماعية 

اجلنوب واله�ساب العليا.
خلل  اأم�ص  مت  اآخر  �سياق  ويف 
اجتماع للجنة التقنية مع رئي�ص 
دائرة م�سكيانة وبح�سور ممثلي 
عدد  اإح�ساء  ال�سكن،  مديرية 
االجتماعية  التح�سي�سات  من 
اأر�سية  قطعة   950 بلغت  التي 
مـــوجـــهـــة لـــلـــبـــنـــاء، حـــيـــث مت 
بالقرب  االأول  موقعني،  اختيار 
 10 رقــم  الوطني  الطريق  مــن 

اأر�سية،  قطعة   450 وي�سمل 
تب�سة  واليــــة  ــاه  ــاجت ب ــــر  واآخ

وي�سمل 500 قطعة اأر�ص.
العمليات  ظــل  يف  ذلــك  يــاأتــي 
االأوعــيــة  الإحــ�ــســاء  امل�ستمرة 
من  م�سكيانة  مبدينة  العقارية  
تنموية  م�ساريع  اجنـــاز  اأجـــل 
تزخر  املــديــنــة  واأن  خــا�ــســة 
االأوعية  مــن  كــربى  مب�ساحات 
من  م�ستغلة  الــغــري  الــعــقــاريــة 
ترقية  يف  ت�ساهم  اأن  �ــســاأنــهــا 
املــدن  م�سف  يف  لــكــون  املدينة 

الكربى بالوالية الرابعة.

توزيع 856 �سكنا يف اأم البواقـــي
اإحياء لذكـرى عيدي اال�ضتقالل وال�ضباب

املحلية  الــ�ــســلــطــات  اأكـــــدت 
توزيع  على  �سطيف  لــواليــة 
�سكن من �سيغة   1500 ح�سة 
مع  )عـــدل(  بــاالإيــجــار  البيع 
القادم  االجتماعي  الدخول 
ما  ح�سب  اأوت  �سهر  نهاية  اأي 
حممد  �سطيف  وايل  به  �سرح 
بالكاتب الذي اأكد باأن اأ�سغال 
نهاية  مــع  �ستنتهي  التهيئة 
ذات  يف  موؤكدا  ال�سائفة  هذه 

كــربى  عــمــلــيــة  اأن  ــيــاق  ــ�ــس ال
لت�سليم مفاتيح اأزيد من 3164 
وحدة �سكنية مبختلف ال�سيغ 
االحتفال  مبنا�سبة  �ستكون 
للفاحت  امل�سادف  الثورة  بعيد 
ت�سمل  حيث   2019 نوفمرب 
منها  �سيغ  عــدة  احل�سة  هــذه 
ال�سكن االجتماعي والت�ساهمي 
ف�سل عن الرتقوي املدعم من 

ال�سيغة القدمية.

على  االأول  ــوؤول  ــس ــ� امل قـــدم 
يف  بلكاتب،  حممد  ــة  ــوالي ال
اإطــــارات  مــع  جمعته  جل�سة 
وال�سكان  ال�سحة  مــديــريــة 
لوالية �سطيف بح�سور روؤ�ساء 
املجال�ص  وروؤ�ـــســـاء  الــدوائــر 
مبقر  الـــوالئـــيـــة  الــ�ــســعــبــيــة 
تخ�ص  تــعــلــيــمــات  ـــة،  ـــوالي ال
ميدانية  بــخــرجــات  الــقــيــام 
فجائية  وتكون  وتفتي�سية، 
ال�سباحية  الفرتتني  خــلل 
على  الوقوف  ق�سد  والليلية، 
مع  بــاملــر�ــســى،  التكفل  واقـــع 
املهنيني  خمــتــلــف  حت�سي�ص 
ال�سحة،  ــقــطــاع  ل املــنــتــمــني 
خمتلف  تــ�ــســخــري  بـــ�ـــســـرورة 
ــات املــاديــة الإجنـــاح  ــان ــك االإم

عملية التكفل ال�سحي.
تعليمات  يف  ــوايل  ال اأمــر  كما 
ال�سحة  ملـــديـــريـــة  ــا  ــه ــه وج
�سطيف،  لــواليــة  والــ�ــســكــان 
االإمكانات  توظيف  ب�سرورة 
بهدف  والــبــ�ــســريــة  املـــاديـــة 
تقدمي خدمة عمومية راقية 
حت�سني  قــ�ــســد  لــلــمــواطــنــني، 
ال�سحي  الــتــكــفــل  عــمــلــيــات 
تقريب  مع  املر�سى،  مبختلف 
منهم،  الــ�ــســحــيــة  اخلـــدمـــة 
باملناطق  القاطنني  ال�سيما 

النائية واملعزولة.
كما �سدد الوايل بلكاتب على 
اال�ستقبال  حت�سني  ــرورة  �ــس
اإىل  اإ�ـــســـافـــة  والـــتـــوجـــيـــه، 
داخل  النظافة  على  احلر�ص 
ــات وخـــارجـــهـــا، مع  ــس ــ� ــس ــوؤ� امل
تغليب ال�سمري املهني بالن�سبة 
وو�سع  ال�سحة  قطاع  ملهنيي 
يف  املري�ص  ب�سحة  االهتمام 
على  م�سددا  اهتمامهم،  �سلب 
الت�سرفات  معاقبة  �ــســرورة 
بالذكر  وخــ�ــص  املهنية  غــري 
ــيــة  ــوؤول ــس ــلمــ� االإهــــمــــال وال
املنت�سبني  بع�ص  لدى  امل�سجلة 

لنف�ص القطاع.
عن  االأول  املــ�ــســوؤول  وطــالــب 
اال�ستغلل  ب�سرورة  الوالية 
العقلين للإمكانات الب�سرية، 
ملختلف  العقلين  التوزيع  مع 
االأطباء و املخت�سني واملهنيني، 
بتقريب  ي�سمح  �ــســكــل  عــلــى 
لتفادي  املواطن،  من  ال�سحة 
االكتظاظ امل�سجل يف موؤ�س�سة 
�سحية دون اأخرى، مع تخفيف 
ــات  ــ�ــس ــس ــوؤ� ــى امل ــل ــغــط ع الــ�ــس
وتــفــادي  الــكــربى  ال�سحية 
قطع املواطنني مل�سافات طويلة 

لتلقي اخلدمة ال�سحية. 

لوالية  التجارة  مدير  امتثل 
التحقيق  قا�سي  اأمام  �سطيف، 
ــف يف  ــي ــط ــس ــة � ــم ــك لـــــدى حم

حم�سر  بتزوير  تتعلق  ق�سية 
كان  اأن  بعد  االأق�سام  جمل�ص 
الثالثة  ال�سنة  يف  را�سب  ابنه 
املتو�سطات  بــاإحــدى  متو�سط 
بعا�سمة الوالية �سطيف ليتم 
بعد ذلك حتويله اإىل متو�سطة 
رابعة،  �سنة  ق�سم  يف  خلفون 
اأخــرى  مــرة  حتويله  يتم  ثــم 
اإىل متو�سطة بعا�سمة الوالية 
متثل  اأن  املنتظر  ومن  �سطيف، 
مع مدير التجارة اأي�سا مديرة 
متو�سطة عمرية عبد احلميد، 
لها  وجــهــت  ــي  ــت وال ب�سطيف 
االإ�سارة  وجتدر  التهمة،  نف�ص 
مفت�سة  ك�سفتها  الق�سية  اأن 

االإدارة باملقاطعة الرتبوية.

توزيع 1500 �سكن "عدل"
 بعد �سهريــن  

خرجات فجائية لك�سف 
التجاوزات بامل�ست�سفيات 

مثول مدير التجارة اأمام 
قا�سـي التحقيق

انقطاعــات 
متكررة للكهرباء 
ببلدية الرحيـة
ا�ستكى ع�سرات املواطنني 

املقيمني ببلدية الرحية 
بوالية اأم البواقي، من 

االنقطاع املتكرر يف التيار 
الكهربائي والذي يتجاوز 

الـ 11 مرة يف اليوم، ما اأثار 
ا�ستياءهم خا�سة واأنه �سجل 

تلف العديد من االأجهزة 
الكهرومنزلية عند رجوع 

التيار بالتدفق العايل.
وطالب امل�ستكون اجلهات 

الو�سية على م�ستوى 
مديرية الكهرباء والغاز 

بالتدخل العاجل ومعاجلة 
االنقطاع املتكررة والطويل 

ويف ذات ال�سياق، ك�سفت 
م�سالح "�سونلغاز" بوالية 

اأم البواقي، اأن امل�سكل راجع 
للطيور املهاجرة  التي تع�س�ص 

غالبا بالقرب من الكوابل 
الكهربائية، باالإ�سافة لقدم 

ال�سبكات املتواجدة على 
م�ستوى البلدية، اأين اأكدت 

ذات امل�سالح عن مت تعيني 
املقاولة النطلق يف اأ�سغال 

جتديد ال�سبكات خلل االأيام 
القليلة املقبلة.
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ال�ضكان ُمتذمرون

القمح  من  هكتارا   57 اإتــلف  مت 
�سجرة  و303   الــقــائــم  ال�سلب 
زيــتــون وكــمــيــات مــن الــقــمــح يف   
الـ24  خــلل  منف�سلني  حريقني 
بن  بلدية  باإقليم  االأخرية  �ساعة 
جراح )ڤاملة(، ح�سب ما اأفادت به 
خلية االإعلم واالت�سال ملديرية 

احلماية املدنية بالوالية. 
بـــاأن احلريق  املــ�ــســدر،  ــح  ــس واأو�
بذات  كوملة  مب�ستة   �سب  الــذي 
فيه  التحكم  يتم  ومل  البلدية 
ال�سابعة  ال�ساعة  حــدود  يف  اإال 
يف    ت�سبب  اليوم،  نف�ص  م�ساء  من 
القمح  من  هكتارا     56 ـــلف    اإت
�سجرة  و300  الــقــائــم  ال�سلب 
القمح  من  قنطارا     54 و  زيتون 
واحرتاق �ساحنة و200   حزمة 

تنب. 
ـــاأن اإخــمــاد  واأ�ـــســـاف املــ�ــســدر، ب
م�سرتكا  تدخل  تطلب  احلــريــق 
التي    املــدنــيــة  احلــمــايــة  مــن  لكل 
و15   اإطفاء  �ساحنات   4 �سخرت 
عونا، وكذا حمافظة الغابات التي 
�سخرت و�سائلها املادية والب�سرية 
م�ساهمة  عــلــى  زيــــادة  الــلزمــة 
البلدية و20   مواطنا من امل�ستة، 
مربزا باأن التحكم يف احلريق قد 
124 هكتار من  مكن من حماية   
و�سكنات  القائم  ال�سلب  القمح 

ريفية جماورة ملنطقة غابية .
املدنية،    للحماية  وا�ــســتــنــادا   
ويف    الفرتة  نف�ص  خــلل  مت  فقد 
يوم  من   الرابعة  ال�ساعة  حدود 

اآخــر  ــق  ــري ح ت�سجيل  الــ�ــســبــت 
بن  ببلدية  حريد   اأوالد  مب�ستة 
   ، 5   كلم جنوب ڤاملة(  جــراح  ) 
اأن اخل�سائر متثلت يف  م�سرية اإىل 
قائم  �سلب  قمح  هكتار   1 اإتــلف 

اأ�سجار  و3    مثمرة  �سجرة  و20 
امل�سالح،  ذات  واأ�سافت  زيــتــون.  
�ساهم  اإطفاء احلريق  باأن عملية 
حوايل    ودامــت  مواطنا   30 فيها 

�ساعات.    3

حريـق ياأتي على 300 �سجرة زيتون
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بنحو  تقدر  جنــاح  ن�سبة  �سطيف  واليــة  حققت 
68.50 باملائة، يف امتحان �سهادة التعليم املتو�سط 
الذي اأعلنت نتائجه، وو�سل عدد الناجحني بوالية 
 24843 �سمن  من  ناجح   16843 اإىل  �سطيف 
من  اأكــرب  جنــاح  معدل  تلميذ   25 وحقق  م�سجل، 
20/19، فيما عادت املرتبة االأوىل والئيا للتلميذة 
بحي  اأكلي  بوتي  متو�سطة  من   " اآية  بكاي  "بن 
قاوة، التي حققت معدل جناح  و�سل اإىل 19.68.

ب�سطيف  املتو�سط  التعليم  �سهــــادة  يف  نـــاجح   16843

عبد الهادي. ب



بتوقعات جتاوزت �سقف الـ 3.5 مليون قنطار من احلبوب

بتوزيعهم على خمتلف �سناديق الوطن

بالرغم من فتح 500 �سوق "الباريزيان"

خالل افتتاحه لأ�سغال 
اجلمعية العامة والعادية 

للغرفة الوطنية

عادت ظاهرة �لتجارة �مل��زية للن�شاط يف �لعديد من �ل�ش��رع و�ل�شاحات، حيث مل 
يكرتث جتار �لر�شيف للتد�بري �ملتخذة خالل �ل�شن��ت �الأخرية الجتثاث هذه �لظاهرة 

�لتي تنخر �القت�شاد �ل�طني وت�شكل تهديد� حقيقيا لل�شحة �لعم�مية.
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اأم البواقي حتتل املرتبة الثانية وطنيا من حيث امل�ساحة املزروعة

التوظيف املبا�سر لـ 47 متخرج
 من املدر�سة العليا لل�سمان االجتماعي

جتارة االأ�سواق املوازية تعود للن�ساط جمددا 

رئي�س اللجنة االأوملبية ُي�سيد ب�سركة "األيان�س" للتاأمينات

هيكلة املرا�سيم 
والقوانني التنظيمية 

امل�سرية لقطاع ال�سناعة 
واحلرف باجلزائر

اأ�سعار النفط تتجه نحو اال�ستقرار 
افتكاك  من  البواقي  اأم  والي��ة  تكنت 
امل�ساحة  الثانية وطنيا من حيث  املرتبة 
بتوقعات  احل��ب��وب،  �سعبة  يف  امل��زروع��ة 
مليون   3.5 ال  �سقف  جت��اوزت  اإنتاجية 
ت�سجل  مل  ال��ت��ي  الكمية  وه���ي  ق��ن��ط��ار 
امل�ساحة  ق��درت  وقد   .2009 �سنة  منذ 
لتكون  هكتار  األ���ف   215 ب  امل��زروع��ة 
امل�سالح  مديرية  وح�سب  االأخ��رية  ه��ذه 
الفالحية الثانية بعد والية تيارت، كما 
اأن  معا�سي  لعلى  امل�سالح  ذات  مدير  اأك��د 
الفالحة  تعترب  التي  البواقي  اأم  والي��ة 
القفزة  هذه  حققت  قد  الفقري  عمودها 
من  عقد  منذ  تتحقق  مل  التي  النوعية 
الزمن بف�سل جهود الفالحني الذين ظلوا 
بعد  واأرا�سيهم  حما�سيلهم  على  مرابطني 
توفيق اهلل �سبحانه وتعاىل وكذا املتابعة 
واملرافقة التي توفرها الدولة للفالح يف 
اطار �سيا�سات الدعم الفالحي، لتتوا�سل 

توقعات  م��ع  وال���در����ص  احل�����س��اد  حملة 
�سيمكن  ن��اج��ح  ف��الح��ي  مبو�سم  اخل���روج 
الذاتي  االك��ت��ف��اء  حتقيق  م��ن  ال��والي��ة 

وامل�ساهمة يف االقت�ساد الوطني بالتزامن 
عمليات  تطليق  اإىل  ال��دول��ة  ع��زم  م��ع 

ا�سترياد القمح.

قدم رئي�ص اللجنة االأوملبية والريا�سية 
االأوملبية  اللجان  وجمعية  اجلزائرية 
حديثا  املنتخب  الع�سو  وكذا  االإفريقية، 
"م�سطفى  االأوملبية،  الدولية  اللجنة  يف 
هدية  جويلية  من  الفاحت  ع�سية  براف" 
�سكر وامتنان للرئي�ص املدير العام ل�سركة 
خليفاتي"  "ح�سان  للتاأمينات،  األيان�ص 

ح�سبما اأفاد به بيان لل�سركة.
عقب  الطيبة  االلتفاتة  ه��ذه  وت��اأت��ي 
التهاين  ر�سالة  براف  م�سطفى  ا�ستقبال 
فور  خليفاتي"  "ح�سان  له  وجهها  التي 
ج��وان   26 ي���وم  ان��ت��خ��اب��ه  خ��رب  تلقيه 
الفارط بلوزان ال�سوي�سرية كع�سو باأعلى 
الدولية  اللجنة  عامليا،  ريا�سية  هيئة 

االوملبية.
الراعي  هو  للتاأمينات  األيان�ص  للتذكري، 
اإط��ار  يف   .2013 منذ  للكوزا  الر�سمي 
للتاأمينات  األيان�ص  قامت  ال�سراكة،  هذه 

ال�سنوات  طيلة  الكامل  الدعم  بتقدمي 
املا�سية للهيئة االوملبية وذلك مبرافقتها 
الريا�سية  امل��ظ��اه��رات  خمتلف  خ��الل 
الوطنية والدولية مثل االألعاب االأوملبية 
)ال��ربازي��ل(  دي��ج��ان��ريو  ب��ري��و  املنظمة 

لل�سباب  االإفريقية  االأل��ع��اب   ،2016
لليوم   24 الطبعة   ،2018 ب��اجل��زائ��ر 
االأوملبي باجلزائر، كما يقوم موؤمن القيم 
وهدايا  م�ساهمات  الكوزا  مبنح  االأوملبية 

قيمة الأح�سن الريا�سيني.

اأعلن اأم�ص االأول، وزير العمل والت�سغيل وال�سمان 
التوظيف  عن  ه��دام،  ح�سان  تيجاين  االجتماعي 
 2019-2018 الرابعة  الدفعة  خلريجي  املبا�سر 
وذلك  االجتماعي،  لل�سمان  العليا  املدر�سة  من   ،
على م�ستوى خمتلف �سناديق ال�سمان االجتماعي 

التابعة للقطاع.
وزير  رفقة  اإ�سرافه  ل��دى  ه��دام  ال�سيد  واأو���س��ح 
بوزيد،  الطيب  العلمي  والبحث  العايل  التعليم 
العام  االأمني  وبح�سور  التخرج،  حفل  مرا�سم  على 
االجتماعي،  ال�سمان  لعمال  الوطنية  للفدرالية 
 47 من  املتكونة  الدفعة  هذه  اأن  غاملي،  م�سطفى 
 ،2019-2018 الدرا�سية  لل�سنة  متخرجا  طالبا 
واملتح�سلني على �سهادات ما�سرت مهني يف تخ�س�سات 
توظيفهم  �سيتم  االجتماعية،  باحلماية  تتعلق 
على م�ستوى خمتلف �سناديق ال�سمان االجتماعي 

التابعة للقطاع.
مع  �سيتم  اأن���ه  ال��وزي��ر  ك�سف  اأخ����رى،  جهة  م��ن 
التكوين  يف  "ال�سروع  املقبل  اجلامعي  ال��دخ��ول 
باللغة االجنليزية يف هذه املدر�سة كتجربة اأوىل 
الناطقة  تلك  �سيما  االإفريقية  البلدان  لتمكني 
املدر�سة  هذه  خدمات  من  اال�ستفادة  باالإجنليزية 
العليا وذلك يف اطار "امل�سعى الرامي اإىل تعزيز دور 
هذا ال�سرح العلمي على امل�ستوى االإقليمي والقاري 

يف جماالت التكوين.
"التن�سيق  اط��ار  يف  ال�سعي  ع��ن  ال��وزي��ر  وك�سف 
العايل  والتعليم  العمل  قطاعي  بني  والتعاون" 
التاأهل  من  املتخرجني  الطلبة  ل�"تكني  الرامي 
التخ�س�سات  يف  ال��دك��ت��وراه  درا���س��ات  لتح�سري 

املتوفرة" باملدر�سة.

"التي  العليا   املدر�سة  هذه  اأن  هدام  ال�سيد  واأكد 
للتكوين  قطبا  تعد  �سنوات  �سبع  افتتاحها  على  مر 
االجتماعي  ال�����س��م��ان  جم���ال  يف  وال��ت��خ�����س�����ص 
واالإقليمي"  الوطني  امل�ستوى  على  وع�سرنته 
الدولة  �سيا�سة  و"توؤدي دورا حموريا" يف جت�سيد 
االجتماعي  ال�سمان  قطاع  اأداء  حت�سني  ميدان  يف 

ب�سفة عامة.
وعلى �سعيد اآخر، �سدد ال�سيد هدام عن ا�ستعداد 
خمتلف  م��ع  امل�ستمر  واحل���وار  للت�ساور  ال����وزارة 
الن�سغاالت  ولال�ستماع  االجتماعيني  ال�سركاء 
ال�سمان  واملنت�سبني  اجتماعيا  ل��ه��م  امل��وؤم��ن��ني 
عموما،  وامل��واط��ن��ني  خا�سة  ب�سفة  االجتماعي 
مربزا اأن طلبة املدر�سة العليا لل�سمان االجتماعي، 
كانوا قد تقدموا للوزارة بجملة من املطالب �سوف 
القطاعات  مع  بالتن�سيق  بها  للتكفل  درا�ستها  يتم 

املعنية.
املتخرجة  الرابعة  الدفعة  هذه  فان  ولالإ�سارة 
اأطلق عليها ا�سم الراحل " بن هدوقة عبد العايل" 
لل�سمان  العليا  للمدر�سة  مدير  اأول  ك��ان  ال��ذي 
اإىل  القطاع   يف  منا�سب  عدة  وتقلد  االجتماعي، 
املهمة  اأن  وي��ذك��ر   ،2018 �سنة  وف��ات��ه  غ��اي��ة 
العايل  التكوين  املدر�سة تتمثل يف  لهذه  الرئي�سية 
جمال  يف  التكنولوجي  والتطوير  العلمي  والبحث 
املتوا�سل  التكوين  يف  وك��ذا  االجتماعي  ال�سمان 
والقيام  واخل��ا���ص،  ال��ع��ام  القطاعني  الإط����ارات 
ال�سمان  مب�سائل  املرتبطة  واالأبحاث  بالدرا�سات 
وتظاهرات  ندوات  تنظيم  جانب  اإىل  االجتماعي 

علمية يف هذا املجال.

الرئي�سية  وال�ساحات  ال�سوارع  اأ�سبحت  وق��د 
املوازية  التجارة  ظاهرة  متزايدة  ب�سفة  ت�سهد 
الظاهرة  اأن هذه  القانوين"، علما  "البيع غري  اأو 
النظاميني  التجار  وا�ستياء  �سخط  حمل  تزال  ال 
لل�سرائب،  والدافعني  التجاري  لل�سجل  احلاملني 

كونها توؤثر �سلبا علي مداخليهم.
و تعر�ص هذه ال�سلع للمارة من طرف �سباب وحتى 
االأطفال يف غياب تام ل�سروط ال�سالمة واحلفظ 
و نظافة املنتجات، كل �سيء يعر�ص للبيع )اأدوات 
جتميل ومواد غذائية و اأواين منزلية و مالب�ص و 
االأر�سفة  �سواء على  اأجهزة كهرو منزلية(  حتى 
وبخ�سو�ص  ي��دوي��ا،  م�سنوعة  ط��اوالت  على  اأو 
امل�ستهلكني املتعودون على اقتناء م�ستلزماتهم من 
فاإنهم  املنخف�سة  االأ�سعار  ب�سبب  امل��وازي  ال�سوق 
يجدون غايتهم يف التجول واالإقبال على ال�سلع، 
يف حني اأن ال�سوق املغطى )النظامي( يوجد على 

بعد بع�ص االأمتار فقط.

توفري  �سمان   اإىل  الهادفة  التدابري  اط��ار  ويف 
مت  اال�ستهالك،  وا�سعة  الغذائية  للمواد  وا�سع 
ب"الباريزيان"  م�سمى  �سوق   500 فتح  موؤخرا  
القطاع  وي�سكل  الوطن،  مناطق  كافة  عرب  هذا  و 
اخل��ام  ال��وط��ن��ي  ال��ن��اجت  م��ن  باملئة   45 امل����وازي 
الوطني  الديوان  اأجنزها   درا�سة  ح�سب  وه��ذا 
لالإح�سائيات و اأعلنت وزارة التجارة عن نتائجها 

يف 2017.
موازية  �سوق   1.478 تعداد  م��ن   اأن��ه  ويذكر 
 1.092 ف��ان  الوطني  امل�ستوى  على  املتواجدة 
و   2018 نهاية  حتى  عليها  الق�ساء  مت  �سوق 
العدد  ويبلغ  التجارة،  وزارة  ح�سيلة  ح�سب  هذا 
اأزيد  االإجمايل للتجار يف هذه االأ�سواق املوازية  
التجار  ع��دد  اأن  ح��ني  يف  �سخ�ص   55.000 م��ن 
التجاري  الن�سيج  يف  اإدماجهم  اإع��ادة  مت  الذين 
خالل  �سخ�ص   25.000 بحوايل  يقدر  القانوين 

نف�ص الفرتة.

وال�سناعة  ال�����س��ي��اح��ة  وزي���ر  اأك���د 
م�سعود"  بن  القادر  "عبد  التقليدية 
اجلمعية  الأ���س��غ��ال  افتتاحه  خ��الل 
الوطنية  للغرفة  ال��ع��ادي��ة  ال��ع��ام��ة 
بزرالدة على �سرورة اإعادة النظر يف 
املرا�سيم والقوانني التنظيمية امل�سرية 

لقطاع ال�سناعة واحلرف.
وهو اإجراء من �ساأنه اإعادة االعتبار 
ل��ل��ح��ريف واإع���ط���ائ���ه جم����اال اك��رب 
واإمكانياته  مواهبه  خمتلف  الإب��راز 

احلرفية.
ال�سدد"انه  هذا  يف  الوزير  واأو�سح 
النظر  الإع���ادة  تعليمات  اإع��ط��اء  مت 
ال�سناعة  لقطاع  امل�سرية  املرا�سيم  يف 
اإعطاء  اأجل  من  واحل��رف  التقليدية 
وكذا  مواهبه  الإب��راز  للحريف  فر�سة 
الوطنية  للغرفة  اأو�سع  جمال  اإعطاء 
والغرف املحلية للمبادرة والالمركزية 

اأكرث يف اتخاذ القرار".
وطالب الوزير من احلرفيني امل�ساركة 
واالأن�سطة  التظاهرات  خمتلف  يف 
وترقية  لتعزيز  وذل���ك  ال�سيفية 

املنتوج احلريف يف اجلزائر.

امل�سدرة  ال��ب��ل��دان  منظمة  ق���ررت 
للنفط )اوبيب( تديد اتفاق حتديد 
التو�سل  مت  ال��ذي  االإن��ت��اج  ح�س�ص 
لفرتة  ال175  االجتماع  خالل  اإليه 
ابتداء  اأ�سهر  بت�سعة  تقدر  اإ�سافية 
ح�سبما  اجل�����اري،  ي��ول��ي��و  �سهر  م��ن 
االجتماع  عقب  املنظمة  به  اأف���ادت 
)النم�سا(   بفيينا  املنعقد  ال176 
االأرب��ع��ة  ال��ب��ل��دان  �سرحت  اأن  بعد 
للنفط  امل�سدرة  الدول  ملنظمة  ع�سر 
بقيادة  الع�سرة  وحلفائهم  )اوبيب( 
"فيينا" بدعمهم  رو�سيا املجتمعني يف 
حتديد  على  للحفاظ  م��ق��رتح  لكل 

االإنتاج اإىل غاية مار�ص 2020.
ممثلة  اأو���س��ح��ت  ال�����س��دد  ه���ذا  يف   
اي�سان"  ييمي  "فوال�ساد  نيجرييا 
الكبرية  الثقة  �سي�سمن  "ذلك  اأن 
من  "ويقل�ص  وال���روؤي���ة  بال�سوق" 

تذبذب االأ�سعار".
"خالد  ال�سعودي  الطاقة  وزي��ر  اأم��ا 
اأ�سهر  "ت�سعة  اأن  اأك��د  فقد  الفالح" 
التوازن  الإع��ادة  كافيا  وقتا  �ستعطي 
الذي  اأوزاك��ا  باتفاق  منوها  لل�سوق" 
�سمح ب"التو�سل اإىل اإجماع" بفيينا.

ونظرا للموؤ�سرات الرئي�سية الراهنة 
اآف���اق م��ا تبقى من  واالإج��م��اع ح��ول 
ال��دول  ن���دوة  ق���ررت   ،2019 �سنة 
تديد  اوبيب  منظمة  يف  االأع�ساء 
الذي  االإنتاج  ح�س�ص  حتديد  اتفاق 
االجتماع  خ��الل  اإل��ي��ه  التو�سل  مت 
بت�سعة  تقدر  اإ�سافية  لفرتة  ال175 
 2019 يوليو  �سهر  من  ابتداء  اأ�سهر 
اإىل غاية 31 مار�ص 2020، ح�سبما 
املوقع  على  ن�سره  مت  بيان  به  اأف��اد 

االلكرتوين للمنظمة.

نوارة.ب

بعد حتديد ح�س�س الإنتاج اإىل غاية مار�س 2020



اأعلنت اإثيوبيا، يوم اأم�ص عن وفاة 
�سخ�ص جراء اإ�سابته بالكولريا 

لريتفع بذلك عدد �سحايا الوباء 
اإىل 17، من اإجمايل 871 اإ�سابة 

بعدد من اأقاليم البلد، وفق اإعلم 
حملي.

ونقلت اإذاعة "فانا" االإثيوبية عن 
قيتاجو تولريا، املدير العام لـ"معهد 

ال�سحة العامة" قوله اإن "نحو 
بالكولريا،  اأ�سيبوا  �سخ�سا   871

فيما مت ت�سجيل حالة وفاة واحدة 
لرتتفع بذلك ح�سيلة �سحايا 

الوباء اإىل 17".
واأ�ساف تولريا، اأن هذه االإ�سابات 
بالكولريا �سجلت يف خم�ص اأقاليم 

من جمموع ت�سعة التي تعدها 
البلد، علوة على مدينتي اأدي�ص 

اأبابا ودير داوا، اللتني تتمتعان 
بحكم اإداري خا�ص.

واأو�سح اأن الكولريا اتخذت نطاقا 
وبائيا، وظهرت على ال�سطح باأقاليم 

اأوروميا )و�سط( بـ360 حالة 
اإ�سابة، واأمهرا )�سمال/202( 

وجتراي )�سمال/19(، وال�سومال 
)االإثيوبي/�سرق/33( ، وعفار 

)�سرق/131 حالة(.
فيما �سجلت يف العا�سمة اأدي�ص 

اأبابا 125 حالة اإ�سابة، ويف مدينة 
دير داوا حالة واحدة فقط.

ويف حماولة لل�سيطرة على املر�ص 
ومنعه من االنت�سار، اأعلن امل�سوؤول 
احلكومي اأنه مت اإن�ساء 26 مركًزا 

للحجر ال�سحي يف جميع اأنحاء 
البلد، وتوفري اإمدادات من االأدوية 

للمناطق امل�سابة.

وفاة 17 بالكولريا واإ�سابة 
اثيوبيا يف   871

جتمع املهنيني ال�سودانيني يلتقي ممثلني لالحتاد الأوروبي 
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بيانه  يف  اجلــمــهــوريــة  مفتي  وقـــال 
املخططات  كافة  "نرف�ص  اأم�ص  يــوم 
ــوات  ـــحـــاوالت الــتــي تــقــوم بــهــا ق وامل
هوية  لتغيري  االإ�سرائيلي  االحتلل 
املبارك،  االأق�سى  وامل�سجد  القد�ص 
الأيــة  قــاطــع  ب�سكل  رفــ�ــســنــا  ونــعــلــن 
�سلطات  بها  تقوم  وخطوات  اإجراءات 
على  �سيطرتها  لــفــر�ــص  االحـــتـــلل 
وطم�ص  الــ�ــســريــف  الــقــد�ــص  مــديــنــة 

هويتها".
ونحذر  رف�سنا  "جندد  املفتي  واأ�ساف 
اأ�سكال  كــافــة  ــورة  ــط خ ــن  م جمـــددا 
�سلطات  بها  تــقــوم  الــتــي  احلــفــريــات 
القد�ص،  مــديــنــة  اأ�ــســفــل  االحــتــلل 
املبارك،  االأقــ�ــســى  امل�سجد  وخا�سة 
وهو ما ميثل تهديدا خطريا ومبا�سرا 

للم�سجد يف اإطار خمططات االحتلل 
االإ�سرائيلي".

ودعا مفتي م�سر اإىل �سرورة حترك 
االإقليمية  واملنظمات  الدويل  املجتمع 

اأجل  من  الفوري  للتدخل  والدولية 
بحق  االإ�سرائيلية  االعتداءات  وقف 
العامل  دعا  كما  ومقد�ساتها،  القد�ص 
وهيئاته  منظماته  بكافة  االإ�سلمي 
املــتــحــدة  االأمم  مــنــظــمــات  وكـــافـــة 
"اليوني�سكو"،  املخت�سة، وفى مقدمتها 
االإ�سرائيلية  املخططات  تنفيذ  لوقف 
للم�سجد  خطريا  تهديدا  متثل  التي 

االأق�سى ومدينة القد�ص.
"نفق  افتتحت  قد  اإ�سرائيل  اأن  يذكر 
افتتاحه  يف  و�سارك  احلجاج"  طريق 
لدى  املتحدة  الــواليــات  �سفري  من  كل 
واملوفد  فريدمان،  ديفيد  اإ�سرائيل، 
الــ�ــســرق  اإىل  اخلـــا�ـــص  االأمـــريـــكـــي 
بدعوة  غرينبلت،  جي�سون  االأو�سط، 

من جمعية "اإلعاد" االإ�سرائيلية.

اأعلن جتمع املهنيني ال�سودانني، �سباح 
التقى  التجمع  من  مندوب  اأن  اأم�ص، 
ـــي  االأوروب االحتـــاد  دول  عــن  ممثلني 
تطورات  ملناق�سة  مو�سع  اجتماع  يف 
يف  ذلك  جاء  اأين  البلد،  يف  االأو�ساع 
يقود  ــذي  ال التجمع  عن  �سادر  بيان 
"اإعلن  قـــوى  �سمن  االحــتــجــاجــات 
عليه  اطــلــعــت  والتغيري"  احلـــريـــة 

االأنا�سول.
وقال البيان اأن مندوب جتمع املهنيني 
ع�سوا  ــة  دول  19 عن  ممثلني  خاطب 
االأوربــي يف اجتماع مو�سع  يف االحتاد 
يف  اخلارجية  العلقات  ق�سم  نظمه 
يف  االأو�ساع  ملناق�سة  االأوربي  االحتاد 
ا�سم  البيان  يذكر  مل  حيث  ال�سودان، 
مكان  اأو  االجتماع  يف  التجمع  مندوب 

انعقاده.
التجمع  ممثل  "ا�ستعر�ص  ــاف  واأ�ــس
االأو�ساع يف ال�سودان يف ظل التطورات 
على  وركــز  املــا�ــســي،  اأفــريــل   11 منذ 
مغزى تظاهرات 30 جوان وتاأثرياتها 
تطرق  كما  ال�سيا�سي"،  الو�سع  على 
عملية  تــواجــهــهــا  ــتــي  ال للم�ساعب 
الع�سكري  املــجــلــ�ــص  مــع  الــتــفــاو�ــص 
طريق  يف  تــو�ــســع  الــتــي  والــعــراقــيــل 
الو�ساطة وروؤية جتمع املهنيني لكيفية 

جتاوز االأزمة احلالية.
بحث  االجتماع  اأن  اإىل  البيان  واأ�سار 
موقف االحتاد االأوربي من التطورات 
ال�سلطة  انتقال  و�سرورة  ال�سودان  يف 
تقدم  م�ساعدات  اأي  وربــط  للمدنيني 

لل�سودان باإجناز هذه املهمة.
من جهتها، �سهدت العا�سمة اخلرطوم 
و16 مدينة اأخرى، تظاهرات، االأحد 
املا�سي، حتت عنوان "مواكب الق�سا�ص 
للمدنيني"،  ال�سلطة  وت�سليم  لل�سهداء 
تلبية لدعوة من "قوى اإعلن احلرية 
عنف،  اأعــمــال  و�سابتها  والتغيري"، 
واأعلنت جلنة طبية تابعة للمعار�سة 
 3 على  العثور  االإثــنــني،  ال�سودانية، 

درمــان  اأم  مبدينة  ملحتجني  جثامني 
االحتجاجات،  عقب  العا�سمة،  غربي 
وبذلك يرتفع عدد قتلى احتجاجات 
االأحد اإىل 10، بح�سب وزارة ال�سحة 
 7 �سقوط  �سابق  وقت  يف  اأعلنت  التي 

قتلى.
من  الب�سري  اجلي�ص  قــيــادة  وعــزلــت 
 11 يف   ،)2019  -1898( الرئا�سة 
اأفريل املا�سي، حتت وطاأة احتجاجات 
املا�سي،  العام  ــر  اأواخ بــداأت  �سعبية، 
تنديًدا برتدي االأو�ساع االقت�سادية، 
وتتحدث املعار�سة عن �سقوط اأكرث من 
االحتجاجات  خلل  "�سهيدا"   150

منذ عزل الب�سري.

ــي  ــرتك ــص ال ــ� ــي ــرئ اأكـــــد ال
يوم  اأردوغـــان،  رجــب طيب 
تعزيز  اأن  الثلثاء،  اأم�ص 
العلقات القائمة بني بلده 
اإيجابا  �سينعك�ص  وال�سني 
واال�ــســتــقــرار  ال�سلم  عــلــى 
حيث  ـــدويل،  وال االإقليمي 
ق�سرية  كلمة  يف  ذلك  جاء 
لقائه  لدى  اأردوغان  األقاها 
مع نظريه ال�سيني �سي جني 
ال�سينية  بالعا�سمة  بينغ 

بكني.
ــــــــان عن  واأعـــــــرب اأردوغ
تعزيز  اإمكانات  بــاأن  ثقته 
وال�سني  بلده  بني  التعاون 
م�سروع  واأن  جـــدا،  كــبــرية 
ـــق احلــــريــــر يــربــط  ـــري ط

و�سكر  البلدين،  ح�سارتي 
ح�سن  على  ال�سيني  نظريه 
كثف  اأنه  مبينا  اال�ستقبال، 
لــقــاءاتــه ومــ�ــســاوراتــه مع 
خلل  ال�سيني  الــرئــيــ�ــص 

ال�سنوات االأخرية.
"متفقون  ــل  ــائ ق وتـــابـــع 
على  ال�سيني  الرئي�ص  مــع 
العلقات  تعزيز  �ــســرورة 
ــقــائــمــة بني  الــثــنــائــيــة ال

اأزور  واإنــــنــــي  الـــبـــلـــديـــن، 
تعاظم  و�سط  حاليا  ال�سني 
التحديات التي تهدد االأمن 

واال�ستقرار العامليني".
اجتماع  يف  ــارك  ــس و� هـــذا 
ال�سيني  اأردوغان مع نظريه 
مـــــن اجلـــــانـــــب الــــرتكــــي، 
مولود  اخلــارجــيــة  وزراء 
والطاقة  اأوغلو،  ت�ساوو�ص 
ـــــــاز، واملــالــيــة  ــــاحت دومن ف

والدفاع  ــرياق،  ــب األ بـــراءت 
وال�سناعة  اأكـــار،  خلو�سي 
م�سطفى  والــتــكــنــولــوجــيــا 
روه�سار  والتجارة  وارانــك، 
جاهد  واملوا�سلت  بكجان، 
طـــورهـــان، كــمــا �ــســارك يف 
جهاز  ــص  ــ� ــي رئ االجـــتـــمـــاع 
اال�ستخبارات الرتكي هاكان 
فيدان، وم�ست�سار ال�سناعات 
دمري،  اإ�سماعيل  الدفاعية 
االت�ساالت  دائــرة  ورئي�ص 
فخر  الرتكية  الرئا�سة  يف 
واملتحدث  ــون،  ــط األ الــديــن 
الرتكية  الــرئــا�ــســة  با�سم 
وال�سفري  قــالــن،  ابــراهــيــم 
الرتكي بال�سني عبد القادر 

اأمني اأونن.

م�سر تندد مب�سروع اإ�سرائيل اجلديد يف القد�س

�سارك يف االجتماع ممثلون عن 19 دولة ع�سو
 يف االحتاد االأوربي

اأردوغان يك�سف "تعزيز العالقات الرتكية ال�سينية 
�سينعك�س اإيجابا على ال�سلم الدويل"

يوم  نيجرييا  و�سط  يف  بنوي  والية  حاكم  با�سم  متحدث  قال 
الثلثاء اإن 50 �سخ�سا على االأقل قتلوا عندما ا�ستعلت النريان 

يف وقود كانوا ي�سحبونه من �ساحنة �سهريج تعر�ست حلادث.
"انقلبت �ساحنة حمملة بالوقود اأم�ص والنا�ص  وقال املتحدث 
كانوا ي�سحبون الوقود منها عندما اندلع احلريق مما اأ�سفر عن 
مقتل اأكرث من 50 �سخ�سا" واأ�سيب اآخرون بجروح بالغة ونقلوا 

للم�ست�سفى.
ومثل هذه الوقائع �سائعة يف نيجرييا لكن نادرا ما تكون اأعداد 
لكن  نيجرييا  يف  ال�سعر  زهيد  والوقود  هكذا  مرتفعة  الوفيات 
الكثريين يعي�سون يف فقر مدقع، حيث يف اأكتوبر املا�سي قتل 60 
�سخ�سا عندما ا�ستعلت النريان يف نفط يت�سرب من خط اأنابيب 

بجنوب �سرق البلد.

ذكر االدعاء العام يف تركيا ووكالة االأنا�سول الر�سمية للأنباء 
ع�سكريا،   122 على  بالقب�ص  اأمر  �سدر  اأنه  الثلثاء  اأم�ص  يوم 
رجل  ب�سبكة  �سلتهم  يف  لل�ستباه  عالية،  برتب  �سباط  بع�سهم 
الدين فتح اهلل كولن التي تتهمها اأنقرة بامل�سوؤولية عن حماولة 

انقلب.
بالتخطيط  املتحدة،  الواليات  يف  املقيم  كولن،  تركيا  وتتهم   
 ،2016 عام  جويلية  يف  البلد  �سهدتها  التي  االنقلب  ملحاولة 

وينفي كولن اأي �سلة له باالأمر.
قالت االأنا�سول اإن ال�سرطة تبحث عن 42 م�ستبها به يف اإزمري 
ويف 17 اإقليما اآخر، واأ�سافت اأن ال�سلطات تعتقد اأن امل�ستبه بهم 
عامة،  هواتف  با�ستخدام  كولن  �سبكة  من  اأفراد  مع  توا�سلوا 
م�ستبها   40 عن  تبحث  قونية  يف  ال�سلطات  اأن  الوكالة  وذكرت 
اإقليما   25 باالإقليم ويف  منهم ع�سكريون يف اخلدمة،  اآخر،  به 
اآخر، وقال مكتب االدعاء يف ا�سطنبول اإن ال�سرطة تتعقب 40 
م�ستبها به اآخر من بينهم �سباط برتب عالية باملدينة واأقاليم 

اأخرى.

يف  انفجارا  اأن  البرتوكيماويات  ل�سناعة  بتكيم  �سركة  ذكرت 
اأفراد  من  اإيطايل  مقتل  عن  اأ�سفر  امل�سال  البرتول  لغاز  ناقلة 
يف  اإزمري  باإقليم  األياجا  ميناء  يف  اآخرين   15 واإ�سابة  طاقمها 

غرب تركيا.
للبرتوكيماويات  م�سنع  عند  امليناء  يف  را�سية  الناقلة  وكانت 
احلكومية  الطاقة  �سركة  وتديره  بتكيم  ل�سركة  تابع 
اإقليم  حاكم  نائب  جوناي  اإرهان  وقال  �سوكار،  االأذربيجانية 
حتفه  لقي  الطاقم  اأفراد  من  اإيطاليا  اإن  لل�سحفيني  األياجا 
ويدعى روبرتو مونتجرديا، يف حني قالت �سركة بتكيم يف بيان 
يف  بتكيم  ل�سركة   5 رقم  الر�سيف  عند  حريق  "اندلع  �سحفي 
ل�سبب  جرينت�ص(  بتوقيت   2020(  23:20 ال�ساعة  حوايل 
علم  ترفع  التي  �سينزانيا  بال�سفينة  الربط  اأثناء  حمدد  غري 
"مت  البيان  واأ�ساف  �سائلة"،  بهيدروكربونات  للتزويد  اإيطاليا 
اإخماد احلريق بف�سل التدخل الفوري لفرقنا وال تزال اأعمال 

تربيد ال�سفينة م�ستمرة".

اأن االدعاء االإيراين  اأم�ص،  اإعلم حكومية يوم  ذكرت و�سائل 
العام  اعتقلوا  الذين  فيهم  امل�ستبه  من  لعدد  باالإعدام  يطالب 
هيئات  يف  املتحدة  الواليات  حل�ساب  التج�س�ص  بتهمة  املا�سي 

ع�سكرية ونووية.
"ع�سرات اجلوا�سي�ص"  وكانت اإيران قالت يف اأوت اإنها اعتقلت 
االإيرانية  اجلن�سيتني  يحمل  منهم  العديد  حكومية،  هيئات  يف 
مع  �سابقا  متعاقدا  اأعدمت  اأنها  قالت  جوان،  ويف  واالأمريكية، 
اإدارة الف�ساء بوزارة الدفاع بعد اإدانته بالتج�س�ص ل�سالح وكالة 
عن  احلكومي  التلفزيون  ونقل  االأمريكية،  املركزية  املخابرات 
الق�سائية، قوله  الهيئة  با�سم  املتحدث  اإ�سماعيلي  غلم ح�سني 
اأقل  قبل  اعتقلوا  الذين  فيهم  امل�ستبه  من  يحدده  مل  عددا  اإن 
يف  عليهم  باالإعدام  اأحكام  �سدور  احتمال  يواجهون  عام  من 

حماكمات ع�سكرية.

مقتل 50 �سخ�سا على الأقل
 يف اندلع حريق يف �ساحنة وقود

تركيا تاأمر باعتقال 122 ع�سكريا 
لال�ستباه يف �سلتهم ب�سبكة كولن

انفجار يف ناقلة مبيناء تركي 
ومقتل �سخ�س واإ�سابة 15

عدة اأمريكيني قد يواجهون اأحكاما 
بالإعدام بتهمة التج�س�س يف ايران

حــول

الوكاالت  

العــامل

دولـي

ق. د
ق. د

ق. د

ق. د

عقب وفاة �سخ�س 
وارتفاع عدد امل�سابني 

وفق م�سوؤول حكومي

ندد مفتي م�شر، �ش�قي عالم، بقيام �إ�شر�ئيل بافتتاح ما ي�شمى "نفق طريق �حلجاج" يف �لبلدة �لقدمية، �أ�شفل بلدة �شل��ن، يف مدينة 
�لقد�ص باجتاه �مل�شجد �الأق�شى، و�أو�شحت د�ر �الإفتاء �مل�شرية �أن "ذلك �مل�شروع �شمن �ملخططات �ل�شهي�نية �لر�مية لتغيري ه�ية 

�لقد�ص و�حلرم �لقد�شي �ل�شريف و�مل��قع �ملال�شقة له".



حمرز،  ريا�ص  اجلزائري  الوطني  املنتخب  قائد  عرب 
يف  رد  دون  بثلثية  تنزانيا  على  بالفوز  �سعادته  عن 

كاأ�ص  ببطولة  الثالثة  للمجموعة  الثالثة  اجلولة 
ت�ست�سيفها  التي  االأفريقية  االأمم 

م�سر.
واأكـــــــــــــــد حمــــــــــرز يف 
ت�سريحاته ملختلف و�سائل 

الكاملة  العلمة  ح�سد  اإن   ، االإعلم 
الفريق  يعطي  رائـــع  اأمـــر 

ولكنه  كبرية  ثقة 
على  يعني  ال 

االإطلق اأن املنتخب حقق املطلوب يف الكان.
هذا اأ�سار ريا�ص حمرز، اإىل اأن املنتخب مل يفز 
وجود  ويتنا�سى  اجلميع  يفرح  كي  بعد  باللقب 
االأدوار  يف  واأ�سعب  اأكرب  مهمة 
القادمة، موؤكدًا اأن الفريق 
�سيغلق �سريعًا �سفحة الدور 
دور  ملواجهة  وي�ستعد  االأول 

ال�ستة ع�سر بالبطولة.
بلما�سي  جمال  الفني  املدير  عن  باحلديث  ليختتم 
اأن ب�سماته كانت وا�سحة مع الفريق، متمنًيا  م�سريا 
بالتتويج  الفريق  جنــاح  املجهودات  هــذه  كل  تكليل 

باللقب.

اآدم  اجلــــزائــــري  ــم  ــس ــ� ان
ــويل  ــاب اأونــــا�ــــص، العــــب ن
ــراع  �ــس اإىل  ــــطــــايل،  االإي
االأمم  كـــــاأ�ـــــص  هــــــــدايف 
�سجل  بعدما  االأفريقية 
تنزانيا،  مرمى  يف  هدفني 
انتهى  الــذي  اللقاء  خــلل 
ــر  ــزائ ــوز مــنــتــخــب اجل ــف ب
بثلثية دون رد يف اجلولة 

االأخرية للمجموعة الثالثة ببطولة كاأ�ص االأمم 
االأفريقية.

اللعبني  مــع  ليت�ساوى  هدفني  ــا�ــص  اأون و�سجل 
الذين �سجلوا نف�ص العدد وهم الكونغويل �سيدريك 
واأحمد  �سلح  حممد  امل�سري  والثنائي  باكامبو، 
املحمدي، وامللجا�سي كارولي�ص اأندريا، والبنيني ميكايل 
ياتارا،  حممد  والغيني  اأولونغا،  ميكايل  والكيني  بوتي، 

واالأوغندي اإميانويل اأوكوي، وال�سنغايل �ساديو ماين.
بعدما  وتنزانيا  اجلزائر  مباراة  رجل  لقب  اأون�ص  وح�سد 

�ساهم يف فوز حماربي ال�سحراء بثلثية دون رد.
اإنه  �سحفي،  موؤمتر  يف  اأونا�ص،  وقال 
والروح  واجلائزة  باالنت�سار  �سعيد 
اأن  القتالية للعبي اخل�سر، مو�سحًا 
ح�سد العلمة الكاملة يعطي الفريق 

ثقة كبرية.
كما اأ�سار اإىل اأن م�سوار الكان مازال 
بهوية  التكهن  ال�سعب  ومــن  طويًل، 
اأول  عن  الغياب  اأن  مو�سحًا  البطل، 
عدم  ب�سبب  جاء  للجزائر  مباراتني 

تعافيه من بع�ص االآالم.

كوليبايل،  كاليدو  ال�سنغايل  وجــه 
ر�سالة  االإيـــطـــايل،  نــابــويل  مــدافــع 
التاأهل  بعد  ــلده،  ب منتخب  جلماهري 
ال�ستة ع�سر ببطولة كاأ�ص االأمم  لدور 

م�سر  ت�ست�سيفها  الــتــي  االأفــريــقــيــة 
حاليًا.

باحلب  "ن�سعر   : كــولــيــبــايل  وقـــال 
اأجل  مــن  تاأهلنا  �سعبنا،  مــن  ـــودة  وامل
اإ�سعاده ولكن االآن علينا العمل لتخطي 

ما هو قادم من حتديات".
كينيا  على  ال�سنغال  منتخب  وفـــاز 
جـــوالت  اآخــــر  يف  رد  دون  بــثــلثــيــة 
املجموعة الثالثة ببطولة كاأ�ص االأمم 

االأفريقية ليحتل املركز الثاين.
ملواجهة  ال�سنغال  منتخب  و�سعد 
املقبل، يف دور  اأوغندا يوم اجلمعة 

ال�ستة ع�سر للبطولة.
ال�سنغال  جنــم  كوليبايل  وقـــدم 
و�سارك  الكان،  يف  رائعة  م�ستويات 
بالدور  الثلث لفريقه  املباريات  يف 

االأول.

مهاجم  ــاين  م �ساديو  ال�سنغايل  اأعـــرب 
منتخب ال�سنغال عن �سعادته بالفوز الذي 
وح�سد  كينيا،  على  التريانغا  اأ�سود  حققه 
املجموعة  من  والتاأهل  الــثــلث،  النقاط 
البطولة  من  التايل  ــدور  ال اإىل  الثالثة، 

االأفريقية.
واأبرز احل�ساب الر�سمي للحتاد االأفريقي 
لكرة القدم "كاف" ، ت�سريحات ماين عقب 
مباراة كينيا، حيث قال: "بالطبع تعرفون 
اأمر  نقاط  الثلث  على  احل�سول  �سعوري، 
اأنا  م�سر  يف  جماهريي  لكل  ــول  واأق جيد، 

اأحبكم".

اأف�سل  لقب  على  ليفربول  جنم  وح�سل 
اأن  بعد  وكينيا  ال�سنغال  مباراة  يف  العب 
ركلة  من  اأحدهما  هدفني،  اإحــراز  يف  جنح 
خلل  ـــرى  اأخ ركــلــة  ـــدر  اأه بينما  ـــزاء،  ج

املباراة نف�سها.
وفاز املنتخب ال�سنغايل على نظريه الكيني 
املباراة  يف  �سيء  ال  مقابل  اأهــداف  بثلثة 
التي جمعتهما يف ختام مباريات املجموعة 
الثالثة، من كاأ�ص االأمم االأفريقية، ليتاأهل 
الـ16،  دور  اإىل  اجلــزائــري  املنتخب  مــع 

ليواجه اأوغندا.

ح�سم منتخب املغرب، �سدارته للمجموعة 
اأفريقيا،  اأمم  كــاأ�ــص  بطولة  يف  الرابعة 
وبلوغ  تواليا  الثالث  انت�ساره  بتحقيق 
تاريخه،  يف  مــرة  الأول  الكاملة  العلمة 
بف�سل انت�ساره على جنوب اأفريقيا، بهدف 
مبلعب  جمعهما  الــذي  اللقاء  يف  نظيف، 

ال�سلم بالقاهرة.
مبارك  طريق  عــن  املــغــرب  هــدف  وجــاء 

الفريق  واأنهى   ،90 الدقيقة  يف  بو�سوفة، 
العربي بالفوز اليوم عقدة جنوب اأفريقيا، 

التي دامت ل�سنوات.
االنت�سار  ـــذا  ه بــعــد  املـــغـــرب  ــدر  وتــ�ــس
كوت  وخلفه  نقاط،   9 بر�سيد  جمموعته 
 3 بـ  اأفريقيا  وجنوب  نقاط   6 بـ  ديفوار 
االأخري  املركز  ناميبيا  احتلت  فيما  نقاط، 

بدون ر�سيد.

ناميبيا  على  ديفوار  كوت  منتخب  فاز 
4-1، يف املباراة التي جرت بينهما ام�ص 
مناف�سات  من  الثالثة  باجلولة  االول، 

املجموعة الرابعة بكاأ�ص اأمم اأفريقيا.
االإيــفــواري،  املنتخب  اأهـــداف  و�سجل 
زاهــا  وويلفريد  دي  و�ــســريي  غــارديــل 
و82  و63   40 الــدقــائــق  يف  وكــــورين 
يف  كاماتوكا  لناميبيا  �سجل  فيما  و89، 

الدقيقة 70.

اإىل  ر�سيده  االإيفواري  املنتخب  ورفع 
6 نقاط يف املركز الثاين، وراء املت�سدر 
يف  اأفريقيا  وجنوب  نقاط(،   9( املغرب 
يف  وناميبيا  نقاط(   3( الثالث  املركز 

املركز االأخري بر�سيد فارغ.
وبــــداأ الــلــقــاء مــتــكــافــئــا، حــيــث دخل 
اأي  دون  املـــبـــاراة  الناميبي  املنتخب 
ــوت ديفوار  ك ــوم  ـــه جن ـــاوف، وواج خم

بندية وا�سحة.

جنوب  العــب  كيكانا،  هلومفو  ـــد  اأكَّ
اأن فريقه مل ي�ستحق اخل�سارة  اأفريقيا 
اأم�سية  التي منى بها من املغرب )1-0( 
املجموعة  مباريات  بختام  االثنني  يوم 

الرابعة لبطولة كاأ�ص اأمم اأفريقيا.
�سحفية  ت�سريحات  يف  كيكانا،  وقــال 
متما�سك،  ب�سكل  "لعبنا  املباراة:  عقب 
لكن ا�ستقبلنا هدًفا يف اللحظات االأخرية 
جنح  املغرب  منتخب  �سيًئا.  حظنا  وكان 
جيد  ب�سكل  ل�ساحله  املــبــاراة  اإدارة  يف 

وتلقينا العقاب يف نهاية املباراة".
الت�سجيل  نــحــاول  "كنا  واأ�ـــســـاف: 
اجلميع،  اأمــام  مفتوحة  كانت  واملباراة 

كل الفريقني ا�ستحقا الفوز، لكن نحتاج 
اأن نكون اأكرث فعالية اأمام املرمى؛ حيث 
�سنعنا العديد من الفر�ص ومل ن�سجل".

هذا  يف  نكون  اأن  ن�ستحق  "مل  واأو�سح: 
الو�سع باملجموعة، فـ 3 نقاط فقط من 
االمكانيات  اأو  عنا  تعرب  ال  مباريات   3

املوجودة مبنتخب جنوب اأفريقيا".
االأول  الـــدور  اأفريقيا  جنوب  واأنــهــى 
املجموعة  يف  الــثــالــث  ــز  ــرك امل حمــتــًل 
املغرب  خلف  نقاط   3 بر�سيد  الرابعة 
املت�سدرة بر�سيد 9 نقاط، وكوت ديفوار 
�ساحبة املركز الثاين بر�سيد 6 نقاط.

العــب  دي  �ـــســـريي  ــل  حــ�ــس
منتخب كوت ديفوار، على لقب 
اأف�سل العب يف مباراة منتخب 
يف  الــيــوم  نامبيا  اأمـــام  بـــلده 
االأفيال  به  فــاز  الــذي  اللقاء 
4-1، يف ختام دور املجموعات 

بكاأ�ص اأمم اأفريقيا.
وقال �سريي دي عقب اللقاء بعد 

ح�سوله على جائزة االأف�سل، اإنه �سعيد 
يف  تاأتي  والتي  اجلــائــزة  بهذه  للغاية 
وقدم  برباعية  فريقه  فيها  فاز  مباراة 

اأداء رائًعا.

كبرية  "�سعادتي  وتـــابـــع: 
الثاين  لــلــدور  تاأهلنا  ب�سبب 
من  خرجنا  بعدما  بــالــكــان، 
الدور االأول يف ن�سخة 2017، 
الن�سخة  اأن  جـــانـــب  اإىل 
�ستكون  ــكــان  ال مــن  احلــالــيــة 

االأخرية يل".
على  ديفوار  كوت  منتخب  وفاز 
دور  من  الثالثة  باجلولة   1-4 نامبيا 
 6 للنقطة  ر�سيده  ورفـــع  املجموعات 
لي�سعد برفقة املغرب املت�سدر بر�سيد 9 

نقاط، اإىل دور ثمن النهائي.

البطولة الإفريقية للأمم )الطبعة 32(
اإعداد: اأمري رامز. ج
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حكـــــــــــــــــــــــــــــاية
م�صر 2019

)21 جون-19 جويلية(

بلما�سي،  جمال  الوطني  الناخب  اأبـــدى 
دور  يف  الكاملة  العلمة  بح�سد  �سعادته 
االأفريقية  االأمم  كاأ�ص  ببطولة  املجموعات 
بثلثية  تنزانيا  على  الفوز  بعد   ،2019

نظيفة يف اجلولة االأخرية.
عقب  ال�سحفي  املــوؤمتــر  يف  بلما�سي  وقــال 
والنتيجة،  بـــاالأداء  �سعيد  جد  اإنــه  املــبــاراة 
الذين  اللعبني  بع�ص  اأراح  واأنـــه  خا�سة 
�ساركوا ب�سكل اأ�سا�سي يف املباراتني ال�سابقتني، 
ــون الــذي  ــب ــلع يف الــوقــت الــــذي اثــبــت ال
م�سددا  جاهزيتهم،  تانزانيا  اأمــام  اقحمهم 
اأنه ال فرق بني االأ�سا�سيني والبدالء يف  على 
اإذ اجلميع مب�ستوى واحد،  منتخب اجلزائر، 

من وجهة نظره.
قال  براهيمي،  يا�سني  م�ساركة  عــدم  وعــن 

بع�ص  ي�سكو  براهيمي  اإن  اجلــزائــر  ــدرب  م
الدفع  لعدم  اأدى  ما  وهــو  الع�سلي  االإجــهــاد 
االإ�سابة  تفاقم  من  خوفا   ، تنزانيا  اأمام  به 

ليلحق بلقاء دور الـ 16 من البطولة.

ترتيب املجموعة الرابعة ترتيب املجموعة الثالثة 

كوليبايل يوجه ر�سالة جلماهري منتخب بلده 

املغرب يفك عقدة جنوب اإفريقيا
 ويتاأهل بالعالمة للدور القادم

كوت ديفوار ت�سحق ناميبيا وتتاأهل للدور الـ16 

والنتيجة  قوية  مباراة  هلومفو كيكانا :"اأدينا 
مل تكن منطقية "

�سريي دي رجل مباراة كوت ديفوار ونامبيا

لكننا  ثقة  يزيدنا  الكاملة  بالعالمة  "التاأهل 
مل نحقق الهدف املن�سود بعد"

اونا�س اأف�سل لعب 
اأمام تنزانيا وين�سم ل�سباق 

هدايف الكان

بلما�سي ي�سيد باأداء اأ�سباله ويثمن 
جاهزية كل التعداد 

"ال���������ك���������ان"

املجموعة 
النقاطالفارقتلقى �سجلخ�سرتعادل فاز لعب 3 

33006069اجلزائر

32015146ال�سنغال

3-3102374كينيا

-3003286تانزانيا

املجموعة 
4

النقاطالفارقتلقى �سجل خ�سرتعادل فازلعب 

33003039املغرب

�ساحل 
32015236العاج

جنوب 
13-310212افريقيا

50-300316ناميبيا

مهاجم  ديـــلـــور،  اأنـــــدي  اأبـــــدى 
املنتخب الوطني اجلزائري، فخره 
ملحاربي  القوية  االنطلقة  بعد 
كاأ�ص  بطولة  م�سوار  يف  ال�سحراء 
االأمم االأفريقية 2019، بعد الفوز 
االأول  الدور  يف  الثلثة  باللقاءات 

للكان وح�سد العلمة الكاملة.
بامل�ساركة  �سعيد  اإنــه  ديلور  وقــال 
بعد  املنتخب  مع  مرة  الأول  اأ�سا�سيا 
ان�سمامه، وظهوره كبديل يف لقائي 

كينيا وال�سنغال.
اأنه �سيقدم اأق�سى ما لديه من اأجل اجلزائر،  واأو�سح 
يف  املــبــاراة  وح�سرت  دعمته  اأ�ــســرتــه  اأن  اأكــد  كما 

مدرجات ملعب ال�سلم.
الهدف  عــن  باحلديث  ت�سريحاته  واختتم 

امل�سطر وهو التتويج بكاأ�ص اأمم افريقيا التي 
ان  اىل  املاأمورية  �سعوبة  من  وبالرغم 

هذا  لتحقيق  ملئمة  الظروف  كل 
االجناز القاري.

ديلور: "�سعيد
 مب�ساركتي الأوىل 

كاأ�سا�سي وهدفنا التتويج 
باللقب القاري"

املنتخب الوطني 
اجلزائ�������ري

ال�سنغال ريا�س حمرز:

ماين ي�سارك 
حمبيه يف م�سر 
فرحة التاأهل 
للدور املقبل



ا�ستهدف جمهولون من مدينة خن�سلة �سيارة 
�سيارة  بــطــلء  وقــامــوا  بــومــعــراف  الرئي�ص 
ارحل  �سمري وكتبوا عبارة  بومعراف  الرئي�ص 
وهو  عائلته  وحــق  حقه  يف  ب�ستائم  مرفقة 
من  الكثري  عند  وا�ستغراب  ح�سرة  تــرك  ما 
" الذين عربوا  " ليا�سمكا  اأن�سار  النا�ص �سيما 
على  الغريبة  اخلرجة  لهذه  ا�ستنكارهم  عن 
اأول مرة يحدث هذا  عادات اخلنا�سلة بحيث 
لفريق االحتاد الريا�سي اخلن�سلي" ومن جهته 
يتمالك  مل  بــدوره  بومعراف  احلــاج  الرئي�ص 
امل�سينة  االأ�سياء  هذه  مثل  على  وعرب  نف�سه 
مل  وبدوره  يتقبلها  وال  باالأخلقية  وو�سفها 
الكل  اأن  باعتبار  بالرغم  احلدث  هذا  ي�سدق 

عداوة  ح�سبه  توجد  وال  يحرتمهم  النا�ص 
مع اأي كان وبنربة حزينة اأكد اأنه ابن عائلة 

نظيفة و�سريفة.
واأ�ساف انه من عائلة جماهدة كما ان والده 
ي�ستحق  وال  جماهد  ال�ستائم  الحقته  الــذي 
ت�سامن  الظرف  هذا  ظل  ويف  اأو�ساف،  هكذا 
وطلبوا  بومعراف  �سمري  الرئي�ص  مع  اجلميع 
م�سري  يف  والتفكري  ال�سفحة  هــذه  طــي  منه 
 ، حتديات  تنتظره  الــذي  "ليا�سمكا"  فريق 
بومعراف  الرئي�ص  اأن  م�سادر  ت�سري  بينما 
وبدورها  االأدلة  بكل  مرفوقة  ب�سكوى  تقدم 
ال�سرطة �سرعت يف عملها لك�سف من كان وراء 

هذا العمل.

احتاد خن�شلة  

�شباب باتنة
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والريا�سة  ال�سباب  مديرية  قررت 
ديراكتوار  تعيني  �سطيف  لــواليــة 
�سطيف  وفــاق  �سوؤون  لت�سيري  موؤقت 
�سغور  بعد  وهــذا  احلالية  الفرتة  يف 
الثقة  �سحب  عقب  الرئي�ص  من�سب 
حمار،  ح�سان  ال�سابق  الرئي�ص  من 
ل�سركة  الـــعـــام  املـــديـــر  ــيــتــوىل  و�ــس
خابر  العيد  الكبرية  عــني  اإ�سمنت 
من  عدد  رفقة  الوفاق  ت�سيري  مهمة 
العرباوي،  اإبرام  غرار  على  امل�سريين 
التح�سريات  يف  امل�سريون  �سرع  حيث 
خلل  مــن  اجلــديــد  للمو�سم  �سريعا 
حتديد موعد العودة اإىل التدريبات 
 1945 ــاي  م  8 مبلعب  ال�سبت  ــوم  ي
ترب�ص  لــربجمــة  اأيــ�ــســا  ال�سعي  مــع 
املقبلة  الفرتة  يف  الوطن  خارج  مغلق 
ل�سمان حت�سريات نوعية للوفاق هذه 

ال�سائفة.
ات�ساالتها  الوفاق  اإدارة  ربطت  كما 
مع املدرب الفرن�سي �سيموندي من اأجل 
اإقناعه بتويل العار�سة الفنية للوفاق 
خلفا للمدرب ال�سابق نبيل نغيز، علما 
على  االإ�سراف  له  �سبق  �سيموندي  اأن 
مت  فيما  فــارطــة،  �سنوات  يف  الــوفــاق 
م�سوي  ال�سابق  املـــدرب  خيار  و�سع 
املفاو�سات  ف�سل  حـــال  يف  كــبــديــل 
اجلارية حاليا فيما اقرتحت اأطراف 
اأخرى عودة املدرب ال�سابق نورالدين 
يف  كبري  بتاأييد  يحظى  والذي  زكري 

ال�سارع ال�سطايفي بعد امل�سوار اجليد 
الذي قدمه مع الوفاق خلل بطولة 
االإدارة  تراهن  كما  الفارط،  املو�سم 
املوؤقتة على اإقناع عدد من اللعبني 
الذين انتهت عقودهم على التجديد 
بت�سوية  الفريق مع وعود  يف �سفوف 
عن  املــتــاأخــرة  املالية  م�ستحقاتهم 

املو�سم الفارط. 
العام  املــنــاجــري  تــوكــيــل  ومت 
ــي مبــهــمــة ربــط  ــلح فـــار�ـــص ف
اللعبني  ببع�ص  االإتــ�ــســاالت 
املــ�ــســتــهــدفــني وهــــذا مــن اأجــل 
االإ�سراع يف �سمان العبني جدد 
خــلل الــفــرتة الــقــادمــة، فيما 
�سطيف  بلدية  م�سالح  ــررت  ق
املالية  االإعــانــات  عن  االإفـــراج 

عقد  بعد  مبا�سرة  وهـــذا  املــجــمــدة 
الهاوي  للنادي  االإنتخابية  اجلمعية 
وظهر  املقبلة،  االأيام  خلل  واملقررة 
الفارطة  ال�ساعات  خلل  ال�سح  اإىل 
ــم رجـــل االأعـــمـــال خــنــفــري من  ــس اإ�
خللفة  االإدارة  جمل�ص  رئا�سة  اأجل 

الرئي�ص امل�ستقيل اأعراب. 

ــــــرزت اجلــمــعــيــة الــعــامــة  اأف
عن  عنابة  الإحتـــاد  الــعــاديــة 
بعد  الــرئــيــ�ــص  من�سب  �ــســغــور 
عبد  ال�سابق  الرئي�ص  ا�ستقالة 
البا�سط زعيم الذي مت اإيداعه 
املوؤقت  احلب�ص  �سابق  وقت  يف 
ب�سبب ق�سايا ف�ساد يف الت�سيري، 
ومت االتفاق على عقد اجلمعية 
من  اليوم  للإحتاد  االنتخابية 
اجلديد  الرئي�ص  اختيار  اأجل 
اأن  املتوقع  من  حيث  للفريق، 
ال�سابق  الرئي�ص  انتخاب  يتم 
باعتباره  املن�سب  كروم يف هذا 
االآن،  حلــد  الــوحــيــد  املــرت�ــســح 
ووعــد كــروم يف حــال انتخابه 
غلى  ـــاد  االإحت بــاإعــادة  رئي�سا 
لعب  على  والتناف�ص  الواجهة 
بطولة  يف  االأوىل  االأدوار 
املـــو�ـــســـم الــــقــــادم فــ�ــســل عن 

اللعبني  من  عدد  مع  التعاقد 
اأ�سحاب اخلربة والتجربة.

يتوىل  اأن  مقررا  كان  اأن  وبعد 
ب�سكرة  الإحتاد  ال�سابق  املدرب 
االإ�سراف  مهمة  لكناوي  نذير 
للفريق  الفنية  العار�سة  على 
ــم اجلــديــد فــاإن  خـــلل املــو�ــس
مع  التعاقد  نحو  ت�سري  ــور  االأم
تف�سيل  ــل  ظ يف  اأخـــر  مـــدرب 
ــة  ــودي ــول ــص م ــر� ــع لــكــنــاوي ل
الف�سل  يتم  مل  فيما  بجاية، 
العبي  بخ�سو�ص  االأن  حلــد 
ــذيــن قرر  املــو�ــســم الــفــارط ال
العديد منهم اللجوء اإىل جلنة 
املنازعات من اأجل احل�سول على 
عدم  ب�سبب  ت�سريحهم  اأوراق 
م�ستحقاتهم  من  جلزء  تلقيهم 
املـــالـــيـــة اخلـــا�ـــســـة بــاملــو�ــســم 
الفارط، وتراهن اإدارة االإحتاد 

على االحتفاظ بركائز الفريق 
من اللعبني املتاألقني يف مقابل 
ا�سرتجاع عدد من اأبناء النادي 
النا�سطني يف االأندية االأخرى.

اإدارة  قــررت  اأخــر  جانب  ومن 
مديرية  مــرا�ــســلــة  ـــــاد  االإحت
اأجل  مــن  والريا�سة  ال�سباب 
تهيئة  ــال  ــغ ــس اأ� يف  ـــراع  ـــس االإ�

وهــذا   1956 ــاي  م  19 ملعب 
امل�سجل  الكبري  الــتــاأخــر  بعد 
االأر�سية  �سيانة  اأ�ــســغــال  يف 
كارثية  تتواجد يف حالة  التي 
ــاأمــل مــ�ــســريو االإحتـــاد  حــيــث ي
على  املـــديـــريـــة  ــة  ــق ــواف م يف 
االأ�ــســغــال خلل  االنــطــلق يف 
الفرتة احلالية وقبل انطلقة 
ويف  اجلــديــد،  املــو�ــســم  بطولة 
حال عدم االنطلق يف االأ�سغال 
جمربا  �سيكون  االإحتــــاد  فـــاإن 
العقيد  ملعب  اإىل  التنقل  على 
املناف�سني  الإ�ــســتــقــبــال  �ــســابــو 
رغم  البطولة  مباريات  خلل 
من  كبرية  جمموعة  اعرتا�ص 
االأن�سار على هذا اخليار ب�سبب 
والتي  امللعب  مــدرجــات  �سيق 
تبقى غري قادرة على ا�ستيعاب 

االأالف من اأن�سار االإحتاد. 

وفاق �شطيف 

اإحتاد عنابة 

ديركتوار موؤقت لت�سيري الوفاق وات�سالت ب�سيموندي 

اجلمعية النتخابية اليوم لختيار خليفة زعيم 

جمهولون يعتدون على ممتلكات بومعراف ويطالبونه بالرحيل 

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

اأن�سار االحتاد يت�سامنون مع الرئي�ص بومعراف

الثالثي �سماحي ورحال واحلار�س خيرث 
يلتحقون بالكاب و�سفقة دلهوم قد ت�سيع 

اإلتحق الثلثي خليل �سماحي من مولودية 
�ــســريــع غليزان  ــن  م ـــال  ـــوزي رح ف بــجــايــة 
�سبيبة  مــن  خيرث  احلميد  عبد  واحلــار�ــص 
�سكيكدة ر�سميا ب�سفوف �سباب باتنة حت�سبا 
العقد،  على  وقعا  اأن  بعد  اجلديد،  للمو�سم 
ورئي�ص  الــلعــبــني  بــني  املــوعــد  كــان  حيث 
اأين  النادي  مبقر  زغينة  فرحات  الفريق 
وكانت  التفا�سيل،  جميع  على  االتفاق  مت 
املفاو�سات قد انطلقت مع الثلثي منذ اأيام 
النهائية  موافقتهم  اللعبان  اأعطى  حيث 
يف  االإدارة  تنجح  وبــهــذا  الفريق  لرئي�ص 
جانب  من  خــربة  اأ�سحاب  العبني  انــتــداب 
يف  االإ�ــســراع  اأن  ال�سباب  رئي�ص  يــدرك  اأخــر 
يف  �سيكون  ــدد  اجل اللعبني  قائمة  ح�سم 
التح�سريات  وان  خا�سة  الــفــريــق  �سالح 
�ستنطلق  اقرتبت حيث  للمو�سم اجلديد قد 
حتت  ال�سهر  هــذا  من  االأخــري  االأ�سبوع  مع 
�سرح  ما  وح�سب  علي،  بن  املــدرب  اإ�ــســراف 
االإ�ستقدامات  عملية  فاإن  الفريق  رئي�ص  به 

�سيكون  ــدة  ــدي اجل ــمــاء  االأ�ــس يف  والــفــ�ــســل 
اأق�سى تقدير ومن  االأ�سبوع على  خلل هذا 
هذه  �سيوقع  العــب  اأخــر  يكون  اأن  املحتمل 
العبا  بـ25  ر�سميا  القائمة  وتغلق  ــام  االأي
توؤكد  الفني  الطاقم  اأخبار  اإىل  وبالعودة 
م�سادر لـ"االأورا�ص نيوز" اأن املدرب التون�سي 
ال�سهر  هذا  منت�سف  �سي�سل  علي  بن  حمرز 

كما �ستختار االإدارة الطاقم امل�ساعد له.
�سفقة دلهوم قد ت�سيع بن�سبة كبرية

ال�سياع  اإىل  دلهوم  اللعب  �سفقة  تتجه 
من بيد اأيدي النادي االأورا�سي، خا�سة واأن 
دخل  قد  العلمة   مولودية  ميدان  متو�سط 
اإ�ستقدامه،  تريد  والتي  فرق  عدة  مفكرة 
وهو ما يجعل حظوظ الكاب يف الظفر بهذه 
غري  اللعب  واأن  خا�سة  تتقل�ص  ال�سفقة 
وموازاة  باتنة،  يف  جتربة  خلو�ص  متحم�ص 
يح�سرون  ال�سباب  م�سريو  فـــاإن  ذلــك  مــع 
اأخر حت�سبا  املفاو�سات مع العب  ال�ستئناف 

ال�ستقدامه وتعوي�ص �سفقة دلهوم.

من  مهملة  واإ�ــســافــة  التمديد  بعد 
قبل جلنة الرت�سيحات الإيداع ملفات 
ـــاد اأكــد  الــراغــبــني يف رئــا�ــســة االحت
امل�سوؤول عن جلنة الرت�سيحات األ�سابي 
اأن اللجنة تلقت ملف الرجل  مولدي 
االأول يف الديريكتوار خذيري ماليك 
اإذ اأعلن هذا االأخري تر�سحه لرئا�سة 
اجلمعية  تف�سل  اأن  على  الــكــنــاري 
العامة يف هذا عندما تعقد نهاية هذا 
امل�ساكل  لهذه  حل  الإيجاد  االأ�سبوع، 

التي قد تع�سف ببيت الفريق.
يجدر الذكر اأن خذيري كان مرتددا 
النهاية  يف  ليقرر  االأمــــر،  بـــادئ  يف 
برناجمه  وعــر�ــص  تر�سحه  اإعـــلن 
على اأع�ساء اجلمعية العامة، ومن ثم 
االنطلق يف التح�سري للمو�سم القادم 
بر  اإىل  بالكناري  ال�سري  على  والعمل 

االأمان.
الرئي�ص ال�سباق معلم �سيكون ع�سوا 

يف املكتب امل�سري
الرئي�ص  من  مقرب  م�سدر  وح�سب 
معلم  �سليم  تب�سة  ــاد  االحت ال�سابق 
فاإن هذا االأخري �سيكون �سمن الطاقم 
امل�سري للحتاد تب�سة وتبني هذا بعد 
االت�ساالت  املرت�سح الوحيد خذيري 
واقــرتح  الفكرة  عليه  عر�ص  ــذي  ال
تقدمي  ق�سد  برفقته  العمل  عليه 
م�سلحة  على  ــص  ــر� واحل االإ�ــســافــة 

النادي.

احتاد تب�شة
خذيري مليك 

يرت�سح لرئا�سة 
الكــــناري

عبا�سي.ع
العاي�ص.�ص 

اأحمد اأمني ب



 
�سلطت ال�سحف االإ�سبانية 

ال�سادرة اأم�ص، ال�سوء على ت�سريحات داين 
�سيبايو�ص العب خط و�سط ريال مدريد حول م�ستقبله بعد 

التتويج بكاأ�ص االأمم االأوروبية لل�سباب، وموافقة اإرن�ستو 
فالفريدي، املدير الفني لرب�سلونة على التعاقد مع الثنائي 

نيمار وغريزمان.

وت�سدرت ت�سريحات �سيبايو�ص، �سحيفة "ماركا": "اأعتقد 
اأن زيدان �ساهد البطولة".

واأ�ساف: "اأريد جتربة اأمور جديدة، وهديف العام 
املقبل هو لعب 40 مباراة".

وخرجت �سحيفة "موندو ديبورتيفو" بعنوان: 
لغريزمان". "نعم 

واأ�سافت: "بر�سلونة �سيتفاو�ص مع اأتلتيكو مدريد 
الإمتام ال�سفقة، والنادي يريد تقدميه يوم اخلمي�ص 11 

جويلية اجلاري".
 

وعلى ال�سفحة الرئي�سية ل�سحيفة "�سبورت" جاء 
عنوان: "فالفريدي يوافق على �سم نيمار وغريزمان".

واأ�سافت: "املدير الفني للبار�سا اأعطى موافقته على �سم نيمار 
وغريزمان مًعا، و�سيخو�ص حتديا يتمثل يف دمج الثنائي يف الت�سكيلة االأ�سا�سية 

بجانب مي�سي و�سواريز".
وتابعت: "فالفريدي �سرياهن على املداورة بني اللعبني يف اخلط 

الهجومي، و�سريحل بع�ص اللعبني قبل انطلق 
املو�سم".

ر�سائل 
�سيبايو�س 

وحتدي 
فالفريدي 

اأبرز اهتمامات 
ال�سحف 
الإ�سبانية
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اإنه  تيتي،  ال��ربازي��ل،  منتخب  م��درب  اأك��د 
يكاد ال ي�ستطيع النوم لرتقبه خو�ص اأول 
"ال�سيلي�ساو" وذلك حال  نهائي بطولة مع 
تخطيه عقبة االأرجنتني، يف ن�سف نهائي 
االأرا�سي  على  املقامة  اأمريكا  كوبا  بطولة 

الربازيلية.
و�سرح تيتي خالل موؤتر �سحفي من ملعب 
مينرياو الذي �سي�ست�سيف اللقاء: "قلت اإن 
لن  النوم،  اأ�ستطيع  وال  كبري،  طموح  لدي 
�سيئا،  اأخفي  ال  جم��ددا.  النوم  من  اأتكن 

بالطبع لدينا طموحات كبرية".
واأكد اأن الربازيل تريد اأن تخو�ص مباراة 
"قوية" اأمام االأرجنتني، وبفكرة اأن فريقه 

هو "االأف�سل".
لكنه اأكد اأن "اأكرب انت�سار �سيكون باإعطاء 

لديه ومعرفة �سرورة  ما  اأف�سل  كل العب 
اللعبة  قانون  اإط��ار  داخ��ل  الفوز  حتقيق 

وبالتفكري يف اأنهم االأف�سل".
و�سيتاأهل الفائز من كال�سيكو كوبا اأمريكا 
 7 ي��وم  �سيقام  ال��ذي  البطولة  نهائي  اإىل 

جويلية يف ماراكانا يف ريو دي جانريو.
وحول اأن ملعب مينرياو هو نف�سه الذي �سهد 

مونديال  نهائي  ن�سف  يف  املهينة  الهزمية 
2014 اأمام اأملانيا 1-7 قال تيتي "خ�سرنا 
يف   2002 عام  يف  فزنا  ولكننا   7-1 عليه 
يف  كذلك  وخ�سرنا  اأمل��ان��ي��ا،  على  النهائي 
كل  التاريخ  يف  م��اراك��ان��ا..  على   1950
واالآن  يريده،  الذي  الف�سل  يختار  �سخ�ص 
فريقان  رائ���ع،  كال�سيكو  �سنواجه  نحن 
من  دع��م  اأك��رب  تلقينا  هنا  لكننا  كبريان، 
اجلماهري، اأكرث من بورتو األيغري، املدينة 

التي ن�ساأت فيها".
الت�سكيلة  ومل يرغب تيتي يف الك�سف عن 
كان  اإذا  وعما  اللقاء،  بها  �سيخو�ص  التي 
لوي�ص،  فيليبي  االأي�سر  بالظهري  �سيدفع 
الفخذ  يف  م�سكالت  من  يعاين  ك��ان  ال��ذي 

االأي�سر.

وجه بايرن ميونخ االأملاين بو�سلته اإىل مدافع هوفنهامي، بعد �سياع 
االأ�سبوع  هذا  �سالكه  اإىل  ان�سم  الذي  كاباك،  اأوزان  الرتكي  �سفقة 
حترك  البافاري  النادي  فاإن  اأملانيا"،  �سبورت  "�سكاي  ل�سبكة  ووفًقا 
نحو كيفن فوجت، مدافع هوفنهامي، لتعزيز �سفوفه بعد رحيل مات�ص 

هوميلز اإىل بورو�سيا دورتوند.
التعاقد  طلب  كوفات�ص  نيكو  الكرواتي  املدرب  باأن  ال�سبكة  واأف��ادت 
مع مدافع جديد، ال �سيما مع قرب رحيل االأملاين جريوم بواتينغ عن 

النادي.
قلب  مركز  �سغل  على  بقدرته  عاًما،  ال�27  �ساحب  فوجت،  ويتميز 
كوفات�ص  مينح  ما  وهو  املدافع،  الو�سط  لالعب  باالإ�سافة  الدفاع، 

حلواًل اإ�سافية حال جلبه اإىل ملعب األيانز اأرينا.
املدافع  لكن  موؤخًرا،  البايرن دخل يف مفاو�سات مع كاباك  اأن  يذكر 

الرتكي، البالغ من العمر 19 عاًما، قرر االن�سمام لالأزرق امللكي.

اأكد تقرير �سحفي اإ�سباين، اأن الفرن�سي 
مان�س�سرت  و���س��ط  الع���ب  ب��وغ��ب��ا،  ب���ول 
اأويل  للرنويجي  طلًبا  وج��ه  يونايتد، 
جونار �سول�سكاير، املدير الفني لل�سياطني 

احلمر.
ووفًقا لربنامج "ال�سرينجيتو" االإ�سباين، 
فاإن بوغبا طلب من �سول�سكاير اأن ي�سمح 
قبل  ترافورد"  "اأولد  عن  بالرحيل  له 
فرتة  يبداأ  ال  حتى  املقبل،  االأح��د  ي��وم 

االإعداد مع ال�سياطني احلمر.
اإىل  اأ�سارت  التقارير  من  العديد  وكانت 
ب�سفقة  لالهتمام  عاد  مدريد  ري��ال  اأن 
اأ�سرع  يف  التعاقد  ح�سم  ويريد  بوغبا، 
للمو�سم  االإعداد  فرتة  بداية  قبل  وقت 

اجلديد.
وك���ان ال��ف��رن�����س��ي زي���ن ال��دي��ن زي���دان، 
لريال مدريد، هو من طلب  الفني  املدير 
و�سط  خ��ط  لدعم  بوغبا،  م��ع  التعاقد 
فلورنتينو  يريد  بينما  امللكي،  الفريق 
الدمناركي  �سم  املرينغي،  رئي�ص  برييز، 
كري�ستيان اإريك�سن، العب و�سط توتنهام 

هوت�سبري.
اأن  �سبق  يونايتد  مان�س�سرت  اأن  ي��ذك��ر 
حدد 150 مليون اإ�سرتليني، للتخلي عن 

خدمات بوغبا هذا ال�سيف.

اإن  رودريغيز،  جيدو  االأرجنتيني  الو�سط  العب  قال 
باالإميان" و"االآن  حتلى  "طاملا  بالده  منتخب 

مواجهة  ع�سية  م�سى"  وقت  اأي  من  اأكرث 
الربازيل، البلد امل�سيف، يف ن�سف نهائي 

بطولة كوبا اأمريكا 2019.
وردا على �سوؤال حول الثقة لدى فريقه 
عقب الفوز بثنائية نظيفة على فنزويال 

موؤتر  يف  رودريغيز  قال  النهائي،  ربع  يف 
كل  يجعل  "الن�سر  اإن  االإثنني  م�ساء  �سحفي 

�سيء اأكرث احتماال. اإنه اأمر خمتلف �سواء يف النادي 
اأو املنتخب".

كوبا  يف  مي�سي،  ليونيل  للنجم  املتوا�سع  االأداء  وحول 

جدا"  "مهم  بر�سلونة  مهاجم  اأن  الالعب  اأكد  اأمريكا، 
"يعمل  اأنه  كما  التانغو"،  ل�"راق�سي  بالن�سبة 
هدفهم  اجلميع  الأن  الفريق"  اأج��ل  م��ن 

واحد.
ع�سية  ال�سحفي  املوؤتر  خالل  وتابع 
كثريا،  ي�ساعدنا  "اإنه  املرتقب  اللقاء 

ونحن نحاول م�ساعدته اأي�سا".
مواجهة  اأهمية  على  رودريغيز  و�سدد 
"يحلم  "الكناري"، املباراة التي قال  منتخب 

كل العب بخو�سها".
منهما  كل  منتخبني  بني  االأهمية  بهذه  "مباراة  واأ�ساف 

لديه تاريخه دائما �ستكون �ساقة".

اأن  اإ�سباين،  �سحفي  تقرير  اأكد 
الزمن،  ي�سابق  بر�سلونة  ن��ادي 
الفرن�سي  مع  التعاقد  اأج��ل  من 
مهاجم  غ��ري��زم��ان،  اأن���ط���وان 

اأتلتيكو مدريد، هذا ال�سيف.
ال�سرط اجلزائي يف عقد  وكان 
انخف�ص  اأتلتيكو  مع  غريزمان 
مليون   120 اإىل   200 م���ن 
جويلية   1 يوم  من  ب��دًءا  ي��ورو 

اجلاري.
"موندو  ل�����س��ح��ي��ف��ة  ووف����ًق����ا 
فاإن  االإ�سبانية،  ديبورتيفو" 
ال�سفقة  ح�سم  يريد  بر�سلونة 

جل�سة  �سيعقد  ولذلك  �سريًعا، 
اأج��ل  م��ن  اأت��ل��ت��ي��ك��و  اإدارة  م��ع 

التفاو�ص ب�ساأنها.
بر�سلونة  م�����س��وؤول��و  وي���ري���د 
مع  اجليدة  العالقات  ا�ستغالل 
اأتلتيكو، من اأجل طلب تق�سيط 
يف  تقليله  اأو  التعاقد  قيمة 
يف  الالعبني  اأحد  اإدخال  حالة 
ال�سفقة، ولكن البار�سا لن يقدم 

اأكرث من 120 مليوًنا.
رف�ص  حالة  يف  اأن��ه  واأو�سحت 
فاإن  بر�سلونة،  لطلب  اأتلتيكو 
باأكمله  املبلغ  �سيدفع  االأخ���ري 

مرة واحدة دون اأزمات.
غ��ري��زم��ان  اأن  اإىل  واأ����س���ارت 
���س��ي��وق��ع ع��ل��ى ع��ق��د مي��ت��د ل�5 
على  �سيح�سل  اأنه  كما  موا�سم، 
ي��ورو  م��ل��ي��ون   16 يبلغ  رات���ب 
فقط، اأقل ب�7 ماليني من راتبه 

االأخري مع اأتلتيكو.
ح�سم  ب��اأن  ال�سحيفة  واأف���ادت 
يتجاوز  ل��ن  غ��ري��زم��ان  �سفقة 
يتمكن  حتى  املقبل،  االأ���س��ب��وع 
فرتة  يف  التواجد  م��ن  ال��الع��ب 
من  اجلديد  للمو�سم  االإع���داد 

بدايتها.

اأعلن نادي باري�ص �سان جريمان الفرن�سي، عن التعاقد مع 
�سفقة جديدة خالل فرتة االنتقاالت ال�سيفية اجلاري. 

ووفًقا للح�ساب الر�سمي ل�سان جريمان، على موقع التوا�سل 
االجتماعي "تويرت"، فاإن النادي تعاقد مع االإ�سباين بابلو 

�سارابيا �ساحب ال� 27 عاًما، قادًما من اإ�سبيلية ملدة 5 �سنوات.
واأ�سار احل�ساب الر�سمي ل�سان جريمان اإىل اأنه من املنتظر اأن 

ي�سل �سارابيا للنادي الفرن�سي.
يذكر اأن �سان جريمان تعاقد هذا ال�سيف مع �سارابيا، 

باالإ�سافة اإىل البولندي مار�سني بولكا، حار�ص فريق ال�سباب 
يف ت�سيل�سي.

و�سارك �سارابيا باملو�سم املنتهي مع اإ�سبيلية يف 52 مباراة 
مبختلف البطوالت، واأحرز 23 هدًفا وقدم لزمالئه 17 

تريرة حا�سمة.
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عائالت جزائرية حتت وقع �سو�سبان�س نتائج البكالوريا

طبيـبا" اأ�سبح  اأن  "حلمـي 

مواطنون يت�سابقون حلجز منازل يف املناطق ال�ساحلية 

املدار�س اخلا�سة ت�ستغل العطلة 
ال�سيفية لربجمة دورات مكثفة 

من جهتهم، يف�سل الكثري من التلميذ الهروب من 
ال�سغط املفرو�ص عليهم من خلل التوجه لق�ساء 
العطلة ال�سيفية باملناطق ال�سياحية لل�ستفادة 
الدرا�سة  من  كامل  عام  تعب  بعد  الراحة،  من 
واأي�سا هروبا من ال�سغط العائلي املتعلق بنتيجة 
التلميذ  من  الكثري  يف�سل  حني  يف  االمتحان، 
من  ال�سيفية  العطلة  خلل  العمل  اإىل  التوجه 
يف  يلحقهم  الذي  النتائج  كابو�ص  حتا�سي  اأجل 
الكثرية  االإ�ساعات  مع  خا�سة  احلالية،  الفرتة 
االجتماعي  التوا�سل  مــواقــع  على  املــتــداولــة 
بخ�سو�ص ت�سحيح االأوراق واالإعلن عن النتائج 
وهو االأمر الذي اأدخل بع�ص التلميذ يف دوامة 
عن  مغلوطة  معلومات  تــداول  نتيجة  حقيقية 
مناذج االإجابات ال�سحيحة التي مت تداولها على 

نطاق وا�سع يف مواقع التوا�سل االجتماعي.
الفرتة  يف  التلميذ  خماوف  يثري  ما  اأكرث  ولعل 
اإقامة  يف  العائلت  بع�ص  �سروع  هو  احلالية، 
هذا  يف  اأبنائها  لنجاح  حت�سبا  مبكرا  االأفـــراح 
باإقامة  االأولــيــاء  بع�ص  وعــد  حيث  االمتحان، 
ال�سيما  اأبنائهم  جنــاح  حــال  يف  واأفـــراح  والئــم 
وزاد  مرتفعة،  معدالت  على  احل�سول  حــال  يف 
ال�ساعات  ــلل  خ االإعــــلن  بعد  اأكـــرث  ال�سغط 

الفارطة عن نتائج �سهادة التعليم املتو�سط.

فاإن  النف�سانيني  املخت�سني  من  عــدد  نظر  ويف 
الفرتة،  التلميذ يف هذه  املفرو�ص على  ال�سغط 
قد تكون له انعكا�سات �سلبية عند اإعلن النتائج، 
خا�سة يف حال ف�سل التلميذ يف النجاح حيث من 
ت�سرفات  على  ال�سغط  هذا  ينعك�ص  اأن  املمكن 
الرا�سب وتوجهه اإىل القيام بت�سرفات قد ت�سل 
ظل  يف  املنزل  من  الهروب  اأو  االنتحار  حد  اإىل 
اإح�سا�سه بتخييب االآمال التي كانت معلقة عليه 

طريقة  اأف�سل  اأن  املخت�سون  ويرى  العائلة،  من 
ملرافقة التلميذ يف الفرتة احلالية هو االبتعاد 
متاما عن ال�سغط عليهم وعدم احلديث عن هذا 
االمتحان  هذا  اأن  على  اأي�سا  التاأكيد  مع  االأمــر، 
لي�ص م�سرييا الأن الر�سوب لي�ص نهاية العامل بل 
التلميذ  مرافقة  املف�سل  من  فاإنه  العك�ص  على 
التدارك  اأجــل  من  معنوياتهم  ورفــع  الرا�سبني 

خلل املو�سم الدرا�سي القادم. 

املتفوق  زياين  اإليا�ص  التلميذ  يكن  مل 
االأول وطنيـا يف امتحان �سهادة التعليم 
هذه  عر�ص  اعتلئه  يت�سور  املتو�سط 
 2019 ل�سنة  ــر  ــزائ اجل يف  الــ�ــســهــادة 
كان  اأنــه  غري  الناجحني،  اآالف  بني  من 
جيد  معدل  على  ح�سوله  من  ُمتيقنا 
احلافل  الدرا�سي  م�سواره  اإىل  بالنظر 

بالنجاحات.
متو�سطة  وتلميذ  الــتــوتــة  عــني  ــن  اب
زيغود يو�سف بعني التوتة، فبعد اأن كان 
افتك  م�سرفة،  بنتيجة  جناحه  ينتظر 
جــدارة  عــن  املتو�سط  التعليم  �سهادة 
يعتلي  الأن  اأهله  ومبعدل  وا�ستحقاق 
الوطني،  امل�ستوى  على  ال�سدارة  عر�ص 
بعد ح�سوله على 19.69 من 20، حيث 
اأكد اأن فرحته بهذا النجاح ال تو�سف، 

بل  فــراغ  من  يــاأت  مل  ذلــك ح�سبه  لكن 
جاء نتيجة جمهود وعمل كبري، مردفا 

قائل "النتيجة املحققة جاءت تاأكيدا 
بف�سل  اأي�سا  لكن  درو�سي  يف  ملثابرتي 
اأ�ساتذتي  ومرافقة  عائلتي  م�ساعدة 
من  املرحلة  هــذه  طــوال  ولزملئي  يل 

التعليم".
واحلافظ  اإلــيــا�ــص  اخلــجــول  التلميذ 
هذه  مــن  متيقن  ــه  اأن قــال  اهلل،  لكتاب 
النتيجة نظرا مل�سواره الدرا�سي احلافل 
يحتل  دومـــا  ظــل  حيث  بالنجاحات، 
االأوىل  ال�سنة  منذ  االأوىل  املــرتــبــة 
ي�سبح  اأن  اأمنيته  اأن  كا�سفا  ابتدائي، 
طبيبا يف امل�ستقبل ثم جراحا مل�ساعدة 
حت�سلت  واإن  "حتى  م�سيفا  املر�سى، 
فحتما  اخلارج  يف  للدرا�سة  منحة  على 
�ساأعود اإىل وطني الأن خدمته �سرورية 

فتحت الكثري من املدار�ص اخلا�سة املعتمدة وواجبة".
اأبوابها  باتنة،  والية  يف  الدولة  طرف  من 
وال�سباب  الطلبة  خا�سة  املواطنني  اأمـــام 
ق�سد البدء يف تعلم اللغات االأجنبية خلل 
كافة  اعتمدت  اأيــن  ال�سيفية  العطلة  هذه 
ال�ستغلل  املكثف  التعليم  طريقة  املدار�ص 
من  انطلقا  لغة،  مــن  ــرث  اأك للتعلم  الــوقــت 
املبادئ االأولية اإىل غاية التحدث والكتابة 
جل  ا�ستعانت  كما  ممكن،  وقــت  اأق�سر  يف 
املدار�ص باأ�ساتذة اأكفاء يف اللغات االأجنبية 
لتمكني الطلبة من ا�ستيعاب الدرو�ص اللغوية 

وا�ستعمالها يف خمتلف املجاالت.
جامعي  ن" طالب  " ريا�ص.  اأكد  جهته  من 
لـ"االأورا�ص نيوز" اأن برنامج التكوين املكثف 
انتهجتها  التي  اأهم اخلطوات  بني  من  يعترب 
الطلبة  من  العديد  كون  اخلا�سة  املدار�ص 
ناهيك  املــبــادئ،  وفــق  اللغة  لتعلم  بحاجة 
اإال  عن م�ساعدتهم يف تعلمها يف وقت ق�سري 
اأن دمج الدرو�ص يف �ساعات قليلة قد ي�سكل 
الذي  التعلم  منهجية  على  كبريا  �سغطا 
اإن  خا�سة  املعلومات  ك�سب  يف  خلطا  يحدث 
خلل  من  اأي�سا  اأكــد  "ريا�ص"  مهمة،  كانت 
تبقى  اأنــهــا  املكثفة  ــص  ــدرو� ال عــن  حديثه 
تعلم  يحتاج  مــن  كــل  اأمـــام  الوحيد  اخلــيــار 
اللغة يف وقت ق�سري خا�سة الطلبة والعمال، 
اأين باتت جل املدار�ص ت�ستعني بالتعليم عن 
للتعليم  ب�سرية  ال�سمعية  الو�سائل  طريق 
ال�سريع كما اأن العديد منها اأم�ست اتفاقيات 
وا�سع  تهافت  اإىل  اأدى  مما  اأروبية  دول  مع 

عليها.
ملجاأ  مبثابة  اأ�سحت  اخلا�سة  فاملدار�ص 
درو�ص  اأن  خا�سة  لــلآبــاء،  حقيقي  حل  اأو 
التعليم املكثف ت�سمن مكانا منا�سبا الأبنائهم 
مفيد  �ــســيء  يف  العطلة  وقـــت  ال�ــســتــغــلل 

االأجنبية  الــلــغــات  �ــســهــادات  اإىل  بالنظر 
اأجل  من  املهمة  ال�سهادة  مبثابة  باتت  التي 
املجاالت،  خمتلف  يف  عمل  على  احل�سول 
كبرية  قــوة  الــذاتــيــة  لل�سرية  ت�سيف  فهي 
عند التقدم لطلب العمل �سواء يف املوؤ�س�سات 
اخلا�سة اأو العمومية، حيث تكون للمتح�سل 
على �سهادة يف اللغات فر�ص اأكرب يف احل�سول 
العمل ولهذا فاملدار�ص اخلا�سة و�سعت  على 
املتو�سط  بالدخل  مقارنة  مرتفعة  اأ�سعارا 
الواحد  ال�سهر  ف�سعر  اجلزائري  للمواطن 
و3000   2500 مابني  ال�سنة يرتاوح  اأثناء 
اأثناء العطلة  اللغات املكثفة  اأما �سعر  دينار 
 16000 بــني  يـــرتاوح  ف�سعرها  ال�سيفية 
على  الطالب  يتح�سل  اأين  دينار،  و18000 
اأن  ميكن  الدولة  طرف  من  "ديبلوم" معتمد 
يحتاجها  التي  الذاتية  �سريته  به  يدعم 

خلل م�ساره املهني.
التعليم املكثف خلل العطلة ال�سيفية يفتح 
يتهافت  فقد  الطلبة،  اأمام  م�ستقبلية  اآفاقا 
يف  الراغبني  اأوالئــك  خا�سة  عليها  الكثري 
اأ�سحاب  وحتى  اأجنبية  دول  اإىل  الهجرة 
الدولة،  خارج  اأعماال  ميلكون  ومن  االأعمال 
اال�ستغناء  اأجــل  من  اللغات  يتعلمون  فهم 
اأخرى  دول  يف  تواجده  اأثناء  املرتجم  عن 
املدار�ص وطلبة  العمل، وحتى تلميذ  ق�سد 
املكثف  للتعليم  بــحــاجــة  فــهــم  اجلــامــعــات 
واأي�سا  م�ستوياتهم،  لرفع  االأجنبية  للغات 
الدرا�سية  حياتهم  يف  اللغة  ال�ستعمال 
الو�سية  الــوزارة  على  يبقى  لكن  والعلمية، 
فر�ص رقابة على اأ�سحاب املدار�ص اخلا�سة 
التكوينية  الــدورات  اأ�سعار  حتديد  اأجل  من 
االهتمام  بعد  فيها  امل�ساربة  عن  واالبتعاد 
تطوير  يف  الراغبني  من  الكثري  اأواله  الذي 

قدراتهم واأنف�سهم واإمكانياتهم.

تعي�ص �لكثري من �لعائالت �لتي �جتاز �أبناوؤها �متحانات �شهادة �لبكال�ريا لهذه �ل�شنة، حتت �ل�شغط يف �لفرتة �حلالية 
مع �قرت�ب م�عد �الإعالن عن نتائج �المتحان خالل �الأيام �لقليلة �ملقبلة، حيث تعي�ص هذه �لعائالت ومعها �لتالميذ 
على �الأع�شاب بالنظر لك�ن �لكثري من �لتالميذ وحتى �أهاليهم يعتربون �لبكال�ريا مبثابة �متحان م�شريي طيلة �مل�ش��ر 

�لدر��شي وه� �الأمر �لذي جعل �حلياة متذبذبة لدى هذه �لعائالت ومعلقة �أكرث باإعالن �لنتائج.

تلجاأ �لعديد من �الأ�شر و�لعائالت �الور��شية على غر�ر بقية �لعائالت عرب �ل�طن، �إىل �لبحث عن منازل و�شقق للكر�ء باملناطق �ل�شاحلية بهدف ق�شاء �لعطلة و�ال�شتجمام خالل م��شم �ال�شطياف من كل عام، حيث تخ�ش�ص ميز�نية خا�شة لهذ� 
�لغر�ص، ومع �قرت�ب عيد �الأ�شحى لهذ� �لعام، جتد �لعديد من �لعائالت �إ�شكاال يف �لتنقل و�ختيار �ل�قت �الأن�شب لل�شفر وبني تد�خل �مليز�نيات، وه� ما دفع بالعديد منها �إىل تاأجيل �شفرها وعطلها بعد �نق�شاء عيد �الأ�شحى �ملبارك.

عبد الهادي.ب

نا�سر. م

باالإ�سافة  العام،  لهذا  املدر�سية  النتائج  تاأخر  ظل  ويف  هذا 
ــة  االآون يف  اجلــزائــر  ت�سهدها  التي  املتكررة  ـــداث  االأح اإىل 
االأخرية، �ساهم االأمر يف تاأخري وتاأجيل العديد من الن�ساطات 
املوؤ�س�سات  خمتلف  داأبت  التي  والثقافية  الرتفيهية  والربامج 
على تن�سيطها خلل ف�سل ال�سيف، وهو ما خلف ا�ستياء وا�سعا 
الأبنائهم  وم�ستقر  ملذ  عن  يبحثون  الذين  املواطنني  و�سط 
بهدف التخفيف عنهم وت�سجيعهم على الرتفيه والت�سلية بعد 
والواجبات  الدرا�سة واجلد، وبني كرثة االلتزامات  اأ�سهر من 

التي تقع على عاتق االآباء، اختار العديد منهم تاأجيل ق�ساء 
االأ�سحى  عيد  انق�ساء  بعد  ال�ساحلية  املناطق  يف  العطلة 
املبارك امل�سادف لبدايات �سهر اأوت القادم، يف حني عمدوا اإىل 
باأ�سعار خيالية خا�سة  البحر  �سقق ومنازل مطلة على  حجز 
اأنها تتزامن مع االكتظاظ الذي تعرفه خمتلف ال�سواطئ يف 

هذه املناطق.
ومن اأبرز الواليات ال�ساحلية التي تلقى اإقباال وا�سعا من قبل 
املواطنني، جيجل و�سكيكدة وتيبازة اإىل جانب والية بجاية 

�سكانها بكراء منازلهم  العديد من  وتيزي وزو، والتي ي�ستعني 
اأن  االأرباح، خا�سة  املزيد من  لك�سب  خلل مو�سم اال�سطياف 
ملحوظ  ارتفاع  يف  ال�سواحل  نحو  يحج  الــذي  الهائل  العدد 
هذه  ت�سهدها  التي  املرتفعة  االأ�سعار  ورغم  الأخرى،  �سنة  من 
البيوت والتي تفوق اأحيانا 5 مليني �سنتيم للأ�سبوع الواحد، 
حيث  الزوار،  قبل  من  رهيبا  واهتماما  اإقباال  تعرف  اأنها  غري 
ك�سف ال�سيد "كمال.ن" اأنه يقوم بحجز منزل خلل كل مو�سم 
ال�ساحلية  الواليات  اإحدى  اإىل  عائلته  ال�سطحاب  ا�سطياف 

وال يهتم كثريا بال�سعر بقدر اهتمامه براحة املكان وملئمته 
الوقت  يف  و�سرح  ونظيف،  حمرتم  اإطار  وفق  اأ�سرته  الجتماع 
دينار   6000 اإىل  اأحيانا  ي�سل  ــد  واح يــوم  �سعر  اأن  ــه  ذات
جزائري، ورغم ذلك ال يجد �سررا يف دفع املبلغ مادام االأمر 
بقية  ت�سهد  حني  يف  فقط،  اأ�سبوعني  اأو  اأ�سبوع  على  مقت�سرا 
اأيام ال�سنة اأعماال �ساقة له ولزوجته واأبنائه اأي�سا، وبق�ساء 
التنزه،  بع�ص الوقت يف اال�ستجمام والرتفيه والت�سلية وكذا 

يتمكن من العودة لعمله بن�ساط وحيوية اأكرب.

�سميحة.ع  

فوزية.ق

تهنئةتهنئةتهنئةتهنئة
مبنا�سبة جناح التلميذة املجتهدة

ريتاج"   "عثامنة  
يف �سهادة التعليم االبتدائي عن جدارة وا�ستحقاق 
مبعدل 9.80  وبهذه املنا�سبة ال�سعيدة يتقدم لها 

كل اأفراد العائلة وخا�سة الوالدين الكرميني باأحر 
التهاين واأحلى االأماين املمزوجة باأحلى واأطيب 
التربيكات متمنني لريتاج م�سوارا درا�سيا موفقا 

وحافل بالنجاحات.

عن جدارة وا�ستحقاق نال التلميذ 
ب�لطيف"  "علي 

�سهادة التعليم املتو�سط مبعدل 11.22 وبهذه 
املنا�سبة ال�سعيد ة يتقدم له ابن العم ال�سيد 

حبيب بولطيف وكل اأفراد العائلة باأحر 
التهاين واأطيب االأماين متمنيني له املزيد من 

النجاح والتوفيق يف باقي م�سواره الدرا�سي.

مبنا�سبة جناح املجتهدة
 "�أميمة ملريي" 

يف �سهادة التعليم املتو�سط مبعدل: 14.80 يتقدم 
لها ابن عمتها ال�سيد "حبيب بولطيف" كل اأفراد 

العائلة باأحر التهاين متمنني لها التاألق يف م�سوارها 
الدرا�سي واملزيد من التفوق الدرا�سي وعقبال 

لنجاحات و�سهادات اأخرى.

كلل �سهر الليايل وتعب االأيام بفرحة التو�سف وقت 
جناحك

 "بثينة زملاط " 
ونيلك �سهادة التعليم املتو�سط مبعدل 14.90، فكنت 

بهجة البيت و�سروره و�سعادته، وبهذه املنا�سبة 
يتقدم ابن خالتك ال�سيد "حبيب بولطيف" وكل 
اأفراد العائلة باأحر التهاين واأجمل التربيكات، 

متمنني لك املزيد من التفوق والنجاحات.
�ألف �ألف مربوك�ألف �ألف مربوك�ألف �ألف مربوك�ألف �ألف مربوك



�أهم �الأحد�ث و�ال�شتك�شافات 
�لف�شائية يف 2019 

مدير  بريدين�ستاين،  جيم  تــوقــع 
الهبوط  عملية  بعد  نــا�ــســا،  وكــالــة 
على  الوكالة  ذتها  نفَّ التي  االأخــرية 
''االآن  مبا�سر:  بــث  ــاء  اأثــن ــريــخ.  امل
التنفيذ  قيد  اأ�سياء  هناك  نا�سا،  يف 
موجودة  كــانــت  الــتــي  تلك  مــن  اأكـــرث 
�سنوات  مــدار  على  م�سى  وقــت  اأي  يف 
عـــدة''. واأ�ــســاف قــائــًل: ''ال اأعــرف 
كل  تنهمر  ثم  جفاٌف،  اإنَّــه  عــددًا،  لها 
اإ�سارة  يف  ــاأة''،  ــج ف الن�ساطات  هــذه 
خلل  الوكالة  اأن�سطة  تراجع  اإىل 

ال�سنوات املا�سية.
بحدث   2019 عــام  نا�سا  وت�ستهّل 
تـــاريـــخـــي غــــري مـــ�ـــســـبـــوق. فـــاأبـــرز 
 2019 يف  الف�سائية  اال�ستك�سافات 
فقد  ــعــام.  ال يف  ــوم  ي اأول  يف  �سيبداأ 
 New نا�سا  ف�ساء  �سفينة  ت  ا�ستمرَّ
اأن  بعد  التحليق،  يف   Horizon
كواكب  )اأبعد  بلوتو  كوكب  جتــاوزت 
يوليو  �سهر  يف  ال�سم�سية(،  املجموعة 

.2015
كايرب،  حــزام  يف  اجل�سم  هــذا  ويقع 
على بعد حوايل 4 مليارات ميل )6.5 
ويعتقد  ــص،  االأر� من  كيلومرت(  مليار 
حبة  �سكل  على  �سخرة  ــه  اأنَّ العلماء 
فول �سوداين. وعلى مدار ليل يوم 31 
دي�سمرب- ليلة راأ�ص ال�سنة اجلديدة- 
ودخواًل يف يوم 1 يناير، �سيحّلق م�سبار 
بالقرب من هذا   New  Horizon

اجل�سم الغام�ص ويدر�سه وي�سوره.
يقدر العلماء طوله بحوايل 20 ميًل 
)32 كيلومرتًا(، وعر�سه بحوايل 12 
ميًل )22 كيلومرتًا( اأي اأنَّه يف حجم 
مدينة تقريبًا. وعندما ت�سل �سفينة 
بالقرب   New Horizon الف�ساء 
اأبعد  هــذا  �سُي�سبح  ثــول،  األتيما  من 
و�سلت  االإطـــلق  على  ف�سائي  ج�سم 

اإليه الب�سرية.
على  تهبط  اأمة  اأول  ال�سني  �ست�سبح 

اجلانب البعيد من القمر
تتابع ال�سني حملة دوؤوبة ال�ستك�ساف 
 Chang’e القمر، اأطلقت عليها ا�سم
القمر  ــهــة  اإل مــن  مــاأخــوذ  )واال�ـــســـم 
مب�سبار  احلملة  وبــداأت  ال�سينية(. 
اأُطلق  الــذي   ،Chang’e-1القمر
ثم   .2007 عام  من  اأكتوبر  �سهر  يف 
تبعته بعثتان ت�سّمنتا مركبات اإنزال، 
للبث،  �سناعية  واأقــمــارًا  وحــوامــة، 

واأُطلق  �سغرية.  �سناعية  واأقــمــارًا 
Chang’e-4 يوم 7 دي�سمرب، و�سوف 
اإنزال، وحوامة  اإنزال مركبة  يحاول 
جديدة على اجلانب البعيد من القمر 
تفعل  دولــة  اأول  لت�سبح   ،2018 يف 
ذلك. و�ستكون هذه املغامرة ال�سينية، 
اإذ اإن بكني �سيكون لها ن�سيب كبري من 

اال�ستك�سافات الف�سائية يف 2019.
القمر  �ــســوء  اأن  احلـــظ  ح�سن  مــن 
''زخة  روؤيــة  دون  يحول  لن  ال�ساطع 
ال�سهب ال�سنوية'' هذه. و�ستبداأ ذروة 
التا�سعة  ال�ساعة  حــوايل  يف  احلــدث 
ال�سرقية  املنطقة  بتوقيت  م�ساًء، 
يناير،   3 يـــوم  املــتــحــدة،  لــلــواليــات 

و�سي�ستمر حتى فجر اليوم الثاين.
 50 مــن  الرباعيات  زخــة  تنتج  قــد 
ملا  وفقًا  ال�ساعة،  يف  �سهاب   100 اإىل 
يجب  لكن   ،EarthSky موقع  ذكره 
يف  االإظــلم  �سديدة  �سماًء  تكون  اأن 
�سهاب يف  اأكرث من  روؤية  ليمكن  الليل، 

الدقيقة.
للطريان   SpaceX �سركة  تــريــد 
والف�ساء التي اأ�س�سها اإيلون ما�سك اأن 
ترتك ب�سمة قوية على اال�ستك�سافات 
الف�سائية يف 2019. لذا تخطط اإىل 
اجلديدة  ل�سفينتها  جتريبي  اإطــلق 
Crew Dragon. اإذ �سوف ير�سلونها 
كانافريال  كيب  قاعدة  من  مدار  اإىل 
االأمريكية.  فلوريدا  بوالية  اجلوية 
ال�سفينة ل�سالح  نعت هذه  ممت و�سُ �سُ
ا�ستبدال  يف  للم�ساعدة  نا�سا،  وكالة 
الــفــ�ــســاء )جمع  مــكــوكــات  اأ�ــســطــول 
مكوك( التابعة للوكالة، التي خرجت 

عن العمل يف 2011.
والهدف النهائي هو نقل رواد الف�ساء 
الدولية  الف�ساء  حمطة  واإىل  مــن 
ال�سفينة  ا�ستخدام  عن  )واال�ستغناء 
رحلة  اأول  يف   .)Soyuzالرو�سية
 Crownال�سفينة ــذه  ــه ل طــــريان 
املــركــبــة  �ــســرتتــبــط   ،Dragon
مبحطة الف�ساء، وتنفك اأوتوماتيكيًا 
رواد  وجــود  دون  مــن  لكن  ـــدار،  امل يف 
االختبار  هــذا  ويــهــدف  متنها.  على 
الإجـــراء  اآمــــن،  الــنــظــام  اأنَّ  ــار  ــه الإظ
متنها  على  حتمل  جتريبيتني  رحلتني 
يف  اإطلقهما  املخطط  من  اأ�سخا�سًا 

وقٍت الحق من العام.

 12 اإطــلق   SpaceX �سركة  تاأمل 
املــدار  يف  تقريبًا  �سناعي  قمر  األــف 
خلل العقد املقبل، مما �سيجعل كمية 
حاليًا  املوجودة  الف�سائية  املركبات 
للغاية.  يف مدار االأر�ص تبدو �سئيلة 
االأر�ــص  تغطية  اإىل  اخلطة  وتهدف 
كثريًا  ــرع  ــس اأ� ــت  ــرتن اإن بخدمة  كلها 
اأي خدمة  واأرخ�ص، واأكرث مرونة من 
اإنرتنت حالية. وح�سلت ال�سركة على 
موافقة هيئة االت�ساالت الفيدرالية 
لكن هناك  ال�سبكة.  لبناء  االأمريكية 
وهو   SpaceXلـ رئي�سي  مناف�ص 
يف  مقرها  �سركة  وهي   .OneWeb
من  العديد  الإطـــلق  تخطط  لــنــدن، 
لتبداأ اخلدمة يف  ال�سناعية،  االأقمار 
اإطلق  املقرر  ومن  ممكن.  وقت  اأقرب 
االأقمار ال�سناعية الع�سرة االأوىل يف 
بداية هذه ال�سنة على االأرجح، خلل 
بعد،  اليوم  ُيحدد  مل  ولكن  فرباير، 
10 اأقمار اأخرى، يف �سهر  وقد يتبعها 

اأغ�سط�ص.
تعمل   SpaceX �سركة  غرار  وعلى 
�سفينة  بناء  على   Boeing �سركة 
وكالة  ت�ساعد  اأن  املقرر  من  ف�ساء، 
الف�سائي  مكوكها  ا�ستبدال  يف  نا�سا 
وتنقل الرواد من واإىل املدار. وحتمل 
 CST-100 ا�سم   Boeing �سفينة 
االأوىل  البعثة  �ستكون   ،Starliner
بل  املركبة  �ستطري  اإذ  طــاقــم،  دون 
 Boeing طيار اإىل الف�ساء. واأرادت
جتريبي  اإطــــــلق  عــمــلــيــة  تــنــفــيــذ 
جرى  لكن  العام،  بداية  يف  ل�سفينتها 
يف  ال�سمامات  يف  ت�سريب  اكت�ساف 
االختبار، مما دفع وكالة نا�سا لتاأجيل 

املحاولة عدة اأ�سهر. ومت حتديد �سهر 
دون  لــلإطــلق  زمني  كــاإطــار  مــار�ــص، 

حتديد اليوم.
اأ�سرع ج�سم �سنعه الب�سر �سيمر اأمام 

ال�سم�ص
التابع   )PSP( باركر  م�سبار  م  حطَّ
القيا�سي،  الــرقــم  بــالــفــعــل  لــنــا�ــســا 
باعتباره اأ�سرع ج�سم ا�سطناعي. ويف 
امل�سبار  جتاوز  اإذ  املا�سي.  نوفمرب   5
 212 ال�سم�سي ب�سرعٍة تفوق  الغلف 
األــف   341( ال�ساعة  يف  ميل  األـــف 
ُيقارب  ما  اأي  ال�ساعة(،  يف  كيلومرت 
120 ميًل يف الثانية )193 كيلومرتًا 

يف الثانية.
 SpaceX �شتطلق �أول ركاب 

ب�شريني تقلهم �ل�شركة
 SpaceX �سركة  اأطلقت  اأن  بعد 
ت�سل،  موؤ�س�ص  ما�سك،  الإلني  اململوكة 
دون    Crew Dragon بــعــثــة 
هذه  �سُتطلق  فاإنها  ب�سري،  اأي  وجود 
رواد  من  اثنان  متنها  وعلى  املركبة 
على  و�سيكون  نا�سا.  وكالة  من  ف�ساء 
دوغل�ص  الف�ساء  رائدا  الرحلة  منت 
هوريل وروبرت بنكني، وكلهما ُيعترب 
الف�ساء.  رحــلت  يف  املُتمر�سني  مــن 
داخــل  يــطــري  مــن  اأول  و�سي�سبحان 
التابعة   Crew Dragon كب�سولة 

SpaceX ل�سركة
الــ�ــســني ُتــخــطــط الإجـــــراء اإطـــلق 
جتريبي ملركبة ف�ساء جديدة حُمملة 

باالأ�سخا�ص
االأيــدي،  مكتوفة  ال�سني  جتل�ص  ال 
اخلا�سة  الــ�ــســركــات  ُتــر�ــســل  بينما 

اأُنــا�ــســًا  االأخــــرى  الف�ساء  ووكــــاالت 
الإجــــراء  ُتــخــطــط  اإذ  ـــــدار.  امل اإىل 
عليها  ُتطلق  ملركبة  جتريبي  اإطــلق 
املركبات  مــن  اجلــديــد  ''اجلــيــل  ا�سم 
ما  ـــٍت  وق يف  املــاأهــولــة''  الف�سائية 

منت�سف العام املقبل.
اأ�ــســخــا�ــصٍ يف  اأي  ــن يــكــون هــنــاك  ل
�سيحدث.  الــذي  التجريبي  االإطــلق 
املطاف  نهاية  يف  ال�سني  ترغب  ولكن 
 4 بني  ما  لنقل  املركبات  ا�ستخدام  يف 
اإىل 6 من رواد الف�ساء ال�سينيني اإىل 

املدار.
اأواخر 2019: ال�سني تعتزم اإطلق 
نة منه اإىل  بعثة اإىل القمر جللب عيِّ

االأر�ص
اأكــرث  هــي   Chang’e-5 �ستكون 
طموحًا  القمر  اإىل  ال�سينية  البعثات 
مركبة  �ــســتــحــاول  اإذ  االآن.  حــتــى 
ما  داخــل  والــتــدفــق  احلفر  الهبوط 
كغم(   2.3( اأرطاٍل  خم�سة  من  يقرب 
تعود  ثــمَّ  ومــن  القمرية،  الرتبة  من 
حت�سل  وبهذا  االأر�ـــص.  اإىل  بعيناٍت 
ال�سني على اأول عيناٍت من القمر على 

االإطلق. 
 SpaceX  :2019 عـــام  اأواخـــــر 
تعتزم اإجراء اإطلٍق جتريبي ملركبة 

ف�ساء جديدة
SpaceX على �سفينٍة  تعمل �سركة 
قدمًا   387 طولها  يبلغ  �ساروخية 
 Big'' ا�ــســم  وحتــمــل  مـــرتًا(    118(
وتبني    .''Falcon Rocket
املركبة،  من  الُعلوي  اجلــزء  ال�سركة 
داخل   ،Starship ا�سم  يحمل  الذي 
مبنى �سخم يف لو�ص اأجنلو�ص بوالية 
كــالــيــفــورنــيــا االأمـــريكـــيـــة. واأعــــرب 
ُم�سمميها،  وكبري  ال�سركة  موؤ�س�ص 
ال�سركة  رئي�سة  �سوتويل،  وغــويــن 
اآمالهما  عن  بها،  العمليات  ومــديــرة 
للمركبة  جتريبي  اإطــلٍق  اإجــراء  يف 
تك�سا�ص  جنوب  يف  جتارب  من�ساأة  من 
يتم  ولكن   ،2019 عام  نهاية  بحلول 
�سركة  وتعمل  بــعــد.  الــيــوم  حتــديــد 
مماثلة  خيمة  بناء  على   SpaceX
لها يف من�ساأتها يف بوكا ت�سيكا بوالية 
ال�سركة  مــت  قــدَّ وكــذلــك  تك�سا�ص. 
ترخي�ص  على  للح�سول  طلبًا  موؤخرًا 
الطريان  اإدارة  من  جتريبي  اإطــلق 
الطلب  ويــ�ــســتــغــرق  ــة.  ــي ــدرال ــي ــف ال
االإطلق  اإجــراء  يت�سنَّى  حتى  عامني 
اأن  مُيكن  الذي  التجريبي،  والهبوط 
لريتفع  فقط  دقائق   6 نحو  ي�ستمر 
حوايل 16.400 قدم )5000 مرت(.
ك�سوف ال�سم�ص احللقي �سيكون مرئيًا 

يف دول كثرية
ال يــــدور الــقــمــر حـــول االأر�ـــــص يف 
يبدو  لــذا  مثالية،  اأو  كاملة  دائـــرة 
ويف  واأبعد.  اأ�سغر  االأحيان  بع�ص  يف 
حال َحَجَب القمُر ال�سم�َص خلل هذا 
الوقت، حتدث ظاهرة ك�سوف ال�سم�ص 
القمر  دائــرة  ُتغطي  ال  حنَي  احللقي، 
لي�ص  ولكن  ال�سم�ص  ُقر�ص  ال�سوداء 
يف  املُــرتــقــب  احلـــدث  �سيكون  ُكــلــيــة. 
2019 ظاهرًا يف بع�ص اأجزاء اأوروبا، 
اإىل  واإفريقيا،  واأ�ــســرتالــيــا،  واآ�ــســيــا، 
الهادي  املحيطني  من  اأجـــزاء  جانب 

والهندي.

اأبعد مغامرة خا�سها الب�سر..
درا�صة الأربعاء 22 يونيو 2969/ 03  جويلية 2019 املوافق لـ 30 �شوال 161440

ال�ستك�سافات الف�سائية يف 2019 �ستكون فريدة من نوعها
 Falcon عن �أق�ى نظام �إطالق �ش��ريخ يف �لعامل )يدعى SpaceX يف 2018، ك�شفت �شركة
Heavy(، و�أر�شلت �شيارة �إىل ما ور�ء �ملريخ، و�شاعدت يف �إطالق �لعديد من �ل�ش��ريخ �ملد�رية �أكرث  
من �أي �شنة م�شت منذ 1990. كما كان عام 2018 غاية �الأهمية بالن�شبة ل�كالة نا�شا �الأمريكية. 

فقد �أعلنت وكالة �لف�شاء �الأمريكية عن �أول ط��قم من رو�د �لف�شاء لقيادة مركبات ف�شاء جتارية على 
م�شبار�ً  و�أر�شلت  �الأر�ص،  لك�كب  �شبيهة  ك��كب  للبحث عن  ��شتك�شاف جديدة  وبد�أت رحلة  �الإطالق، 
مت �ل�شني حمطة ف�شاء  »للم�ص« �ل�شم�ص، وهبط �الآيل InSight على �ملريخ. يف �لفرتة ذ�تها حطَّ

تاأمل �سركة SpaceX اإطالق 12 
األف قمر �سناعي تقريبًا يف املدار 

خالل العقد املقبل، مما �سيجعل 
كمية املركبات الف�سائية املوجودة 

حاليًا يف مدار الأر�س تبدو �سئيلة 
للغاية. وتهدف اخلطة اإىل تغطية 
الأر�س كلها بخدمة اإنرتنت اأ�سرع 
كثريًا واأرخ�س، واأكرث مرونة من 

اأي خدمة اإنرتنت حالية.

�سيكون العام املقبل ا�ستثنائيًا فيما يتعلق 
بالأحداث املتعلقة بالف�ساء، اإذ اإن بع�س 

ال�ستك�سافات الف�سائية يف 2019 �ستكون غري 
م�سبوقة. وكان 2018 عامًا زاخرًا بالأحداث 

الف�سائية، ويبدو اأن 2019 �سيوا�سل 
هذا الزخم، ح�سبما ورد يف تقرير ملوقع 
الأمريكي.  Business Insider
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باأداء  تقوم  النا�ص  اأّن  الروتني؛  م�سكلة 
يف  اال�ستيقاظ  من  بــدًءا  حتبها،  ال  اأمــور 
لي�سوا  مهنة  مبمار�سة  مروًرا  مبكر،  وقت 
�سغوفني بها، وانتهاًء بيوم ممل بني البيت 
االإجـــازات،  ينتظرون  فهم  لــذا  والعمل، 
على  ترغمك  املجتمع  ثقافة  وللأ�سف 
تغيري الروتني يف االإجازة وب�سكل �سلبي، 
اأوقـــات  وتغيري  ال�سهر  ـــادات  ع فتظهر 
ب�سكل  الد�سمة  الوجبات  واأكــل  الــنــوم، 
من  اأّنه  يظهر  هنا  ومن  وغريها،  مفاجئ، 
ال�سعب وجود روتني يتلءم مع اجلميع؛ 
اخلا�ص،  مبزاجه  متفرد  �سخ�ص  كل  الأّن 
ولن ي�سل ال�سخ�ص اإىل روتني ُير�سيه اإال 
ويخطئ  اأويل  روتني  ببناء  يقوم  اأن  بعد 
باأ�ص  وال  وهــكــذا،  اآخــر  ويجرب  وُيــعــّدل 
فقط،  باالأ�سبوع  واحــد  يوم  يف  بالتغيري 
ولكي  وا�سح،  ب�سكل  الروتني  ك�سر  بدون 
البد  له،  ملئًما  روتيًنا  ال�سخ�ص  يبني 

يقوم  وجديدة  ح�سنة  عــادات  ُيّكون  اأّن 
اأّن  والبــد  اليومي،  نظامه  يف  باإدخالها 
تتوافر اخل�سائ�ص االأربع االآتية يف هذه 

العادات:
- اأّن تكون �سديدة الو�سوح.

ــا  اأداءه حتبي  كي  ُمغرية؛  تكون  اأّن   -
ب�سكل يومي.

- �سهلة و�سل�سة وغري معقدة.
بالر�سا  ــًرا  مــبــا�ــس ــوًرا  ــع ــس � متــنــحــك   -

واالإجناز.

ن�شائح لروتني هادئ
تعني  ال  الــطــويــلــة  الــعــمــل  ــاعــات  �ــس
فاإذا  االإنتاجية،  من  املزيد  بال�سرورة 
م�سروعهم  اأو  عملهم  ميلكون  ممن  كنِت 
منظم  ب�سكل  الأدائــه  خططي  اخلا�ص، 
وغري مرهق، وقبل فرتة ال باأ�ص بها من 
موعد ت�سليمه؛ كي ال ت�سبحي حمدودة 
وتوتر  ب�سغط  وُت�سابي  ق�سرية،  بفرتة 
�ساعات  تــكــون  اأّن  وُيــفــ�ــســل  عــالــيــني، 
االإجناز خالية من اأي ُملهيات خارجية، 
من  املفاجئة  والزيارات  كاالت�ساالت، 

ِقبل بع�ص االأ�سخا�ص.
تعملي  اأن  فــاإّمــا  موظفة،  كنِت  اإذا   -

اأّن حُتبي ما تعملني، يف  اأو  فيما حتبني، 
احلالة االأوىل: خ�س�سي لذاتك 3 اإىل 
عميقة  مبهام  للقيام  تهدف  �ساعات   4
ــادرة  ــب وامل »للتفكري  بعيد  مـــدى  ذات 
اأهمية  وتكمن  جديدة«،  اأمــور  وابتكار 
هذه اخلطوة يف خلق القيمة للعمل، اأما 
االأمور  ملتابعة  فهي  املتبقية؛  ال�ساعات 
القدمية واملكررة، مثل متابعة امل�ساريع 
احلالة  ويف  والتقارير،  واالتــ�ــســاالت 
يومًيا  �ــســاعــات   3 خ�س�سي  الثانية: 
تكوين  اأو  جــديــدة،  مــهــارات  الكت�ساب 
م�سروع جديد حلياتك، فعلى مدار �سنة 
كاملة �سُتفتح لك اأبواب مهنية اأخرى يف 

جمال حتبينه.
الفرد  يق�سيها  اأّن  من  اأق�سر  احلياة   -
تعدد  لــذا  امل�سني،  واجلــهــد  الــكــّد  يف 
�سروري  اأمـــُر  الــيــوم  يف  االهــتــمــامــات 
يجعل لليوم متعة، مثل ق�ساء الوقت مع 
والقراءة،  واللعب  والعائلة  االأ�سدقاء 
املت�سارعة  الوترية  ذات  احلياة  فنمط 
على  عــبــًئــا  ُي�سكل  ــعــايل  ال والــ�ــســغــط 
النف�ص الب�سرية، عك�ص الروتني الهادئ 
الـــذي يــقــوم الــفــرد مــن خــللــه بـــاأداء 

مهامه ب�سل�سة واأريحية.

ال  تــكــاد  مو�سة  الفرن�سي  املناكري 
يتلءم  كل�سيكي  خيار  وهو  تبطل، 
ولكن  واملنا�سبات،  االإطلالت  وجميع 
اجلنون  مــن  قليًل  اأدخــلــنــا  لــو  مـــاذا 
املناكري  ــة  ــاب رت لك�سر  والــ�ــســيــحــة 
مبتكرًا  طابعًا  واإعطائه  الفرن�سي 

بعيدًا عن املاألوف.
املناكري  عن  ابتعدت  لو  راأيــِك  ما  اإذًا 
املعهودة،  بكل�سيكّيته  الفرن�سي 
املطفاأ  اأو  اللمع  االأ�سود  اإليه  واأدخلت 
ناعمة  نقو�سًا  واأ�ــســفــِت   Matte

وممّيزة.
ــِت  اأن الفرن�سي  املــنــاكــري  ولتطبيق 

بحاجة اىل:
- وعاء �سغري من املاء الدافئ

- مزيل طلء االأظافر
مع  القلم  �سكل  على  الطلء  مزيل   -

راأ�ص ري�سة
- مق�ص

- مقّلم االأظافر
- اأداة اإزالة اللحم امليت

- كرمي اإزالة اللحم امليت

- مرّطب اليدين
- من�سفة �سغرية

- كرات القطن
- �سريط ال�سق

- الطلء املوؤ�ّس�ص
- طلء اأظافر بلون اأ�سود

اأو  ال�سفاف  باللون  اأظافر  طلء   -
املخ�س�ص للفرن�سي
- من�ّسف االأظافر

حــواء

زيت �خلروع و�حلناء 
ال�ستعادة كثافة �ل�سعر

�سعفه  ت�سبب  التي  اخلارجية  العوامل  من  للكثري  ال�سعر  يتعر�ص 
ببع�ص  اال�ستعانة  خلل  من  اإنقاذه  ميكن  لكن  وه�سا�سته.  وت�ساقطه 
الو�سفات الطبيعية التي تعيد اإليه �سحته وكثافته وملعانه الطبيعي.

وهي  اخلروع،  وزيت  احلناء  و�سفة  بتح�سري  ين�سح  احلالة  هذه  ويف 
حتتوي على:

 القليل من بودرة احلناء، �سفار بي�ستني، ب�سع نقاط من زيت اخلروع، 
ب�سع نقاط من زيت االأفوكادو.

الدافئ وحترك جيدًا مبلعقة خ�سبية  املاء  بودرة احلناء يف  تذوب 
للح�سول على عجينة �سميكة ومن دون تكتلت.

ي�ساف �سفار البي�ص ثم زيت اخلروع والزيتون ومتزج املكونات جيدًا. 
يطبق القناع على كل م�ساحة ال�سعر ويرتك ملدة 4 �ساعات بعد تغطية 

الراأ�ص بقبعة اال�ستحمام.
املنا�سب،  وال�سامبو  الــدافــئ  باملاء  جيدًا  ال�سعر  يغ�سل  ذلــك  بعد 
وللح�سول على اأف�سل نتيجة اأي ال�ستعادة كثافة ال�سعر يجب تطبيق 

الو�سفة مرة �سهريًا.

ال�شبانخ وامللفوف يف و�شفة واحدة لإخفاء التجاعيد

تعرب �لكثري�ت عن �شجرهن من 
مهام �لي�م �العتيادية، لذ� يتمنني 
تغيري جمريات ي�مهن، وينتظرن 
�لُعطل و�الإجاز�ت بفارغ �ل�شرب، 

ولكن ماذ� ل� كان لهذ� �لروتني �أهمية 
كبرية يف حتقيق جناح �الأفر�د؟

من هذ� �ملنطلق ي�ؤكد �خلرب�ء 
�الإجتماعي�ن على �أهمية �لروتني، 
فكيف نق�م ببناء روتني يتالءم مع 
�ملز�ج و�لرغبات وظروف �حلياة؟

كيف ت�شنعني روتيًنا ممتًعا؟

وامللفوف،  ال�سبانخ  قناع  فعالية  واأكرثها  الو�سفات  تلك  ومن 
من  200غ  ال�سبانخ،  اأوراق  من  غ   200 اإىل  حت�سريه  ويحتاج 
امللفوف االأخ�سر، ربع كوب من زيت الزيتون الطبيعي وربع كوب 

من الكرمي فرا�ص.
تنقع اخل�سار يف املاء املغلي ملدة 5 دقائق.

الزيتون  زيت  مع  اخللط  يف  وتو�سع  ذلك  بعد  منه  تنزع   
والكرمي فري�ص. 

تخفق حتى تتحول اإىل مزيج من�سجم ومن دون تكتلت.
ولل�ستخدام، ينظف الوجه والعنق جيدًا ويطبق القناع 
باملاء  غ�سله  قبل  دقائق   8 ملــدة  يــرتك  ب�سرتهما،  على 

الفاتر ثم البارد. 
وللح�سول على اأف�سل نتيجة والإخفاء اخلطوط والتجاعيد 

تدريجيًا ين�سح بتطبيق القناع مرة ا�سبوعيًا.
وميكن االحتفاظ بالكمية الزائدة من الو�سفة ملدة 3 ايام 

ال اأكرث يف الثلجة ال�ستخدامها يف مرات الحقة.

مع مرور �ل�شن��ت، تبد�أ عالمات �لتقدم يف �ل�شن بالظه�ر على 
�ل�جه، ومنها �لبقع و�خلط�ط �لرفيعة و�لتجاعيد، وميكن �لتخل�ص 
من هذه �مل�شكلة باللج�ء �إىل �لطرق �لطبية و�لتجميلية، لكن من 

�ملمكن �أي�شاً تطبيق و�شفات طبيعية مبفع�ل �لب�ت�ك�ص.
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عا�سفة برد قوية 
ت�سرب غواداالخارا

العثور على جثة رجل يف لندن �سقط 
من طائرة �سافر عليها خل�سة

مقتل طفلة بعد �سقوطها يف بركة متا�سيح

تاجر خمدرات يغط�س يف املجاري هربا من ال�سرطة

حتٍد عاملي جديد يجمع اأكرث من 10 ماليني دوالر!
و�سع  اأ�سبوع،  مدة  �سوري  الجئ  مثل  "كن 
يزيد  ما  جمع  عاملي  حتٍد  مكانه"،  نف�سك 
 ،2014 عام  منذ  دوالر  مليون   10.1 عن 
الالجئني  مل�ساعدة  املكر�سة  حملته  ينهي 
ال�سوريني يف خميم الزعرتي يف االأردن، يف 

ال� 30 من جوان.
بداأ "حتدي احل�س�ص" على يد النا�سطني 
ليتلغون  وبني  مكغاريث  كاز  االأ�سرتاليني 
 16 بني  ما  املمتد  الالجئني  اأ�سبوع  خالل 
زيارتهما  بعد   2014 عام  جوان   23 اإىل 
بورما  بني  احل��دود  عند  لالجئني  خميًما 
الغذائية  للح�س�ص  وروؤيتهما  وتايلند، 

ال�سغرية املقدمة لهم.
كمية  نف�ص  تناول  على  التحدي  ويقوم 
ال��ط��ع��ام امل��ق��دم��ة ل��الج��ئ��ني، م���ن قبل 
املفو�سية ال�سامية لالجئني التابعة لالأمم 
الإي�سال  ويهدف  اأ�سبوع،  خالل  املتحدة، 

معاناتهم وللحث على التربع مل�ساعدتهم.
االأول  التحدي  يف  النا�سطني  اإىل  ان�سم 
األف   40 من  اأكرث  وجمعوا  �سخ�ص،   100
مدة  الجًئا   255 الإطعام  يكفي  ما  دوالر، 

عام كامل.
األًفا   80 على  يزيد  ما  �سارك  العام  وهذا 
ونيوزيلندا  اأ�سرتاليا  من  كل  يف  بالتحدي 

عن  يزيد  ما  وجمعوا  واأمريكا  وبريطانيا 
الإطعام  يكفي  م��ا  دوالر،  ماليني  ثالثة 

عام. مدة  الجئ   16416
ملدة  لل�سخ�ص  الغذائية  احل�سة  وت�سم 
اأ�سبوع، 420 غراًما من االأرز و170 غراًما 
من العد�ص و85 غراًما من احلم�ص وعلبة 
غرام   400 فا�سولياء  وعلبة  �سردين 
وزيت نباتي ذو �سعة 300 مل، باالإ�سافة 
من  كلغ   1.5 على  للح�سول  ق�سيمتني  اإىل 

االأرز و400 غرام من الطحني.
وباإمكان امل�ساركني احل�سول على “جوائز” 
ما  غ��رار  على  الطعام،  من  املزيد  لتناول 
ل�سراء  العمل  م��ن  ال��الج��ئ��ون  ب��ه  ي��ق��وم 
جمعهم  م��دى  على  وتعتمد  حاجياتهم، 

للتربعات.
وعند التربع، يتمكن ال�سخ�ص من احل�سول 
عر�ص  وعند  البهار،  من  واح��د  ن��وع  على 
اآخرين  اأ�سخا�ص  خم�سة  على  التحدي 

عرب  اأو  االإمييل  عرب  م�ساركته  خالل  من 
على  يح�سل  االجتماعي  التوا�سل  و�سائل 

كي�ص من ال�ساي.
امل�سارك من  يتمكن  200 دوالر  واإن جمع 
وعند  االأ�سبوع،  خالل  امللح  على  احل�سول 
واحد  نوع  على  يح�سل  دوالر   400 جمع 

من اخل�سار بوزن 170 غراًما.
ومع تاأمني 600 دوالر من التربعات ي�سمح 
الربوتني،  م��ن  غ��راًم��ا   120 بتناول  ل��ه 
اأو �ساخن  330 مل من �سراب بارد  و�سرب 
�سراء  وميكنه  دوالر،   800 جمع  عند 
عند  دوالرات  ثالثة  بقيمة  اإ�سايف  مكون 

جمعه األف دوالر من التربعات.
�سكر  على  دوالر  األفي  يجمع  من  ويح�سل 
خا�ص من الالجئني، عبارة عن هدية من 

�سنع الجئات �سوريات يف االأردن.
الطعام  ح�س�ص  لتاأمني  امل��ال  �سي�ستخدم 
الطبية  وامل�����س��اع��دة  ال�سحية  وامل����واد 

والدعم النف�سي االجتماعي لالجئني.
امل�سجلني  ال�سوريني  الالجئني  عدد  ويبلغ 
 676 من  اأك��رث  االأردن  يف  املفو�سية  لدى 
اآالف  ثمانية  م��ن  اأك��رث  منهم  ع��اد  األ��ًف��ا، 

ح�سب تقديراتها لعام 2018.

�صدق 

ال ت�صدق
اأو

�سجن مينح نزلءه 
اإجازات "خيالية"

�سيحظى �سجناء يف بريطانيا بتجربة 
فريدة من نوعها وذلك عرب "اإجازات 

خيالية" يف اأجمل مناطق العامل، 
يف حال اأح�سنوا ال�سلوك والتزموا 

بقواعد ال�سجن.
وتعتمد التجربة، بح�سب ما ذكرت 

�سحيفة "مريور" الربيطانية، على منح 
ال�سجني الذي يح�سن ال�سلوك، نظارة 

للواقع االفرتا�سي ملدة 10 دقائق، 
ليحظى ب�"اإجازة" يف مناطق مميزة، 

مثل �سور ال�سني العظيم، اأو اآثار 
االإنكا يف بريو، اأو احليد املرجاين 

العظيم يف اأ�سرتاليا.
فقد اأقدمت اإدارة �سجن يف نوتنغهام 

على هذه التجربة، حلث ال�سجناء على 
حت�سني �سلوكهم، وذلك بعد اأن و�سل 

العنف يف ال�سجون الربيطانية وانت�سار 
املخدرات، اإىل معدالت قيا�سية.

وقالت اإدارة �سجن "اإم بي اإت�ص" اإن 
نظارات الواقع االفرتا�سي مت التربع 
بها ل�سالح ال�سجن، ومل تدفع االإدارة 

اأي مبالغ مادية مقابلها.
كذلك اأ�سارت اإىل اأنه ال يتم منح 

ال�سجني مدة تزيد عن 10 دقائق، 
م�سددة على اأن التجربة تقت�سر فقط 
على روؤية تلك االأماكن ال�سياحية، وال 

ت�سمل اأية األعاب.

اجتاحت عا�سفة َبَرد قوية مدينة 
َعدمُّ واحدًة من  غواداالخارا، التي تمُ
اكتظاظًا  املك�سيكية  امل��دن  اأك��رث 
بال�سكان، ما اأدى اإىل دفن ال�سيارات 
اأ�سفل في�ٍص من الكريات اجلليدية 

ي�سل عمقه اإىل مرتين.
وقال اإنريك األفارو، حاكم الوالية 
مماثاًل  �سيئًا  اأر  "مل  املك�سيكية: 
ق��ب��ل، ثم  م���ن  يف غ����واداالخ����ارا 
تغريمُّ  حقيقة  عن  بعدها  نت�ساءل 
مل  طبيعية  ظ��واه��ر  ه��ذه  امل��ن��اخ، 
خميف"،  االأمر  االآن،  قبل  ن�سهدها 
 The �سحيفة  ذكرته  ما  بح�سب 
اأول  الربيطانية،   Guardian

اأم�ص االإثنني.
احلرارة  درجة  اأَنّ  بالذكر  وجديٌر 
تقع  التي  غواداالخارا،  مدينة  يف 
�سمال العا�سمة املك�سيكية مك�سيكو 
حوايل  �سكانها  عدد  ويبلغ  �سيتي، 
اإىل  و�سلت  ن�سمة،  ماليني  خم�سة 
خالل  مئوية  درج���ة   31 ح���وايل 

االأيام االأخرية من ف�سل ال�سيف.
اجلليدية  الكريات  �سقوط  وياأتي 
ال  العامل  دول  فيه  ت�سكو  وقت  يف 
يف  كبري  ارت��ف��اع  من  اأوروب���ا،  �سيما 
فرن�سا  يف  بوفيات  تت�سبب  احلرارة 

واإ�سبانيا، واتخاذ اإجراءات عاجلة 
للحد من اخل�سائر الب�سرية.

د  الرَبَ عوا�سف  هبوب  اأن  حني  ويف 
مل  بالفعل،  وارد  اأمٌر  هو  املو�سمية 

�سجل اأن اأحدها هَبّ بهذه القوة. يمُ
اإذ ا�ستيقظ �سكان �ستة اأحياء على 
االأقل يف �سواحي املدينة ليجدوها 
ي�سل  جليدية  ب��ك��ري��ات  م��غ��ط��اًة 

عمقها اإىل مرتين.
يتقافزون  االأط��ف��ال  ك��ان  وفيما 
ويتقاذفون كرات الثلج، كان موظفو 
جِهّزون  يمُ احلماية املدنية واجلنود 

االآليات الثقيلة لتنظيف الطرق.
قرابة  ر  ت�سرمُّ عن  بالغات  ووردت 
من  جتارية  ومن�ساأة  منزل  ال�200 
طوفان  ج��رف  ح��ني  يف  العا�سفة، 
�سيارة يف   50 ما ال يقل عن  ال��رَبد 
بع�سها  ف���ن  ودمُ اجلبلية،  امل��ن��اط��ق 

حتت اأكوام الكريات اجلليدية.
املدنية  احل��م��اي��ة  م��ك��ت��ب  وق����ال 
عدم  من  الرغم  على  اإَنّه  احلكومي 
االإب���الغ ع��ن وق��وع اإ���س��اب��ات، فقد 
ظهر على �سخ�سني "البوادر االأوىل 
حرارة  درجة  بانخفا�ص  لالإ�سابة 

اجل�سم".

ع���رثت ال�����س��رط��ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة، داخ��ل 
عتقد  يمُ رجل  جثة  على  لندن،  يف  حديقة 
جهاز  من  و�سقط  خل�سة،  ي�سافر  كان  اأنه 
الهبوط اخلا�ص بطائرة تابعة للخطوط 
اإىل  طريقها  يف  وه��ي  الكينية،  اجل��وي��ة 

مطار هيرثو.
مت  اإن��ه  ل��ن��دن،  العا�سمة  �سرطة  وق��ال��ت 
بجنوب  كالفام  يف  منزل  اإىل  ا�ستدعائها 
لندن، االأحد، بعد العثور على اجلثة، ومن 
املقرر اإجراء فح�ص جلثة الرجل الذي مل 

يتم حتديد هويته.
واأ�سافت يف بيان "تعتقد ال�سرطة يف هذه 
خل�سة،  ي�سافر  ك��ان  الرجل  اأن  املرحلة 
و���س��ق��ط م��ن ج��ه��از ال��ه��ب��وط )���س��ن��دوق 
للخطوط  ت��اب��ع��ة  ل��ط��ائ��رة  ال��ع��ج��الت( 

اإىل  طريقها  يف  كانت  الكينية  اجل��وي��ة 
مطار هيرثو".

وبع�ص  حقيبة  على  العثور  "مت  وتابعت 
الهبوط  جهاز  �سندوق  يف  الغذائية  املواد 

فور و�سول الطائرة اإىل املطار".

من  جمموعة  اإن  كمبوديا  يف  ال�سرطة  ق��ال��ت 
بعد  العمر  م��ن  تبلغ  طفلة  التهمت  التما�سيح 
�سقوطها يف حفرة بالقرب من منزلها، بح�سب ما 
والدة  اإن  ويقال  اأمريكية،  اإع��الم  و�سائل  ذكرت 
الطفلة مل تنتبه اإىل ابنتها بينما كانت م�سغولة 

برعاية مولودها احلديث.
وبح�سب ما ورد، جتولت الطفلة بعيدا عن املنزل، 
اأخرى، فبداأ والدها  �سباحا ومل يتم روؤيتها مرة 

يف البحث عنها.
جمجمة  وجد  االأب  اأن  اإعالمية  و�سائل  وذكرت 
ردت من اللحم، على اأر�ص خر�سانية،  ابنته وقد جمُ

حماطة ب�سياج، حيث ت�سبح التما�سيح يف بركة.
وعر�ست و�سائل االإعالم املحلية �سورا "مروعة" 
ببقايا  ت�سك  بينما  البكاء،  يف  تنهمر  وهي  لالأم 

طفلتها.
املنزل،  غ���ادرت  الطفلة  اأن  ال�سرطة  وذك���رت 

التي  التما�سيح،  بركة  من  بالقرب  للعب  وذهبت 
تقع خلف منزلها.

موؤخرا  اأقامت  االأ���س��رة  اأن  ال�سرطة  واأو�سحت 

التما�سيح  بركة  حول  اأقدام   10 بارتفاع  �سياجا 
اخلر�سانية، لكن يبدو اأن االأطفال ما زالوا �سغارا 

مبا يكفي لتجاوز فجوات ال�سياج.

األقى رجال ال�سرطة يف دولة تايالند القب�ص على 
ملدة  بالوعة  داخل  يختبئ  كان  خم��درات،  تاجر 

�ساعة.  24
وعرث على الرجل الذى يبلغ من العمر 46 عاما، 
داخل بالوعة لل�سرف ال�سحي، بعد �سماع ا�ستغاثة 
كان  حيث  ال�سكان،  قبل  من  للم�ساعدة  طلبًا  منه 
يعاين من نزيف، وقام رجال ال�سرطة باإخراجه 
والقب�ص عليه، يف مدينة "�ساموت براكان"، وفقا 

جلريدة "ديلي ميل" الربيطانية..

وت���رج���ع ق�����س��ة ع���ن حم���اول���ة ت��وق��ي��ف تاجر 
حيث  �سرطة،  دورية  �سابط  قبل  من  املخدرات، 
ورف�ص  ترخي�ص  دون  نارية  دراج��ة  يركب  كان 
بينما  ب��ال��ف��رار،  والذ  معهم  وال��ت��ع��اون  تفتي�سه 
اكت�سفت ال�سرطة يف وقت الحق اأنه كان بحوزته 

خمدرات يف جيبه اخللفي.
االأر���ص،  على  من  خر�ساين  ج�سم  ال�سكان  اأزاح 
عرثوا  حتى   ، ا�ستغاثته  اأ���س��وات  �سمعوا  حيث 
عليه بعد تك�سري جزء من طبقة خر�سانية على 

ممنت  اأن��ه  ال�سرطة  اأخ��رب  انقاذه  وبعد  االأر���ص، 
جدًا الإنقاذ حياته، قائال:" كنت جائعا، ومل اأكن 
اأتوقع خروجي على قيد احلياة، يف اأي وقت كنت 

فيه يف بالوعة ال�سرف".
وراقبت ال�سرطة منزله ولكنها مل ت�ستطع العثور 
رجاًل  �سمعوا  اإنهم  ال�سكان  اأخربهم  حتى   ، عليه 
والذي  االأر���ص،  حتت  من  للم�ساعدة  طلًبا  يبكي 
اأحد  اإىل  نقله  ومت  املجاري،  من  ج�سده  غ�سل  مت 

امل�ست�سفيات اخلا�سة بال�سرطة.

منوعات

يف "عّز ال�سيف"
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واحدة من االأ�سياء الهامة التي جتعل جتربة 
الت�سفح جيدة هي ال�سرعة. اإذا كان املت�سفح 
اإلكرتوين  موقع  لفتح  طويًل  وقًتا  ي�ستغرق 
االأ�سخا�ص  معظم  ي�ست�سلم  ف�سوف  مــعــني، 
بينما  بديل.  اإلكرتوين  موقع  عن  ويبحثون 
مدى  حتديد  يف  دوًرا  املــواقــع  م�سيفو  يلعب 
يلعب  املت�سفح  فاإن  ال�سفحات،  حتميل  �سرعة 
ي�ساعد  حيث  اجلانب  هذا  يف  مهًما  دوًرا  ا  اأي�سً

هو االآخر يف حتديد اأوقات التحميل.
ُيعطون  الــذيــن  االأ�ــســخــا�ــص  مــن  كنت  اإذا 
فقد  االأخرى،  امليزات  على  لل�سرعة  االأولوية 
تكون مهتًما مبعرفة اأن �سركة Mozilla قد 
للأجهزة  جديد  مت�سفح  عن  موؤخًرا  اأعلنت 
 .Firefox Preview يــدعــى  املحمولة 
�سيكون هذا املت�سفح اجلديد عبارة عن ن�سخة 
تركز  احلايل   Firefox املت�سفح  من  خفيفة 
ل�سركة  ووفقا  وال�سرعة.  اخل�سو�سية  على 
 Firefox Mozilla، فهي تقول اأن املت�سفح 
ــدار  ــس االإ� مــن  ــرع  ــس اأ� �سيكون   Preview
اخل�سو�سية  و�سيوفر   ،Firefox من  العادي 
للم�ستخدمني نظًرا اإىل اأنه يقوم بتفعيل خيار 

منع التعقب ب�سكل اإفرتا�سي.
حتاول  التي  االأوىل  ــرة  امل هي  لي�ست  هــذه 
يركز  مت�سفح  اإن�ساء   Mozilla �سركة  فيها 
على اخل�سو�سية، فقد �سبق لل�سركة اأن قامت 
ولكنها   ،Firefox Focus املت�سفح  باإطلق 
يريدون  امل�ستخدمني  اأن  اأدركــت  ما  �سرعان 
الت�سحية  احل�سول على اخل�سو�سية من دون 

اإىل  املطاف  نهاية  يف  بها  اأدى  مما  بال�سرعة، 
.Firefox Preview اإن�ساء

 Firefox يف الوقت الراهن، يتوفر املت�سفح
االأندرويد،  اأجهزة  للإختبار على   Preview
خططها  عن   Mozilla �سركة  اأعلنت  وقــد 
الإطلق الن�سخة الر�سمية وامل�ستقرة من هذا 

املت�سفح اجلديد يف اخلريف املقبل.

 Surface حوا�سيب  اإعتمدت 
ب�سكل  مايكرو�سوفت  �سركة  من 
 Intel ــات  ــاجل ــع م ــى  عــل كــبــري 
ــم من  ــرغ ــا مــ�ــســى، عــلــى ال يف م
بع�ص  اإ�ستخدمت  ال�سركة  اأن 
بع�ص  يف   ARM مـــعـــاجلـــات 
 Surface الطرازات من اأجهزة 
ــد تفكر  ــنــوات. ق مــنــذ عـــدة �ــس
العودة  يف  مايكرو�سوفت  �سركة 
يف   ARM معاجلات  الإ�ستخدام 
اجلديدة.   Surface اأجــهــزة 
وظهر اليوم تقرير جديد يقول 
مايكرو�سوفت  بني  العلقة  باأن 
واأن  متوقفة   Intel و�ــســركــة 
االأمريكية  الربجميات  عملقة 
 AMD بداأت باإختبار معاجلات
منتجاتها  اأجـــل  مــن   ARM و 

امل�ستقبلية.
�سركة  اأن  الــتــقــريــر  ــم  ــزع ي
باإختبار  تــقــوم  مايكرو�سوفت 
يف   AMD Picasso املعالج 

املحمول  احلــا�ــســوب  مــن  ن�سخة 
بينما   Surface Laptop
ا على اإ�ستخدام معالج  تعمل اأي�سً
ن�سخة  يف   Snapdragon
 .Surface Pro مــن  جــديــدة 
ويقال باأن الن�سخة اجلديدة من 
ت�ستخدم  التي   Surface Pro
يجري   Snapdragon املعالج 

الرئي�سي  املقر  داخل  تطويرها 
ــة مـــايـــكـــرو�ـــســـوفـــت يف  ــرك ــس ــ� ل
االأجهزة  عك�ص  على  ريدموند 
 Surface Go مثل  ـــرى  االأخ
مب�سادر  االإ�ــســتــعــانــة  مت  الــتــي 

خارجية لتطويرها.
اأن  اإىل  الـــتـــقـــريـــر  يــ�ــســري 
الواقع  يف  تعمل  مايكرو�سوفت 

عــلــى تــطــويــر مــعــالــج خــا�ــص 
ــا يــحــمــل االإ�ـــســـم الـــرمـــزي  ــه ب
ال�سركة  واأن   Excalibur
�سركة  ـــع  م ــب  ــث ك ـــن  ع عــمــلــت 
الذي  املعالج  كوالكوم جلعل هذا 
يعمل  موا�سفاتها  على  ي�ستند 
 Windows مع  اأف�سل  ب�سكل 

.10
�سركة  بـــــاأن  يــعــنــي  ال  هــــذا 
عن  �ستتخلى  مــايــكــرو�ــســوفــت 
لو  حتى  متــاًمــا.   Intel �سركة 
يف  االأولية  النماذج  هذه  جنحت 
االإيفاء باملطلوب و�سقت معاجلات 
اإىل  AMD طريقها  و   ARM
قيل  فقد   ،Surface منتجات 
�ستقدم  مايكرو�سوفت  �سركة  اأن 
 Surface من  جديدة  طرازات 
 Surface Pro و   Book
وغــريهــا مــن االأجــهــزة االأخــرى 
معاجلات  ا  اأي�سً �ستت�سمن  التي 

.Intel

اليوم  �سام�سوجن  �سركة  اأعلنت 
 Bixby بـــاإطـــلق  قــامــت  ــا  ــه اأن
من  كــل  يف   Marketplace
االأمريكية  املتحدة  ــات  ــوالي ال
وكــــوريــــا اجلـــنـــوبـــيـــة، ومتــنــح 
امل�ستخدمني  اجلديدة  اخلدمة 
جمموعة  اإىل  الو�سول  اإمكانية 
اجلديدة   Bixby خدمات  من 
�سركة  عــلــيــهــا  تــطــلــق  ـــتـــي  وال
 ” الكب�سوالت  اإ�ــســم  �سام�سوجن 

.“  Capsules
االإختيار  للم�ستخدمني  ميكن 
من بني جمموعة وا�سعة من هذه 
 Bixby الكب�سوالت اجلديدة من
وهــنــاك   ،Marketplace
كب�سوالت للإنتاجية وكب�سوالت 
لل�سركات، وكب�سوالت لقطاع املال 
واالأعمال، وكب�سوالت للريا�سة، 
ف�سل عن كب�سوالت للت�سوق، وما 

اإىل ذلك.
�سام�سوجن،  لــ�ــســركــة  ووفـــقـــا 
هذه   ”  : بالقول  �سرحت  فقد 
االآن  مفتوحة  اجلديدة  املن�سة 
للم�ستخدمني يف كوريا اجلنوبية 

االأمريكية.  املتحدة  والواليات 
ــي لـ  ــم ــس ــر� ــع االإطـــــــلق ال يــ�ــس
 Bixby Marketplace
مفتوحة  ملــنــظــومــة  االأ�ـــســـا�ـــص 
�سيعمل  التي  املفيدة  للخدمات 
جعلها  ــى  ــل ع املـــطـــوريـــن  ــى  ــل ع
و�سيكون  باإ�ستمرار،  ثــراًء  اأكــرث 
جعل  على  قادرين  امل�ستخدمون 
للهواتف  اإ�ستخدامهم  جتربة 
الذكية اأكرث خ�سو�سية وبديهية 
من�سة  تاأخذ   ”  : واأ�سافت   .“
 Bixby Marketplace
ــارب اخلــا�ــســة اإىل  ــج ــت هـــذه ال

توفري  خلل  من  التايل  امل�ستوى 
جمموعة  اإىل  الو�سول  �سهولة 
التي  الــكــبــ�ــســوالت  مــن  وا�ــســعــة 
مما  ــوة،  ق ــرث  اأك  Bixby جتعل 
ت�سميم  امل�ستخدمني  على  ي�سهل 
اإحتياجاتهم.  لينا�سب   Bixby
 Bixby مــنــ�ــســة  ــن  ــم ــس ــ� ــت ت
جمموعة   Marketplace
لتعزيز  الكب�سوالت  من  متنوعة 
 Google Maps الراحة مثل
 iHeartRadio و Spotify و

و NPR و Yelp وغريها “.
ـــد  ـــزي ـــة امل ـــرف ـــع ميـــكـــنـــكـــم م

 Bixby ـــة  ـــس ـــ� ـــن م حــــــــول 
Marketplace اجلديدة على 
املوقع الر�سمي ل�سركة �سام�سوجن 
اأدناه.  امل�سدر  رابط  من  اإنطلًقا 
وكما �سبق واأ�سرنا، فقد اأ�سبحت 
هذه املن�سة متاحة االآن لعملء 
املتحدة  الواليات  يف  �سام�سوجن 

االأمريكية وكوريا اجلنوبية.
عن  ت�سمع  مل  اإذا  حــالــة  ويف 
قبل،  من   Bixby Capsules
اخلا�سة  امليزات  اأو  املهارات  فهي 
اأجل  من  املطورين  يطورها  التي 
والتي   Bixby الرقمي  امل�ساعد 
ميكن للم�ستخدمني الو�سول اإليها 
 Bixby ب�سرعة من خلل متجر
�ست�ساعد   .Marketplace
على  املــطــوريــن  ككل  املنظومة 
لي�ص  للعمل  كب�سوالتهم  تكييف 
ولكن  الذكية  الهواتف  مع  فقط 
ومكربات  التلفزيون  اأجهزة  مع 
املنزلية  واالأجـــهـــزة  الــ�ــســوت 
من  جــزًءا  ت�سكل  التي  ــرى  االأخ

منظومة �سام�سوجن.

 Fast Share جوجل ُتِعد خا�سية

امليزة التي تهدف لتعوي�س 
Android Beam

 MacBook Air بع�س حوا�سيب
جماين اإ�سالح  على  للح�سول  موؤهلة   2018

بــاإزالــة  جــوجــل  �سركة  قــامــت 
 Android خلا�سية  ــم  ــدع ال
 Android نظام  من   Beam
مبيزة  باإ�ستبدالها  و�ستقوم   ،Q
Fast Share. يبدو اأن هذه هي 
يف  حالًيا  املتوفرة  التقنية  نف�ص 

.Google Files تطبيق
 Fast Share خا�سية  تعمل 
بــاالإنــرتنــت،  اإتــ�ــســال  دون  مـــن 
البلوتوت  تفعيل  تتطلب  ولكنها 
مبجرد  املــواقــع.  حتديد  ونــظــام 
قائمة  �ستظهر  بــذلــك،  الــقــيــام 
ومبجرد  الــقــريــبــة،  بــاالأجــهــزة 
وقبول  االإ�ستقبال  جهاز  اإختيار 
عرب  البيانات  نقل  يتم  العملية، 
االإ�سارة  وجتــدر   .WiFi �سبكة 
هذه  اإ�ــســتــخــدام  ميكن  اأنـــه  اإىل 
وعناوين  ال�سور  مل�ساركة  امليزة 
ومقتطفات  االإلكرتونية  املواقع 
املثري  والــ�ــســيء  الن�سو�ص.  مــن 
 Fast خا�سية  اأن  هو  للإهتمام 

مع  فــقــط  تــعــمــل  لـــن   Share
ا  اأي�سً ولكن  االأنــدرويــد،  هواتف 
وحوا�سيب  الذكية  ال�ساعات  مع 
هواتف  وحتى   ChromeOS

iPhone
 Fast خا�سية  تفعيل  يجب 
مرئًيا  جــهــازك  جلعل   Share
خيار  يتيح  ذلك،  ومع  للآخرين. 
 Preferred Visibility
ــدقــائــك اإر�ـــســـال االأ�ــســيــاء  الأ�ــس
اإيقاف  يتم  عندما  حتى  اإلــيــك 
ميزة  وتــتــوفــر  ــزة.  ــي امل ت�سغيل 
نظام  على  حالًيا   Fast Share
التجريبي   Android Q
 ،Google Pixel ــف  ــوات ــه ل
على  يتوجب  اأنه  من  الرغم  على 
االأجهزة القدمية تلقيها كتحديث 
ومع   .Google Services لـ 
معلومات  اأي  هناك  لي�ست  ذلــك، 
هذه  اإطــلق  موعد  حول  ر�سمية 

امليزة.

 MacBook Air متلك  كنت  ذا 
امل�ساكل  بع�ص  مــن  وتــعــاين   2018
تكون  فقد  املــحــمــول،  حا�سوبك  مــع 
اأكدت  اآبــل  �سركة  اأن  مبعرفة  مهتًما 
حوا�سيب  بع�ص  اأن  داخلي  م�ستند  يف 
موؤهلة   2018  MacBook Air
جماين  اإ�سلح  على  للح�سول  بالفعل 
عليها  العثور  مت  التي  امل�ساكل  لبع�ص 

يف اللوحة االأم.
الحظت  فــقــد  ــمــذكــرة،  ــل ل ووفـــقـــا 
امل�ساكل  بع�ص  هناك  اأن  اآبــل  �سركة 
امل�سكلة  ــذه  ه واأن  االأم  اللوحة  يف 
من  اإن�ص   13 ن�سخة  على  فقط  توؤثر 
MacBook Air 2018، لذلك اإذا 
من  اآخر  حممول  حا�سوب  متلك  كنت 
اأن  كبرية  فر�سة  فهناك  اآبــل،  �سركة 
ال يتاأثر حا�سوبك بهذه امل�ساكل. ومل 
تف�سح �سركة اآبل عن ماهية امل�سكلة، 

علقة  لها  اأن  اإىل  باالإ�سارة  واإكتفت 
مع ” الطاقة “.

�سكاوى  عــلــى  وبـــنـــاًء  ذلــــك،  ـــع  وم
ــتــخــدمــني بـــ�ـــســـاأن احلــا�ــســوب  ــس ــ� امل
كبري  عدد  هناك  كان  فقد  املحمول، 
يف  اإ�ستكوا  الــذيــن  امل�ستخدمني  مــن 
احلوا�سيب  قـــدرة  ــدم  ع مــن  املــا�ــســي 
االإقلع.  على  بهم  اخلا�سة  املحمولة 
فيه  مت  الــذي  الوقت  اإىل  هــذا  يعود 
 MacBook Air حوا�سيب  اإطلق 
 .2018 العام  يف  مرة  الأول  املحدثة 
الراهن  الوقت  يف  الوا�سح  غري  ومــن 
ما مدى اإنت�سار هذه امل�سكلة، ولكن من 
املتوقع اأن تقدم اآبل الدعم ملدة اأربع 
االأ�سلي،  ال�سراء  تاريخ  من  �سنوات 
لذلك اإذا مل تظهر لديك هذه امل�ساكل 
االآن ولكنها ظهرت يف وقت الحق، فل 

داعي للقلق الأنك معني بال�سمان.

املت�شفح Firefox Preview اجلديد

Mozilla ميتاز ب�سرعة م�ساعفة، وفقا ل�سركة

ARM و AMD مايكرو�سوفت تخترب معاجلات

Bixby Marketplace سام�سوجن ُتطلق�



خالل دورة تكوينية  للت�سوير الفوتوغرايف 

خالل فعاليات مهرجان ربيع الأطفال الدويل باملغرب

�ستحت�سنه ال�سارقة يف الـ 24  جويلية املقبل

باتنة
خن�صلة

تب�صة

التي  الفوتوغرايف  الت�سوير  تكللت دورة 
جمعية  اإ���س��راف  حتت  االأول  اأم�ص  تت 
–مروانة-  ال�سباب  الإبداعات  نوميديا 
لوالية  الثقافة  مديرية  مع  بالتن�سيق 
اأن  بالنجاح بعد  الرتاث  باتنة وم�سلحة 
للم�ساركني  وا�سعا  ح�سورا  الدورة  �سهدت 
اجلزائري،  ال�سرق  والي��ات  خمتلف  من 
لهم  فر�سة  االخ���رية  ه��ذه  ك��ان��ت  حيث 
يف  الفوتوغرايف  الت�سوير  تقنيات  لتعلم 

�سقه النظري والتطبيقي.
ب��ورع��ي��ة  اأك�����د ع��ب��د اهلل  م���ن ج��ه��ت��ه 
الت�سوير  بفن  النهو�ص  اأه��م��ي��ة  على 
من  وغريها  باتنة  بوالية  الفوتوغرايف 
واليات الوطن، م�سريا اإىل اأن العديد من 
اجلزائريني اأ�سبحوا موؤهلني ليكونوا من 

اأف�سل امل�سورين لي�ص فقط على ال�سعيد 
الوطني واإمنا على ال�سعيد العاملي اأي�سا، 
ملا لهم من تيز واحرتاف يف جمال ال�سورة 
خالل  ا�ستطاعت  التي  الفوتوغرافية 
عاملية  لغة  ت�سبح  اأن  االأخرية  ال�سنوات 
خالل  من  واالأزمنة  احلدود  كل  تتجاوز 
ح�سورها املكثف يف االأو�ساط االإعالمية 

والثقافية والعلمية وغريها.
هذا ومت خالل الدورة يف �سقها النظري 
الذي مت يف رواق املعار�ص مرزوقي �سريف 
باملركب الثقايف والريا�سي -ك�سيدة- منح 
تاريخ  ح��ول  مف�سلة  �سروحا  امل�ساركني 
التقاط  وتقنيات  واأن��واع��ه،  الت�سوير، 
ال�سورة، واأنواع العد�سات، باالإ�سافة اإىل 
حتدد  التي  الت�سوير  لقواعد  التطرق 
مدى جناح واحرتافية امل�سور يف التقاط 

ال�سورة.

انتقى  التطبيقي فقد  لل�سق  بالن�سبة  اأما 
مدينة  مزعا�ص  ح�سان  ال���دورة  من�سق 
تيمقاد العريقة حتديدا ملا حتتويه هذه 
االأخرية من معامل اأثرية كانت وال تزال 
ملدينة  بالن�سبة  مميزة  اإ�سافة  ت�سكل 
ال�سياحي، حيث  باتنة خا�سة يف املجال 
يف  للم�ساهمة  فر�سة  ال��دورة  هذه  كانت 
ال�سياحة  وت�سجيع  باملدينة  التعريف 
تكفل  �سياحي  مر�سد  بح�سور  الداخلية 
تاريخ  عن  وافيا  �سرحا  احلا�سرين  مبنح 
املدينة واأهم معاملها العريقة، ناهيك عن 
التكوينية  الدورة  يف  امل�ساركني  التقاط 
التي  امل�سابقة  اإط��ار  يف  ال�سور  لع�سرات 
�سورة  اأف�����س��ل  ان��ت��ق��اء  خ��الل��ه��ا  م��ن  مت 
فوتوغرافية ومت اختتام الدورة بتقدمي 

�سهادات للم�ساركني.

مت تاأكيد م�ساركة فنانني ميثلون 13 دولة 
�سمبوزيوم  من  الثالثة  الطبعة  يف  اأجنبية 
والذي  الت�سكيلية  للفنون  ال��دويل  �سيليا 
خن�سلة  بوالية  اأم�ص  فعالياته  انطلقت 

ح�سبما ا�ستفيد من املنظمني.
اجلمعية  (رئ��ي�����ص  ب   - )ف�����وؤاد  وك�����س��ف 
الوالئية هم�سات للفنون الت�سكيلية اجلهة 
املنظمة للحدث الدويل حتت رعاية وزارة 
الثقافة واإ�سراف وايل خن�سلة اأن 26 فنانا 
ميثلون 13 دولة اأجنبية اأكدوا م�ساركتهم 
يف الطبعة الثالثة ل�سمبوزيوم �سيليا الدويل 
اعتذر  الذي  الوقت  يف  الت�سكيلية  للفنون 
وباك�ستان  والعراق  الهند  من  فنانون  فيه 
على  حت�سلهم  ع��دم  ب�سبب  احل�سور  ع��ن 

تاأ�سرية الدخول لالأرا�سي اجلزائرية.
واأ�ساف ذات املتحدث اأن الفنانني االأجانب 
الذين �سيلتحقون تباعا يوم االثنني القادم 
الهيئة  من  ا�ستقبالهم  بعد  خن�سلة  بوالية 
بو�سياف  حممد  مبطار  للحدث  املنظمة 
واملغرب  تون�ص  دول  ميثلون  بق�سنطينة 
وم�سر  واالأردن  ولبنان  وليبيا  وفرن�سا 
وفرن�سا  واأرمينيا  و�سوريا  وبلجيكا  واإيران 
جزائري  فنان   43 اإىل  باالإ�سافة  وقطر 
اأك���دوا  ال��وط��ن  والي����ات  خمتلف  مي��ث��ل��ون 

م�ساركتهم يف امللتقى الدويل.
اأن  ب��الع  ف���وؤاد  الت�سكيلي  الفنان  واأردف 
الذي  ال��دويل  امللتقى  من  الثالثة  الطبعة 

�ستعرف  جويلية  ال�5  غاية  اإىل  �سيدوم 
و�سهرات  ون�����دوات  حم��ا���س��رات  ب��رجم��ة 
للفنانني  عمل  ور�سات  اإىل  باالإ�سافة  فنية 
اأوت   20 بحديقة  امللتقى  يف  امل�ساركني 
حمام  احلموي  وباملركب  املدينة  بو�سط 
اإىل  باالإ�سافة  احلامة  ببلدية  ال�ساحلني 
جبل  قمة  اإىل  �سياحية  رح��ل��ة  ب��رجم��ة 

�سيليا.
هم�سات  الوالئية  اجلمعية  رئي�ص  وخل�ص 
تنظيم  على  ت�سهر  التي  الت�سكيلية  للفنون 
اأن  التاأكيد  اإىل  �سنة  كل  ال��دويل  امللتقى 
�سمبوزيوم �سيليا الدويل للفنون الت�سكيلية 
يعترب منا�سبة ثقافية مهمة لدعم االإبداع 
وال��ت��وا���س��ل ال��ث��ق��ايف ال��ع��رب��ي وال����دويل 
تنحها  الفنون  وحت��اور  لتجاور  وم�ساحة 
يف  املبدعني  من  لنخبة  كعادتها  اجلزائر 

اأعايل منطقة �سيليا ال�ساحرة.
"الفن  �سعار  حتت  ج��اءت  التي  التظاهرة 
لياليها  طيلة  �ستعرف  احل�سارات"  ح��وار 
الفنانني  �سرف  على  فنية  حفالت  اقامة 
الفنانني  الت�سكيليني من تقدمي كوكبة من 
عرعار  الدين  ح�سام  املاي�سرتو  راأ�سهم  على 
وعادل ال�ساوي وغريهم، لتختتم التظاهرة 
جل�سة  واإقامة  امل�ساركني  الفنانني  بتكرمي 
التظاهرة  جن��اح  م��دى  لتقييم  ختامية 
اأن  �ساأنها  من  جديدة  بتو�سيات  واخل��روج 

تقدم االأف�سل للفن الت�سكيلي.

ي�ستعد املخرج امل�سرحي  زكرياء حف�سي 
خلو�ص جتربة اإخراجية جديدة لعر�ص 
عنوان"  يحمل  ت��األ��ي��ف��ه،  م��ن  م�سرحي 
هذه  خ��الل  ي�سرف  و  احلب"،  حمكمة 
بدرا  مكثفة  بروفات  اإجراء  على  الفرتة 

ال�سباب تب�سة.
 وح�سبما ك�سفه "لالأورا�ص نيوز"  املخرج 
العر�ص  هذا  يف  ي�سارك  حف�سي  زكرياء 
يعر�ص  اأن  املنتظر  من  ال��ذي  امل�سرحي 
خالل  الثقافة  ق�سر  م�سرح  خ�سبة  على 

جديدة  �سبانية  وج��وه  املقبلة  االأ�سهر 
مواهبها  الإظهار  فر�سة  اإعطائها  ق�سد 

وقدراتها يف الفن امل�سرحي،.
املمثلني  اختيار  مت  اأن  بعد  ذل��ك  ياأتي   
االأداء  هذا  على  وت�سجيعهم  وتوجيههم 
حف�سي  زكرياء  املخرج  واأف��اد  التمثيلي، 
و�ساق  قدم  على  جتري  التح�سريات  باأن 
م�سرحية  على  ممثلني   ت�سعة  لتدريب 
من  كل  دور  لتقدمي  احلب"  حمكمة   "
العام،  املدعي  القا�سي،  احل��ب،  املحامي، 

واأربعة �سهود.
خالل  من  يحاول  باأنه  املتحدث  وق��ال   
هذا العمل امل�سرحي تربئة احلب من تهم 
اجلارح  بال�سعور  اإي��اه  وو�سفهم  الع�ساق 
واحل��زن  االأمل  م��ن  الكثري  يتبعه  ال��ذي 
خالل  من  امل�سرحية  هذه  موؤلف  ليحاول 
هذه  كل  من  احل��ب  تربئة  العر�ص  ه��ذا 
ب�سدة  تدينه  التي  ال�سابقة  االأح��ك��ام 

وت�سعه على الدوام يف قف�ص االتهام.

املبت�سم  الطفل  جمعية  �ساركت 
م��ن ال��ق��رارة والي��ة غ��رداي��ة يف 
الدويل  االأطفال  ربيع  مهرجان 
األ����وان  جمعية  تنظمه  ال����ذي 
ب�سف�ساون  وال��ف��ن��ون   للثقافة 
املغربية بالفرتة املمتدة من  27 
ال�سهر،  نف�ص  من   30 اىل  ج��وان 
بعر�ص  اجلمعية  ���س��ارك��ت  وق��د 

عنوان  حت��ت  ط��ف��ويل  م�سرحي 
دول  جانب  ىل  �ساحمني"  "اأمي 
و  ايطاليا  تون�ص  م��ن  م�ساركة 
م�سرحية  وف��رق  عمان  �سلطنة 

من املغرب.
وتعالج م�سرحية "اأمي �ساحميني" 
التي تاألق عرب ركح مهرجان ربيع 
بالدرجة  ال�����دويل،   االأط���ف���ال 

ال��وال��دي��ن  ب��ر  م��و���س��وع  االأوىل 
ويقدم  اخل�سو�ص،  بوجه  واالأم 
امل�ساهدين  لالأطفال  توجيهات 
هو  وما  الوالدين  بر  طريقة  عن 
ال��وال��دي��ن، كما مل  ج���زاء ع��اق 
اإمرار  تن�سى اجلمعية يف عر�سها 
ر�سائل تبني لالأم طريقة  تعامل 

مع ولدها حال خطئه.

اجلمهور  اع��ج��اب  ن��ال  العر�ص   
نهاية  خ���الل  اجلمعية  وت��ل��ق��ت 
ال��ع��ر���ص ج��م��ل��ة م��ن االإع��ج��اب 
طريق  عن  اجلمهور  مل�سه  ما  وهو 
تيزت  ال���ذي  املتميز  امل��و���س��وع 
العرو�ص  باقي  عن  اجلمعية  به 
احلا�سرة، وقد مت تتويج اأ�سحاب 

العر�ص بدرع املهرجان.

اأطفال   4 ب���  اجل��زائ��ر  ت�سارك  اأن  املرتقب  م��ن 
بال�سارقة،  للطفل  العربي  الربملان  فعاليات  �سمن 
هي  �ست�سارك  التي  العربية  البلدان  جانب  اإىل 
انتخاب  اجلل�سة  و�ست�سهد  العدد،  بنف�ص  االأخرى 
باالإ�سافة  للرئي�ص،  ونائبني  ل��ل��ربمل��ان،  رئي�ص 
من  االأوىل  هي  ب��ادرة  يف  الدائمة،  اللجان  اإىل 
احلر�ص  تعك�ص  ال��ع��رب��ي،  امل�ستوى  على  نوعها 
عامل  يف  الربملانية  احلالة  وتاأ�سيل  تاأ�سي�ص  على 
وتاأ�سي�ص  بناء  يف  االأطفال  وم�ساركة  الطفولة، 
من  والرقابية،  الت�سريعية  الربملانية  ندوتهم 

اأجل الو�سول اإىل حالة برملانية ثقافية، تبداأ مع 
الطفولة وت�ستمر اإىل اآفاق بال حدود. 

الثانية  اجلل�سة  اأعمال  جدول  االجتماع  وبحث 
والتي  االأوىل،  دورته  يف  للطفل،  العربي  للربملان 
وتطرق  اجل��اري.  جويلية  يف  تعقد  اأن  املقرر  من 
�سيتم  التي  التاأهيلية  ال���دورات  اإىل  االجتماع 
تنفيذها خالل فرتة وجود االأع�ساء يف ال�سارقة، 
جميع  يف  لتاأهيلهم  اإليه  تهدف  وم��ا  وحم��اوره��ا، 
�سخ�سيتهم  بناء  عن  ف�ساًل  الربملانية،  النواحي 
جمتمعاتهم  قيادات  ليكونوا  املتنوعة،  ومهاراتهم 

وم�ستقبلها الواعد.
ال�سركاء  اج��ت��م��اع  ن��اق�����ص  ب��ع��دم��ا  ذل���ك  ي��اأت��ي 
)اإحدى  للطفل  العربي  للربملان  اال�سرتاتيجيني 
املوؤ�س�سات التابعة جلامعة الدول العربية(، توزيع 
واجلهوزية  باال�ستعداد  واملتعلقة  بينهم،  املهمات 
للجل�سة الربملانية الثانية للربملان العربي للطفل، 
الربملان  مقر  يف  ال�سارقة  اإم��ارة  ت�ست�سيفها  التي 
كما  اجل����اري،  جويلية   27-18 ال��ف��رتة  خ��الل 
يف  ال�سركاء  ودور  االأن�سطة  برنامج  مناق�سة  مت 
الوفود،  ا�ستقبال  تنظيمها، عالوة على دورهم يف 

اخلدمات  خمتلف  وت��وف��ري  اإق��ام��ت��ه��م،  وتن�سيق 
لراحتهم، واإجناز مهمتهم. 

العامة  االأم��ان��ة  جمع  ال��ذي  االجتماع  وت��ط��رق 
والتعاون  اخلارجية  وزارة  ممثلي  مع  للربملان، 
ال�سارقة،  ل�سرطة  العامة  وال��ق��ي��ادة  ال���دويل، 
"ربع قرن" ل�سناعة القادة واملبتكرين،  وموؤ�س�سة 
اإىل البحث يف التح�سريات واملهمات، مبا ي�سهم يف 
واال�ستعداد،  اجلهوزية  م�ستويات  اأعلى  حتقيق 
اأكمل وجه، وو�سع اخلطط  للقيام بتنفيذها على 
املنجزات  ترثي  التي  ال��دورات  وانتقاء  الالزمة، 

بناء  يف  وت�سهم  لالأطفال،  واملجتمعية  الربملانية 
ال�سخ�سية.

ال��ب��اروت،  عثمان  اأمي���ن  اأك���د  ال�سياق  ذات  ويف 
اأهمية  على  للطفل،  العربي  للربملان  العام  االأمني 
وتوفري  بالن�صء،  االهتمام  نهج  يف  اال�ستمرار 
القرار،  �سنع  كيفية  على  االأطفال  ي�ساعد  ما  كل 
يليق  م�ستقبل  و�سع  يف  القرار  �سانعي  وم�ساركة 
واجبهم  اأداء  م��ن  وتكينهم  ال��ع��رب��ي،  بالطفل 

لي�سبحوا اأداة فاعلة مل�ستقبل واعد.

ع��ل��ى غ����رار خم��ت��ل��ف والي����ات ال��وط��ن 
الثقافية  واملوؤ�س�سات  الهيئات  وعديد 
وال��رتب��وي��ة  وب��ال��ت��زام��ن م��ع ال��ذك��رى 
حتيي  وال�سباب  اال�ستقالل  لعيدي   57
بعديد  املنا�سبة  اه��را���ص  �سوق  والي��ة 
حيث  املتنوعة،  االحتفالية  ال��ربام��ج 
وط��ار  ال��ط��اه��ر  ال��ث��ق��اف��ة  دار  ن��ظ��م��ت 
فعاليات  اهرا�ص  �سوق  والي��ة  بعا�سمة 
الت�سكيلبة  للفنون  اجلهوي  ال�سالون 
لعديد  فعالة  م�ساركة  �سيعرف  ال��ذي 
واليات  عديد  من  الت�سكليني  الفنانني 
جويلية  واخلام�ص  الرابع  يومي  الوطن 
اللوحات  ه��ذه  �ست�سور  حيث  اجل���اري، 
الفنية حقبة تاريخية هامة من تاريخ 
االأمة وال�سعب معا، كما �ستعرف املنا�سبة 
"اجلبال  عنوان  حتت  م�سرحيا  عر�سا 
قاعة  �ستحت�سنه  �ساخمة"  ت���زال  م��ا 

املحا�سرات مبتحف ال�سينما.

دعوة اإىل اأهمية النهو�س بالفن الفوتوغرايف 
واأر�سفة املناطق الرتاثية بباتنة

الطبعة  �ست�سارك يف  اأجنبية  13 دولة 
الثالثة من "�سمبوزيوم �سيليا"الدويل 

للفنون الت�سكيلية 

حمكمة احلب عمل م�سرحي جديد على خ�سبة م�سرح تب�سة

م�سرحية "اأمي �ساحميني" اجلزائرية تتوج بدرع املهرجان

للطفل العربي  الربملان  يف  اجلزائر  ميثلون  اأطفال   4

�سوق اأهرا�س حتت�سن 
ال�سالون اجلهوي 
للفنون الت�سكيلية 

ثقافةالأربعاء 22 يونيو 2969/ 03  جويلية 2019 املوافق لـ 30 �شوال 221440

حممد. ع/ معاوية. �صاميان. ج

حفيظة. ب

جمعية ن�ساطات 
ال�سباب املعذر تربمج 
ن�ساطا ثريا احتفاء 

بعيد ال�ستقالل 
املعذر  ال�سباب  ن�ساطات  جمعية  �سطرت 
الن�ساطات  م��ن  ومتميزة  ث��ري��ة  جمموعة 
الثقافية تزامنا واالحتفاالت املخلدة  لذكرى 
القائمني  وح�سب  وال�سباب،  اال�ستقالل  عيد 
متنوعة  اأن�سطة  ال�سنة  لهذه  اختري  عليها 
من  والرتفيه  املتعة  ل�سمان  للطفل  موجهة 
وغر�ص  اجلزائري  بالتاريخ  والتعريف  جهة 
النا�سئة،  االأج��ي��ال  ل��دى  الوطنية  ال���روح 
اأح�سن  م�سابقة  التظاهرة  برنامج  ويت�سمن 
ر�سم  واأح�سن ن�ص �سعر اأو نرث حتت مو�سوع" 
م�سابقة  ج��ان��ب   وطني"،اإىل  نحو  واج��ب��ي 
الثورة  اأب��ط��ال  من  بطل  ح��ول  بحث  اأح�سن 
عرو�ص  ي�سم  متنوع  حفل  و�سط  املجيدة 
ويعد  باملنا�سبة  �سلة  ذات  متعددة  فلكلورية 
هذا الربنامج  االحتفايل مبنا�سبة  الذكرى 
�سمن  من  5جويلية  ل�  امل�سادفة  امل��زدوج��ة 
البلديات  ب��اق��ي  �سطرتها  ال��ت��ي  ال��ربام��ج 
ال�سهداء  وتخليد  التاريخ  اأجم��اد  ال�ستذكار 

من خالل اإحياء تظاهرات خمتلفة.
حفيظة. ب

رقية. ل

رقية. ل

نوارة. ب



لغة ف�سيحة
اأ�ستاذ لغة عربية قال للتالميذ

غدوة جاي املفت�ص تكلموا باللغة 
العربية الف�سحى ما تبهدلوني�ص

جاء املفت�ص االأ�ستاذ قال للتلميذ: 
اأغلق النافذة يا اأ�سامة

اأ�سامة: حا�سر يا اأمري املوؤمنني؟!.

قر�ش زواج
واحد ات�سل بالبنك و�سق�ساهم

 اإذا واحد ا�ستفاد من قر�ص �سيارة 
وما �سددو�ص 

تنحولوا ال�سيارة..�سح؟
 قالولوا نعم 

قال لهم طيب ال�سروط نف�سها تنطبق على قرو�ص 
الزواج؟!.

نكت ق�سرية
� هل تعلم اأن املواطن اجلزائري  يحتل املرتبة الثالثة 

عامليا بعد العقرب والعنكبوت كاأكرث الكائنات تاأقلما 

وحتمال للعي�ص يف الظروف القا�سية؟!.
� وحدة �سافت راجلها يقرا يف كتاب كيف ت�سبح االآمر 

الناهي يف البيت..قالت لو ما �ساء 
اهلل كربنا وولينا نقراو ق�س�ص 

خيالية؟!.
� واحد بوحلية هز ولدو قعد يبكي 

ما احب�س�ص خال�ص، جاه واحد 
منحي حليتو هزو �سكت اأيا قال 

لبوحلية حليتك خلعاتو يا راجل..
قالو ال ما تديها�ص يف روحك راه 

ح�سبك اأمو؟!؟.
� واحد مقابل التليفزيون وي�سلي 

مع مكة كي كملوا ال�سالة بقا 
قاعد قالت لو مرتو نو�ص راهم 

كملوا قال ن�ستنا يف الغا�سي يخرج من امل�سجد ما نحب�ص 
حل�سري؟!.

� واحد قال الأمو..ماما اأعطيني الدراهم مندهم لواحد 
الراجل يعيط برا..�سفها الراجل اأيا عطات لولدها 

الدراهم..قالت لو عال�ص راه يعيط م�سكني..قال لها 
يقول اأيا ت�سري العاب..اأيا ت�سري األعاب؟!.

معلومات م�سلية

امليت

اأمثال �سعبية

على  التعليم  ف�سلت  كو�ستاريكا  دولــة   •
نهائي  ب�سكل  اجلي�ص  باإلغاء  فقامت  اجلي�ص 

و�سرفت اأمواله يف التعليم.
ميرن  املزمن(  )ولي�ص  العابر  االكتئاب   •
الذكاء  معدل  يرفع  فهو  جيد  ب�سكل  دماغك 
وتعزيز  التفكري  تطوير  على  قدرته  ب�سبب 

االنتباه وا�سرتجاع الذكريات.
لهذه  قــراءتــك  مــن  مــن  تنتهي  اأن  بعد   •
ينتبه  مل  عقلك  اأن  �ستكت�سف  ــعــبــارة...  ال

لوجود )من( مرتني.
اأطول  وقتا  ي�ستغرقون  الذين  االأ�سخا�ص   •
حل  يف  غريهم  من  اأف�سل  اليقظة  ــلم  اأح يف 

امل�ساكل املعقدة.
تو�سلت  اإمراأة   16000 على  متت  درا�سة   •
اإىل اأن املراأة التي تتمتع بانحناءات متنا�سقة 
يف ج�سمها "بغ�ص النظر عن الوزن" فاإن لديها 

ن�سبة ذكاء اأكرث من غريها.
تقوم  نظرية  احلقيقي" هي  الوهم  • "تاأثري 
بعدة  مــرات  عــدة  ون�سره  خرب  اختلق  على 
ال  حقيقة  باأنها  الت�سديق  يتم  حتى  اأماكن 

جدال فيها.
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ا�سحك وال�سحك بال�س.. قبل ما يغلى وتقول يامن عا�س

جواب 
املحاجية

حاجيتك 
على امليم.. 
امليم تو�سى 
و�سلى خرج

 مــا وىل

حدث يف مثل هذا اليوم
الثالث من �سهر جويلية

فرن�سا  ملك  يعتقلون  امل�سلمون   -  1250
لــويــ�ــص الــتــا�ــســع يف مــعــركــة فــار�ــســكــور خلل 

احلملة ال�سليبية ال�سابعة.
1778 - القوات الربيطانية ترتكب جمزرة 
منهم  �سخ�ص   360 �سحيتها  راح  وايومنغ  يف 

اأطفال ون�ساء.
للواليات  اأيداهو  واليــة  ان�سمام   -  1890
ترتيب  يف   43 الـــواليـــة  لت�سبح  املــتــحــدة 

االن�سمام.
منطقة  يف  الدكيم  معركة  وقــوع   -  1915
اليمنية  القوات  فيها  وانت�سرت  اليمنية،  حلج 
الرتكية على قوات �سلطان حلج علي بن اأحمد، 
املوالية للإجنليز، ودخلت حلج، وان�سحب منها 

�سلطانها علي بن اأحمد العبديل اإىل عدن.
يف  بــاالألــوان  تلفزيوين  بث  اأول   -  1928

لندن.
جزر  م�ستعمرة  يف  العبيد  حترير   -  1948

االأنتيل الدمناركية.
املوؤقتة  احلكومة  عن  وفد  توجه  ـ   1961
فرحات  برئا�سة  اجلــزائــريــة  للجمهورية 
امللك  مــن  لــدعــوة  تلبية  املــغــرب  اإىل  عبا�ص 

احل�سن الثاين.
تعلن  الوطني  التحرير  جبهة   -  1962
على  فرن�سا  اأجـــربت  اأن  بعد  الــثــورة  انتهاء 
يتبقى  ومل  اجلـــزائـــر،  با�ستقلل  االإقـــــرار 
بني  االتــفــاق  على  الر�سمي  الت�سديق  �سوى 

اجلانبني.
على  اال�ــســتــفــتــاء  نــتــائــج  اإعــــلن  ـ   1962

اال�ستقلل باأغلبية  97 %.
املوؤقتة  احلكومة  اأع�ساء  دخــول  ـ   1962
اإىل  يو�سف بن خدة  بن  الرئي�ص  راأ�سهم  وعلى 

اجلزائر العا�سمة.
رئي�ص  اأول  عبا�ص  فرحات  اعتقال  ـ   1964
حــكــومــة مــوؤقــتــة لــلــجــزائــر مــن طـــرف نظام 

الرئي�ص بن بلة.
ال�سمان  بنظام  املتعلق  االأمر  �سدور  ـ   1995

االجتماعي للعمال غري االأجراء.
الدويل  املعهد  عن  تقرير  �سدور  ـ   2010
يف  اجلــزائــر  ي�سنف   2010 ل�سنة  للتجارة 
االبتكار  جمــال  يف  125واالخرية  املرتبة    

واالإبداع.
2010 ـ وزارة الرتبية تعلن اأن ن�سبة النجاح 
بلغت  البكالوريا  �سهادة  امتحان  يف  الر�سمية 

.%  61.23
بقيادة  م�سر  يف  ع�سكري  انقلب   -  2013
فيه  اأطــاح  ال�سي�سي  الفتاح  عبد  الدفاع  وزيــر 
منتخب  رئي�ص  اأول  مر�سي  حممد  بالرئي�ص 

بعد ثورة 25 جانفي.
�سوالر  الــكــهــربــائــيــة  ــطــائــرة  ال  -  2015
اليابان،  من  قادمة  هاواي  يف  حتط  اإمبل�ص-2 
دورانية  ملحة  رحلة  الطائرة  تكمل  وبهذا 

بداأت من اأبوظبي.
2016 - وقوع تفجريات بالعا�سمة العراقية 
 250 اإ�سابة  و   292 مقتل  عن  ت�سفر  بغداد 

تبناها تنظيم الدولة.
يف  اأر�سية  وانــهــيــارات  في�سانات   -  2018
قتيل   126 تخلف  ال�سيول  ب�سبب  اليابان 

و86 يف عداد املفقودين.

اال�ستقالل  بعيد  نحتفلوا  م��رة  اأول   �
ورا�سنا مرفوع يا �سي عالوة؟

اأمني �سدام امل�سيلة
اإذن ارفع را�سك يا "اّبا"... ت�سفى عليها 

واّل راين قا نخرف وحدي؟!.

� �سي عالوة.. ع�ص را�سك ال يجبدوك يف 
ق�سية ف�ساد؟

دليلة.ق خن�سلة
غ���ريه���ذي يل م���ا ت�����س��را���ص ي���ا م���دام 

دليلة!!.

�سيكاغو  جامعة  من  نف�ص  عامل  هناك   �
الذين  االأ�سخا�ص  اأن  بالتجربة  اأث��ب��ت 
فاإن  االأم  لغتهم  غري  اأخرى  بلغة  يفكرون 

قراراتهم ت�سبح اأ�سوب واأكرث عقالنية؟
فار�ص عدوي باتنة
يل  "امل�سيبة"  ال���ق���رارات  وال��دل��ي��ل 

"الفغون�سي"  جماعة  لبالد  بيها  هلكوا 
وعّبادها؟!؟.

� جمع رجل رجال.. جمع امراأة ال جمع 
اللغة ترف�ص  للمراأة كربياء حتى يف  لها، 

اأن تكون مع غريها؟
�سناء حيوين الربج
فارغة..  ه��درة  ه��اذي  الهدرة  ام��راة  يا 
جّداك  "مراوات" �سق�سي  ام��راأة..  فجمع 
ل����ك.. ال ك���ربي���اء ال ت��وح��د ال  ت��ق��ول 

توخذ!!.

على  اجلزائري  املواطن  مييز  الذي  ما   �
بقية �سعوب العامل يا �سي عالوة؟

رزيق فتح اهلل ميلة
انت  اأرواح  اهلل..  ت��ب��ارك  فاهم  �سعب 
را�سو  يف  راه��ي  يل  لفهامة  بللي  وفهموا 

خا�سها �سوي مفهومية!!.

تخاريف 
�سي عالوة املو�سطا�ش

عندك تقطع اجلورنان

هههههه

�سي علوة ينتظر اأ�سئلتكم ليجيب عليها، �ساركونا بها 
modhik@yahoo.com :على الربيد االإلكرتوين
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ياكل يف الغلة
حكـــمة وي�سب يف امللة

عاهد نف�سك يف ثالث... �إذ� عملت 
فاذكر �أن �هلل ينظر �إليك و�إذ� تكلمت 
فاذكر �أن �هلل ي�سمع منك و�إذ� �سكت 

فاذكر �أن �هلل يعلم ما يف قلبك
ا�سرتاحة 

حمارب 
ينتظر حكم 

االإعدام؟!

�سورة م�سحكة



العدد 1302 ـ االأربعاء 22 يونيو 2969/ 03  جويلية 2019 املوافق لـ 30 �سوال  1440

ح�سب توقيت مدينة باتنة وما جاورهامواقيت ال�ضالة:

2424
�لإد�رة ـ �لتحرير

�ملنطقة �حل�صرية �لثانية جتزئة 
12 رقم 12 ـ باتنة

�لهاتف: 033.29.18.51
�لفاك�س: 033.29.18.51

�لربيد �لإلكرتوين:
journalelauresnews@gmail.com 

يومية �إخبارية عامة

الفجر: 03:37   الظهر: 12:40 الع�سر: 16:28  املغرب: 19:58  الع�ساء: 21:35    

اأحوال الطق�س اليوم

باتنة      خن�سلة      اأم البواقي      تب�سة       ب�سكرة

أقصى 36
أدنى  18

أقصى 32
أدنى 19

أقصى 32
أدنى 19

أقصى 35
أدنى 19 

أقصى 39
أدنى 29

2424
�لإد�رة ـ �لتحرير

�ملنطقة �حل�صرية �لثانية جتزئة 
12 رقم 12 ـ باتنة

�لهاتف: 033.29.18.51
�لفاك�س: 033.29.18.51

�لربيد �لإلكرتوين:
journalelauresnews@gmail.com 

باتنة

ميلة

اأفــاد اأم�ص، بيان لــوزارة الدفاع 
للجي�ــص  مفــرزة  اأن  الوطنــي، 
الوطني ال�سعبــي، ك�سفت ودمرت 
يــوم 01 جويليــة 2019، اأربعة 
االإرهابيــة  للجماعــات  خمابــئ 
وثــلث قنابــل تقليديــة ال�سنع، 
بباتنــة،  �سلعلــع  جبــل  مبنطقــة 
يف حــني اأوقفــت مفــرزة م�سرتكة 
للجي�ــص الوطنــي ال�سعبي عن�سر 
االإرهابيــة  للجماعــات  دعــم 

بخن�سلة.
وح�ســب ذات البيــان ، �سبطــت 
مفــرزة للجي�ــص الوطنــي ال�سعبي 
م�سد�سا ر�سا�سا من نوع كل�سنيكوف 
و300 طلقة و�ستة  خمازن ذخرية 
اإثر مداهمة منزل اأحد املجرمني 
املنفــذة  العمليــة  يف   املوقوفــني 
بورڤلــة يــوم 27 جــوان 2019، 
والتــي مكنت من توقيــف 3 جتار 
خمدرات وحجــز 352 كيلوغرام 

من الكيف املعالج.
كما  اأوقفت مفارز اأخرى للجي�ص 
الوطنــي ال�سعبــي بالتن�سيــق مــع 
عنا�ســر الــدرك الوطنــي بكل من 
البليــدة ووهــران، اأربعــة  جتــار 
خمدرات و�سبطت 7.3 كيلوغرام 
مــن الكيــف املعالــج، فيمــا اأوقفت 
الوطنــي  للجي�ــص  اأخــرى  مفــارز 
متفرقــة  عمليــات  اإثــر  ال�سعبــي 

بــكل من عــني ڤــزام وبــرج باجي 
خمتار، ثلثة منقبني عن الذهب 
09 مولــدات كهربائية  وحجزت 
باالإ�سافــة  �سغــط  مطــارق  و09 
اإىل مركبتني 02 رباعيتي الدفع 
خليــط  مــن  كيلوغــرام  و650 
احلجــارة وخام الذهــب، يف حني 
مــنت  علــى  مهــرب  توقيــف  مت 
�ساحنة حمملة بـ 10 قناطري من 

مادة التبغ بب�سكرة. 
من جهــة اأخرى، اأوقــف حر�ص 
احلدود وعنا�سر الدرك الوطني 
بكل مــن تلم�ســان وتيــارت، 121 
مهاجــر غري �سرعي مــن جن�سيات 
خمتلفــة، يف حني اأحبــط حر�ص 
ال�سواحــل حمــاوالت هجرة غري 
�سرعية لـــ 21 �سخ�سا كانوا على 

منت قــوارب تقليديــة ال�سنع بكل 
من عنابة والغزوات.

�صي االأورا�صي..

وجب الكالم

hamzalaribi005@gmail.com

حمزه لعريبي

مازال الطريق طويال
باإنهاء  يطالب  اجلزائري  ال�سعب  خرج  عندما 
تطبيق  يف  باالإ�سراع  اأي�سا  طالب  الع�سابة  حكم 
القانون وتفعيل العدالة واإنهاء الف�ساد اأينما كان 
وحيثما وجد، بل واأ�سر ال�سعب اجلزائري على اأن 
يتم اجتثاث الف�ساد يف اأقرب وقت حتى يف ظرف 
الباءات،  باإ�سقاط  باملطالبة  اأ�سبوعني  اأو  اأ�سبوع 
لكن اأغلبية ال�سعب اجلزائري ال تعلم اأن الف�ساد 
مبئات  وال  الباءات  باإ�سقاط  اجتثاثه  ميكن  ال 
الرداءة يف  اإنهاء  الدولة، وال ميكن  امل�سوؤولني يف 
موؤ�س�سات الدولة باإ�سقاط امل�سوؤولني، الأن الف�ساد 

والرداءة باتا متجذرين يف الوطن ال يف الدولة.
كل  ي�سقط  اأن  ا�ستطاع  ال�سعب  اأن  ولنفر�ص 
مــ�ــســوؤويل اجلــامــعــات عــرب الــوطــن وحــتــى وزيــر 
ع�سوا  كونه  العلمي  والبحث  الــعــايل  التعليم 
ال�سعب  ي�ستطيع  فهل  الباءات  اأحــد  حكومة  يف 
اجتثاث كل االأ�ساتذة الفا�سدين الذين ال يعريون 
اي اهتمام الأوراق اأغلبية الطلبة الذين يعتمدون 
على مبداأ �سادي بادي يف منحهم العلمات؟ وهل 
ي�ستطيع ال�سعب اجتثاث اأعوان االأمن يف اجلامعة 
الطلبة  على  حتى  الــدخــول  ي�سعبون  الــذيــن 
من  معارفهم  على  ي�سهلون  فيما  اجلامعة  اإىل 
ولنفر�ص  اإليها؟  الدخول  اجلامعة  عن  الغرباء 
اجلزائر  اأميار  كل  ي�سقط  اأن  ا�ستطاع  ال�سعب  اأن 
املحلية  واجلماعات  الداخلية  وزيــر  واإ�سقاط 
فهل  الــبــاءات  اأحــد  حكومة  يف  ع�سوا  باعتباره 
الذين  البلديات  موظفي  كل  يجتث  اأن  ي�ستطيع 
اإزعاج لهم" عندما يهم  "م�سدر  يعتربون املواطن 
ال�ستخراج وثيقة ما يف الوقت الذي ين�سغلون فيه 
ال�سعب  اأن  ولنفر�ص  "البوليتيك"؟  و  بالتمن�سري 
اجلزائري ا�ستطاع اأن ي�سقط كل مدراء التجارة 
يف كل واليات الوطن وحتى وزير التجارة نف�سه 
فهل  الــبــاءات  اأحــد  حكومة  يف  ع�سوا  باعتباره 
ي�ستطيع اإ�سقاط كل التجار الذين باتوا ينظرون 
يغتنمون  وغبي"  "اأحمق  اأنــه  على  املواطن  اإىل 
املعظم  رم�سان  �سهر  كانت  واإن  حتى  منا�سبة  كل 

الإ�سعال جيبه باالأ�سعار املرتفعة؟ 
الف�ساد  اإنهاء  ن�ستطيع  ال  وحقيقة،  منطقيا، 
وال  الــبــاءات  باإ�سقاط  وال  الع�سابة  باإ�سقاط 
نحن  ما  بل  وح�سب،  امل�سوؤولني،  كل  مهام  باإنهاء 
ومن  ــلق،  االأخ هو  الف�ساد  الإنهاء  اإليه  بحاجة 
لنا  تكون  اأن  فعلينا  االأخــلق  ن�ستعيد  اأن  اأجــل 
اأو  امل�ستقبل  يف  متخلق  جيل  واإعــداد  تربية  نية 
"�سيف احلجاج" الإنهاء العوج املتف�سي  الأن ن�ستل 
"قائد" ميتلك  برئي�ص  اإال  طبعا  هذا  يحدث  وال 
م�سروعا لبناء اأمة  مبا يتما�سى وم�سلحة ال�سعب 
"اإر�ساء  الوحيد  م�سروعه  "طرطور"  لرئي�ص  ال 
ال�سعب" مبا ال يتنا�سب وم�سلحة االأمة والوحدة 

الوطنية.

دراهمنا زادو يف امليزان... ر�سات عليهم 
اأوروبا وخرجوا من الطوفان... البرتول 

طلع يف عز احلمان... �سبعنا دجاج 
ودي�سرنا بانان... مازالت الياوؤورت ويطلع 
ال�سان... حرمتونا يا وجوه القرنون حنا 

�سبعتونا هندي ونتوما ا�ستحوذتو على 
اجلنان...

للم�سلحة  التابعة  اجلنائية  الفرقة  متكنت 
تب�سة،  والية  باأمن  الق�سائية  لل�سرطة  الوالية 
العمر  مــن  البالغ  الرئي�سي  املتهم  توقيف  مــن 
راح  التي  العمدي  القتل  ق�سية  يف  �سنة   19
�سحيتها �ساب يبلغ من العمر 25 �سنة بعد �سجار 
باأعايل  اجلرف  جبل  بحي   البي�ساء  باالأ�سلحة 
مدينة تب�سة، حيث وبعد فتح حتقيق معمق مع 
املعني  توقيف  مت  والتحريات  االأبحاث  تكثيف 
امليزاب  بحي  الكائن  جدته  منزل  مداهمة  بعد 
�سكني  يف  واملتمثلة  اجلــرميــة  اأداة  حجز  مــع 
اأنه مت  اإىل  3 جنوم"، جتدر االإ�سارة  "كلونداري 
امل�ساجرة  يف  متورطني  اآخرين  اأ�سخا�ص  توقيف 
اأعمارهم  تــرتاوح  اأ�سخا�ص   5 عددهم  والبالغ 
بني 20 و30 �سنة، لتبقى الق�سية قيد التحقيق 
القانونية  االإجراءات  كافة  ا�ستكمال  انتظار  يف 

وتقدمي املتورطني اأمام اجلهات الق�سائية.

الوطني ب�سطيف،  الدرك  متكن عنا�سر كتيبة 
وحجز  املــخــدرات  لرتويج  ع�سابة  تفكيك  من 
املعالج،  الكيف  مــن  كيلوغرام   09 يــقــارب  مــا 
ال�سريع  الــطــريــق  حمــور  على  العملية  ومتــت 
بابور  اخلدمات  حمطة  من  بالقرب  غرب  �سرق 
العملية  هــذه  خــلل  ومت  حمكم،  تفتي�ص  بعد 
ت�ستعمل  مركبة  وحجز  اأ�سخا�ص   06 توقيف 
يف نقل املمنوعات باالإ�سافة اإىل كمية املخدرات 

املحجوزة. 

ــثــانــويــة  متــكــنــت الــــوحــــدة ال
ـــرة  ـــدائ ـــيـــة ل ــة املـــدن ــاي ــم ــح ــل ل
غريق  جثة  انت�سال  التلغمة 
)ح.ع( يبلغ من العمر 11 �سنة من 
داخل بركة مائية طولها حوايل 
15 مرت وعمقها حوايل 03 اأمتار 
ودائــرة  ببلدية  الروي  مب�ستة 
اجلثة  حتــويــل  ومت  الــتــلغــمــة، 
اإىل  احلماية  م�سالح  طــرف  من 
بالعيادة  اجلثث  حفظ  م�سلحة 
بالتلغمة،  اخلــدمــات  املتعددة 
الثانوية  ــوحــدة  ال متكنت  كما 
للحماية املدنية لدائرة فرجيوة 

من اإخماد حريق حم�سول زراعي 
لرباع  مب�ستة  مثمرة  واأ�ــســجــار 
حيث  ق�سة،  بني  يحيى  ببلدية 
م�ساحة  احــــرتاق  ت�سجيل  مت 
كبرية من القمح ال�سلب وم�ساحة 
ف�سل  مربوط  غري  تنب  معتربة 
ــي لــنــحــو 58  ــزئ ــق ج ــري عـــن ح
�سجرة مثمرة، ومت اإنقاذ م�ساحة 
ال�سلب  القمح  من  جــدا  �سا�سعة 
�سجرة   350 اإىل  ــافــة  بــاالإ�ــس
حزمة   1000 وحـــوايل  زيــتــون 

تنب وجممع �سكني. 

�سطيف  ببلدية  واالأمــن  النظافة  مكتب  متكن 
الفا�سدة  اللحوم  من  قنطار  من  اأكــرث  حجز  من 
لدى اإحدى الف�ساءات التجارية وحملت االأكل 
ال�سريع، وهذا اإثر عمل روتيني من طرف مفت�سى 
اخلا�سة  امل�سائية  املــداومــة  ــار  اإط يف  النظافة 
بف�سل ال�سيف، حيث مت حجز الكمية مع اإعداد 

حم�سر خمالفة ل�سحاب الف�ساء التجاري.

حجز 9 كلغ من الكيف املعالج 
بالطريق ال�سيار 

انت�سال جثة غريق من بركة مائية بالتالغمة حجز قنطار من اللحوم الفا�سدة 
مبحل لالأكالت ال�سريعة 

ك�سف وتدمري 4 خمابئ لالإرهابيني بباتنة�سجار جماعــي ينتهي بجرمية قتل 
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كما اأقدم اأم�ص، تلميذين 
را�سبني يف �سهادة التعليم 

املتو�سط على و�سع حد 
حلياتهما  يف كل من ميلة 

وتب�سة، حيث اأقدم تلميذ 
يبلغ من العمر 16 �سنة 

على االنتحار �سنقا مبنزله 
العائلي الكائن بحي 240 

م�سكن ببلدية ميلة، ويتعلق 
االأمر بال�سحية )ع.م( الذي 

مت العثور عليه معلقا بحبل 
ملفوف حول رقبته ب�سرفة 

منزله العائلي، ومت نقله من 
طرف م�سالح احلماية املدنية 

اإىل م�سلحة حفظ اجلثث 
مب�ست�سفى ميلة، كما اأقدم 

تلميذ يبلغ من العمر 15 �سنة، 
مل ي�سعفه احلظ يف نيل �سهادة 
التعليم املتو�سط يف بئر العاتر 
بوالية تب�سة، على �سنق نف�سه 

باإحدى الغرف مبنزل جده 
مبدينة الوادي �سوف، حيث 

اأ�سيب ب�سدمة نف�سية عنيفة، 
خا�سة واأنه كان على ثقة 

بالنجاح.

انتحار تلميذين 
را�سبني يف "البيام" 

يف ميلة وتب�سة

عبد الهادي. ب


