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نوارة بوبري

ليبيا ... بوابة امل�شالح 
باملغرب الكبري

تو�سحت النوايا وانك�سفت امل�سالح التي 
كانت تخفيها عديد الدول الطامعة يف فر�ص 

النفوذ اأو اال�ستفادة من خريات املغرب الكبري، 
والتمكن من فر�ص الهيمنة على اأرا�سيه بالطرق 

اال�ستعمارية املعهودة وان تزينت با�سم الدعم، 
حيث ظلت ت�سكل مطمعا وا�سحا لعديد الدول 

االأوروبية خالل الع�سر احلديث ومنذ بروز 
احلركات اال�ستعمارية �سنوات القرن املا�سي، 

وبعد جناح اأكذوبة الربيع العربي يف اإ�سقاط 
روؤو�ص بع�ص احلكام على غرار معمر القذايف 
القائد الليبي، فقد زادت الرغبة يف التدخل 

ع�سكريا وفعليا بهذه الدول وعلى راأ�سها ليبيا 
اأكرث فاأكرث حتت رعاية االأمم املتحدة وبحجة 

ف�ص النزاع بني االأطراف املتناحرة "حمليا" 
لتتحول االأزمة اإىل م�سكلة واأزمة دولية ذات 
اأبعاد اإ�سرتاتيجية ونوايا ا�ستعمارية خبيثة 

خفية مل تخف ريحها على الراأي العام.
وبعد اإبرام اتفاقيات ومعاهدات بني وا�سحة 

ومد�سو�سة من طرف دول عربية واإ�سالمية 
وغربية، تبني اأن ليبيا اليوم حما�سرة 

بالراغبني يف ك�سرها ال اإعادة احلياة لها 
واإ�سالح ما تبقى منها، فلكل طرف م�ساحله 

اخلا�سة ومطامع �ست�سمح له بنفخ ري�سه 
واحل�سول على املزيد من الرثوة النفطية 

التي كانت والزالت ت�سكل ورقة تدخل الدول 
العظمى بامل�ساكل الداخلية للدول ال�سغرى اأو 

التي ظلت كذلك مع �سبق االإ�سرار.
فال�سراع الذي ن�سب بني احلكومة الر�سمية 

لليبيا واجلي�ص الليبي اليوم قد ا�ستقطب اإليه 
وبفعل فاعل التدخالت االأجنبية التي كانت 
ترتقب الفر�سة ال�سانحة، والتي لن تزيد اإال 

الدمار ولن تتمكن من اإ�سالح الو�سع بليبيا، 
وخا�سة اأن االنق�سام بني هذه التدخالت وا�سح 

ال غبار عليه، وان مت تزيينه مبالمح مهذبة 
فالهدف وا�سح وهو تق�سيم الكعكة الليبية بني 

اجلياع كل ح�سب قدرته على االبتالع ومن 
ثم فتح بوابة املغرب العربي للظفر بامل�سالح 

الدفينة بهذه اململكة العظمي والتي ظلت 
ت�ستقطب اهتمامات هذه الدول التي حنت 

الأرا�سي كانت قد ن�سبتها لها خالل حقبة 
زمنية م�ست، مل تلد فيها الدميقراطية التي 
مت تدني�سها لذات النوايا اليوم وهي يف قمة 

توهجها.

بطاقة حمـــــــــراء

قال: حممد القبالوي
 )الناطق با�سم اخلارجية  الليبية(

دورا  �ستلعب  اجلزائر  اأن  من  ..."متيقنون 
ويف  ليبيا  على  ال��ع��دوان  وق��ف  يف  ايجابيا 

ا�ستقرارها".

قلنا: يا راجل... وما معيار االيجابية عندكم، هل 
بدعم حكومتكم؟

auresbook

والتهيئة  املحلية  واجلماعات  الداخلية  من  كل  وزارت  بني  م�سرتك  وقائي  نظام  تن�سيب  قريبا  �سيتم 
العمرانية والفالحة والتنمية الريفية وال�سكن والعمران واملدينة والبيئة والطاقات املتجددة وال�سحة 
واالإ�سالح  وال�سكان  ال�سحة  بوزارة  عنه  عن  اأعلن  حيث  الثعابني،  لدغات  ومراقبة  لر�سد  الــوزارات  بني 
مبكافحة  التفكري  جاء  لذلك  املا�سي،  القرن  ثمانينيات  منذ  العمومية  لل�سحة  م�سكلة  وهي  امل�ست�سفيات، 
الربمائيات مرتبط الرتباطه بالبيئة، واأ�سار الدكاترة اإىل اأن وجود الثعابني يف مكان واحد يعني وجود 

تدهور للبيئة ب�سبب حالة الطرقات واالإ�ساءة وال�سكن اله�ص ووجود النفايات املنزلية والهامدة.

بـ  املعروفة  �سليم،  اأمرية  االأو�سط،  وال�سرق  اإفريقيا  اجلالية  عن  الوطني  ال�سعبي  باملجل�ص  النائب  اأعلنت 
"ح�سناء الربملان" ا�ستقالتها من التجمع الوطني الدميقراطي، حيث جاء يف ن�ص اال�ستقالة اأن ذلك يعود 
لالأ�سلوب غري الدميقراطي للحزب من خالل اتخاذ قرارات ومبادرات ارجتالية اأدت اإىل االحتقان الداخلي 
واالن�سداد، ما اأعطى �سورة �سيئة للراأي العام عن احلزب، ناهيك عن عدم وجود اأية نية من قيادات احلزب 
احلاليني يف اإ�سالحه من الفا�سدين واالنتهازيني، م�سيفة "قراري ال يعترب ان�سحاب من ال�ساحة والتخلي 

عن م�سرية الكفاح ال�سيا�سي".

التوا�سل  مواقع  يف  ح�ساب  اأي  دودة  بن  مليكة  الثقافة  وزيــرة  امتالك  عدم  عن  الثقافة  وزارة  اأعلنت 
�سفحتها  عرب  من�سور  يف  الــوزارة  واأو�سحت  �سابق،  وقت  يف  ال�سخ�سي  ح�سابها  اأغلقت  بعدما  االجتماعي 
اأغلقت  قد  دودة،  بن  مليكة  الوزيرة،  ال�سيدة  اأن  الثقافة  وزارة  "تعلم  اأم�ص:  الفاي�سبوك  على  الر�سمية 
مواقع  رواد  وتــداول  بعد،  جديدا  ح�سابا  تفتح  مل  الــوزارة  توليها  منذ  اأنها  وتوؤكد  ال�سخ�سي،  ح�سابها 
تغريدات  للثقافة  وزيرة  دودة  بن  مليكة  تعيني  بعد  مبا�سرة  الفاي�سبوك  خا�سة  االجتماعي  التوا�سل 

من�سوبة حل�سابها ال�سخ�سي الذي قامت باإغالقه، حيث اأثارت �سجة كبرية بني اجلزائريني.

الدرا�سات  مديرية  عــن  �ــســادرة  قائمة  اأظــهــرت 
دولة   15 اأن  للجمارك،  التابعة  واال�ست�سراف 
ممونة للجزائر، اأول هذه الدول ال�سني التي فاقت 
قيمة وارداتها خالل االإحدى ع�سر �سهرا االأوىل من 
7 مليارات دوالر، لتحتل املرتبة االأوىل  2019 الـ 
بـ 7.116 مليار دوالر بارتفاع 0.50 باملائة مقارنة 

املا�سية، متبوعة بفرن�سا  ال�سنة  بنف�ص الفرتة من 
بـ3.873 مليار دوالر برتاجع قدر بـ9.25 باملائة، 
بانخفا�ص  دوالر  مليار   3.060 بـ  اإيطاليا  تليها 
املرتبة  يف  اإ�سبانيا  حلت  حني  يف  باملائة،   8.59 بـ 
بـ  برتاجع  برتاجع  دوالر  مليار   2.709 بـ  الرابعة 

باملائة.  15.19

يبدو اأن االن�سباط اآخر ما يعرفه بع�ص املقاولني مبدينة 
باتنــة، وباحلديث عنهم نذكر ما يحــدث بحي بارك اأفوراج 
حيــث يرف�ــص املقاولــون التقيــد باالآجــال املحــددة الإنهــاء 
االأ�ســغال يف فــرتة ال�ســيف ويف�ســلون العمــل املتذبــذب يف 
ال�ســتاء ليتحججــوا بالظــروف وتكــون النتيجــة "خدمــة 
عوج" اإذ ال يخ�س�ســون حتى م�ســاحة للبالوعات وي�سطرون 
حلفــر الطرقــات املعــاد تهيئتهــا مــرة اأخــرى فمــن يذكرهم 

مب�سوؤوليتهم ويراقب اأ�سغالهم؟

هو عدد لدغات الثعابني التي مت ت�سجيلها خالل عملية جرد 
اأجنــزت �ســنة 2018 من طــرف مديريات ال�ســحة املحلية على 
امل�ســتوى الوطنــي، فيمــا مت ت�ســجيل حالة وفاة واحدة ب�ســبب 
هــذه اللدغــات، لهــذا �ســيتم قريبا تن�ســيب نظام م�ســرتك بني 
الوزارات لر�ســد ومراقبة لدغات الثعابني، ح�سبما اأعلنت عنه 
بتيــزي وزو الدكتــورة عليان فريــدة، املكلفة بربنامــج العقارب 

بوزارة ال�سحة وال�سكان واالإ�سالح امل�ست�سفيات.
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يف حال حتولت ق�سية م�سريية اإىل جمرد نكتة 
يتداولها ال�سعب ويتفكهون بها فاعلم اأن الياأ�ص بداأ 

يت�سلل اإىل العقول والقناعات.. رغم اأن الوقت �سابق 
الأوانه للحديث عن اإجنازات وتعرثات جمهورية مل يفت 
عن اإعالنها �سوى اأيام معدودات ما بالك باحلكومة، لكن 

ال�سعب ُخلق عجوال.. ومن كان مري�سا )بالتو�سوي�ص( 
فليحجز مكانه عند الدكتور "زيطوط" لال�ستنفاع من 
كتابه ال�سفوي "الو�سوا�ص القهري يف حماولة فهم ما 

يجري"..
ولكرثة "ال�سربات" التي تلقاها ال�سعب اجلزائري 

خالل الع�سرين �سنة املا�سية والتي كانت �سببا يف هزات 
ارتدادية على م�ستوى الثقة بني ال�سعب وال�سلطة.. هذه 

االأخرية التي بداأت حتاول فعال ا�ستعادتها اأو التمكني 
لها من خالل بدايات "خمجلة" لن تكون كافية لتمحو 

اآثارا ممتدة يف العمق ت�سببت بها عوامل "التهمي�ص" 
و"احلقرة" و"ال�سيا�سات الفا�سلة" وامل�سوؤولني الفا�سدين 
وامل�ساريع الكرتونية الوهمية.. مع ارتفاع ن�سبي للوعود 

واالأكاذيب التي ال ميكنها اخرتاق )الراأ�ص اجلزائري 
الياب�ص( من الع�سر "االأحجوري البوتفليقي"..

قانون املالية 2020 الذي يعتمد يف اأ�سا�سه على 
املوارد الداخلية العادية باإعادة تفعيل اجلهاز اجلبائي 

بداأ فعال بتنفيذ خمطط ا�ستعادة االأموال املنهوبة ح�سب 
اآخر نكتة يتداولها ال�سارع اجلزائري الذي تفاجاأ بعودة 

فر�ص الطابع اجلبائي على بع�ص الوثائق كاجلن�سية 
وال�سوابق العدلية زيادة عن فر�ص ا�ستخراج جواز �سفر 

لكل من )ينوي( امل�ساركة يف قرعة احلج بغ�ص النظر 
عن �ساآلة الفر�ص املتاحة للماليني امل�ساركة والتي كانت 

قبل عام تعتمد على نتائج القرعة فاإن كانت اإيجابية 
يبادر كل من ال ميلك جوازا اإىل ا�ستخراجه اأما من مل 

يحالفه احلظ فغري ملزمني به.. واإذا دققنا يف ق�سيمة 
بقيمة 6000 دينار جزائري لكل م�سرتك فاإن ال�سعب 
ال ينكت عن م�ساألة ا�ستعادة االأموال املنهوبة فقط بل 

اأ�سبح واثقا اأنه )ُم�ستهدف( للم�ساركة يف حت�سيلها )عن 
طيب خاطر( وباإرادته )املح�سة(.. باإخ�ساعه )ق�سرا( 

ل�سرائب ور�سوم مبا�سرة واأخرى غري مبا�سرة �ستكون فيها 
)حلية( املواطن هي املمول الر�سمي للخزينة العمومية.. 
ومن حلية ال�سعب بّخري يا حكومة اإىل اأن جند الطريق 

ال�سحيح لالأموال املنهوبة واملهربة لع�سابة القرن؟!.

الأربعاء 28 جمرب 2969/ 08  جانفي 2020 املوافق لـ 12 جمادى الأوىل 021441

زووووووم الأورا�س....

ال�سورة من اأمام م�ست�سفى باتنة اجلامعي، وهي تو�سح و�سع الكثري من البالوعات التي باتت 
ت�سكل خطرا على اأ�سحاب املركبات فمن امل�سوؤول عن اإ�سالحها؟

�سيكون يوم االأحد املقبل امل�سادف لـ 12 جانفي 2020 املتزامن مع راأ�ص ال�سنة االأمازيغية )اأمنزو ن 
املوؤ�س�سات واالإدارات العمومية والهيئات والدواوين  يناير(، عطلة مدفوعة االأجر لكافة م�ستخدمي 
العمومية واخلا�سة يف جميع القطاعات مهما كان قانونها االأ�سا�سي مبا يف ذلك امل�ستخدمون باليوم اأو 
بال�ساعة، ح�سب ما اأفاد به اأم�ص الثالثاء بيان م�سرتك للمديرية العامة للوظيفة العمومية واالإ�سالح 
االإداري ووزارة العمل والت�سغيل وال�سمان االجتماعي،مع مراعاة ا�ستمرارية اخلدمة يف امل�سالح التي 

تعمل بنظام التناوب.

�ضماح خميلي

الأورا�س بلو�س+



ق. و

�لرئا�شة حتذر 
من "�شفحات مزيفة" 
عرب �شبكات �لتو��شل 

�الجتماعي 
حذرت مديرية ال�ضحافة والت�ضال 
برئا�ضة اجلمهورية يف بيان لها اأم�ص 

الثالثاء من الن�ضياق وراء احل�ضابات 
الوهمية املن�ضوبة اىل كبار امل�ضوؤولني 

يف الدولة على خمتلف من�ضات 
التوا�ضل الجتماعي، واأو�ضحت 

مديرية ال�ضحافة والت�ضال برئا�ضة 
اجلمهورية اأنها "لحظت يف الآونة 

الأخرية انت�ضارا وا�ضعا ل�ضفحات 
مزيفة على خمتلف من�ضات التوا�ضل 

الجتماعي من�ضوبة لكبار م�ضوؤويل 
الدولة خا�ضة على تويرت وفاي�ضبوك 

الأمر الذي ي�ضع اأ�ضحابها حتت طائلة 
املتابعة القانونية".

وتدعو املديرية اإىل"�ضرورة 
الحتياط من الن�ضياق وراء هذه 

احل�ضابات الوهمية التي ت�ضلل الراأي 
العام وت�ضيء اإىل كبار امل�ضوؤولني يف 

الدولة".

برئا�ضة  ج���رى  ال���ذي  ال��ل��ق��اء  ح�ضر  وق���د 
اجلمهورية  رئا�ضة  ديوان  مدير  اجلمهورية، 
اخلارجية  ال�ضوؤون  وزير  و  عيادي  الدين  نور 
لالت�ضال  امل�ضت�ضار  والوزير  بوقدوم  �ضربي 
بلعيد  اجلمهورية  لرئا�ضة  الر�ضمي  الناطق 
حمند اأو�ضعيد وكاتب الدولة املكلف باجلالية 
بالدهان  ر�ضيد  باخلارج  والكفاءات  الوطنية 

و�ضفري اجلزائر لدى تركيا مراد عجابي.
زيارة  يف  الأول  اأم�ص  �ضرع   اأوغلو،  اأن  يذكر 
اأ�ضا�ضا  تتمحور  اجل��زائ��ر  اإىل  يومني  ت��دوم 
ليبيا  يف  للو�ضع  الأخ���رية  ال��ت��ط��ورات  ح��ول 
الأزمة  لتجاوز  تنفيذها  الواجب  والو�ضائل 
الناجمة  الوخيمة  النتائج  وتفادي  الراهنة 
الليبي  ال�����ض��ع��ب  ع��ل��ى  ال��و���ض��ع  ت��ف��اق��م  ع��ن 
والف�ضاء  امل��ج��اورة  البلدان  وك��ذا  ال�ضقيق 
ابعد  اإىل  وح��ت��ى  والإف��ري��ق��ي  امل��ت��و���ض��ط��ي 
واقع  ا�ضتعرا�ص  اإىل  بالإ�ضافة  ذل��ك،  م��ن 
دفعا  اإعطائها  وو�ضائل  الثنائية  العالقات 
ال�ضوؤون  املجالت، وكان وزير  اأكربا يف جميع 
مع  حمادثات  اأج��رى  قد  الرتكي  اخلارجية 

نظريه اجلزائري يف وقت �ضابق. ون�ضر اأوغلو 
''التقينا  الر�ضمي:  ح�ضابه  ع��رب  تغريدة 
اأخ��ي �ضربي ب��وق��ادوم وزير  اأخ��رى، مع  م��رة 
ق�ضرية  ف��رتة  بعد  اجل���زائ���ري،  اخل��ارج��ي��ة 

مدتها ثالثة اأ�ضهر''.

تطوير  ع��ل��ى  م�ضممون  ''ن��ح��ن  واأ����ض���اف: 
قمنا  ال��ل��ق��اء،  خ��الل  الثنائية.  عالقاتنا 
التطورات  حول  مثمرة  نظر  وجهات  بتبادل 

الإقليمية، وخا�ضة يف ملف ليبيا''.

يعقد حزب جبهة التحرير الوطني، الأحد 
وروؤ�ضاء  املحافظات  لأمناء  اجتماعا  املقبل، 
التح�ضري  اإط��ار  يف  وه��ذا  النتقالية،  اللجان 
يف  ج��دي��دة''،  مرحلة  ''تد�ضني  اأ�ضماه  ملا  ل� 

مقدمتها املوؤمتر الوطني احلادي ع�ضر.
بالنيابة علي �ضديقي يف  العام  ودعا الأمني 
وروؤ�ضاء  املحافظات  اأمناء  اإىل  وجهها  مذكرة 
اللجان النتقالية، اإىل ''تقدمي �ضورة وا�ضحة 
كل  م�ضتوى  على  واآف��اق��ه  احل��زب  واق��ع  ع��ن 
حمافظة، من الناحية النظامية وال�ضيا�ضية، 
للحزب  القاعدة الجتماعية  من حيث  وكذا 

والنت�ضار عرب كل حمافظة''.
وروؤ�ضاء  املحافظات  اأمناء  �ضديقي  وطالب 
قابلة  عملية  بتقدمي  النتقالية  اللجان 

وامل�ضاكل  ال�ضطحية  ع��ن  بعيدا  للتنفيذ، 
اأن  امل��ذك��رة  وال��ع��ار���ض��ة.وت�����ض��ري  الهام�ضية 
امل��ط��ل��وب ه���و ����ض���ورة دق��ي��ق��ة ع���ن احل��ال��ة 

مواطن  اإب���راز  وك��ذا  للمحافظة،  النظامية 
ال�ضعف والقوة، مبا ميكن من توفري ال�ضروط 

الكفيلة بتحقيق نقلة نوعية مل�ضرية احلزب.

اأعلن التجمع الوطني الدميقراطي، اإق�ضاء 
�ضليم  اأم��رية  الوطني  املجل�ص  ع�ضو  من  كل 
وحكيم بري، فيما مت جتميد ع�ضوية اليا�ص 
ملف  يف  النظر  واأج���ل  �ضنة  مل��دة  بر�ضي�ص 

�ضديق �ضهاب، على وقت لحق.
وقال ''الأرندي'' يف بيان له اأم�ص الثالثاء: 
لالن�ضباط  الوطنية  اللجنة  ''اجتمعت 
ال�ضبت  يوم  الدميقراطي،  الوطني  للتجمع 
للحزب،  املركزي  باملقر   2020 جانفي   4
ودر�ضت امللفات املحالة اإليها من طرف الأمني 

باإثبات  وامل��ع��ّززة  للحزب،  بالنيابة  العام 
اخل��روق��ات ال��ت��ي ���ض��درت ع��ن اأع�����ض��اء من 
الن�ضباط،  جلنة  وقررت  الوطني.  املجل�ص 
�ضليم  اأم��رية  الوطني  املجل�ص  ع�ضو  اإق�ضاء 

نهائيا من �ضفوف احلزب''.
قدمت  �ضليم  اأم��رية  النائب  اأن  اإىل  ي�ضار 
ا�ضتقالتها من احلزب يوم 07 جانفي 2019، 
بينما مت اإق�ضاوؤها نهائيا من احلزب يوم 04 
حزب  من  ت�ضتقيل  اأن  ل�ضليم  فكيف  جانفي، 

هي اأ�ضال مق�ضية منه من قبل؟

اأردوغان  رجب  طيب  الرتكي  للرئي�ص  دعوة  تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئي�ص  وجه 
لزيارة اجلزائر ، الدعوة وجهت له على هام�ص ا�ضتقبال رئي�ص اجلمهورية لوزير اخلارجية 
الرتكي مولود جاوي�ص اأغلو، وقد قبلها الطرف الرتكي على اأن يتم حتديد املوعد يف وقت 

لحق.
ونقل اأوغلو تهاين الرئي�ص الرتكي لرئي�ص اجلمهورية عقب فوزه بالإنتخابات الرئا�ضية 

كما قدم تعازيه له يف وفاة رئي�ص اأركان اجلي�ص الوطني ال�ضعبي.

العام  املدير  من  كل  مهام  اإنهاء  عن  اأم�ص  يوم  لها  بيان  يف  الأول  الوزير  م�ضالح  اأعلنت 
للموؤ�ض�ضة العمومية للتلفزيون �ضليم رباحي الذي عني �ضهر ماي من العام املا�ضي من قبل 
للوكالة  العام  املدير  مهام  اأي�ضا  اأنهيت  كما  �ضالح،  بن  القادر  عبد  ال�ضابق  الدولة  رئي�ص 

الوطنية للن�ضر والإ�ضهار منري حمايدية.

اأم�ص  لالأمازيغية  ال�ضامية  املحافظة  اأكدت 
هذه  �ضتحت�ضن  تيبازة  ولي��ة  اأن  الثالثاء، 
ال�ضنة الحتفالت الر�ضمية والوطنية ليناير 
اإيذانا بحلول ال�ضنة المازيغية 2970 حيث 
بني  يجمع  وتثقيفي  ثري  برنامج  ت�ضطري  مت 
واجلانب  والرتبوية  الجتماعية  اجلوانب 
اأن  الهيئة  لهذه  بيان  واأو���ض��ح  الأك��ادمي��ي. 
"املحافظة اختارت هذه ال�ضنة ولية تيبازة 
الوطنية  و  الر�ضمية  الحتفالت  لحت�ضان 
التدخل  اإىل  اإ�ضافة  بلدياتها  جمموع  م��ع 

املعتاد على م�ضتوى الوليات الأخرى".
يف هذا ال�ضدد اأ�ضار الأمني العام للمحافظة 
اأن  ع�ضاد  الها�ضمي  �ضي  لالأمازيغية  ال�ضامية 
�ضيتم   2970 اجلديدة  الأمازيغية  ال�ضنة 
"من خالل برنامج ثري  اإحياوؤها هذه ال�ضنة 
الجتماعية  اجلوانب  بني  يجمع  تثقيفي  و 
تقليدية  ف���ن���ون  )م���ع���ار����ص  وال���رتب���وي���ة 
الت�ضجري(  مثل  بيئية  و  فنية  وت��ظ��اه��رات 
يجمع  ملتقى  ع��رب  الأك���ادمي���ي  واجل���ان���ب 
انرثوبولوجيا  وعلماء  اأثار  وعلماء  موؤرخني 

وجامعيون".
المازيغية  ال�ضنة  احياء  اأن  اأ���ض��اف،  كما 
خم�ص  "بن�ضر  ال�ضنة  هذه  تتميز  اجلديدة 
ع��ن��اوي��ن ت��ع��ال��ج ي��ن��اي��ر يف ط��ب��ع��ة واح���دة 
به  ق��ام  تفكري  وحم���ور  للدرا�ضة  كمو�ضوع 

جامعيون متمر�ضون".
البعد  اإب��راز  هو  املتوخى  الهدف  اأن  واأ�ضاف 

والثقايف  والجتماعي  والتاريخي  الفل�ضفي 
والرمزي لهذا العيد".

هذا  ب��ان  ال�ضدد  ه��ذا  يف  املحافظة  وتذكر 
العيد "يحتفل به على نطاق وا�ضع يف خمتلف 
مناطق الوطن و كذلك على م�ضتوى ال�ضاحات 
العمومية من قبل جمعيات وموؤ�ض�ضات الدولة 
ال�ضنة  من  الأول  اليوم  تكري�ص  منذ  �ضيما 
عام  كل  من  يناير  ل�12  املوافق  المازيغية 
للتعديل  طبقا  الأج��ر  مدفوعة  عطلة  يوما 
رقم  القانون  على   2018 �ضنة  يف  طرا  الذي 
63-278 املوؤرخ يف 26 يوليو 1963 املحدد 

لقائمة الأعياد القانونية يف اجلزائر.

يوم الأحد املقبل امل�صادف لـ 12 جانفي 
عطلة مدفوعة الأجر

 12 ل�  امل�ضادف  املقبل  الأح��د  ي��وم  �ضيكون 
ال�ضنة  راأ����ص  م��ع  امل��ت��زام��ن   ،2020 جانفي 
الأمازيغية )اأمنزو ن يناير(، عطلة مدفوعة 
الأجر لكافة م�ضتخدمي املوؤ�ض�ضات والإدارات 
العمومية  وال��دواوي��ن  والهيئات  العمومية 
املوؤ�ض�ضات  م�ضتخدمي  لكل  وك��ذا  واخلا�ضة 
العمومية واخلا�ضة يف جميع القطاعات مهما 
كان قانونها الأ�ضا�ضي مبا يف ذلك امل�ضتخدمون 
يوم  به  اأف��اد  ما  ح�ضب  بال�ضاعة،  اأو  باليوم 
اأم�ص الثالثاء بيان م�ضرتك للمديرية العامة 
للوظيفة العمومية والإ�ضالح الإداري ووزارة 

العمل والت�ضغيل وال�ضمان الجتماعي.

مولود  الرتكي  اخلارجية  وزي��ر  اأعلن 
ت�ضاوو�ص اأوغلو، اأن اأنقرة �ضتتعاون مع 
امل�ضرتكة  امل�ضالح  اأ�ضا�ص  على  اجلزائر 
ويف  املختلفة،  الإقليمية  الق�ضايا  يف 

مقدمتها الأزمة الليبية.
ح�ضابه  عرب  له  تغريدة  يف  ذلك  جاء 
عقب  ال��ث��الث��اء،  اأم�����ص  "تويرت"  على 

لقائه الرئي�ص عبد املجيد تبون.
بلدينا  بني  التعاون  "�ضنزيد  وق��ال: 
ال�ضرتاتيجي،  املجل�ص  م�ضتوى  اإىل 
م�ضاحلنا  اأ���ض��ا���ص  ع��ل��ى  و���ض��ن��ت��ع��اون 

امل�ضرتكة يف الق�ضايا الإقليمية، خا�ضة 
يف الأزمة الليبية".

�ضابق  وق���ت  ال��ت��ق��ى يف  اأوغ��ل��و  وك���ان 
العزيز  عبد  الأول  ال��وزي��ر  الثالثاء، 
�ضربي  اخل���ارج���ي���ة  ووزي�����ر  ج�����راد، 
اجتماعًا  الأخ��ري،  مع  وعقد  بوقدوم، 

ثنائيًا، واآخر على م�ضتوى الوفود.
اإىل  الث��ن��ني،  م�ضاء  اأوغ��ل��و،  وو���ض��ل 
يومني،  ا�ضتغرقت  زي��ارة  يف  اجل��زائ��ر، 
لبحث التعاون الثنائي وق�ضايا اإقليمية 

على راأ�ضها الأزمة الليبية.

الأربعاء 28 جمرب 2969/ 08  جانفي 2020 املوافق لـ 12 جمادى الأوىل 031441

�لرئي�س عبد �ملجيد تبون ي�شتقبل وزير �ل�شوؤون �خلارجية �لرتكي

�جتماع الأمناء حمافظات �الأفالن �الأحد �ملقبل

ميهوبي يق�شي �أمرية �شليم وحكيم بري
 نهائيا من ''�الأرندي''

�أردوغان منتظر يف �جلز�ئر

�إنهاء مهام كل من مدير �لتلفزيون 
�جلز�ئري ومدير "الناب"

تيبازة حتت�شن �الحتفاالت �لر�شمية و�لوطنية

الوطني
�أوغلو: �جلز�ئر وتركيا �شتتعاونان 

بخ�شو�س �الأزمة �لليبية

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

توقيف عن�شري دعم للجماعات �مل�شلحة 

للجماعات  دعم   )2( عن�ضري  الأول،  اأم�ص  ال�ضعبي  الوطني  للجي�ص  مفارز  اأوقفت 
يوم  الوطني  الدفاع  وزارة  اأ�ضدرته  بيان  ح�ضب  وامل�ضيلة،  البليدة  من  بكل  امل�ضلحة 
اأم�ص، فيما ك�ضفت ودمرت مفرزة اأخرى قنبلتني )02( تقليديتي ال�ضنع مبنطقة جبل 

ق. واأوزينة، بلدية في�ص البطمة، ولية اجللفة.

ق. و

ا�صتقبل رئي�ش اجلمهورية ال�صيد عبد املجيد تبون، اأم�ش الثالثاء، وزير ال�صوؤون اخلارجية الرتكي مولود جاوي�ش اأوغلو، لبحث 
التطورات الأخرية للو�صع يف ليبيا.
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عنوان واحد يجمعنا

مع  القائمة  عن  االإفــراج  وعقب 
انفجر  االأوىل،  ال�سباح  �ساعات 
امل�سوؤولني  وجه  يف  غ�سبا  ال�سكان 
املحليني الذين اتهموهم بالتوزيع 
ال�سكنات،  ــذه  ــه ل الـــعـــادل  غـــري 
اأ�سماء  اأنها �سمت ح�سبهم  خا�سة 
البلدية  عن  غرباء  م�ستفيدين 
فيما  احلـــال،  مي�سوري  واآخــريــن 
ت�ساءل املعنيون عن القانون الذي 
يف  الــدائــرة  رئي�ص  عليه  ا�ستند 
االإفراج عن القائمة دون املوافقة 
البلدية،  رئي�ص  قبل  مــن  عليها 
حتمل  مل  القائمة  اأن  مــوؤكــديــن 
املن�سب  الــبــلــديــة  رئــيــ�ــص  خــتــم 
"املري" ال�سابق  اإيداع  بعد  موؤخرا 
ق�سية  يف  املــوؤقــت  احلب�ص  ــن  ره
فيما  م�ستحقة،  غري  مزية  تلقي 
وقالوا  ذلك  من  اأبعد  اإىل  ذهبوا 
اأن "املري" احلايل رف�ص امل�سادقة 

على القائمة ب�سبب حتفظه على 
امل�ستفيدين،  االأ�سخا�ص  بع�ص 
الدائرة  مقر  بغلق  املعنيون  وقام 
اأي�سا  ــقــوا  اأغــل فيما  بــالــ�ــســالل، 

26 يف  الـــوالئـــي رقـــم  الــطــريــق 
اإ�سرار  وكلهم  املرور،  وجه حركة 
وفتح  الوايل  تدخل  �سرورة  على 
التي  الــقــائــمــة  هـــذه  يف  حتقيق 

ت�ستحق  ال  عديدة  اأ�سماء  �سمت 
مت  الــذي  الــوقــت  يف  اال�ستفادة 
اأزمة  من  يعانون  اآخرين  اإق�ساء 

�سكن خانقة.
من  العديد  اأن  بالذكر  جــديــر 
اأفرجت  قد  كانت  الوالية  دوائر 
امل�ستفيدين  قوائم  عن  مــوؤخــرا 
عرب  االجتماعية  ال�سكنات  من 
اأن  قبل  لها،  التابعة  البلديات 
تــتــوقــف الــعــمــلــيــة خـــالل فــرتة 
لت�ستاأنف  الرئا�سية  االنتخابات 
باالإفراج  االأيــام  هذه  جديد  من 
بنقاو�ص  الــ�ــســكــن  قــائــمــة  عـــن 
العملية  ت�ستمر  اأن  على  واملعذر 
املعنية  البلديات  جميع  لت�سمل 
القادمة  االأيــام  خــالل  بالتوزيع 
ال�سكن  ملف  لطي  متهيدا  وذلــك 
ظل  يف  الوالية  عرب  االجتماعي 

غياب م�ساريع جديدة.

اأبدى، اأم�ص، وايل باتنة، فريد 
حممدي، ا�ستيائه ال�سديد 

اإزاء الو�سع الكارثي الذي اآلت 
اإليه العيادة املتعددة اخلدمات 

ببلدية اأوالد �سالم يف دائرة 
راأ�ص العيون، متهما امل�سوؤولني 

على هذا املرفق بالتهاون و�سوء 
الت�سيري الذي وقف عليه خالل 

زيارته املفاجئة، كما امتع�ص 
ب�سدة ب�سبب النقائ�ص التي 

تتخبط فيها العيادة.
وايل باتنة وخالل معاينته 

لو�سعية العيادة وقف على 
النق�ص الذريع يف الطاقم 

الطبي يف ظل غياب اأخ�سائيني، 
ونق�ص التجهيزات الطبية، 
اإ�سافة جملة من النقائ�ص 
التي ُيفتقر اإليها خا�سة ما 

يتعلق بغياب عنا�سر االأمن، 
االإنارة، التدفئة، تعطل بع�ص 

االأجهزة الطبية، يف ظل حاجة 
هذا املرفق ال�سحي ل�سيارات 

اإ�سعاف اإ�سافية، ومل�ص امل�سوؤول 
على راأ�ص الوالية غياب 

النظافة اإ�سافة اإىل تراكم 
اأكوام من القمامة واالأتربة 

بذات املوؤ�س�سة ما اأثار غ�سبه 
من التجاوزات احلا�سلة اأين  

�سدد على �سرورة اتخاذ جملة 
من القرارات الإعادة االعتبار 

لهذا املرفق الطبي مبا يتعلق 
مب�ساريع التهيئة والرتميم 

وغريها لتح�سني نوعية 
اخلدمات الطبية والتكفل 

االأح�سن باملر�سى، كما وجه 
حتذيرا �سديد اللهجة اإىل 
امل�سوؤولني بالعيادة الطبية 

املتعددة اخلدمات على اأين يتم 
جتهيزها مبختلف االإمكانيات 

لتقدمي خدمات يف م�ستوى 
تطلعات املواطنني.

اإهمال فا�شح 
بالعيادة متعددة 

اخلدمات يف 
اأوالد �شالم

�لزيارة �ملفاجئة للو�يل 
ك�ضفت �مل�ضتور

مل متر عملية ا�ستئناف اإ�سهار اآخر قوائم امل�ستفيدين من ال�سكن االجتماعي بوالية باتنة، بعد تعليقها خالل فرتة االنتخابات، بردا و�سالما على 
م�سوؤويل البلديات املعنية بالتوزيع، فبعد االحتجاجات التي �ساحبت عملية االإفراج عن قائمة امل�ستفيدين من ح�سة 192 �سكن ببلدية نقاو�س، 

�سهدت اأم�س بلدية املعذر احتجاجات مماثلة من قبل املق�سيني من القائمة التي �سمت 150 م�ستفيدا.

وتالميذ،  اأ�ساتذة  اأم�ص  �سباح  قام 
ببلدية  زواكــــــري  ــار  ــم ع ــة  ــوي ــان ث
بغلق  باتنة،  بوالية  العيون  راأ�ــص 
الو�سعية  على  احتجاجا  موؤ�س�ستهم، 
املزرية التي تتواجد بها منذ حوايل 
وكذا  التدفئة  انعدام  ب�سبب  �سنـة، 
النقائ�ص  مــن  العديد  يف  تخبطها 

االأخرى.
وح�سب التالميذ، اأن االأق�سام تتحول 
اإىل  احلـــرارة  ــات  درج انخفا�ص  مع 
اأ�سبه بثالجة، فيما تزداد الو�سعية 
حيث  االأمطـار،  ت�ساقط  عند  تاأزما 
تت�سرب املياه اإىل احلجرات، وهو ما 
الو�سع  عليهم  ونغ�ص  التالميذ  اأربك 
طبيعي،  ب�سكل  درا�ستهم  مــزاولــة 
برودة  يف  النوافذ  تلف  �ساهم  فيما 
احلجرات اأكرث، واأكد االأ�ساتذة على 
الدرو�ص  تقدمي  ا�ستطاعتهم  عــدم 

اأولياء  اأعرب  كما  الو�سعية،  يف هذه 
�سالمة  على  تخوفهم  عن  التالميذ، 
حتولت  حــيــث  ــم،  ــه ــائ ــن اأب و�ــســحــة 
االأق�سام اإىل  اأ�سبه بـ"غرف تربيد "، 

مما ي�ساهم يف ت�ستيت تركيزهم.
ــى �ــســرورة  ــيــون عــل ــعــن ـــر امل ـــس واأ�

هذه  لتدارك  املعنية  امل�سالح  تدخل 
متدر�سهم   على  توؤثر  التي  النقائ�ص 
ال�سكاوي  عديد  قدموا  اأنهم  واأكدوا 
باحتجاجات  وقـــامـــوا  لـــــــالإدارة، 
لكن بقيت  الو�سع  متكررة حول هذا 

دار لقمان على حالها.

باتنة،  بــواليــة  الــفــالحــون  يعي�ص 
حــالــة خــوف مــن اجلــفــاف الـــذي قد 
احلايل  الفالحي  املو�سم  على  يخيم 
حيث  االأمطار،  ت�ساقط  تاأخر  جــراء 
الفالحية  امل�سالح  مديرية  �سجلت 
ت�ساقط ما يقارب 113.7 ملمرت خالل 
االأربع اأ�سهر االأخرية وهي الكمية التي 
يرى الفالحون باأنها عري كافية ل�سمان 
ا�ستنجد  اأيـــن  جــيــد،  فــالحــي  مو�سم 
وكذا  االرتوازية  االآبار  مبياه  اأغلبهم 

ا�ستعمال الر�ص املحوري. 
من جهته مديرية امل�سالح الفالحية، 

�سابق  اجلفاف  عن  احلديث  اأن  اأكــدت 
املناخية  الــتــغــريات  اأن  اإال  ــــه،  الأوان
بالوالية باتت ت�سكل الكثري من امل�ساكل 
الفالحية  املــ�ــســتــثــمــرات  ــحــاب  الأ�ــس
 700 من  اأزيــد  م�ساحتها  تفوق  التي 
باملائة   97 ي�ستكى  حيث  م�ستثمرة، 
�ساهمت  التي  التغريات  هذه  من  منهم 
االأمــرا�ــص  لـــذات  املتكرر  الظهور  يف 
فقط،  مو�سمية  كانت  التي  الفالحية 
جديدة،  اأخــرى  اأمرا�ص  اإىل  اإ�سافة 
اأدى اإىل تراجع املنتوج ورداءته،  مما 
ا�ستقبالها  ال�سياق عن  م�سيفة يف ذات 

للعديد من الطلبات لتو�سيع االآبار، اأين 
 300 بني  ما  الواحد  البئر  عمق  يبلغ 
العديد  و�سع  مت  فيما  مرت،   350 اإىل 
من  للحد  اال�ستعجالية  الــربامــج  من 
منها  يعاين  التي  الفالحية  امل�ساكل 
منها  املناخية  التغريات  ب�سبب  الفالح 
الدعم الفالحي الذي مت اعتماده منذ 
و�سبكات  ــار  االآب الجنــاز   2000 �سنة 
حدة  مــن  للتخفيف  وال�سقي  الـــري 
ــي  ــس االأرا� على  حفاظا  التغري  هــذا 

واملنتوجات الفالحية.

م�سكن   50 حـــي  �ــســكــان  عــّبـــــر 
الع�سافري،  عيون  بقرية  اجتماعـي 
الــبــالــوعــات  اإزاء  ا�ــســتــيــائــهــم  عــن 
ال�سكاين،  جتمعهم  عــرب  املفتوحة 
ـــرية  اأن هـــذه االأخ املــعــنــيــون  ـــال  وق
عليهم  كبريا  خطرا  ت�سكل  اأ�سبحت 
مهددين  باتوا  الذين  اأبنائهم  وعلى 
بال�سقوط فيها بعد اختفاء اأغطيتها 

خالل االآونة االأخرية.
احلــي،  �سكان  مــن  عــدد  وا�ستنكر 

وما  البالوعات  هذه  اأغطية  �سرقة 
جنم عن ذلك من انبعاث روائح كريهة 
وكذا انت�سار اجلرذان، �سف اإىل ذلك 
اأنبائهم  على  ت�سكلها  التي  اخلطورة 
الذين باتوا مهددين بال�سقوط فيها 
اأنهم  املعنيون  واأكــد  حلظة،  اأيــة  يف 
تقدموا ب�سكاوي عديدة لدى م�سالح 
مت  حيث  جــدوة،  دون  لكن  البلدية 
من  اإليهم،  االتــهــام  اأ�سابع  توجيه 
خالل �سرقة اأغطية هذه البالوعات 

وهو ما رف�سوه جملة وتف�سيال، كونهم 
والبالوعات  ال�سكنات  هذه  ت�سّلموا 
هذا  ال�سكان  اأرجــع  كما  غطاء،  دون 
الو�سع ل�سيا�سة "الربيكوالج" والغ�ص 
يف اإجناز �سبكات ال�سرف ال�سحي من 
ال�سلطات  وطالبوا  املقاولني،  طرف 
هذه  تغطية  يف   بــاالإ�ــســراع  املعنية 
اخلطر  الإنهاء  املفتوحة،  البالوعات 
ـــوع اأي  املــحــدق بــاأبــنــائــهــم قــبــل وق

كارثة.

املق�ضيون قالوا اأنها �ضمت غرباء واأ�ضخا�ض مي�ضوري احلال

احتجاجات بعد اإ�شهار قائمة ال�شكن باملعـذر
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اأ�شاتذة وتالميذ ثانوية راأ�س العيون يف اإ�شراب 

فالحون متخوفون من جفاف م�شتثمراتهم بباتنة

بالوعات مفتوحة خطر يهدد اأطفال قرية عيون الع�شافري
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ب�ضبب م�ضكلة غياب �لتدفئة 

تاأخر يف ت�ضاقط �لأمطار و�مل�ضالح �لفالحية ترى �أن �حلديث عن ذلك �ضابق لأو�نه

�تهامات للمو�طنني ب�ضرقة �أغطيتها

اختيار هياكل قدمية لتج�شيد الوالية 
املنتدبة اآري�س يغ�شب ال�شكـان

بطالون يحتجون ويطالبون 
بفر�س عمل ب�شفيـان

لـ"االأورا�ص  ــادر  ــس ــ� م كــ�ــســفــت 
مديريات   3 ا�ستحداث  عن  نيوز" 
بعد  اأري�ص وذلك  بدائرة  منتدبة 
وبريكة،  مروانة  رفقة  ترقيتها 
ما  وبــقــدر  منتدبة،  واليـــات  اإىل 
�سكان  ا�ستح�سان  القرار  هذا  لقي 
لديهم  ولـــد  مــا  بــقــدر  الـــدائـــرة 
كيفية  حول  اال�ستياء  من  حالة 
املن�ساآت  ا�ستغالل  عرب  جت�سيده 
لهذه  رئي�سية  كمقرات  القدمية 

املديريات.
ــادر مـــوؤكـــدة، اأن  وكــ�ــســفــت مــ�ــس
باختيار  قامت  املعنية  ال�سلطات 
اال�ست�سفائية  العمومية  املوؤ�س�سة 
اأري�ص2 التي ت�سم م�سلحة لت�سفية 
الدم واأخرى لطب االأطفال كمقر 
ملديرية ال�سحة اجلديدة، وهو ما 
و�سط  عارمة  غ�سب  موجة  ــار  اأث
ب�سرورة  طالبوا  الذين  املواطنني 
جديدة  وهياكل  مــرافــق  اإنــ�ــســاء 
نظرا  بــالــقــدميــة  واالحــتــفــاظ 
ال�سحي  امليدان  يف  الكبري  لدورها 
باأهمية  طالبوا  كما  املنطقة،  يف 
�سحية  موؤ�س�سات  من  اال�ستفادة 

متخ�س�سة فاعلة لتعزيز الهياكل 
العمومية  للموؤ�س�سة  �سمها  بدل 

اال�ست�سفائية اأري�ص1.
ــل من  ــن جــهــتــه، كـــان �ــســكــان ك م
الــواليــتــني املــنــتــدبــتــني مــروانــة 
وبريكة قد انتف�سوا موؤخرا حول 
املرافق  بع�ص  لتحويل  ـــرارات  ق
ملديرية  مــقــرات  اإىل  ال�سحية 
ال�سكان  رف�سه  مــا  وهــو  ال�سحة 
ترتاجع  اأن  قبل  وتف�سيال،  جملة 
قراراتها،  عن  املعنية  ال�سلطات 
هذا و�سيتم باملوازاة مع ا�ستحداث 
ا�ستحداث  اآري�ص،  يف  �سحي  قطاع 
مــديــريــة لــلــ�ــســبــاب والــريــا�ــســة 
مرافق  اأماكن  يف  لل�سكن  ــرى  واأخ
ا�ستياء  اأثـــــار  مـــا  ـــو  وه ــة  ــدمي ق
املواطنني الذين طالبوا ال�سلطات 
بالتدخل  بـــالـــواليـــة  املــحــلــيــة 
المت�سا�ص  �سريع  حــل  ــاد  ــج واإي
اإن�ساء  خالل  من  ال�سعبي  الغ�سب 
مرافق ريا�سية وثقافية و�سحية 
تو�سعة  عــلــى  والــعــمــل  ــدة  ــدي ج
خالل  من  ت�سييقها  بدل  املدينة 

�سم موؤ�س�سات قدمية الأخرى.

انتف�ص اأم�ص، الع�سرات من ال�سباب البطال ببلدية �سفيان يف والية باتنة، 
�سد احلالة املزرية التي يعي�سونها يف ظل غياب فر�ص عمل ببلديتهم، وقام 
املعنيون بتنظيم حركة احتجاجية اأغلقوا خاللها الطريق الوطني رقم 78 
عند مفرتق الطرق الرابط بني بريكة ونقاو�ص و�سفيان، اأين طالبوا بتوفري 
منا�سب عمل لهم، وهم الذين عانوا منذ عقود من البطالة، وجتدر االإ�سارة 
غياب  �ساهم  فيما  اأعرج  ب�سكل  ت�سري  �سفيان  ببلدية  التنمية  عجلة  اأن  اإىل 

م�سانع يف نطاقها اجلغرايف يف ارتفاع معدالت البطالة.

طالبو� بتو�ضيع �ملدينة و�إن�ضاء مر�فق جديـدة 

�أغلقو� �لطريق �لوطني رقم 78
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فيما رفع املحتجون �ضقف املطالب واأ�ضروا على رحيل "املري"

املق�سيني  املــواطــنــني  ــال  ب يــهــداأ  مل 
االأرا�سي  من  امل�ستفيدين  قائمة  من 
ال�سريعة،  ببلدية  للبناء  املوجهة 
منهم  الع�سرات  اأم�ص  اعت�سم،  حيث 
داخل مقر البلدية، مطالبني برحيل 
رئي�ص البلدية واإلغاء القائمة، واأدى 
جتمهر العديد من ال�سكان الغا�سبني 
قوات  تدخل  اإىل  البلدية  �ساحة  يف 
رئي�ص  بــاإخــراج  قاموا  الذين  االأمــن 
اأو  مناو�سات  اأي  لتفادي  البلدية 

حدوث فو�سى.
القائمة  بتجميد  الوالـي  واأمر  هذا 
الدائرة  رئي�ص  ن�سره  بيان  ح�سب 
من  درا�ستها  ــادة  اإع حني  اإىل  وذلــك 
جديد وكذا مراجعة امللفات املودعة 
وعر�سها على جلنة م�سكلة خ�سي�سا 

هذه  خ�سم  ويف  الــــوايل،  ــرف  ط مــن 
كل  بغلق  املحتجون  قــام  االأحـــداث 
املدينة  خارج  اإىل  املوؤدية  الطرقات 

خا�سة  االجتــــاهــــات  جــمــيــع  ويف 
الطريق الوطني رقم 83 الرابط بني 
الوالية،  وعا�سمة  ال�سريعة  بلدية 

فيما كادت االأمور تنفلت على م�ستوى 
هذا الطريق ب�سبب اأن االحتجاجات 
مما  الطلبة  امتحانات  مع  تزامنت 
اأدى اإىل تعطيل و�سول معظمهم اإىل 
خمتلفة  م�سالح  وتعطل  اجلامعة 
لباقي ال�سكان، حيث تدخلت م�سالح 
ال�سباب  لتهدئة  ــــدرك  وال االأمــــن  
اأمام  الطريق  وفتح  املتاري�ص  واإزالــة 

املارة.
ثالث  تلبية  على  املحتجون  واأ�سر 
رئي�ص  رحيل  وهي  اأ�سا�سية  مطالب 
البلدية احلايل واإلغاء القائمة نهائيا 
وفتح حتقيق معمق ملحا�سبة اجلهات 
بالف�ساد  اأ�سموه  ما  يف  ت�سببت  التي 
على  "العرو�سية"  وطغيان  االإداري 

اختيار امل�ستفيدين.

جتميد قائمة امل�شتفيدين من القطع االأر�شية بال�شريعــة

مل ت�ضتفد من برامج لإعادة تهيئتها 

بعد متاطل وتاأخر كبيـر

ــعــديــد مــن املــدار�ــص  تــتــواجــد ال
االبــتــدائــيــة عــرب بــلــديــات واليــة 
يقال  ما  اأقــل  و�سعية  يف  خن�سلة، 
االأو�ساع  ب�سبب  مزرية،  اأنها  عنها 
على  عليها  �ــســارت  التي  املــرتديــة 
همامي  الــ�ــســهــيــد  ــة  ــس مــدر� غــــرار 
ومدر�سة  تاجموت  بقرية  بلقا�سم 
ومدر�سة  �س�سار  ببلدية  تاغيت 
بقرية  �ساملي  ال�سريف  ال�سهيد 
ومدار�ص  خــريان  بلدية  متدقيت 
واملحمل  زوي  بــبــلــديــات  اأخـــــرى 

باملناطق  منها  املتواجدة  وخا�سة 
الريفية.

نقائ�ص  املوؤ�س�سات  هــذه  وت�سهد 
بــاجلــمــلــة، فــ�ــســاحــاتــهــا ال تـــزال 
تعفنت  حني  يف  وحجرية،  ترابية 
وتاآكلت  املياه  دورات  م�ستواها  على 
اإىل  اإ�سافة  جدرانها ب�سبب قدمها، 
كارثية،  املدافئ يف و�سعية  تواجد 
ينا�سدون  ــاء  ــي االأول جعل  مــا  وهــو 
وامل�سرفني  امل�سوؤولني  االألف  وللمرة 
وزيارة  بتفقد  الرتبية  قطاع  على 

ــتــي هــي بعيدة  املـــدار�ـــص وال هـــذه 
املعاناة  على  للوقوف  اأعينهم  عن 
الدائمة واملتوا�سلة الأبنائهم وتفقد 
التعليمية  املوؤ�س�سات  هذه  ــوال  اأح
النداءات  رغم  الكثري  تعاين  التي 
املــتــكــررة ملــدرائــهــا واملــرا�ــســالت 
ليبقى  امل�سوؤولني،  ملختلف  العديدة 
اأي  غياب  يف  عليه  هو  كما  ــال  احل
جهة تتكفل بحاجيات هذه املدار�ص  

والتي تتخبط يف م�ساكل باجلملة.

خمتلف  اأمــ�ــص،  اأول  م�ساء  تلقت 
املــوؤ�ــســ�ــســات الــرتبــويــة بـــاالأطـــوار 
الثالث واملفت�سيات االإدارية  بوالية 
باإدماج  اخلا�سة  املرا�سلة  خن�سلة، 
امل�ستفيدين من جهاز امل�ساعدة على 
"االأورا�ص  حت�سلت  املهني  ــاج  االإدم
ت�سم  مــنــهــا،  نــ�ــســخــة  عــلــى  نيوز" 
تتعلق  اإداريـــة  ملفات  تكوين  طلب 
امل�ستوفني  املوؤ�س�سات  بالعاملني بهذه 
بهذا  فعلية  عمل  �ــســنــوات  لثمان 
من  اأكتوبر   31 غاية  اإىل  اجلهاز 

 14 تــاريــخ  ـــددة  حم  2019 �سنة 
جانفي كاآخر اجل لذلك.

املتعاقدون  ــل  ظ الــوثــيــقــة  هـــذه 
طويلة،  اأ�ــســابــيــع  منذ  يرتقبونها 
املعنية  االإدارة  خــاللــهــا  اتــهــمــت 
ــر خــا�ــســة اأن  ــاأخ ــت بــالــتــمــاطــل وال
املرا�سلة  تلقت  قد  الواليات  عديد 
من  اأكــرث  منذ  امللفات  ت�سليم  ومت 
اأ�سبوعني، وقد اأكد بع�ص املتعاقدين 
خالل ت�سريح لهم لـ"االأورا�ص نيوز" 
الوثيقة  بهذه  معلقني  ظلوا  اأنــهــم 

الفئة  هذه  اإدمــاج  قرار  �سدور  منذ 
التعليمة  اإ�ـــســـدار  بــعــد  وخــا�ــســة 
الوزارية رقم 25 املوؤرخة يف تاريخ 
16 دي�سمرب الفارط، كما بلغ االأمر 
مديرية  بــان  اإ�ساعات  ــالق  اإط حد 
الرتبية غري معنية بعملية االإدماج 
املنا�سب  لنق�ص  نــظــرا  املـــذكـــورة 
ال�ساغرة بها ووجود عدد هائل من 
�سيجعل  ملا  لها  التابعني  املتعاقدين 
�سيغة االإدماج معقدة وغري وا�سحة 

اإىل حد ال�ساعة.

فيما ُيكابد التالميذ معاناة امل�ضي يوميا 

العيادة  اجلوارية 
املتعددة العالجات 

تالميذ  من  الع�سرات  معاناة  تتوا�سل 
منطقة احلماد�سة الواقعة ببلدية عني 
والية  من  اجلنوبية  اجلهة  يف  احلجر 
�سطيف وهذا يف ظل تنقلهم يوميا على 
م�سافات ال تقل عن 03 كلم ذهابا واإيابا 
املــوجــودة  االبــتــدائــيــة  املــدر�ــســة  اإىل 
الذي  الوقت  يف  وهــذا  ملقار�سة،  بــدوار 
معلقة  التالميذ  اأولياء  اأمال  فيه  بقيت 
ابتدائية  مــدر�ــســة  اإجنـــاز  بخ�سو�ص 
مبنطقة احلماد�سة والتي تبقى رهينة 

العراقيل البريوقراطية.
اأنهم  التالميذ  اأولياء  من  عدد  واأكــد 
جمربون على مرافقة اأبناءهم �سباحا 
ظل  يف  وهذا  الدرا�سة  ملزاولة  وم�ساءا 
املعاناة  اأن  ولو  بهم،  املحدقة  املخاطر 
للتالميذ  العلمي  التح�سيل  اإىل  متتد 
جراء  منهم  ينال  الــذي  التعب  ظل  يف 

ـــدام،  االأق على  م�سيا  اليومي  التنقل 
التالميذ  اأولياء  جعل  الذي  االأمر  وهو 
يطالبون من ال�سلطات املحلية بالتعجيل 
تلقوا  التي  املدر�سة  م�سروع  جت�سيد  يف 
كاملة  �سنوات   08 منذ  ببنائها  وعــودا 
على حد قولهم دون اأن ترى النور اإىل 

غاية اليوم.
بلدية  م�سالح  فاإن  املقابلة  اجلهة  ويف 
عني احلجر اأكدت اأن االإ�سكال احلا�سل 
اإىل  يعود  املدر�سة  م�سروع  جت�سيد  يف 
عدم توفر الوعاء العقاري قبل اأن يتم 
حله موؤخرا بعد اأن تربع اأحد املح�سنني 
مب�ساحة ت�سل اإىل 30 اأر الإجناز جممع 
اأن  على  احلماد�سة،  مبنطقة  مدر�سي 
احل�سول  بعد  مبا�سرة  االأ�سغال  تنطلق 

على موافقة ال�سلطات املحلية. 

امل�ستفيدين من ح�سة  احتج عدد من 
اإميو"  "كناب  �سيغة  من  �سكن   100
اجلهة  يف  ال�سخنة  حــمــام  ببلدية 
وهــذا  �سطيف  واليـــة  مــن  ال�سرقية 
تعرفه  الــذي  الكبري  التماطل  ظل  يف 
ال�سكنية  احل�سة  هــذه  اإجنــاز  اأ�سغال 
الداخلية  االأ�سغال  بها  انتهت  والتي 
�سنة 2013 اإال اأن العقبة التي تواجه 
اإمتـــام  عـــدم  يف  تتمثل  امل�ستفيدين 
بقنوات  املتعلقة  اخلارجية  االأ�سغال 

ت�سريف املياه، الغاز واملياه.
ويتحمل امل�ستفيدون من هذه احل�سة 
التاأخر  هــذا  جــراء  باه�سة  تكاليف 
اأكد اأحد امل�ستفيدين يف حديثه  حيث 
كل  دينار   15000 لدفع  ي�سطر  اأنــه 
�سهر منذ 07 �سنوات كاملة كثمن للكراء 
م�سكنه  على  احل�سول  تاأخر  نتيجة 
يكابدها  التي  ذاتها  الو�سعية  وهــي 
الع�سرات من امل�ستفيدين الذين طرقوا 
وم�سوؤويل  املحلية  ال�سلطات  اأبـــواب 

بق�سنطينة  عــدل  اجلهوية  الوكالة 
الوطني  ال�سندوق  م�سوؤويل  عن  ف�سال 
طرف  كل  اأن  اإال  واالحتياط  للتوفري 
له  تكون  اأن  من  ال�سكان  ح�سب  تهرب 
احلا�سل،  التاأخري  عن  م�سوؤولية  اأي 
اأن  بعد  ــرث  اأك ال�سكان  معاناة  وزادت 
باالأ�سغال  اخلا�سة  ال�سفقة  ف�سخ  مت 
خالل  املقاوالت  اإحــدى  مع  اخلارجية 
الفرتة الفارطة الأ�سباب غري معروفة.

حممد  �سطيف  وايل  اأكد  جانبه  ومن 
�سكنات  ق�سية  على  تعليقه  يف  بلكاتب 
من  كل  يف  مطروحة  اإميو" اأنها  "كناب 
بئر  �سكن(،   100( ال�سخنة  حــمــام 
باي  و�ــســالــح  �سكن(   200( الن�ساء 
فاإنه  الـــوايل  وح�سب  �سكن(،   200(
�سيتم ت�سوية االإ�سكال قبل حلول �سهر 
اأ�سغال  رم�سان حيث �سيتم االإ�سراع يف 
معاناة  ــاء  ــه الإن اخلــارجــيــة  التهيئة 

هوؤالء امل�ستفيدين. 

انعــدام العقــار يرهن اإجنـــاز 
مدر�شة منذ 8 �شنوات بعني احلجـر 

�شكنات "كناب اإميو" مغلقة 
وامل�شتفيدون يحتجون 
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مدار�س ابتدائية يف و�شعية مزرية بخن�شلــة

انطالق عملية اإدماج ال�شباب املتعاقدين
 بقطاع الرتبية بخن�شلة

خن�شــلة
�شطيف

ي�ستكي �سكان بلدية الوجلة 
خن�سلة،  والية  عن  كم   80
من تردي وتدين اخلدمات 

ال�سحية التي تقدمها العيادة 
متعددة اخلدمات ب�سبب غياب 

االأطباء وحتى املمر�سني ح�سب 
�سكاوي املواطنني الذين اأكدوا 

اأنهم يجدونها مغلقـة وتعمل 
يف اأوقات غري منتظمة رغم ما 
حتتويه من جتهيزات حديثة.

و�سع جعل �سكان هذه البلدية 
النائية يرفعون نداوؤهم  

للم�سوؤول االأول على القطاع 
ال�سحي بالوالية من اأجل اإيفاد 
جلان مراقبة وتفتي�ص للعيادة 

مع �سرورة اتخاذ االإجراءات 
الكفيلة من خالل تعيني 

طواقـم طبية و�سبه طبية 
مناوبة ل�سريورة العمل بهذه 
العيادة من اأجل �سمان احلد 
االأدنى من اخلدمات الطبية  

خ�سو�سا واأن البلدية ذات طابع 
�سحراوي ومناخ جاف وكثريا 

ما يتعر�ص �سكانها للدغات 
العقارب والثعابني التي تنت�سر 

باملنطقـة.

قطـاع ال�شحة 
غارق يف النقائ�س 

بالوجلـــــــــة

مببلغ 67 مليار �ضنتيم

امل�سالح  مــديــريــة  م�سالح  ك�سفت 
الفالحية لوالية خن�سلة، عن اإح�ساء 
60 ملف م�ستفيد من قر�ص التحدي، 
مببلغ  املالية  املوافقة  منحهم  مت  اأين 
 33 بينها  من  �سنتيم  مليار   67 يفوق 
املبالغ  كل  من  اأ�سحابها  ا�ستفاد  ملف 
وقاي�ص  بــابــار  بــلــديــات  عــرب  ـــك  وذل
امل�سالح  الــطــويــلــة،  وعـــني  ــة  ــام احل
احل�سيلة  هــذه  اأن  ــدت  اأك الفالحية 

مار�ص  غاية  اإىل   2018 �سنة  تخ�ص 
2019 واأكدت ذات امل�سالح اأن بلدية 
 19 منها  31 ملف  من  ا�ستفادت  بابار 
ملف مت منحهم مبالغ القر�ص وبلدية 
منحهم  مت   3 منها  ملفات   5 قاي�ص 
القر�ص وبلدية اخلامة 10 ملفات مت 
الطويلة  وعني  القر�ص  ملفات   8 منح 

القر�ص. ملفات   5 منح  مت  14ملف 
وك�سفت ذات امل�سالح على اأن امل�ساريع 

قر�ص  طـــرف  ــن  م متويلها  مت  الــتــي 
التحدي فيما يخ�ص املنطقة ال�سمالية 
متثلت يف تربية االأغنام وهو الن�ساط 
هـــــذه  فالحـــو  بــه  يقــــوم  الـــذي 
اجلنوبية  املنطقة  حني  يف  املنطقـة 
البال�ستيكية  الــبــيــوت  يف  متمثلة 
باأنواعها يف حني بع�ص امللفات القليلة 
متثلت يف العتاد الفالحي، كما اأ�سارت 
الطالب  الفالح  اأن  اإىل  امل�سالح  ذات 

فيه  تتوفر  اأن  يجب  التحدي  لقر�ص 
عديد ال�سروط من بينها وثائق ملكية 
بطاقة  عن  ف�سال  الفالحية  االأر�ــص 
الفالح والبطاقة البيانية، كما اأكدت 
10 باملائة،  اأن الفالح ي�ساهم بن�سبة 
اأقل  ميتلكها  الذي  امل�ساحة  كانت  اإذا 
20 باملائة من  10 هكتار وبن�سبة  من 
القر�ص اإذا كانت امل�ساحة تتجاوز 10 

هكتار.

اإح�شاء 60 ملف م�شتفيد من قر�س التحدي 

معاوية. �ص

عنرت. ح

حممد. ع

نوارة.ب

تتوا�سل معاناة املواطنني مبختلف 
ب�سبب  البواقي،  اأم  واليــة  بلديات 
باملر�سى  االأمــثــل  التكفل  غــيــاب 
اال�ست�سفائية  املوؤ�س�سات  مبختلف 
التابعة لبلديات والية اأم البواقي، 
فيما ال يزال م�سروع اجناز م�ست�سفى 
ال�سلعة  ببلدية  �سرير   60 ب�سعة 
حتت  نعمان  �ــســوق  ببلدية  واآخـــر 
الوعود  من  بالرغم  التجميد  وطاأة 
عن  التجميد  رفــع  حــول  الر�سمية 
اأي  تلقي  يتم  مل  لكن  امل�سروعني 
وزارة  قبل  مــن  ر�سمية  مــرا�ــســالت 
امل�ساريع  يف  باالنطالقي  ال�سحة 
التقنية  الــدرا�ــســة  انــتــهــاء  بــهــد 

للم�سروعني خالل �سنة 2016. 
 240 مب�ست�سفى  يتعلق  وفــيــمــا 
فقد  الــبــواقــي  اأم  مبدينة  �سرير 
البطاقة  اجنـــاز  مــن  االنــتــهــاء  مت 
ومت   ،2015 �سنة  خــالل  التقنية 
اختيار االأر�سية اخلا�سة بامل�سروع، 
ـــال دون  لــكــن قــــرار الــتــجــمــيــد ح
اأين  للم�سروع،  الفعلي  االنــطــالق 
باملجل�ص  م�سوؤولة  م�سادر  ك�سفت 
عن  البواقي  اأم  لبلدية  البلدية 

عن  التجميد  بــرفــع  قـــرار  �ــســدور 
اأ�سهر،  ثالثة  من  اأزيد  منذ  امل�سروع 
خطوة  اأي  ي�سجل  مل  املــقــابــل،  يف 
خا�سة  االأ�سغال،  لالنطالق  ر�سمية 
القانونية  االإجـــراءات  جميع  واأن 
االنتهاء  مت  قد  بامل�سروع  اخلا�سة 
الفعلي  الت�سجيل  وينتظر  منها، 

للم�سروع.
اأم�ص عمال  ال�سياق، نظم  ويف ذات 
حممد  مب�ست�سفى  االأ�ــســعــة  ق�سم 
الــبــواقــي،  اأم  مبــديــنــة  بــو�ــســيــاف 
فيها  مطالبني  احتجاجية  وقفة 
ال�سحة  ملــديــر  الــعــاجــل  الــتــدخــل 
اأم البواقي وتنحية املن�سق  بوالية 
احلايل لق�سم االأ�سعة، منوهني اإىل 
يزاولون  التي  ال�سعبة  الــظــروف 
تدين  اإىل  باالإ�سافة  عملهم  فيها 
اإىل  بالنظر  احلايل  املن�سق  م�ستوى 
حد  على  الق�سم  موظفي  م�ستوى 
اأدت  وقــد  هــذا  املحتجني،  تعبري 
الوقفة االحتجاجية اإىل �سلل تام 
للتنقل  باملر�سى  اأدى  ما  بالق�سم، 
وعني  فكرون  عني  م�ست�سقيات  اإىل 

البي�ساء الإجراء االأ�سعة.

م�شاريع �شحية جممدة 
تنتظر بعثها باأم البواقـي
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التوقيع على اتفاقية اإطار من اأجل 

اقتناء منتجات ال�شناعة الكيمائية املحلية

ارتفاع العجز التجاري للجزائر اإىل 5.75 مليار دوالر

مراجعة �شقف التطبيق وا�شتثناء االأ�شخا�س املعنويني
 يف ال�شريبة اجلزافية الوحيدة

القانون اجلديد املنظم لن�شاطات
 املحروقات يدخل حيز التنفيذ

الرئي�ص  اأك��د  باملنا�ضبة،  له  كلمة  ويف 
�ضاهر  ���ض��ون��ل��غ��از  مل��ج��م��ع  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
التي  الت��ف��اق��ي��ة  ه���ذه  اأن  ب��وخل��را���ص 
متتد على خم�ص �ضنوات قابلة للتجديد 
ال�ضلع  ا���ض��ت��رياد  ا���ض��ت��خ��الف  �ضت�ضجع 
حا�ضنة  مبثابة  �ضتكون  كما  واخلدمات 
ل��ل��م��وؤ���ض�����ض��ات ال��ن��ا���ض��ئ��ة اجل��زائ��ري��ة 
ال�ضغرية  واملوؤ�ض�ضات  امل�ضغرة  واملوؤ�ض�ضات 
ال�ضغرية  وال�����ض��ن��اع��ات  وامل��ت��و���ض��ط��ة 
واملتو�ضطة من خالل ن�ضيج املناولة القائم 
الأم��ر،  ويتعلق  ال�ضناعات،  ه��ذه  ح��ول 
الإنتاج  برتقية  امل�ضوؤول،  نف�ص  ح�ضب 
امل�ضافة  القيمة  وا�ضتحداث  الوطني 
وا�ضتحداث  حماية  اإىل  اإ�ضافة  حمليا 

منا�ضب �ضغل جديدة.
املدير  الرئي�ص  اأو���ض��ح  جهته،  م��ن  و 
اجلزائرية  القاب�ضة  لل�ضركة  ال��ع��ام 
للتخ�ض�ضات الكيماوية/�ضركة بالأ�ضهم، 
عبد الغاين بن بتقة اأن هذه التفاقية-

جممع  تزويد  اإىل  اأي�ضا  تهدف  الإط��ار 
من  امل�ضنوع  املنتجات  مبختلف  �ضونلغاز 
البال�ضتيك وكذا الدهن والورق والزجاج، 
اأهمية هذه  فاإن  بتقة  بن  ال�ضيد  وح�ضب 
ال�ضراكة تكمن يف ترقية املنتوج الوطني 
والتعريف باملنتوج ال�ضناعي لفروع هذه 
ال�ضركة القاب�ضة وزيادة ن�ضبة الندماج 

القت�ضادي وال�ضتغناء نهائيا عن ا�ضترياد 
حمليا  املتوفرة  ال�ضناعية  التجهيزات 
كما  �ضغل،  منا�ضب  ا�ضتحداث  عم  ف�ضال 
القاب�ضة  لل�ضركة  الأول  امل�ضوؤول  اأو�ضح 
الكيمياوية  للتخ�ض�ضات  اجل��زائ��ري��ة 
للتخ�ض�ضات  اجل��زائ��ري��ة  جم��م��ع  اأن 
 2019-2018 بني  ما  طور  الكيمياوية 
ال�ضترياد  لتعوي�ص  منتوجا   97 حوايل 
م�ضيفا  منها،  منتوجا   72 ت�ضويق  مت 
عن  البحث  اإىل  كذلك  ي�ضعى  املجمع  اأن 
اإفريقيا  نحو  منتوجاتنا  لت�ضدير  فر�ص 
اأن  معتربا  اأي�ضا،  اأوروب��ا  و  اأ�ضيا  نحو  بل 
الكيمياوية  ال�ضناعة  تطوير  ���ض��رورة 
ال�ضركة  ه���ذه  م��ن  جت��ع��ل  اجل��زائ��ر  يف 
امل��ادة  اإن��ت��اج  يف  نا�ضطا  قطبا  القاب�ضة 
اأن  بتقة  بن  ال�ضيد  ويرى  حمليا،  الأوىل 
الهدف هو التو�ضل اإىل تغطية 30 باملئة 
يف  �ضونلغاز  قبل  من  املوقعة  العقود  من 
واملنتوجات  بالتجهيزات  التزويد  جمال 

القاعدية يف قطاع الطاقة.
اجلزائرية  القاب�ضة  ال�ضركة  وت�ضم 
و6  جممعات   4 الكيماوية  للتخ�ض�ضات 
�ضركات  و5  ث��ان��وي��ا  ف��رع��ا  و18  ف���روع 
البال�ضتيك  جمالت  يف  تن�ضط  م�ضاهمة 
والزجاج  واملنظفات  وال���ورق  وال��ده��ن 

والتجهيزات الطبية واخلدمات.

الرامية  الإجراءات  جميع  من  الرغم  على 
اإىل التحكم يف امليزانية وتقلي�ص م�ضتويات 
املالية  قانون  بنود  اأن  اإّل  امل�ضجلة  العجز 
الر�ضمية  اجل��ري��دة  يف  م��وؤخ��را  امل��ن�����ض��ورة 
العجز  بت�ضجيل  التوقعات  اأن  على  تك�ضف 
من  اأنه  اإذ  اجلارية  لل�ضنة  م�ضتمرة  تزال  ل 
2020 بعجز  املقرر اأن تختم اجلزائر �ضنة 
يعادل  ما  وه��و  دينار  مليار   1500 ب�  يقدر 

دولر. مليار   12.9
املوؤ�ض�ضات  اأه���م  �ضتدفع  الو�ضعية  ه��ذه 
العديد  مواجهة  اإىل  الوطنية  القت�ضادية 
العمومية  باملوؤ�ض�ضات  تلقي  ال�ضعوبات  من 
اخلارجية،  ال�ضتدانة  اإىل  املطاف  نهاية  يف 
وبا�ضر  اأ�ضهر.  قبل  بها  يلوح  بع�ضها  بداأ  كما 
بع�ضها الآخر الإجراءات فعال كما هو ال�ضاأن 
تبقى  فيما  ���ض��ون��اط��راك،  ملجمع  بالن�ضبة 

حتمال  والأق���ل  حجما  الأ���ض��غ��ر  ال�ضركات 
عن  وال��ت��وق��ف  الإف��ال���ص  مبواجهة  م��ه��ددة 

الن�ضاط.
ال�ضوؤال الذي مل جتب عليه حكومة بدوي 
هو  وامليزانية،  املالية  قانون  و�ضعت  التي 
تغطية  خاللها  م��ن  ميكن  ال��ت��ي  الطريقة 
النفقات و�ضد العجز، رغم اأّن وزير املالية يف 
تلك احلكومة ''لوكال'' قال باأّنه ل جلوء اإىل 
ال�ضتدانة  اإىل  ول  التقليدي  غري  التمويل 
اخلارجية يف �ضنة 2020 وهذا �ضيء �ضعب 
يف اعتقادنا، اإّل اإذا كانت احلكومة اجلديدة 
اأخ��رى  مالية  م���وارد  على  ت��ع��ّول  احل��ال��ي��ة 
�ضنوات  من  املرتاكمة  ال�ضرائب  كتح�ضيل 
مع  دج  مليار   6000 تتجاوز  والتي  طويلة 
ا�ضتحالة حت�ضيلها كاملة، اأو تنفيذ الرئي�ص 

تبون لوعده النتخابي بتح�ضيل الأموال.

 2020 ل�����ض��ن��ة  امل��ال��ي��ة  وع����دل ق���ان���ون 
قانون  م��ن   2 م��ك��رر   282 امل���ادة  اأح��ك��ام 
املماثلة،  وال��ر���ض��وم  املبا�ضرة  ال�ضرائب 
اجلزافية   ال�ضريبة  ب�ضقف  املتعلقة 
عو�ص  دج   15.000.00 ب  ال��وح��ي��دة 
املديرية  تو�ضح  دج   30.000.000 عن 
وابتداء من  لها،  بيان  لل�ضرائب يف  العامة 
1 جانفي اجلاري، يخ�ضع لنظام ال�ضريبة 
اجلزافية الوحيدة الأ�ضخا�ص الطبيعيون 
وجتاريا  �ضناعيا  ن�ضاطا  ميار�ضون  الذين 
وحرفيا وكذا التعاونيات احلرفية التي ل 
يتجاوز رقم اأعمالها ال�ضنوي خم�ضة ع�ضرة 
نظام  اختارت  التي  تلك  ماعدا  دج،  مليون 

فر�ص ال�ضريبة ح�ضب الربح احلقيقي.
يف  عليها  املن�ضو�ص  الأح��ك��ام  ومب��وج��ب 
املادة 282 مكرر 2، فاإن تطبيق ال�ضريبة 
اجلزافية الوحيدة  يقت�ضر على الأ�ضخا�ص 

الطبيعيني، ت�ضيف املديرية.
ا���ض��ت��ث��ن��اء بع�ص  اآخ�����ر،  مت  م��ن ج��ان��ب 
الأن�ضطة ب�ضكل تلقائي من نظام ال�ضريبة 
اجل��زاف��ي��ة ال��وح��ي��دة م��ه��م��ا ك����ان  رق��م 
ب�ضكل  وتخ�ضع  حتققه،  ال��ذي  الأع��م��ال 
حتمي  للنظام ال�ضريبي على اأ�ضا�ص الربح 
احلقيقي، ويتعلق الأمر بن�ضاطات  الرتقية 

والأن�ضطة  الأرا���ض��ي  وتق�ضيم  العقارية 
والب�ضائع  ال�ضلع  ا�ضترياد  واأن�ضطة  احلرة 
املوجهة لإعادة البيع على حالها واأن�ضطة 
املمار�ضة  حالها  على  البيع  واإع��ادة  �ضراء 
ح�ضب ال�ضروط البيع باجلملة، ون�ضاطات 
والأن�ضطة  الوكالء  ط��رف  وم��ن  املمار�ضة 
واملوؤ�ض�ضات  العيادات  طرف  من  املمار�ضة 
خمابر  ج��ان��ب  اإىل  اخل��ا���ض��ة،  ال�ضحية 
التحاليل الطبية، ويخ�ص ال�ضتثناء اأي�ضا 
والقائمني  والفندقة  الإط��ع��ام  اأن�ضطة 
املعادن  ر�ضكلة  واإع���ادة  تكرير  بعمليات 
من  امل�ضنوعات  وجت��ار  و�ضانعي  النفي�ضة 
الأ�ضغال  ون�����ض��اط��ات  وال��ب��الت��ني  ال��ذه��ب 

قانون  واأدرج  والبناء،  وال��ري  العمومية 
اأخ��رى  جهة  م��ن   2020 ل�ضنة  امل��ال��ي��ة  
اجلزافية  ال�ضريبة  نظام  على  تعديالت 
ال��وح��ي��دة امل��ط��ّب��ق ع��ل��ى امل��ك��ل��ف��ني ال��ذي 
التجارية،  غري  املهن  جم��ال  يف  ين�ضطون 

ح�ضب املديرية.
الفئة  �ضت�ضبح  امل�����ض��در،  نف�ص  وح�ضب 
وفق  ال�ضريبة  لنظام  اإجباريا  خا�ضعة 
نظام  اإدراج  اإع���ادة  م��ع  احلقيقي  ال��رب��ح 
الت�ضريح املراقب وهذا فيما يخ�ص حتديد 
الدخل  على  لل�ضريبة  اخلا�ضعة  الأرب��اح 
الإجمايل �ضمن فئة الأرباح الغري جتارية، 

بداية من الفاحت جانفي اجلاري.

لن�ضطات  املنظم  اجلديد  القانون  �ضدر 
لالإطار  مراجعة  اأدرج  والذي  املحروقات 
املتعلق  واملوؤ�ض�ضاتي  واجلبائي  التعاقدي 
اجلريدة  من   79 رقم  العدد  يف  بالقطاع 

الر�ضمية.
وكان املجل�ص ال�ضعبي الوطني قد �ضادق 
املا�ضي  نوفمرب   14 يف  القانون  ن�ص  على 
لي�ضادق عليه جمل�ص الأمة يف 28 نوفمرب 
قبل اأن يوقعه رئي�ص الدولة الأ�ضبق عبد 
القادر بن �ضالح يف 11 دي�ضمرب املا�ضي، كما 
يحدد القانون اجلديد الإطار املوؤ�ض�ضاتي 
و النظام القانوين والإجراءات اجلبائية 
ن�ضاطات  جم��ال  يف  اعتمادها  يتم  التي 
املنبع وكذا حقوق وواجبات كل املتدخلني 

املمار�ضني لن�ضاطات يف جمال املحروقات.
يحدد  املوؤ�ض�ضاتي،  النظام  جم��ال  ويف 
يف  العقود  لإب��رام  �ضيغ  ثالثة  القانون، 
جمال املحروقات تتمثل يف عقد امل�ضاركة 
ذات  خدمات  وعقد  الإنتاج  تقا�ضم  وعقد 
لال�ضتثمارات  حتفيزا  وذل���ك  امل��خ��اط��ر 

الأجنبية .
متنح  امل��ح��روق��ات  عقد  اإب���رام  وبغر�ص 
الوكالة الوطنية لتثمني موارد املحروقات 
لالأطراف  احلق  الإ�ضناد  ق��رار  بوا�ضطة 
اأو  البحث  ن�ضاطات  ممار�ضة  يف  املتعاقدة 
يتم  كما  معينة،  م�ضاحة  على  ال�ضتغالل 
الأطراف  قبل  من  املحروقات  عقد  اإبرام 
املتعاقدة على اإثر اإعالن املناف�ضة املنظم 
الوطنية لتثمني موارد  الوكالة  من طرف 

املحروقات.
وح�ضب املادة 54 تخ�ضع عقود املحروقات 
بندا  تت�ضمن  حيث  اجل��زائ��ري،  للقانون 
ت�ضوية  طريقة  اإىل  اللجوء  على  ين�ص 
على  عر�ضها  قبل  بالرتا�ضي  النزاعات 
املحاكم املخت�ضة، وجاء يف ذات املادة اأنه 
ميكن اأن تت�ضمن بندا للتحكيم ي�ضمح عند 
طريق  عن  النزاعات  بت�ضوية  القت�ضاء 

التحكيم الدويل، وبعد اأن اأكدت املادة 56  
�ضنة   30 ملدة  املحروقات  عقد  يربم  اأن��ه 
التنفيذ  حيز  دخوله  تاريخ  من  ابتداء 
عقد  يف  املحددة  البحث  فرتة  اأن  اأب��رزت 
�ضنوات   7 تتجاوز  اأن  ميكن  ل  املحروقات 
ابتداء من دخوله حيز التنفيذ ما مل يتم 
من  ال�ضتغالل  فرتة  تبداأ  فيما  متديدها 
الوكالة  طرف  من  املوافقة  تبليغ  تاريخ 
على  املحروقات  م��وارد  لتثمني  الوطنية 

و  ال�ضتغالل  م�ضاحة  تطوير  خمطط 
تنتهي بتاريخ نهاية عقد املحروقات.

عقد  متديد  فيمكن  امل��ادة  ل��ذات  ووفقا 
تتجاوز  اأن  ميكن  ل  ل��ف��رتة  امل��ح��روق��ات 
اأجنبية  ا�ضتثمارات  وجلذب  �ضنوات،   10
تقدمي  مت  املحروقات،  قطاع  يف  جديدة 
جميع  لتب�ضيط  ال��ق��ان��ون  ه���ذا  ح��واف��ز 
الإجراءات الإدارية والت�ضغيلية ملمار�ضة 
الوقت  وخل��ف�����ص  النفطية  الأن�����ض��ط��ة 
والتكاليف التي قد تعوق الت�ضغيل ال�ضل�ص 
ا�ضتثمار  ع��ائ��د  وت��وف��ر  الأن�ضطة  ل��ه��ذه 
مقارنته  ميكن  الأجنبي  لل�ضريك  مقبول 
املناف�ضة،  ال��دول  تقدمه  ال��ذي  بالعائد 
القانون  ت�ضمن  كما  الوثيقة،  ذات  تربز 
املطبق  اجلبائي  بالنظام  خا�ضا  ف�ضال 
ن�ضطات  با�ضتثناء  املنبع  ن�ضاطات  على 
التنقيب حيث ي�ضمل عدة ر�ضوم و�ضرائب 

واإتاوات.

توقعات بعجز 13 مليار يف امليزانية

متت من خالله مراجعة الإطار التعاقدي واجلبائي واملوؤ�ض�ضاتي

مبوجب قانون املالية لعام 2020

�صونلغاز:

ذكرت املديرية العامة لل�سرائب اأول اأم�س، دافعي ال�سرائب بالتعديالت التي اأدخلت على النظام ال�سريبي املوحد مبوجب 
قانون املالية لعام 2020، ال �سيما مراجعة �سقف فر�س ال�سريبة وا�ستبعاد االأ�سخا�س املعنويني من نطاقه.

ال�سركة  مع  اتفاقية-اإطار  على  العا�سمة  باجلزائر  اأم�س،  اأول  �سونلغاز  جممع  وقع 
القاب�سة اجلزائرية للتخ�س�سات الكيماوية القتناء خمتلف املنتجات املنبثقة عن ال�سناعة 

الكيماوية املحلية وتقلي�س اللجوء اإىل اال�سترياد.

خرباء يعتربون الأمر غري كاف 

اإلغاء ال�شريبة على دخل الفئات 
اله�شة لن يحل اأزمة القدرة ال�شرائية

�ضرورة  اإىل  اقت�ضاديون  خ��رباء  دع��ا 
لتدهور  نظرا  الأج��ور  يف  النظر  اإع��ادة 
ال��ق��درة ال�����ض��رائ��ي��ة ل��ف��ئ��ات ك��ث��رية من 
على  ال�ضريبة  اإلغاء  معتربين  املجتمع، 
غري  دينار  األ��ف   30 من  الأق��ل  الدخل 

كاف.
وقال اخلبري القت�ضادي عبد الرحمن 
اأ�ضحاب  على  ال�ضريبة   اإلغاء  اإن  عية 
التاأثري  �ضاأنه  من  خطاأ  ال�ضعيف  الدخل 
واإيراداتها،  العمومية  اخلزينة  على 
القدرة  على  ت��اأث��ري  ل��ه  ي��ك��ون  اأن  دون 
ال�ضرائية لهذه الفئة، موؤكدا اأن التدهور 

األفا  حتله  لن  ال�ضرائية  للقدرة  الكبري 
ال�ضريبة،  اإلغاء  عن  تنتج  التي  دينار 
رفع  �ضرورة  اإىل  ال�ضياق  هذا  يف  داعيا 
العادي  ال�ضريبي  التح�ضيل  م�ضتوى 
فو�ضى  من  واإخ��راج��ه  القطاع  ورقمنة 
ال��ب��ريوق��راط��ي��ة، واإع������ادة ال��ن��ظ��ر يف 

الأجور.
عبد  الق��ت�����ض��ادي  اخل��ب��ري  ق���ال  فيما 
لن  العمومية  اخلزينة  اإن  بري�ص  القادر 
تتاأثر كثريا باإلغاء ال�ضريبة، لأن الفئة 
التي �ضت�ضتفيد من هذا الإجراء هي فئة 

قليلة، رغم غياب املعطيات الر�ضمية.



اعتربوا اأن الربملان احلايل "منقو�ض ال�ضرعية"

فيما اتخذت تدابري وقائية يف �ضفارتيها بالعا�ضمتني

اأول اإجراء بعد اغتيال �ضليماين.. 

التحرير"  "�ضاحة  معت�ضمو  اأع��ل��ن 
و�ضط العا�ضمة العراقية بغداد، اأم�ص، 
رف�ضهم لقرار الربملان القا�ضي باإخراج 
القوات الأجنبية من البالد، واعتربوا 

الربملان "منقو�ص ال�ضرعية".
وقال املعت�ضمون اإنه يجب على الربملان 
واأل  اإج���راءات  اأي  يتخذ  األ  احل��ايل 
العراق  م�ضالح  �ضد  قرارات  اأي  ي�ضدر 
و�ضعبه املظلوم، كما ذكروا اأن ال�ضلطة 
املنبثقة  واحلكومة  بالربملان  ممثلة 
والوطن،  لل�ضعب  ع��دوة  �ضلطة  منه، 
تعمل �ضد م�ضاحله، ومل تتوان مطلقا 
يف تدمريه مل�ضالح غري وطنية، م�ضيفني 
جل�ضة  يف  املا�ضي  الأح��د  حدث  ما  اأن 
للم�ضلحة  متت  ل  اأفعال  من  الربملان 
يف  العراق  زج  حتاول  ب�ضلة،  الوطنية 
�ضراع دويل ل �ضاأن له به، وبعث �ضورة 
�ضلبية عنه على اأنه دولة منحازة كليا 
ل�ضالح حمور �ضد حمور اآخر، وهو اأمر 
عدوانا  ويعدونه  تاما  رف�ضا  يرف�ضونه 

على وطنهم من قبل �ضلطة غا�ضمة.
والأح�����د امل��ا���ض��ي، ����ض���ّوت ال��ربمل��ان 
العراقي، على قرار يدعو فيه احلكومة 
اإىل اإنهاء التواجد الع�ضكري الأجنبي 

اإنها  احلكومة  قالت  فيما  ال��ب��الد،  يف 
والإجرائية  القانونية  اخلطوات  تعد 
دعا  ح��ي��ث  ال���ربمل���ان،  ق����رار  لتنفيذ 
البيان، املواطنني اإىل اأن يهبوا ويقفوا 
وقفة جادة �ضد الذين يحاولون تدمري 
حمقاء  م��غ��ام��رات  يف  ب��زج��ه  ال��وط��ن 
اجلهة  تكون  عمن  النظر  وبغ�ص   )..(
اأو خارجها، كما  ال�ضلطة  املق�ضودة، يف 
حث على الإ�ضراع ومن دون اأي تاأخري، 
بقيام  اأي���ام،  ثالثة  اأق�����ض��اه  ومب��وع��د 
رئي�ص  باختيار  اجل��م��ه��وري��ة  رئي�ص 
�ضروطه  ح��ددت  وكما  م��وؤق��ت،  وزراء 

ال�ضاحة.
احلايل  الربملان  اأن  البيان،  يف  وورد 
حملة  ب�ضبب  ال�����ض��رع��ي��ة،  منقو�ص 
 ،2018 لنتخابات  الوا�ضعة  املقاطعة 
وحتى ي�ضتكمل �ضرعيته، فيجب عليه 
ي�ضدر  واأل  اإج��راءات  اأي  يتخذ  ل  اأن 
اأي قرارات �ضد م�ضالح العراق و�ضعبه 
اأو  ت�ضويف  اأي  اأن  معتربا  امل��ظ��ل��وم، 
تاأجيل يف تلبية هذه املطالب، �ضيجعل 
موعد  على  العت�ضام  �ضاحات  ث��وار 
 2019 لإعادة ثورة الأول من اأكتوبر 

من جديد، وب�ضورة اأ�ضد واأكرب.

موظفيها  ع��دد  خف�ص  اأم�����ص،  اأول  بريطانيا،  ق��ررت 
لدواع  الأدن��ى  احلد  اإىل  والعراق  باإيران  �ضفارتيها  يف 

اأمنية.
�ضفارتيها  يف  وق��ائ��ي��ة  ت��داب��ري  بريطانيا  وات��خ��ذت 
بالعا�ضمتني الإيرانية طهران، والعراقية بغداد، عقب 
اغتيال وا�ضنطن لقائد فيلق القد�ص يف احلر�ص الثوري 
الإيراين قا�ضم �ضليماين، كما وقررت بريطانيا الإبقاء 
على ال�ضفري يف طهران "روب ماكري"، وال�ضفري يف بغداد 
احلد  اإىل  املوظفني  عدد  خف�ص  مع  هيكي"  "�ضتيفان 
ي�ضتند  املوظفني ل  اأن خف�ص عدد  اإىل  م�ضرية  الأدنى، 
واإمنا  هجوم،  ح��دوث  احتمال  حيال  ا�ضتخبارات  اإىل 

جمرد تدبري وقائي.
لوزارة اخلارجية  متحدث  عن  اإعالمية  و�ضائل  ونقلت 
الربيطانية قوله: "�ضالمة موظفينا مهمة جدا بالن�ضبة 
و�ضتبقى  بانتظام،  الأمني  الو�ضع  يف  النظر  ونعيد  لنا، 

�ضفارتينا يف كل من بغداد وطهران مفتوحتني".
"فيلق  لقائد  وا�ضنطن،  قتل  خلفية  على  ذل��ك  ياأتي 
القد�ص" الإيراين، قا�ضم �ضليماين، ونائب رئي�ص هيئة 
"احل�ضد ال�ضعبي" اأبو مهدي املهند�ص، واأ�ضخا�ص اآخرين 
�ضيارتني  ا�ضتهدف  �ضاروخي  ق�ضف  يف  برفقتهما،  كانوا 
3 جانفي  كانوا ي�ضتقلونهما على طريق مطار بغداد يف 

اجلاري.

امل��ت��ح��دة  الأمم  م��ن��ظ��م��ة  ق���ال���ت 
اأم�ص،  اأول  )يوني�ضيف(،  للطفولة 
اأغلقت  فيما  دم��رت،  م��دار���ص   5 اإن 
اأكرث  وُحرم  اأبوابها،  اأخريات   210
التعليم،  م��ن  طفل  األ���ف   115 م��ن 
جراء الت�ضعيد الأخري للقتال حول 
اإثر  طرابل�ص،  الليبية  العا�ضمة 

هجوم قوات خليفة حفرت عليها.
اأن  الأمم���ي���ة،  املنظمة  واأ���ض��اف��ت 
الت�ضعيد الأخري للعنف يف العا�ضمة 
طرابل�ص وما حولها اأدى اإىل خ�ضائر 
وتابعت  الأطفال،  تعليم  يف  فادحة 
املرافق  على  الأخ��رية  الهجمات  اأن 
يف  العام  الأم��ن  وانعدام  التعليمية 
حياة  جعل  حولها  وم��ا  طرابل�ص 
الأطفال على املحك مبجرد الذهاب 
وحت��ول��ت  ي���وم  ك���ل  امل��در���ض��ة  اإىل 
اأماكن  اإىل  طرابل�ص  يف  امل��دار���ص 
حق  التعليم  اأن  على  م�ضددة  خوف، 

املناطق  يف  حتى  طفل  لكل  اأ�ضا�ضي 
امل��ت��اأث��رة ب��ال�����ض��راع، واع��ت��ربت اأن 
التعليمية  امل��راف��ق  على  الهجمات 
الطفل  حلقوق  خطرًيا  انتهاًكا  تعد 
وقانون  الإن�ضاين  الدويل  والقانون 

حقوق الإن�ضان.
كما دعت "يوني�ضف" اأطراف النزاع 
يف  الأط��ف��ال  حماية  اإىل  ليبيا  يف 
الهجمات  ووق��ف  الأوق����ات،  جميع 
العنف  عن  والمتناع  املدار�ص  �ضد 
مبا يف ذلك الهجمات الع�ضوائية �ضد 

املدنيني والبنية التحتية املدنية.
طالًبا   30 قتل  املا�ضي،  وال�ضبت 
واأ�ضيب 33 اآخرون، يف ق�ضف جوي 
يف  الع�ضكرية  الكلية  مقر  ا�ضتهدف 

العا�ضمة الليبية طرابل�ص.
فيما ت�ضن قوات حفرت، منذ 4 اأفريل 
املا�ضي، هجوًما متعرًثا لل�ضيطرة على 

طرابل�ص، مقر احلكومة.

عراقيون يرف�شون قرار الربملان 
القا�شي باإخراج القوات االأجنبية

بريطانيا تخف�س عدد موظفيها ب�شفارتي طهران وبغداد اإىل احلد االأدنى

طرابل�س  يف  القتال  "يوني�شيف": 
حرم 115 األف طفل من التعليم

"البنتاغون"،  اإيران )الربملان(، �سباح اأم�س، على ت�سنيف وزارة الدفاع االأمريكية  �سادق جمل�س ال�سورى االإ�سالمي يف 
منظمة اإرهابية.

ت�سريعي  تعديل  �سمن  ــك  ذل يــاأتــي 
"عاجل جدا"، رًدا على اغتيال القائد 
�سليماين،  قا�سم  االإيـــراين  الع�سكري 
ذلك  ويعد  اجلمعة،  اأمريكية  غارة  يف 
�سد  طهران  تتخذه  فعلي  اإجــراء  اأول 
تت�ساعد  الذي  احلــادث  منذ  وا�سنطن 
اإيـــران  بــني  اجلمعة  منذ  تداعياته 

والواليات املتحدة االأمريكية.
جمل�ص  اأن  اإعالمية  و�سائل  واأفـــادت 
ال�سورى االإ�سالمي، �سادق على م�سروع 
لتعديل  ــدا،  ج عاجلة  ب�سفة  قانون 
للجرمية  املــ�ــســاد  ـــــراء  االإج ــون  ــان ق
اأنــه  م�سيفة  االأخـــــرية،  االأمــريــكــيــة 
جل�سة  يف  حا�سرا  نائبا   233 ــق  واف
العري�سة  ــوط  ــط اخل عــلــى  الـــربملـــان 
ب�سفة  قـــانـــون  ــروع  ــس مــ� وتــفــا�ــســيــل 
االإجراء  قانون  لتعديل  جدا،  عاجلة 
نــواب  ت�سويت  اإىل  مــ�ــســرية  املــ�ــســاد، 
مليون   200 تخ�سي�ص  على  الــربملــان 
للتنمية،  الوطني  ال�سندوق  من  يورو 
يرتاأ�سه  كان  الذي  و  القد�ص"،  لفيلق 

�سليماين. 
مزيًدا  الر�سمي  املــ�ــســدر  يــقــدم  ومل 
اإيرانية،  وكالة  اأن  غري  التفا�سيل  من 
ت�سنيف  ي�سمل  التعديل  اأن  اأو�سحت 
البنتاغون "منظمة اإرهابية"، م�سيفني 
االإجراء  قانون  تعديل  مت  بذلك  اأنه 
امل�ساد الذي مت اإقراره من قبل جمل�ص 
ال�سورى االإ�سالمي يف تاريخ 23 اأفريل 
القيادة  مبقت�ساه  وامل�سنفة   2019

املنطقة  يف  ــة  ــي ــك ــري االأم ــة  ــزي ــرك امل
وذلك  اإرهابية،  كمنظمة  "�سنتكوم" 
الثوري  اأمريكا احلر�ص  اإدراج  ردا على 
متابعة  حينئذ،  االإرهــاب  الئحة  على 
اأن نواب املجل�ص وافقوا باالإجماع على 
امل�ساد  ـــراء  االإج قــانــون  ن�ص  تعديل 
الدفاع  وزارة  اأع�ساء  كافة  اإدراج  عرب 
وال�سركات  "البنتاغون"  االأمريكية 
ــادة  ــق ــ�ــســات الــتــابــعــة لــهــا وال واملــوؤ�ــس

ال�سهيد  اغتيال  بجرمية  واملتورطني 
قبل  وذلــك  �سليماين،  قا�سم  الفريق 
االأمريكية  املركزية  القيادة  عبارة 
واملــنــظــمــات  والـــقـــوات  "�سنتكوم" 
القانون،  بن�ص  لها  التابعة  واملوؤ�س�سات 
االإيرانية  احلكومة  القانون  األزم  كما 
لقوات  الــدفــاعــيــة  البنية  بتعزيز 
عرب  الثوري،  للحر�ص  التابعة  القد�ص 
من  يــورو  مليون   200 مبلغ  ا�ستقطاع 

احتياطي ال�سندوق الوطني للتنمية.
ومل يت�سن احل�سول على تعليق فوري 
من "البنتاغون" ب�ساأن ذلك التن�سيف.
خلفية  على  التطورات  تلك  وتــاأتــي 
قا�سم  القد�ص"  "فيلق  قــائــد  مقتل 
�سليماين والقيادي يف "احل�سد ال�سعبي" 
غارة  يف  املهند�ص،  مهدي  اأبو  العراقي 
اجلمعة،  بغداد  مطار  قرب  اأمريكية 
"يف  اإنه ياأتي  يف هجوم قالت وا�سنطن 
اإطار الدفاع عن النف�ص"، فيما توعدت 
اإيران والف�سائل املوالية لها يف العراق 

ودول اأخرى باالنتقام.
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من  م�سلحون  �سنه  هجوم  يف  اأم�ص،  مدنيني،   4 ُقتل 
حركة "ال�سباب" ال�سومالية على حاجز اأمني يف قرية 

مبقاطعة غاري�سا �سمال �سرقي كينيا.
مفّو�ص  نائب  عن  اأمريكية،  اإعالمية  و�سائل  ونقلت 
قتلوا  مواطنني   4 اإن  قوله  بوين،  كيبيت  املقاطعة، 
حركة  من  عنا�سر  �سنه  هجوم  خالل  طائ�ص  بر�سا�ص 
امل�سلحني  اأن  مو�سحا  غاري�سا،  مقاطعة  يف  "ال�سباب" 
ا�ستهدفوا �سباط �سرطة عند حاجز اأمني على الطريق 
باأيدي  منهم  اثنان  قتل  حيث  �ساريتو؛  قرية  قرب 

ال�سرطة.

التهمت احلرائق امل�ستعلة يف اأ�سرتاليا منذ عدة اأ�سابيع 
م�ساحة 10 ماليني هكتار من الغابات وال�سهول.

يف  النريان  حولت  باأ�سرتاليا   اأخبار  موقع  وح�سب 
هكتار  ماليني   5 م�ساحة  لوحدها  ويلز  نيو�ساوث  والية 
االأرا�سي  م�ساحة  اإجمايل  ليبلغ  لرماد،  الغابات  من 
10 ماليني هكتار،  التي التهمتها احلرائق يف البالد اإىل 
فيما اأ�سارت و�سائل اإعالمية اإىل اأّن عدد قتلى احلرائق 
ع�سرات  جانب  اإىل   25 اإىل  ارتفع  املا�سي  �سبتمرب  منذ 

االأ�سخا�ص الذين انقطع االت�سال بهم.

اأعلن التلفزيون االإيراين م�سرع 35 واإ�سابة 48 اآخرين، 
اأم�ص، اإثر تدافع بني ح�سود م�ساركة يف ت�سييع جنازة قائد 
فيلق "القد�ص" االإيراين قا�سم �سليماين، الذي قتل يف غارة 

جوية اأمريكية قرب مطار بغداد قبل اأيام.
وقال يف تقرير، نقلته و�سائل اإعالمية، اإن التدافع حدث 
يف اإقليم كرمان )جنوب �سرق( م�سقط راأ�ص �سليماين اأثناء 

حترك موكب اجلنازة.
رئي�ص  عن  االإيراين  التلفزيون  نقل  �سابق،  وقت  ويف 
خدمات الطوارئ الطبية يف البالد، بري ح�سني كوليفاند، اإن 
هناك جرحى وقتلى �سقطوا خالل تدافع يف ت�سييع جنازة 

�سليماين، دون تفا�سيل عن اأعداد ال�سحايا اأو امل�سابني.

جراء  اأم�ص،  اآخرون،   6 واأ�سيب  مينيني  جنود   9 قتل 
جماعة  �سنته  م�سرية  طائرة  من  �ساروخي  هجوم 
"احلوثي" على مع�سكر تدريب �سمايل حمافظة ال�سالع، 

بح�سب م�سدر ع�سكري.
وقال امل�سدر، مف�ساًل عدم ن�سر ا�سمه، اإن 9 جنود قتلوا يف 
هجوم �ساروخي �سنه احلوثيون على مع�سكر "ال�سدرين" 
القتلى  وجميع  ال�سالع،  �سمايل  مري�ص،  مبنطقة  الواقع 
وامل�سابني يتبعون اللواء الرابع )احتياط(، يف حمافظة 
اإب "و�سط اليمن"، مت ا�ستقدامهم اإىل مع�سكر ال�سدرين 
الفنون  جمال  يف  تدريبية  دورة  خلو�ص  بال�سالع 

القتالية.

اإن  الباك�ستانية  اجلوية  القوات  با�سم  متحدث  قال 
اأم�ص  يوم  جوية  قاعدة  قرب  حتطمت  حربية  طائرة 

مما اأ�سفر عن مقتل طيارين اثنني.
واأ�ساف املتحدث اأن الطائرة، وهي من طراز اإف.تي-7، 
منطقة  قرب  معتادة  تدريب  مهمة  اأثناء  حتطمت 
ميانوايل، كما قال اإن جلنة حتقيق �ستبحث �سبب حتطم 

الطائرة.

حرائق اأ�شرتاليا حتيل 10 ماليني 
هكتار من الغابات اإىل رماد

حادثة  يف  م�شابا  و48  قتيال    35
تدافع بجنازة �شليماين

مقتل 9 جنود مينيني ب�شاروخ 
ال�شالع حمافظة  "حوثي" على 

حتطم طائرة ع�شكرية 
باك�شتانية ومقتل طيارين اثنني

مقتل 4 مدنيني بهجوم �شنته حركة 
كينيا "ال�شباب" �شرقي 
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احلرب  حتل  مل  االأمريكية،  املجلة  وبح�سب 
الها�ستاغ  ولكن  الواقع،  يف  بنا  الثالثة  العاملية 
حتتها  انطوى  مظلة  كان   World War III
د  جُت�ِسّ هنا،  ومــن  ــرب.  احل تلك  حــول  النقا�ص 
خلق  على  االإنــرتنــت  ــدرة  ق ال�ساخرة  املقاطع 
�سيء.  اأي  عن  املُحتويات  من  نهائية  ال  اأنـــواع 
باأنه  �سخ�ٌص  تظاهر  ــوك،  ت تيك  من�سة  على 
يتخَلّ�ص من خطاب ا�ستدعائه اإىل اجلي�ص على 
بريتني  للمطربة   Criminal اأغنية  اأنغام 
�سبريز، وهو ما تناوله اآخر يف �سل�سلة تغريدات 
موقع  على  تقريٌر  عنه  نقلها  تويرت  موقع  على 
Buzzfeed ب�ساأن املقاطع ال�ساخرة من احلرب 

العاملية الثالثة.
جمرد  لي�ست  الثالثة  العاملية  ــرب  احل ولكن 
ي�ستح�سرون  وال�سباب  رمز،  اأي�سًا  بل  ها�ستاغ، 
خماوفهم  ــن  ع للتعبري  ــدمي  ــق ال ــز  ــرم ال ذاك 
القيام  خــالل  ومــن  احلا�سر،  ب�ساأن  الالواعية 
فكرة  اإحياء  جديد  من  يعيدون  فاإنهم  بذلك، 
بها  قت  ت�سَدّ لطاملا  التي  العاملية''  ـــرب  ''احل

االأجيال التي �سبقتهم. 

هل تبداأ حرب جديدة بال�سرق االأو�سط؟
احلرب  كانت  اأكرث،  اأو  عقود  ثالثة  مدار  على 
وخالل  مقِلق،  هاج�ص  مبثابة  الثالثة  العاملية 
العاملية  احلــرب  عبارة  كانت  الــبــاردة،  احلــرب 
اأال  الهالك،  من  بعينه  لنوٍع  اخت�سارًا  الثالثة 
االنفجارات  وبعد  العاملي.  النووي  الدمار  وهو 
نووي  و�ستاء  التداعيات، من دخان كثيف  تاأتي 
االنفجارات  يعقب  الذي  املناخي  التغرُيّ  د  يج�ِسّ
ُيحافظ  الذي  والــزرع  للحرث  ونهاية  النووية، 
يطيح  دًا  موؤَكّ وجوعًا  الب�سرية،  اأج�سادنا  على 

املحظوظني الذين جنوا من املوت يف احلرب.
رمبا اليزال اأولئك الذين عا�سروا هذه الفرتة 
يتغري  ومل  التهديد.  واقعية  مبــدى  ي�سعرون 
قد  العاملي  الــنــووي  املــخــزون  اأن  فرغم  االأمـــر؛ 
تقّل�ص بن�سبة 75٪ منذ ذروة انت�ساره بني عاَمي 
1965 و1985، مازالت اآالف الروؤو�ص النووية 
منت�سرة يف جميع اأنحاء العامل، وترتاوح القدرة 
التدمريية للواحد من تلك الروؤو�ص بني ع�سرات 
اإىل اآالف �سعف مقارنة بالقنابل التي ظهرت يف 
فيلم Fat Man and Little Boy وقد دّمرت 
خالل  اليابان  يف  وهريو�سيما  ناغازاكي  مدينتي 
1945. وال ُيعتقد اأن اإيران متتلك اأ�سلحة  عام 
الرامية  طموحاتها  اأن  من  الرغم  على  نووية، 
اإىل تطوير وامتالك تلك االأ�سئلة لطاملا كان يف 

قلب ال�سراع االأمريكي مع البالد.

خياالت احلرب العاملية الثالثة
التي  اخلياالت  �ساعدت  ذلك،  من  الرغم  وعلى 
اإخفاء  على  الثالثة  العاملية  باحلرب  اأحاطت 
فو�سى  مــن  احلـــرب؛  اإلــيــه  ــارت  �ــس مــا  حقيقة 
البالد،  اإدارة  على  الــقــدرة  ت�سوب  مت�سابكة 
ح، ومناورات �سيا�سية. ويف الوقت احلايل،  وترُبّ
ال�سرديات  ــراآة  م يف  النزاعات  تبدو  ما  عــادة 
التاريخ  ولكن  ومبا�سرة،  وا�سحة  وكاأنها  املُنّمقة 
مثاًل،  املعقّدة.  خيوطها  عن  بالفعل  ك�سف  قد 
خالل احلرب الباردة، �سارت التوترات املُحتدمة 
يف و�سع ميوؤو�ص منه، تلك التوترات التي ن�سبت 
الوقت  مبــرور  وتبنّي  �سيا�سية  منفعة  اأجــل  من 
اأخالقية.  اأكرث من حُتركها ذريعة  اأن ذلك كان 
وقد ربطت فيتنام معار�سة ال�سيوعية، التي هي 

يف حّد ذاتها عقيدة لل�سراع الذي انطوت عليه 
الدميقراطية  الدولة  ببناء  الــبــاردة،  احلــرب 
احلروب  و�سارت  اال�ستعمار.  اإنهاء  منطقة  يف 
الواليات  دعــم  غــرار  على  �سائعة،  بالوكالة 
زعزعة  بغر�ص  االأفــغــان  للمجاهدين  املتحدة 
دعم  مــن  ــداًل  ب ال�سوفييتي  االحتـــاد  ا�ستقرار 
بني  اخلليج  حرب  وربطت  االإ�سالمية.  الثورة 
�ساعة   24 املمتدة  االإعالمية  التغطيات  ظهور 
عن  ــا  اأّم النفط.  واقت�ساد  االأ�سبوع  مــدار  على 
حرب العراق واأفغان�ستان، فقد �سار من الوا�سح 
�سيا�سية  مكا�سب  لتحقيق  ن�سبت  اأنــهــا  االآن 
وجتارية، على ح�ساب مئات االآالف من االأرواح.

الطبيعية،  احلروب  بع�ص  �سوى  لي�ست  هذه  اإن 
بدول  ترتبط  التي  الع�سكرية  احلــروب  تلك 
قومية ال بتكتالت ع�سابّية ت�سبه لو�ص زيتا�ص 
يف  اجلنجويد  مثل  ميلي�سيات  اأو  املك�سيك،  يف 
مثل  ع�سكرية  �سبه  جــمــاعــات  اأو  ــودان،  ــ�ــس ال
�سركة  فمثاًل،  �سركات،  اأي�سًا  وهناك  داع�ص. 
كامربيدج اأناليتيكا لال�ست�سارات ال�سيا�سية الذي 
و�سع بيعها بيانات ح�سابات ُم�ستخدمي في�سبوك 
معلومات مهّمة يف اأيدي حمالت الت�سليل. وعرب 
مات  و�سائل التوا�سل االجتماعي، كما قامت منَظّ
باإ�سفاء  الرو�سية  اأبحاث االإنرتنت  مثل جمعية 
بخ�ص،  بثمن  املعلومات،  على  الت�سليل  �سبغة 
ت�سّن  قد  التي  ــدول  ال اأعمال  تعطيل  اأجــل  من 
مثل  خدمات  وهناك  نووية.  اأو  تقليدية  حربًا 
يقدمون  ممن  واإن�ستغرام  وتــويــرت،  في�سبوك، 
منفذ و�سول عاملي ي�سري لكاّفة اجلهات الفاعلة 

زعزعة  لتزيد  انت�سرت  التي  احلكومية  غري 
ا�ستقرار خ�سومها.

ال�سرق االأو�سط دونالد ترامب اإيران اأمريكا
�سوؤال:  يــربز  الفو�سى،  هــذه  كــل  مواجهة  يف 
اأن يرى ال�سباب الفعل املعتاد  األي�ص من الغريب 
ن�سبيًا واملتمّثل يف اغتيال قائد ع�سكري اإيراين 
تلك  اإن  ال�سيا�سي؟  الو�سوح  من  واحــة  مبثابة 
ت�سخيم  يف  ت�ساعد  ال�ساخرة  الق�سرية  املقاطع 

احلدث مبا يالئم �سردية مبا�سرة بعينها. 
خطابات  حول  ال�ساخرة  املقاطع  �سيل  ُيج�ّسد 
-والتي  الع�سكرية  واجــب  لتلبية  اال�ستدعاء 
الراحة  �سليماين-  اإعــــدام  خــرب  مــن  انبثقت 
فقد  الو�سوح.  هــذا  مثل  يجلبها  التي  العقلية 
تنطوي  -الــتــي  العادية  ــرب  احل فكرة  �ــســارت 
عليها  تتقاتل  ُمنّظمة  ع�سكرية  جبهة  على 
اأنها ع�سفت  ُم�ست�ساغة لدرجة  جيو�ص قومية- 
التجنيد  حول  باأحاديث  االإلكرتونية  باملواقع 
الذي  االنتقائية  اخلــدمــة  ونــظــام  االأمــريــكــي 
اأعمارهن  جتــاوزت  الذين  الرجال  على  يتعنّي 
بًا ال�ستدعائهم الأداء  18 عامًا الت�سجيل به تاأُهّ
اخلدمة الع�سكرية. وعلى الرغم من عدم وجود 
ا�ستدعاءات اإجبارية الأداء اخلدمات الع�سكرية 
يف الواليات املتحدة منذ عام 1973، فاإن بع�ص 
املقاطع ال�ساخرة املتداولة اأبدت االرتياح لقرار 
اإىل  االإ�سارة  اأو  االإجباري،  التجنيد  من  ب  التهُرّ
جن�ص،  اأو  اأ�سحابه،  ُي�ستدعى  ال  مزعوم  �سٍنّ 
موؤّهلني  غري  اأ�سحابها  جتعل  طّبية  اأ�سباب  اأو 

للخدمة الع�سكرية.

الهروب اإىل الفكاهة
كتبت   ،Business Insider مــوقــع  على 
الفكاهة  ي�ستخدمون  ال�سباب  اأن  مــور  اأنــدريــا 
ال�ساخرة ملواكبة ما يعرتيهم من انعدام اليقني. 
كٌلّ  ر  �ــســَوّ  ،Buzzfeed News موقع  وعلى 
تلك  بروك�ص،  �سي  وريــان  �ستيدمان،  اأوتيال  من 
حمتوى  هيئة  يف  اخلــوف  عن  كتعبري  املمار�سة 
منت�سف  مواليد  جليل  مواتية  بيئات  يف  ُين�سر 
اإن�ستغرام وتيك توك،  واأواخر الت�سعينات، مثل 

بح�سب املجلة االأمريكية.

التي  ال�سريحة  تلك  لدى  تكن  مل  رمبا  ولكن، 
فكرة  اأّيــة  عامًا  و24   18 بني  اأعمارها  تــرتاوح 
اأعـــّدوا  حينما  بــه  ي�سعرون  اأو  يظنونه  عــّمــا 
التوا�سل  و�سائل  على  املن�سورات  تلك  وت�ساركوا 
 20 العمر  من  يبلغ  �ساب   ن�سر  اإذ  االجتماعي. 
عامًا ر�سالة عن رفاقه قال فيها ُمنِظرًا: »ال اأحد 
يدري ما يجري، واالأمر لي�ص تاأقلمًا اإذ ال يوجد 
�سيء يلزم التاأقلم معه« واأ�ساف اأن اأ�سحابه لن 
تنتابهم املفاجاأة اإذا مل يكن لدى الكثريين ممن 
ن�سروا تلك املقاطع وال�سور ال�ساخرة اأدنى فكرة 
ي�ستجيبون  التي  اجليو�سيا�سية  الظروف  عن 

لها.
جميع  مــن  الــنــا�ــص  عــلــى  ذلـــك  ينطبق  ورمبـــا 
اإىل  جزئيًا  ذلــك  يف  ال�سبب  ويرجع  االأعــمــار، 
اجلميع  بها  ُينتج  الــتــي  املحمومة  ال�سرعة 
تقول  االإنــرتنــت.  على  وي�ستهلكونها  املعلومات 
رئي�ص  ن�سرها  وا�سعًا  انت�سارًا  القــت  تغريدة 
Arc Digital، بريين بيلفيدير  حترير موقع 
وجود  اكت�ساف  بعد  احلمقى،  اأيها  :''ا�ستعدوا 
ُم�ستعّد  اأنــا  دقيقة،   30 قبل  ال�سليماين  قا�سم 
االآن الأ�سرح ما يعنيه اغتيال الرجل -الذي هو 
�سيتعنَيّ  باأنه  الدن-  بن  من  مّرة  ترليون   3 اأهم 

علينا خ�سارة �سفقة لويزيانا''.
على  ُين�سر  وما  النا�ص  اعتاده  وما  الغرائز  اإن 
االإنرتنت �سار هو احلياة بعينها االآن. والغرائز 
العقدين  مـــدار  على  ت�سّكلت  الــتــي  والــعــادات 
الرد  يقت�سون  االأبدية  احلرب  ب�ساأن  املا�سيني 
اأواًل ثم التفكري الحقًا، هذا اإن جاء التفكري يف 
االأخبار يف كل حدب و�سوب  وتنت�سر  اأي وقت. 

املقاطع  كل  اإىل  �سليماين  اغتيال  من  -بـــدءًا 
بعد  نفو�سهم  بها  النا�ص  اأراح  التي  ال�ساخرة 
الواقعة- لدرجة اأن تغطيتها ُتعّتم املعنى اأكرث 

من اإي�ساحه.

ملاذا احلنني اإىل احلرب العاملية؟
طريقة  اأف�سل  فاإن  والنية،  املعرفة  غياب  ويف 
احلرب  عن  ال�ساخرة  واملقاطع  ال�سور  لتف�سري 
العاملية الثالثة هذه هي حماولة فهم الطريقة 
التي �سارت بها تلك املن�سورات �سمة طاغية على 
اأيديولوجية احلياة املعا�سرة. اإن ذكرى جتربة 
احلرب العاملية اآخذة يف التال�سي، اإذ متوت اآخر 
التقليدية  احلـــرب  مــن  جنــت  الــتــي  ــال  ــي االأج
احلرب  اأ�سبحت  نف�سه،  الــوقــت  يف  العاملية. 
ال  بحيث  با�ستمرار  قائمة  نف�سها  التقليدية 
البالغون من  يلحظها املرء كاأمر طارئ، واأولئك 
العمر 18 عامًا يف يومنا هذا بالواليات املتحدة 
كانت  حياتهم  يف  واحــــدًا  يــومــًا  ي�سهدوا  مل 
الواليات املتحدة فيه غري منهمكة يف القتال يف 

ال�سرق االأو�سط.
الفرتة  ُولــدوا يف  -الــذي  اإك�ص  اأّمــا عن اجليل 
املا�سي،  اجليل  ثمانينيات  اإىل  �ستينيات  مــن 
جعل  النووية  باحلرب  االإبــادة  من  اخلوف  فاإن 
نهاية العامل ُمظلمة للغاية، ولكّنها اأي�سًا مثرية. 
الب�سرية  حتلم  اأن  الطبيعي  من  اأنــه  بــدا  فقد 
النظر عن  نهايتنا اجلماعية. وبغ�ّص  مب�ساهدة 
اأو معتقداتك الدينية عن  افرتا�ساتك العملية 
احلياة اأو ما بعدها، فاإن جمد الوجود االإن�ساين 
يف  التاّمة  اإبادته  حالة  يف  �سحرًا  اأكــرث  ي�سري 

امل�ستقبل.
للعديد  -بالن�سبة  امل�ستقبل  ــاإن  ف ــك،  ذل ومــع 
مبهمًا  بالفعل  يــبــدو  قــد  الــيــوم-  �ــســبــاب  مــن 
امل�ساواة  انعدام  من  بدءًا  ر�سانة؛  اأكرث  الأ�سباب 
وال  املناخ-  ب�سبب  االنقرا�ص  اإىل  االقت�سادية 
بداًل  املا�سي  اإىل  �ستنظر  تخيالتهم  اأن  عجب 
من امل�ستقبل، فاإنه من املريح على نحو غريب اأن 
نتخيل حربًا تقليدية من احلروب املتنوعة التي 
خماطر  جانب  اإىل  الع�سرين،  القرن  يف  ن�سبت 
الت�سعيد النووي، الأنها هذا مُيثل عودة اإىل فرتة 

ُقتلت بحثًا يف التاريخ.
فظائع  عن  العامليتان  احلــربــان  اأ�سفرت  لقد 
من  طويلة  فرتة  اأثمرتا  اأي�سًا  ولكّنهما  مرّوعة، 
الرخاء والراحة، ال �سّيما يف الواليات املتحدة 
حرب  ن�سوب  فكرة  يربط  ــذا  وه االأمريكية. 
ذاك   - االأعظم  اجليل  وهو  اآخــر،  باأمٍر  عاملية 
الذي ُولد يف فرتة احلرب العاملية االأوىل- وفكرة 
اأن اخلدمة الع�سكرية �سرف نبيل، وذلك بف�سل 
كانت  وقــٍت  خالل  وال�سر،  اخلري  و�سوح  انعدام 
فيه الوطنية ب�سكٍل عام واجلهد احلربي ب�سكٍل 
م�ستوى  على  لال�ستقطاب؛  خا�سعني  غري  خا�ص 
والظروف  وال�سرائب،  االجتماعية،  اخلدمات 
االقت�سادية التي متّخ�ست عن الطبقة الو�سطى 
اإىل  امل�ستقّرة  الوظائف  من  امتيازاتها،  وجميع 

ملكية امل�ساكن الزهيدة.
وقتنا  يف  قائمة  تعد  مل  احلقيقة  هــذه  ولكن 
املرء  يخ�سى  اأن  التو؟  يف  احلال  هو  فماذا  هذا، 
يـــراوده  ُحــلــمــًا  اأن  يعني  عاملية  حــرب  وقـــوع 
يعني  عاملية  بحرب  املــرء  يحلم  واأن  بن�سوبها، 
الع�سرين،  القرن  ملنت�سف  حنينه  يف  ينغم�ص  اأن 
حينما  مذهلني،  ع�سرين  بني  االآمــن  املالذ  ذاك 

ازدهرت حياة الب�سر العاديني.
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هل هي ُمــزحة اأم اأنــــها حقيقة ؟

�نت�شرت �ملقاطع �ل�شاخرة عن �حلرب �لعاملية �لثالثة كالنار يف ه�شيم مو�قع �لتو��شل �الجتماعي على غر�ر تيك توك وتويرت، بعدما �غتالت 
�لقو�ت �الأمريكية �للو�ء �الإير�ين قا�شم �شليماين هذ� �الأ�شبوع. و�إىل جانب �ملقاطع �ل�شاخرة، جاءت بع�س �ملقاطع �الأخرى على �جلهة �ملقابلة، 

ر حياتهم �ملريحة بن�شوب حرب جديدة يف �إير�ن. �لر�أي ونقي�شه  ث باأن مز�حهم ُيعزى �إىل عدم تاأُثّ توِبّخ �لنا�س على �ملز�ح ب�شاأن �حلرب، �أو تتحَدّ
 The عن �ندالع حرب عاملية ثالثة دفع �لكثريين للقلق و�لت�شاوؤل عن هذه �لكارثة �لتي لو وقعت �شتقلب �ل�شرق �الأو�شط ر�أ�شًا على عقب. جملة

حقيقة؟ �أم  مزحة  هي  وهل  �حلرب  هذه  حتقق  مدى  ما  لها  تقرير  يف  ناق�شت   Atlantic

�حلرب �لعاملية �لثالثة.. 

على مد�ر ثالثة عقود �أو 
�أكرث، كانت �حلرب �لعاملية 

�لثالثة مبثابة هاج�س مقِلق، 
وخالل �حلرب �لباردة، 

كانت عبارة �حلرب �لعاملية 
�لثالثة �خت�شارً� لنوٍع بعينه 
من �لهالك، �أال وهو �لدمار 

�لنووي �لعاملي

لقد �أ�شفرت �حلربان �لعامليتان 
عن فظائع مرّوعة، ولكّنهما 

�أي�شًا �أثمرتا فرتة طويلة من 
�لرخاء و�لر�حة، ال �شّيما يف 

�لواليات �ملتحدة �الأمريكية. 
وهذ� يربط فكرة ن�شوب 

حرب عاملية باأمٍر �آخر



�سطيف  وفاق  اإدارة  م�ساعي  تتوا�سل 
املريكاتو  يف  املتبقية  ال�سفقات  حل�سم 
اإىل  الفريق  توجه  قبل  هذا  ال�ستوي 
الرتب�ص  خلو�ص  االأحــد  يــوم  اإ�سبانيا 
مت  التي  االأ�سماء  كرثة  ورغم  ال�ستوي، 
اأن الفريق متكن من �سمان  اإال  تداولها 
ويتعلق  فــقــط  واحـــد  العـــب  خــدمــات 
االأمر باملدافع ال�سابق الإحتاد العا�سمة 
حت�سرياته  يف  �سرع  والـــذي  يحي  بــن 
جانب  ومن  ال�سطايفية،  الت�سكيلة  مع 
اأخر تف�سل اإدارة الوفاق مبعية املدرب 
من  االأخـــري  امل�سرح  هوية  يف  الكوكي 
ــاق  ــف ـــايل حــيــث مت االإت الــتــعــداد احل
دون  ال�سبان  الالعبني  اأحد  اإعارة  على 
التخلي عن العبني اأخرين من التعداد 
بخ�سو�ص  الفاف  قــرار  ب�سبب  احلــايل 
جديدة  اإجــــازات   03 فــريــق  كــل  منح 

فقط. 
وف�سلت اإدارة الوفاق التخلي عن فكرة 
موموين  الــغــاين  املهاجم  مــع  التعاقد 
عر�ص  درا�سة  الالعب  تف�سيل  ب�سبب 
االأمــر  وهــو  اأوروبـــي،  فريق  من  و�سله 
فهد  للوفاق  الــعــام  املــديــر  جعل  ــذي  ال
بع�ص  مع  مفاو�سات  يف  ي�سرع  حلفاية 
الــالعــبــني املــغــرتبــني مــن اأجـــل اإقــنــاع 
فرتة  يف  الوفاق  ــوان  األ بحمل  اأحدهم 
املدرب  اأكد  فيما  ال�ستوية،  التحويالت 
نبيل الكوكي �سرورة التعاقد مع مهاجم 
جديد لتدعيم التعداد احلايل ال�سيما 

تلقاها  التي  املتكررة  االإ�سابات  ظل  يف 
�سويبع  ت�سريح  مع  بوقلمونة  املهاجم 
يف  دخلت  الوفاق  اإدارة  اأن  علما  وتبي، 
زغبة،  احلار�ص  مع  متقدمة  مفاو�سات 
املتعلقة  االأمــور  جعل  الذي  االأمر  وهو 
باالإجازات املتبقية غري وا�سحة و�سط 
واالإدارة  املــدرب  بني  وا�سح  اإخــتــالف 
كني�ص  املــدافــع  فر�ص  يف  ترغب  التي 
الت�سكيلة  مع  فــرتة  منذ  يتدرب  الــذي 

ال�سطايفية. 
وت�ستفيد ت�سكيلة الوفاق يف لقاء هذا 
من  اجلــزائــر  مولودية  ــام  اأم اخلمي�ص 
للم�ساركة  الالعبني  جميع  جاهزية 
الفني  الطاقم  اأراح  الــذي  االأمــر  وهــو 
اخليارات  جميع  �ستكون  حيث  كثريا 
متوفرة عدا �سانع االألعاب دغموم الذي 

مازال يعاين من بع�ص املتاعب ال�سحية، 
اأن�سار الوفاق على التنقل بقوة  ويعول 
للمباراة  املبا�سر  النقل  من  الرغم  على 
هذا  العمومي  التلفزيون  قنوات  عرب 

اخلمي�ص يف توقيت اخلام�سة م�ساءا.
)اأقــل  الــرديــف  لقاء  برجمة  وتــقــرر 
اجلزائر  مولودية  بني  �سنة(   21 من 
مبلعب  ال�سبت  يـــوم  �سطيف  ووفــــاق 
ثنائي  وتلقى  ببولوغني،  حمادي  عمر 
يو�سف  وفالحي  خليل  درفلو  الــوفــاق 
من  الأقــل  الوطني  املنتخب  من  دعــوة 
اإنتقائي  ترب�ص  يف  للدخول  �سنة   20
نهار  مــن  بــدايــة  مو�سى  �سيدي  مبركز 
حت�سبا  جانفي   10 غاية  اإىل  االأم�ص 
يف  املقررة  للمنتخبات  العربية  للكاأ�ص 

ال�سعودية.

دخلت اإدارة اأهلي الربج يف اإت�ساالت 
مع بع�ص التقنيني املحليني واالأجانب 
الفرن�سي  املـــدرب  خالفة  ــل  اأج مــن 
ــدد من  ـــا، ويــتــواجــد ع فــرانــك دوم
يف  والتون�سيني  املغاربة  التقنيني 
حمادي،  بن  اأمــري  الرئي�ص  قائمة 
فــيــمــا مت احلـــديـــث عـــن املــغــربــي 
بــادو زكــي من اأجــل االإ�ــســراف على 
فيه  اإ�ستبعد  وقت  يف  وهذا  الفريق، 
املدرب  مع  التعاقد  فكرة  امل�سريون 
اإقرتاحه من  عزيز عبا�ص الذي مت 
ذلك  يف  وال�سبب  االأطــــراف  بع�ص 
مدرب  خليار  االإدارة  تف�سيل  هــو 

ال�سدد  هذا  ويف  الوالية،  خارج  من 
اإ�سم  االأطـــــراف  بــعــ�ــص  اإقـــرتحـــت 
مليلة  عني  جلمعية  ال�سابق  املــدرب 
عزالدين اأيت جودي والذي يحظى 
يف  خلربته  بالنظر  كبري  بــاإجــمــاع 
املفاو�سات  عنه  �ست�سفر  ما  اإنتظار 
دوما  املدرب  اأن  علما  الطرفني،  بني 
فريق  مــع  مــفــاو�ــســات  يف  يــتــواجــد 
على  لالإ�سراف  اجلــزائــر  مولودية 
املو�سم  مــن  تــبــقــى  فــيــمــا  تــدريــبــه 

اجلاري.
على  زرارة  توفيق  الالعب  وحت�سل 
االأهلي  اإدارة  من  ت�سريحه  اأوراق 

الطرفني  بني  الإتفاق  الو�سول  بعد 
اإنتظار  يف  وهــذا  وديــا  العقد  لف�سخ 
من  كل  مع  اخلطوة  بنف�ص  القيام 
خالل  عياد  وبــن  مليك�سي  زروال، 
اإدارة  وكــانــت  املقبلة،  الــ�ــســاعــات 
الثنائي  خدمات  �سمنت  قد  االأهلي 
بن عياد وعثماين يف اإنتظار الف�سل 
املريكاتو  خالل  الثالثة  ال�سفقة  يف 
االأهلي  م�سريو  تلقى  حيث  ال�ستوي، 
بع�ص  مـــع  بــالــتــعــاقــد  ــات  ــرتح ــق م
يرغب  فيما  االأفــارقــة،  الالعبني 
ميدان  و�سط  اإنــتــداب  يف  امل�سريون 

مهاري لتعوي�ص زاررة امل�سرح. 

�ملريكاتو متوقف و�لكوكي ي�شر على ح�شم 
�الإنتد�بات قبل �لتنقل �إىل �إ�شبانيا  

بن حمادي يف�شل �لرتيث قبل تعيني خليفة دوما  

حبل �لود ينقطع بني قح�س و�لكاب و�الد�رة 
تبحث عن خدمات م�شاعدية وبورقعة
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�شباب باتنة 

م�سدر  مــن  نيوز"  "االأورا�ص  علمت 
مقرب من ادارة فريق �سباب باتنة ان 
النادي  م�سريي  بني  انقطع  البود  حبل 
زغينة  فرحات  الرئي�ص  راأ�سهم  وعلى 
واملهاجم الهادي قح�ص هداف الفريق، 
ليطلب الالعب وثائقه ويوؤكد مغادرته 
الذي  القرار  وهــو  احلــمــراء،  للكتيبة 
ا�ستياءها  ابدت  التي  االدارة  تقبلته 
ليزيد  والتفاو�ص،  امل�ساومة  تقبل  ومل 
انه  باعتبار  ال�سباب  متاعب  من  هــذا 
يفتقد  ملهاجم �سريح وتنتظره مرحلة 
االياب التي �ست�ستد فيها املناف�سة وكل 
ايجابية  نتائج  لتحقيق  ت�سعى  الفرق 
املعنية  الــفــرق  �سمن  مكانة  ل�سمان 

بال�سعود.
ادارة  فــاإن  امل�سدر  ذات  وح�سب  هــذا 
ــت املــهــاجــم اأحــمــد  ــبــاب، فــاو�ــس الــ�ــس
لي�سد  النــتــدابــه  وت�سعى  م�ساعدية 

يف  الت�سكيلة  ت�سهده  الـــذي  ــراغ  ــف ال
املهاجم  يتواجد  كما  االأمامي،  اخلط 
اال  الــكــاب،  ادارة  مفكرة  يف  بورقعة 
يتم  مل  االأ�سطر  هذه  كتابة  وحلد  انه 
ادارة  تتو�سل  ومل  بالالعب  االإت�سال 
العب،  اي  مع  التفاق  للتو�سل  الفريق 
يف انتظار ما ت�سفر عنه االيام القليلة 

القادمة.
ويف �سياق ذات �سلة، واجه الكاب ع�سية 
م�سطفى  ال�سهيد  مبلعب  االول  اأم�ص 
�سفوحي �سيفه جمعية عني كر�سة يف 
اللقاء  وانتهى  حت�سريية  ودية  مباراة 
بن  ــدرب  امل ووقــف  ال�سلبي،  بالتعادل 
وجاهزيتهم  العبيه  على  حمرز  علي 
الفعالية  نق�ص  مــن  تــذمــره  وابــــدى 
ليوؤكد  للفريق،  االأمامي  و�سعف اخلط 
ليعطي  مهاجم  ا�ستقدام  �سرورة  على 

اأمري.جدفعة للقاطرة االأمامية.

وفاق �شطيف 

�أهلي برج بوعريريج 

عبد الهادي. ب 

عبد الهادي. ب 

تبعا للمقال املن�سور بجريدة االأورا�ص 
نيوز بتاريخ 6 جانفي 2020 ال�سفحة 
معلومات  طياته  يف  يحمل  والذي   12
الــراأي  توجيه  منها  الهدف  مغلوطة 
اإىل اجلهة اخلطاأ، مبقال جانب  العام 
العنوان  ذلــك  على  والدليل  ال�سواب 
م�سداقية  ــــدا  اأب يعك�ص  مل  الــــذي 
ال  مبعلومات  جلريدتكم  "امل�سرح" 

اأ�سا�ص لها من ال�سحة.
حيث ان ما ورد يف مقالكم بخ�سو�ص 
الــظــلــم واحلـــقـــرة الــتــي تــعــر�ــص لها 
وان  ال�سحة،  من  له  ا�سا�ص  ال  املعني 
االأدلة  هي  فاأين  ماديا  وقعا  لهذا  كان 
وقذفا  ت�سهريا  يعد  فهذا  واالإثباتات، 

فعال  كــان  وان  القانون،  عليه  يعاقب 
يف  بابها  تغلق  مل  فالرابطة  معنويا 
االندية  ــل  وك الريا�سيني  كــل  ــه  وج
الت�سهيالت  كل  قدمت  بل  وامل�سريين، 
ــى حـــد �ـــســـواءن  ــل ورافـــقـــت الـــكـــل ع
الكل  جتمع  ريا�سية  عائلة  باإعتبارها 

وتنبذ التفرقة.
مالية  عقوبة  ت�سليط  وبخ�سو�ص 
الفريق  تواجد  لعدم  معني  فريق  على 
بالوقت املحدد للمقابلة، قوانني لعبة 
يف  بالتواجد  الفرق  تلزم  القدم  كرة 
على  �سلطت  والعقوبة  املحدد،  الوقت 
الفريق الزائر كذلك، بحكم انه  و�سل 
يطبق  والقانون  االآخــر،  هو  متاأخرا 

على اجلميع ولي�ص على فريق معني.
على  املــقــال  يف  املــ�ــســرح  تهكم  وعـــن 
التحكيم  جلــنــة  ــوؤويل  ومــ�ــس احلــكــام 
النادي،  �سد  اوامر  بتقدمي  واتهامهم 
ـــذب  ــــــرتاء وك ــــذه االأمـــــــور اف ـــل ه ك
لتكوين  دائـــمـــا  تــ�ــســعــى  فــالــرابــطــة 
وتربية حكام يف امل�ستوى، ومت ت�سخري 
من  لذلك،  وب�سرية  مادية  امكانيات  
دليل  وخري  بالريا�سة  النهو�ص  اجل 
وامل�سطر  املكثف  الربنامج  ذلــك  على 
التكوين،  من طرف الرابطة يف جمال 
حيث تتم اجتماعات دورية كل ا�سبوع 
اطارات  عليها  ي�سرف  الوالية  حلكام 
االيام  عن  ناهيك  التحكيم،  جمال  يف 

الدرا�سية التي اقيمت موؤخرا.
تلقاها  التي  العقوبات  وبخ�سو�ص 
العبي فريق ال�سد، العقوبات وا�سحة 
وال ي�ستطيع اي �سخ�ص التدخل يف ذلك 
واحلكم هو املخول الوحيد، فكيف لهذه 
بالظلم،  الرابطة  تتهم  ان  االطــراف 
امل�سلطة  العقوبة  يخ�ص  فيما  امــا 
اعتدى  فقد  ال�سد،  نــادي  مــدرب  �سد 
و�سلطت  املناف�ص  الفريق  مــدرب  على 
نافذة  ا�سهر   6 عقوبة  الرابطة  عليه 

وغرامة مالية وهذا امر قانوين.
كما جاء يف املقال ان بع�ص الالعبني 
وهـــذا  اجـــــــازات،  دون  مـــن  يــلــعــبــون 
يــحــدث، وان حدث  قــانــوين مل  خــرق 

ولي�ست  املـــزور  يتحملها  فامل�سوؤولية 
بنتائج  الــتــالعــب  وعـــن  الــرابــطــة، 
ال  فالرابطة  وجــدت  فــان  املــبــاريــات 

دخل لها ال من قريب وال من بعيد.
اللقاءات  حما�سر  تــزويــر  عــن  امــا 
االأدلــة،  تقدمي  اال  املدعي  على  فما 
ونحن بدورنا نطالب ال�سلطات املحلية 
بع�ص  ت�سيري  كيفية  يف  حتقيق  بفتح 
الالزمة،  واتخاذ االجراءات  النوادي 
بالرد  قــامــت  الــرابــطــة  االخـــري  ويف 
الرابطة  ان  كما  ــق  احل حل�سح�سة 
�ستتخذ االجراءات القانونية الالزمة 
يكفله  ملا  وفقا  �سمعتها،  على  حفاظا 

القانون.

رد على مقال ف�شائح باجلملة يف �لر�بطة �لوالئية ومطالب بفتح حتقيقات

مت ن�سر �سعار رابطة 
باتنة اجلهوية لكرة 

القدم مرفوقا مبو�سوع 
يخ�ص رابطة باتنة 
الوالئية يف عدد يوم 

االثنني 6 جانفي 
باخلطاأ،   2020

وبهذا تعتذر االأورا�ص 
نيوز عن اخلطاأ الغري 

مق�سود.

تو�شيح



يو�سف  املــدرب  اأم�ص  ع�سية  اعتذر 
الدارة  حلــظــة  اآخــــر  يف  بـــوزيـــدي 
اال�سراف  عن  باتنة  مولودية  فريق 
بعد  للفريق  الفنية  العار�سة  على 
م�سريي  مع  نهائية  وب�سفة  اتفق  اأن 
الفريق لتدريب  الكتيبة االورا�سية 
اأن  مربجما  كــان  وبعدما  البي�ساء، 
للمدرب  تدريبية  ح�سة  اول  تكون 
هذا  �سدم  الــيــوم،  ام�سية  بــوزيــدي 
االبي�ص  ـــادي  ـــن ال ادارة  ــــري  االخ
ــقــرار،  ــاره بــهــذا ال ــس ــ� واال�ـــســـود واأن
عن  الباحث  زيــداين  اوراق  ويخلط 
توالت  ازمــات  لعدة  احللول  ايجاد 

على الفريق.
باتنة  مولودية  ادارة  واأبــدت  هذا 
وغياب  الــدعــم  نق�ص  مــن  تذمرها 
الرئي�ص  نا�سد  اإذ  املحلية  ال�سلطات 
زيداين ال�سلطات املحلية يف الوالية 
الفريق  وم�ساندة  الــدعــم  بتقدمي 

العديد  لت�سوية  الظرف  هذا  يف 
التح�سري  و�سمان  امل�سائل  من 

اجليد ملرحلة االإياب.
زيـــداين  اأن  بــالــذكــر  يــجــدر 

كل  بــروؤ�ــســاء  امــ�ــص  اجتمع 
الثاين  الق�سم  نــوادي 

"املجموعة  هــواة 
 " قية ل�سر ا

بق�سنطينة 
ـــة  ـــنـــاقـــ�ـــس مل
م�سائل  عدة 

ـــــرح  ـــــط ول

ت  ال ن�سغا ال ا
والتو�سل لالتفاق فيما يخ�ص العديد 
من النقاط، ويرتقب ان يقرر زيداين 
عدة قرارات اليوم خا�سة وانه هدد 

مرارا وتكرار باالن�سحاب.
هددوا  املولودية  اأن�سار  جهتهم  من 

بـــاخلـــروج 
اإىل ال�سارع اأم�سية يوم اجلمعة و�سن 
وقفة احتجاجية للمطالبة مب�ساندة 
املو�سم  اأهدافه هذا  الفريق لتحقيق 
�سمن  مبكانة  الظفر  يف  واملتمثلة 

الفرق املعنية بال�سعود.

يجدر الذكر اأن البوبية تعود اليوم 
حت�سبا  الــتــحــ�ــســريات  اجــــواء  اإىل 
االدارة  تنتظر  كما  االيــاب  ملرحلة 
لربجمة  املالية  االأزمـــة  تنفرج  اأن 

ترب�ص مغلق ملدة اأ�سبوع بال�سمرة.

عادت ت�سكيلة فريق وفاق 
تب�سة لتح�سرياتها حت�سبا 

ملرحلة العودة، وعرفت 
ح�سة االإ�ستئناف 

الكثري من الغيابات 
واقت�سر احل�سور 

على بع�ص الالعبني 
فقط يف حني غاب باقي 

التعداد ب�سبب امل�ستحقات 
املالية، وكانت اإدارة الوفاق 

قد ات�سلت بالالعبني من اأجل احل�سور يف الوقت املنا�سب 
واملحدد، غري ان الالعبني مل يح�سروا ووا�سلوا املقاطعة 

مطالبني بت�سوية و�سعيتهم املادية.
واالأكيد اأن الطاقم الفني للفريق �سيعر�ص برنامج العمل 

على الالعبني خالل هذا االأ�سبوع من اأجل تعوي�ص ما فات يف 
الفرتة ال�سابقة وح�سب م�سدر مقرب من الطاقم الفني فاإن 

املدرب �سريفع من وترية العمل لتجهيز الالعبني كما انه يفكر 
يف برجمة لقاءين وديني قبل العودة الجواء املناف�سة.

ق�سنطينة  مولودية  ت�سكيلة  توا�سل 

احلمامات  مبنطقة  التح�سريي  ترب�سها 
نقل  مت  اأن  بــعــد  الــتــونــ�ــســيــة 

ـــذه  ه اإىل  الــــرتبــــ�ــــص 
بـــــدال من  املــنــطــقــة 

ــة  ــب ــي ــورق ـــام ب ـــم ح
ــكــل  بـــ�ـــســـبـــب مــ�ــس
احلـــجـــز، واأبـــــدى 
الـــطـــاقـــم الــفــنــي 

ــادة  ــي ــق ــق ب ــري ــف ــل ل
املــــــــدرب بــلــعــريــبــي 

م�سكل  ــــن  م تـــخـــوفـــه 
ــوديــة وهـــذا يف  املــبــاريــات ال

وجدها  التي  الكبرية  ال�سعوبات  ظل 

يف  ودية  مواجهات  ل�سمان  الفريق  وفد 

امل�ستوى، حيث يرغب بلعريبي يف �سمان 

03 لقاءات ودية قبل العودة اإىل اأر�ص 

الوطن وهذا من اأجل الوقوف عن قرب 

ميكن  ما  وتــدارك  التعداد  م�ستوى  على 

اجلولة  لقاء  قبل  نقائ�ص  من  تداركه 

�سباب  اأمــام  العودة  مرحلة  من  االأوىل 

اأن وفد املولودية  باتنة، علما 
ق�سنطينة  اإىل  �سيعود 
ــــــــــوم14 جـــانـــفـــي  ي

اجلاري.
وبــــخــــ�ــــســــو�ــــص 
الفريق  حـــرمـــان 
من اإنتداب العبني 
مرحلة  يف  جــــدد 
ال�ستوية  التحويالت 
يرى  الفني  الطاقم  فاإن 
التعامل  الــ�ــســروري  مــن  ــه  اأن
حلول  عن  والبحث  احلايل  التعداد  مع 

الفريق  منها  يــعــاين  الــتــي  للنقائ�ص 

الذي  الهجوم  خط  م�ستوى  على  خا�سة 

مباريات  ــالل  خ فعاليته  بنق�ص  ــرز  ب
مرحلة  الذهاب.

ريا�صة 13

وفاق تب�شة

�إحتاد عنابة مولودية ق�شنطينة

جمعية �خلروب

اأمري.ج

عبا�سي.ع

ع.ب

�لوفاق ي�شتاأنف 
�لتدريبات و�لركائز 

يو��شلون �ملقاطعة

عدم برجمة لقاء�ت ودية
 يثري خماوف بلعريبي 

ديون جلنة �ملنازعات تفوق �لـ3 ماليري �شنتيم
 وكروم يطلب تدخل �لو�يل

�لت�شكيلة ت�شتاأنف �ليوم ومتاطل لكناوي يثري خماوف �الأن�شار 

بوزيدي ير�وغ �لبوبية ويعتذر عن �الإ�شر�ف على �لعار�شة �لفنية

الأربعاء 28 جمرب 2969/ 08  جانفي 2020 املوافق لـ 12 جمادى الأوىل 1441

لالإحتادية  التابعة  املنازعات  جلنة  حــددت 
3.2 مليار �سنتيم  اجلزائرية لكرة القدم مبلغ 
كديون تخ�ص الالعبني القدامى لفريق اإحتاد 
عنابة ومن الواجب على اإدارة الفريق ت�سديد 
باإنتداب  للفريق  ال�سماح  اأجل  من  القيمة  هذه 
العبني جدد خالل فرتة التحويالت ال�ستوية، 
وح�سب رئي�ص الفريق حممد الهادي كروم فاإنه 
قام باإ�ستدعاء الالعبني القدامى بداية من نهار 
التنازل  اأجل  من  معهم  التفاو�ص  بغية  االأم�ص 

عن جزء من هذه الديون يف ظل الو�سعية املالية 
لرئي�ص  كان  اأخــر  جانب  ومن  للفريق،  ال�سعبة 
االإحتاد كروم لقاء مع وايل عنابة توفيق مزهود 
بغية اإطالعه على الو�سعية التي مير بها الفريق 

وطلب احل�سول على دعم مايل جديد 
االإنــتــدابــات  اإجنـــاح عملية  اأجـــل  مــن 
لعب  يف  الفريق  طموح  ظل  يف  خا�سة 

ورقة ال�سعود هذا املو�سم.
وحدد الطاقم الفني ح�سة االإ�ستئناف 
يوم ال�سبت مبلعب 19 ماي 1956 قبل 
ــم  ــدراه ال ــني  مــديــنــة ع اإىل  الــتــوجــه 
التون�سية للدخول يف ترب�ص مغلق يدوم 
10 اأيام كاملة، وكان املوعد نهار االأم�ص 
مع اإجتماع اإدارة الفريق مع املدرب كمال 
من  تبقى  فيما  النهائي  للف�سل  موا�سة 

قائمة امل�سرحني بعد التخلي عن الثالثي �سيف، 
طالبي وخلفة يف وقت �سابق، حيث من املرجح اأن 
حال  يف  جديد  ثنائي  خدمات  عن  التخلي  يتم 
جدد  العبني   03 مع  التعاقد  يف  الفريق  جناح 

هذا ال�ستاء.
 1956 ماي   19 ملعب  تهيئة  م�سروع  ومــازال 
وزراء  تعاقب  رغــم  اأخـــر  اإ�ــســعــار  اإىل  معلقا 
ال�سباب والريا�سة، حيث كان من املقرر ال�سروع 
يف اأ�سغال ال�سيانة  وجتديد االأر�سية مع نهاية 
املو�سم الفارط اإال اأن العملية تاأجلت اإىل وقت 
الحق وهذا يف وقت اأكدت بع�ص امل�سادر املقربة 
 150 يناهز  �سخم  مايل  غالف  تخ�سي�ص  عن 
ال�سيما  امل�سروع  جت�سيد  اأجل  من  �سنتيم  مليار 
اأن امللعب �سيكون معنيا باإحت�سان بع�ص مباريات 

كاأ�ص اأمم اإفريقيا للمحليني �سنة 2022.

اخلروب  جمعية  ت�سكيلة  اليوم  نهار  تعود 
فرتة  نهاية  بعد  التح�سريات  اأجـــواء  اإىل 
للفريق  الفني  الطاقم  منحها  التي  الراحة 
الالعبني  عودة  وتاأتي  الكاأ�ص،  مباراة  بعد 
مع  احلا�سل  االإتــفــاق  تر�سيم  عــدم  ظل  يف 
االإ�سراف  بخ�سو�ص  لكناوي  نذير  املــدرب 
اإ�سرتط  حيث  للفرق  الفنية  العار�سة  على 
ب�سكرة  اإحتاد  مع  م�سبقا  عقده  ف�سخ  املعني 
قبل التوقيع على عقده مع اجلمعية، علما 
اأطماع عدة فرق يف  مازال حمل  لكناوي  اأن 
الوقت الراهن وهو االأمر الذي اأثار خماوف 
رغم  وجهته  تغيري  اإمكانية  مــن  االأنــ�ــســار 
ال�سفقة  هذه  �سمان  على  امل�سريين  تاأكيد 

بن�سبة كبرية.
وتتجه االأمور نحو جتديد الثقة يف املدرب 
التح�سريات  على  لالإ�سراف  م�ستورة  املوؤقت 

املـــدرب  ــع  م االإتـــفـــاق  تر�سيم  غــايــة  اإىل 
فيه  تراهن  الــذي  الوقت  يف  وهــذا  اجلديد 
اإدارة اجلمعية على ح�سور املدرب للرتب�ص 
عني  منطقة  يف  مبدئيا  ــقــرر  امل الــ�ــســتــوي 

الدراهم التون�سية خالل االأيام املقبلة. 
االأمور  الزالــت  باالإنتدابات  يتعلق  وفيما 
بخ�سو�ص  اجلــمــعــيــة  بــيــت  يف  غــامــ�ــســة 

املدافع  مع  التعاقد  بعد  املتبقية  االإجــازات 
نحو  االأمـــور  ت�سري  وقــت  يف  وهــذا  ب�سياف، 
الذي  بورقعة  املهاجم  خدمات  عن  التخلي 
يف  ال�ستاء  هــذا  االأجـــواء  تغيري  يف  يرغب 
ظل عدم منحه الفر�سة يف مباريات مرحلة 

الذهاب مع ت�سكيلة اجلمعية. 

بدري.ع

بدري.ع

مولودية باتنة 

ـــق فــــريــــق اجلـــيـــل  ـــق ح
قاي�ص  اليد  لكرة  ال�ساعد 
النا�سط يف حظرية الق�سم 
لرابطة  الــثــاين  الوطني 
ــة الــفــوز  ــوي ــه بــاتــنــة اجل
الثامنة  اجلولة  حل�ساب  التوايل  على  الثامن 
من عمر املناف�سة حني ا�ستقبل بقاعة الزيتون 
نقطة   33 بنتيجة  �سطيف  اأكادميية  فريق 
فار�ص  فرحاتي  زمــالء  عليها  تعاقب   16 لـــ 
خ�سومهم  على  �سيطروا  الذين  �سايح  وبــدرو 
التي  املقابلة  تابعوا  الذين  احل�سور  واأمتعوا 
ات�سمت بعرو�ص جميلة واللعب املميز الأ�سبال 
الثنائي ك�سوير مي�سي وعفوفو �سفيق ، ورغم اأن 
املناف�ص بدوره يعترب من النوادي القوية اإال اأن 
كر�سي  على  ودافعوا  االأح�سن  كانوا  القاي�سية 
التوايل  على  الثامن  الفوز  وحققوا  الزعامة 
وهو  البطولة  انطالق  منذ  يذكر  تعرث  دون 
دليل يوؤكد العمل الكبري من قبل الطاقم الفني 
من  يوؤكدون  الذين  الالعبني  وعزمية  ورغبة 
جولة اىل اأخرى اأنهم االأحق بتحقيق ال�سعود 
يعلمها  الأ�سباب  الفارط  املو�سم  �سيعوه  الذي 

اجلميع.
النادي يطالبون من االآن  اأن�سار   ومن جهتهم 
كبريا  �سوطا  قطع  الــذي  فريقهم  مع  الوقوف 
نحو حتقيق ال�سعود ، ولذا ح�سبهم من الواجب 
حاليا تقدمي كل الدعم للرئي�ص فاطمي حممد 

من اجل ال�سري يف الهدف امل�سطر . 
وعلى �سعيد اآخر عرفت مباراة اجليل ال�ساعد 
�سطيف  اأكــادميــيــة  اأمـــام  قاي�ص  الــيــد  لــكــرة 
ح�سور بعد الوجوه الريا�سية يتقدمهم مدير 
هام�ص  وعلى  طواهرية،  والريا�سة  ال�سبيبة 
هذا املقابلة ا�ستغل طواهرية الفر�سة وكان له 
كالم كثري مع االإدارة وك�سف لالإدارة اأن الوايل 
كمال نوي�سر ي�ساند الفريق ويتابعه عن كثب 
وك�سف للجميع اأن فريق قاي�ص �سيتم تدعيمه 
ماديا كما اأن امل�سوؤول االأول على الوالية وعد 
اأثلج  ما  وهو  ال�سعود  لتحقيق  الدعم  بتقدمي 
ال�سباب  اأن مديرية  كما   ، ا�سرة االحتاد  �سدر 
فاطمي  الرئي�ص  بــدورهــا  وعــدت  والريا�سة 
حي  الريا�سات  قاعة  اأر�سية  تهيئة  باإعادة 
يف  ت�سهد  التي  اجلديد  بالب�ساط  الزيتــــون 

حالة مزرية.

�حتاد �جليل �ل�شاعد قاي�س 

العاي�ص.�ص 

�الإحتاد يو��شل �شل�شلة كــرة �ليـد 
�النت�شار�ت ويحقق ثامن 

فوز على �لتو�يل



ذكرت �ضرطة العا�ضمة الإيطالية روما، اأنه مت 

اأي  ح�ضور  من  لت�ضيو،  فريق  من  م�ضجًعا  منع  

منا�ضبات ريا�ضية، وذلك بعد اعتدائهم على �ضباط، 

مباراتي  يف  اخل�ضم،  الفريق  جماهري  اإىل  اإ�ضافة 

�ضيلتيك واأتالنتا.

مباراة  بعد  ا�ضتباكات  يف  �ضاركوا  م�ضجعا  منع   ومت 

اأمام  القدم،  لكرة  الأوروب��ي  الدوري  بطولة  يف  لت�ضيو 

�ضيلتيك ال�ضكتلندي يف  نوفمرب املا�ضي.

بالعا�ضمة  الأوملبيكو ملعب  يف  عنف  اأعمال  وقعت  كما 

كاأ�ص  نهائي  يف  اأتالنتا  نظريه  لت�ضيو  واجه  عندما  روم��ا، 

منع   اإىل  اأدى  مما  املا�ضي،  م��اي��و/اآذار  يف   اإيطاليا 

م�ضجعا اآخرين للفريق.

اإىل   م��ن   امل��ب��اري��ات  ح�ضور  م��ن  املنع  عقوبات  وت���رتاوح 

مت  مل�ضجع  �ضنوات  ل�   املنع  عقوبة  توقيع  مت  كما  �ضنوات، 

اإيقافه بالفعل فيما يتعلق بحوادث �ضابقة.

التنفيذي  املدير  ماروتا  بيبي  اأ�ضعل 
اإمكانية  حول  التكهنات،  ميالن  لإنرت 
الت�ضيلي  م��ع  ال���ن���ريات���زوري  ت��ع��اق��د 
اأرت������ورو ف��ي��دال لع���ب خ��ط و�ضط 
النتقالت  ���ض��وق  خ��الل  بر�ضلونة، 

ال�ضتوية اجلارية.
ت�ضريحاته  خ���الل  م���اروت���ا،  وق���ال 
الإيطالية:  �ضبورت"  "�ضكاي  ل�ضبكة 
"نريد موا�ضلة حت�ضني اجلودة داخل 
حتى  رائعة  ج��ه��وًدا  ونبذل  الفريق، 

الآن".
عن  اأف�ضح  لن  "النتقالت؟  واأ�ضاف: 
مع  التعاقد  نريد  لكننا  اأ�ضماء،  اأي 

لعب خط و�ضط وجناح".
مع  التعاقد  اإمكانية  ع��ن  وب�ضوؤاله 
توتنهام،  لع��ب  اإريك�ضن  كري�ضتيان 
اأجاب: "ل يوجد اأي مفاو�ضات معه".

نريد  قلت  "كما  علق:  ف��ي��دال،  وع��ن 
لعب خط و�ضط، لكنني لن اأف�ضح عن 

اأي ا�ضم".
�ضحفية  تقارير  واأف��ادت 
املا�ضية،  الأي���ام  خ��الل 
تو�ضل  ف��ي��دال  اأن 
لتفاق �ضخ�ضي مع 
ميالن،  اإن��رت 
انتظار  ويف 
بني  التفاق 
ب��ر���ض��ل��ون��ة 
ة  ر ا د اإ و
نرياتزوري 
لإمت�����������ام 
 ، ل�ضفقة ا
رف�ص  رغم 
اإرن�������ض���ت���و 
املدير  فالفريدي 
للبار�ضا  ال��ف��ن��ي 
ال����ت����خ����ل����ي ع��ن 

خدمات الت�ضيلي.
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اأن  اأم�ص  اإ�ضباين،  �ضحفي  تقرير  ك�ضف 
الفرن�ضي اأنطوان غريزمان، جنم بر�ضلونة، 
لعب  نيمار  الربازيلي  ع��ودة  يعار�ص  ل 
�ضان جريمان، اإىل كامب نو من جديد، رغم 
اأن هذا الأمر �ضيوؤثر على فر�ص م�ضاركته 

كاأ�ضا�ضي.
ديبورتيفو"  "موندو  �ضحيفة  وبح�ضب 
املحتملة  نيمار  ع���ودة  ف���اإن  الإ�ضبانية، 
فر�ص  على  ب�ضدة  �ضتوؤثر  بر�ضلونة،  اإىل 
م�ضاركة غريزمان وكذلك الفرن�ضي عثمان 

دميبلي.
مل�ضادر قريبة  وفقا  اأنه  ال�ضحيفة  واأكدت 
ل  عاًما  ال�28  �ضاحب  ف��اإن  غريزمان  من 
نيمار،  ع��ودة  بفكرة  كبرًيا  اهتماًما  يويل 
للغاية،  عادي  اأمر  له  بالن�ضبة  فاملو�ضوع 

ولن تزعجه ال�ضفقة حال اإمتامها.
حالة  ي��درك  غريزمان  اأن  اإىل  واأ���ض��ارت 
بر�ضلونة  ثنائي  بني  والن�ضجام  التجان�ص 
نيمار،  مع  �ضواريز  ولوي�ص  مي�ضي  ليونيل 
والتي مل ي�ضل لها حتى الآن، لكنه ل يبدو 

راف�ضا لهذا الثالثي.
اأهميته  يفقد  ق��د  اأن��ه  غريزمان  ويعلم 
يوؤمن  نف�ضه  الوقت  يف  لكن  ال�ضيء،  بع�ص 
باأن م�ضتقبله يف بر�ضلونة مع تقدم مي�ضي 

و�ضواريز يف العمر.

غريزمان  يحافظ  ذل��ك،  اإىل  بالإ�ضافة 
حيث  نيمار،  مع  جيدة  عالقة  على  ا  اأي�ضً
واأ�ضادا  امل��ب��اري��ات،  من  العديد  يف  التقيا 
التوا�ضل  �ضبكات  على  البع�ص  ببع�ضهما 
اأ�ضدقاء  لديهما  اأن  كما  الج��ت��م��اع��ي، 
لوي�ص،  وفيليبي  مبابي  مثل  م�ضرتكني 

بالإ�ضافة اإىل لعبي بر�ضلونة.
م�ضروع  من  ج��زء  اأن��ه  غريزمان  وي��درك 

بر�ضلونة للحفاظ على القمة يف ال�ضنوات 
نيمار �ضوف يدعم  واأن  املقبلة،  اخل�������م�ص 

هذه اخلطة.

قاد الربتغايل كري�ضتيانو رونالدو فريقه 
على  نظيفة  برباعية  للفوز  جوفنتو�ص، 
 18 اجل��ول��ة  مناف�ضات  �ضمن  ك��ال��ي��اري، 

بالدوري الإيطايل.
اأمنت  املباراة،  يف  ثالثية  رونالدو  و�ضجل 
وبات  العجوز،  لل�ضيدة  الثالث  النقاط 
ُي�ضجل  التاريخ  يف  برتغايل  لع��ب  اأول 
وفًقا  الإي���ط���ايل،  ال����دوري  يف  ه��ات��ري��ك 

ل�ضبكة "�ضكواكا".
كما اأ�ضبح رونالدو ثاين لعب يف التاريخ 

"هاتريك" يف الدوري الإجنليزي  ُي�ضجل 
والإ�ضباين والإيطايل بعد

الت�ضيلي األيك�ضي�ص �ضان�ضيز.
لالإح�ضائيات،  "اأوبتا"  �ضبكة  وبح�ضب 
36 يف  رقم  الهاتريك  �ضجل  رونالدو  فاإن 
اإىل هذا  م�ضريته، ول يوجد لعب و�ضل 
الدوريات  يف   ،2008 جانفي  منذ  الرقم 
وياأتي خلفه  اأوروب��ا،  الكربى يف  اخلم�ضة 
الأرجنتيني ليونيل مي�ضي جنم بر�ضلونة 

بر�ضيد 34 هاتريك.

اأع����رب ال�����ض��وي��دي زلت���ان 
مهاجم  اإبراهيموفيت�ص 

�ضعادته  ع��ن  م��ي��الن، 
بظهوره الأول بقمي�ص 
بعد  ال��رو���ض��ون��ريي، 
عودته للفريق خالل 
����ض���وق الن��ت��ق��الت 

ال�ضتوية اجلارية.
و�����������������ض����������������ارك 

اإب��راه��ي��م��وف��ي��ت�����ص 
ال�ضلبي  ال���ت���ع���ادل  يف 

�ضمن  ���ض��ام��ب��دوري��ا،  ���ض��د 
من   18 اجل��ول��ة  م��ن��اف�����ض��ات 

الدوري الإيطايل،.
وقال اإبراهيموفيت�ص، خالل ت�ضريحاته 

ل�ضبكة "�ضكاي �ضبورت�ص" 
عقب املباراة: "�ضاركت 
ج���م���اه���ري م���ي���الن 
نف�ضها،  امل�����ض��اع��ر 
ولدي تفاهم كبري 

معهم".
"متنيت  واأ�ضاف: 
ال���ت�������ض���ج���ي���ل، 
والح������ت������ف������ال 
م���ع اجل���م���اه���ري يف 

ظهوري الأول".
"ميكنكم  واخ���ت���ت���م: 
لزال  الفريق  اأن  ت��روا  اأن 
موا�ضلة  وعلينا  الثقة،  يفتقد 

العمل بجد".

اأحاط الغمو�ص مب�ضتقبل ماريو غوتزه، 
ملعب  داخ��ل  دورمت��ون��د،  بورو�ضيا  جنم 
عدم  ظ��ل  يف  ب���ارك،  اإي��دون��ا  �ضيجنال 
مع  عقده  جتديد  ب�ضاأن  لتفاق  تو�ضله 

ناديه.
النجم  ف��اإن  "بيلد"،  �ضحيفة  وبح�ضب 
عن  الرحيل  م�ضارف  على  بات  الأمل��اين 
اإدارة  مع  فعلًيا  اتفق  بعدما  دورمتوند، 
الفريق  مع  رحلته  اإن��ه��اء  على  ال��ن��ادي 

بنهاية املو�ضم احلايل.
الريا�ضي  امل��دي��ر  زورك،  مايكل  وك��ان 
عن  م��وؤخ��ًرا  ك�ضف  قد  الأمل���اين،  للنادي 
غوتزه،  والد  مع  مبا�ضر  ب�ضكل  توا�ضله 

ملناق�ضة و�ضعه وم�ضتقبله مع الفريق.
مل  ال��ط��رف��ني  ب���اأن  ال�ضحيفة  واأف����ادت 
جتديد  ب�����ض��اأن  ات��ف��اق  لأي  ي��ت��و���ض��ال 

فور  غوتزه  رحيل  يعني  مما  التعاقد، 
النادي ال�ضيف القادم،  انتهاء عقده مع 

لي�ضبح حًرا يف التوقيع لأي ناٍد.
وا�ضرتط م�ضوؤولو دورمتوند على جوتزه 
عقد  على  للتوقيع  رات��ب��ه،  تخفي�ص 
عن  التنازل  رف�ص  الالعب  لكن  جديد، 

ح�ضوله �ضنوًيا على 10 ماليني يورو.

ال�سادرة  االإيطالية  ال�سحف  األقت 
�سباك  يف  رونالدو  كري�ستيانو  هاتريك  على  ال�سوء  ام�ص، 

اأمام  ميالن  اإنــرت  مهاجم  لوكاكو  روميلو  وتــاألــق  كالياري، 
نابويل.

وعنونت �سحيفة "الغازيتا ديللو �سبورت": "الرجال 
لوكاكو  تنف�ص..  بدون  وجوفنتو�ص  اإنرت  احلكماء، 

ي�سرب نابويل ويوا�سل ال�سراع مع  �سوبر رونالدو".
من  واآخــــر  البلجيكي  مــن  "هدفان  واأ�سافت" 
اأمام  ثالثية  ي�سجل  ورونالدو  نابويل،  �سد  الوتارو 

كالياري". 
 

يف  "االأ�سود  �سبورت":  ديللو  "كوريري  �سحيفة  عنونت  فيما 
ال�ستاء، زئري اال�سكوديتو يتوا�سل من لوكاكو ورونالدو".

واأ�سافت: "كري�ستيانو ي�سحق كالياري باأول ثالثية له يف الدوري 
االإيطايل.. ولوكاكو ي�ستجيب وي�سجل هدفني يف نابويل ليحقق فوز 

اإنرت االأول يف نابويل بعد 23 عاًما". 
 

املعركة  ـــرت،  واإن "جوفنتو�ص  بعنوان:  �سبورت"  "توتو  �سحيفة  وجـــاءت 
م�ستمرة".

يف  هدفا  هيغواين  اأحــرز  فيما  هاتريك  �سجل  رونالدو،  "عر�ص  واأ�سافت: 
الثنائي  فهما  والوتارو  لوكاكو  اأما  برباعية..  كالياري  �سحق 

الذهبي".

تاألق رونالدو 
ولوكاكو 

االأبرز اعالميا 
يف ايطاليا 

 ال�صحافة معـــــــــــــــــــــــر�ض

قائد  اأوب��ام��ي��ان��غ،  اإمي��ري��ك  بيري  ق��ال 
للنادي  خمل�ضا  يبقى  اإن���ه  اآر���ض��ن��ال، 
الألقاب  ح�ضد  على  م�ضاعدته  ويريد 
عن  تكهنات  رغم  القمة،  اإىل  والعودة 
الرحيل  يف  ال��غ��اب��وين  املهاجم  رغ��ب��ة 

ب�ضبب تراجع نتائج النادي اللندين.
ويحتل اآر�ضنال املركز العا�ضر يف الدوري 
ويتاأخر  جولة   21 بعد  الإجن��ل��ي��زي، 
لدوري  املوؤهلة  املراكز  عن  نقاط  بت�ضع 

اأبطال اأوروبا.
ب�ضبب  الغياب  قبل  اأوب��ام��ي��ان��غ  وق��ال 
ليدز  على  1-�ضفر  ال��ف��وز  ع��ن  امل��ر���ص 
يونايتد، يف الدور الثالث لكاأ�ص الحتاد 
الإجنليزي، الإثنني "يحب النا�ص كتابة 
الرتكيز  اإىل  حاجة  يف  وهم  الق�ض�ص، 
على ما يحدث يف امللعب، يتحدث النا�ص 

كثريا وب�ضكل مبالغ فيه".
هذا  واأح��ب  اآر�ضنال  قائد  "اأنا  واأ�ضاف 
النادي، اأنا ملتزم ولدي رغبة يف اإعادته 

ملوقعه الذي ي�ضتحقه يف القمة".
مع  ع��ق��ده  بعد  اأوب��ام��ي��ان��غ  مي��دد  ومل 
ار�ضنال، حيث يرتبط يف الوقت احلايل 

بتعاقد حتى 2021.
يف   2018 جانفي  يف  اأوباميانغ  وان�ضم 
مقابل  اآن��ذاك،  للنادي  قيا�ضية  �ضفقة 
56 مليون جنيه اإ�ضرتليني )74 مليون 

دولر(.



درجات  متو�سط  اأن  العلماء  يعتقد 
بني  ــرتة  ــف ال يف  امل�سجلة  احلـــــرارة 
العقد  جتعله  قد  و2019   2010
االأكرث دفئا منذ بدء ت�سجيل درجات 

احلرارة.
وت�سري تقديرات غري نهائية �سادرة 
عن املنظمة العاملية لالأر�ساد اجلوية 
الأن  طريقه  يف  احلايل  العام  اأن  اإىل 
من  الثالث،  اأو  الثاين  املركز  يحتل 
واإذا  احلــرارة.  درجــات  ارتفاع  حيث 
�ستكون  الــتــقــديــرات،  هــذه  ــاأكــدت  ت
2015 و2019  درجات احلرارة بني 

هي اأعلى درجات م�سجلة.
لالأر�ساد  العاملية  املنظمة  وتــقــول 
احلرارة  درجــات  ارتفاع  اإن  اجلوية 
عامليا ب�سورة "ا�ستثنائية" يرجع اإىل 
انبعاثات غازات االحتبا�ص احلراري. 
املناخ  حالة  املنظمة  تقرير  ويغطي 

العاملي �سنة 2019 حتى اأكتوبر..
العامل  مــن  كــثــرية  اأجـــزاء  و�سهدت 
ارتفاع  مــن  عــاديــة  غــري  م�ستويات 
درجــة احلـــرارة هــذا الــعــام. فبينما 
اأمريكا  يف  امل�سجلة  الــدرجــات  كانت 
اأعلى  واأفريقيا  ـــا  واأوروب اجلنوبية 
الفرتة  يف  املــعــدالت  ــع  م بــاملــقــارنــة 
ــــرية، كــانــت اأجــــزاء كــثــرية من  االأخ
من  بـــرودة  اأكـــرث  ال�سمالية  اأمــريكــا 

املعتاد.
اأوروبا يف يونيو  و�سربت موجتا حر 
و�سجلت  الـــعـــام.  هـــذا  مــن  ويــولــيــو 
فرن�سا  يف  قيا�سية  حـــرارة  درجـــات 
واأملانيا وهولندا وبلجيكا ولوك�سمبورغ 
كان  اأ�سرتاليا،  ويف  املتحدة.  واململكة 

ال�سيف  يف  احلــرارة  درجة  متو�سط 
هو االأعلى على االإطالق تقريبًا.

اأمريكا  يف  الهائلة  احلرائق  وكانت 
اجلنوبية هي االأ�سد منذ 2010.

لالأر�ساد  العاملية  املنظمة  وتربط 
احلــرارة  درجـــات  بو�سوح  اجلــويــة 
االأخــــــري  ـــعـــقـــد  ال يف  ـــرتـــفـــعـــة  امل
ــازات  ــغ ــبــعــاثــات املــ�ــســتــمــرة ل بــاالن
االحتبا�ص احلراري، وتاآكل م�ساحات 

للح�سول على  الفحم  الغابات وحرق 
الطاقة.

لالأر�ساد  العاملية  املنظمة  وتــقــول 
حدث  الـــذي  االحــــرتار  اإن  اجلــويــة 
على  �سلبًا  يوؤثر  املا�سي  العقد  خالل 
اإذ يذوب اجلليد يف القطبني،  العامل، 
ويت�سارع ارتفاع م�ستوى �سطح البحر.

وباالإ�سافة اإىل االإ�سرار بالطبيعة، 
على  اأي�سا  املتزايدة  ــرارة  احل توؤثر 
احلرارة  موجات  ت�سكل  حيث  الب�سر، 

خطرا كبريا على امل�سنني.
بيرتي  للمنظمة  العام  االأمني  وقال 
اأثر  يظهر  يــوم،  بعد  "يومًا  تاال�ص: 
غري  طق�ص  �سكل  يف  املناخي  التغري 

طبيعي''.
احلر  مــوجــات  "اأ�سبحت  ــاف:  واأ�ــس
ــت حتــدث  ــان ــي ك ــت والــفــيــ�ــســانــات ال
فقد  انتظامًا.  اأكرث  قرن"  كل  "مرة 
االأعا�سري  تاأثري  من   ... بلدان  عانت 
واجتاحت  املــدمــرة.  االإ�ــســتــوائــيــة 
ال�سمايل  القطب  الــغــابــات  حــرائــق 

واأ�سرتاليا''.
ومنذ الثمانينيات، كان كل عقد اأ�سد 
العديد  �سبقه.واأعرب  الذي  من  حرًا 

جاء  ما  ب�ساأن  قلقهم  عن  العلماء  من 
يف التقرير.

ــا هــاو�ــص،  وقــالــت الــدكــتــورة جــوان
ال�سادم  "من  بري�ستول:  جامعة  من 
يف  املــنــاخ  تغري  اأدى  كيف  نعرف  اأن 
االأرواح  يف  خ�سائر  اإىل   2019 عام 
االأمن  وانــعــدام  ال�سحة  يف  وتراجع 

الغذائي ونزوح ال�سكان''.
تعرف  مناخ  كعاملة  "حتى  واأردفــت: 
االأدلـــــة واالإ�ــســقــاطــات، اأجـــد هذا 
الوقت  هو  ال�سادم  للغاية.  مزعجًا 
القليل للغاية الذي ح�سل فيه االأمر. 
نحتاج  وما  واحللول  املعلومات  لدينا 

اإليه االآن هو اإجراء عاجل''.
ــر بــالــتــزامــن مع  ــري ــق ــت ـــدر ال و�ـــس
جتري  التي  العاملية  املناخ  حمادثات 
مفاو�سون  بــــداأ  حــيــث  مـــدريـــد،  يف 
اإىل  الرامية  املحادثات  من  اأ�سبوعني 
بخف�ص  ب�ساأن  التعهدات  م�ستوى  رفع 

انبعاثات الكربون.
االجتماع  ح�سروا  من  بع�ص  ويقول 
لالأر�ساد  العاملية  املنظمة  تقرير  اإن 
على  الرتكيز  يف  �سي�ساعد  اجلــويــة 
لتغري  اجلذرية  االأ�سباب  مع  التعامل 

املناخ.
ــور كـــات كــراميــر من  ــت ــدك وقــــال ال
نعلم  "االآن  اآيــد  كري�ستيان  موؤ�س�سة 
ترتفع  العاملية  احلــرارة  درجــات  اأن 
اإىل م�ستويات قيا�سية وبدون اتخاذ 
من  املــزيــد  تــوقــع  ميكننا  اإجــــراءات 
املعاناة. من االأهمية مبكان اأن نتخل�ص 
تدريجيًا من الوقود االأحفوري باأ�سرع 

ما ميكن''.
مبثابة  هــذه  اأن  "اجليد  ــاف:  ــس واأ�
اإذ  �سيحة حتذير يف الوقت املنا�سب، 
تاأتي يف بداية قمة املناخ يف مدريد. 
التقدم  ملنع  عذر  املندوبني  لدى  لي�ص 
العلم  ُيظهر  عندما  ببطء  العمل  اأو 
اإجـــراء  اإىل اتــخــاذ  مـــدى احلــاجــة 

عاجل''.

ب�سبب  اجلنوبي  القطب  ثلوج  ذوبان 
كوكب  على  العالية  احلــرارة  درجات 

االأر�ص 
من  حديثة  علمية  درا�سة  وحــذرت 
خمــاطــر دخـــول كــوكــب االأر�ـــــص يف 
حالة "الدفيئة" )البيت الزجاجي( 
توا�سل  مــع  فــيــه  رجــعــة  ال  ب�سكل 
ارتفاع درجة حرارة الكوكب. ودقت 
ــة نــاقــو�ــص اخلــطــر مــن اأنــه  الــدرا�ــس
تقلي�ص  باأهداف  الوفاء  مت  اإذا  حتى 
الكوكب  فـــاإن  الــغــازيــة  االنــبــعــاثــات 
دائمة.  �سخونة  حالة  يف  يدخل  قد 
ــة بــاتــبــاع اآلــيــات  ــس ــدرا� وطــالــبــت ال
مثل  الكوكب  على  للحفاظ  جديدة 
الرتبة  واإدارة  الغابات  اإدارة  حت�سني 

واحلفاظ على التنوع احليوي.
يوم  ن�سرت  درا�ــســة  يف  علماء  قــال 
مهدد  االأر�ـــــص  كــوكــب  اإن  ــني  ــن االث
البيت  اأو  "الدفيئة"  حالة  بدخول 
متو�سط  �سيكون  حــني  الــزجــاجــي، 
ما بني  اأعلى مبقدار  درجات احلرارة 
لو  حتى  مئوية  درجات  وخم�ص  اأربع 
مت الوفاء باأهداف تقلي�ص االنبعاثات 

مبوجب اتفاق عاملي ب�ساأن املناخ.
يــاأتــي الــتــقــريــر و�ــســط مــوجــة حر 
اإىل  احلــرارة  درجــات  ارتفاع  �سهدت 
اأوروبا  40 درجة مئوية يف  اأعلى من 
جفاف  يف  ت�سبب  مما  ال�سيف،  هــذا 
حرائق  ذلك  يف  مبا  غابات،  وحرائق 
اأودت  املا�سي  يوليو  يف  الــيــونــان  يف 

بحياة 91 �سخ�سا.

عام  يف  دولـــة   200 نحو  ــت  ــق وواف
يف  لالرتفاع  حد  و�سع  على   2015
درجتني  يتجاوز  ال  احلــرارة  درجــات 
مئويتني فوق م�ستويات ما قبل الثورة 
ال�سناعية وهو حد يعتقد اأنه نقطة 

فا�سلة بالن�سبة للمناخ.
الوا�سح  اإن من غري  البحث قال  لكن 
العاملي  للمناخ  املمكن  من  كان  اإذا  ما 
اآمن قرب م�ستوى  "ي�ستقر" ب�سكل  اأن 
قبل  ما  م�ستويات  عن  درجتني  يزيد 
هذا  كان  اإذا  ما  اأو  ال�سناعية  الثورة 
توؤدي  قد  اأخــرى  عمليات  يطلق  قد 
االرتـــفـــاع يف درجــة  مــن  مــزيــد  اإىل 
لـــو توقف  ــكــوكــب حــتــى  ال حـــــرارة 
امل�سببة  الــغــازات  ــالق  اإط عن  العامل 

لالحتبا�ص احلراري.
ويزيد متو�سط درجــات احلــرارة يف 
مئوية  درجة  مبقدار  احلايل  الوقت 
الثورة  قبل  ما  فــرتة  يف  م�ستواه  عن 
 0،17 مبــقــدار  ويرتفع  ال�سناعية 

درجة كل ع�سر �سنوات.
اأن  املــرجــح  مــن  اإنـــه  العلماء  وقـــال 
اجتياز  مت  اإذا  مفاجئ  تغري  يحدث 
احلــد احلـــرج. وقــالــت الــدرا�ــســة اإن 
يف  الــدخــول  جتــنــب  فــر�ــص  تعظيم 
ما  يقت�سي  ــذه  ه "الدفيئة"  حــالــة 
انبعاثات  تقلي�ص  جمرد  من  اأكرث  هو 

غازات االحتبا�ص احلراري.
املثال  �سبيل  على  حــاجــة  وهــنــاك 
واالإدارة  الــغــابــات  اإدارة  لتح�سني 
واحلفاظ  الرتبة  واإدارة  الزراعية 
التي  والتقنيات  احليوي  التنوع  على 
الكربون  اأك�سيد  ثــاين  غــاز  تــزيــل 
مــن الــغــالف اجلـــوي وتــخــزنــه حتت 

االأر�ص.
تعليقهم  يف  ـــرباء  اخل بع�ص  وقـــال 
حرارة  درجة  ارتفاع  اإن  البحث  على 
ال�سيطرة  عن  خارج  ب�ســــــكل  االأر�ص 
ولكنه  مـــــــــــــوؤكد  غيـــــــــر  يزال  ال 

لي�ص م�ستبعدا.
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�شهدت �أجز�ء كثرية من �لعامل م�شتويات غري عادية من �رتفاع درجة 
�حلر�رة. فبينما كانت �لدرجات �مل�شجلة يف �أمريكا �جلنوبية و�أوروبا 

و�أفريقيا �أعلى باملقارنة مع �ملعدالت يف �لفرتة �الأخرية، كانت �أجز�ء 
كثرية من �أمريكا �ل�شمالية �أكرث برودة من �ملعتاد

يزيد متو�شط درجات �حلر�رة 
يف �لوقت �حلايل مبقد�ر درجة 

مئوية عن م�شتو�ه يف فرتة ما قبل 
�لثورة �ل�شناعية ويرتفع مبقد�ر 

�شنو�ت ع�شر  كل  درجة   0،17

كيف لـ 1.5 درجة مئوية 
اأن تغري العــــــامل؟

�حلر�رة درجات  م�ضبوق" يف  غري  "�رتفاع 
 خالل �ل�ضنو�ت �لع�ضر �لأخرية

االآن ملنع حرارة  اتخاذها  اإن خطوات عاجلة يجب  العلماء  يقول 
مما  املئوية،  الدرجة  ون�سف  درجة  من  باأكرث  االرتفاع  من  الكوكب 
فاإن  اأخريا  اأجري  بحث  وح�سب  مناخية".  "كارثة  اإىل  �سيوؤدي 

الـ3 درجات  ارتفاع يف درجات احلرارة يتجاوز  اإىل  االأر�س تتجه 
مئوية. ولكن كيف ميكن لدرجات حرارة قليلة اأن حتدث فرقا كبريا؟ 

وملاذا متثل ن�سبة الدرجة والن�سف تلك االأهمية؟



و�ضط �إمتعا�ص �ملو�طنني و�لتجار 

فيما طالب حرفيون بتعزيز "طريقة �ملعار�ص" من �أجل ت�ضويق منتجاتهم "�ملكد�ضة"

بريكةنقاو�صمروانةاآري�صعني التوتةباتنةالتاريخ

بزيان عائ�ضة حي ال�ضهداء باتنة االأربعاء 08  جانفي  2020
033253492

براكتة حليم
033354520

بن يحيى عادلبن حل�ضن اأمالح�ضاين نبيلمازوزي ر�ضيد

ال�سيادلة املناوبون خالل الفرتة الليلية )من ال�ساعة 19:00 اإىل ال�ساعة 08:00 �سباحا(

هاما،  ثقافيا  موروثا  تعد  ال�سناعة  هذه  اأن  رغم 
باالهتمام  كفيلة  غرف  وكذا  خا�سة  بوزارة  ينفرد 
لواءها  حتــت  املن�سوين  احلــرفــيــني  وت�سجيع  بــه 
لت�سويق  االأجنــع  ال�سبيل  املعار�ص  بع�سهم  واعترب 
املنظمة  الت�سويق  �سيا�سة  املكد�سة، ظلت  منتجاتهم 
غائبة متاما ما ت�سبب يف اإحباط ن�ساطات احلرفيني 
منتجاتها  ومبــخــتــلــف  ــن  ــوط ال واليــــات  مبختلف 

التقليدية املميزة لها. 
هذا وعرفت فعاليات الطبعة التا�سعة من ال�سالون 
خمتلف  من  وحرفية  حرفيا   60 من  اأكرث  م�ساركة 
من  اأناملهم  به  جــادت  ما  عر�سوا  الوطن،  ــات  والي
البقاء  اإبداعات و�سناعات حرفية ت�سارع من اجل 
اأ�سالة ال�سناعة التقليدية التي تعرب  والتعبري عن 
اأن  ورغــم  الوطن،  من  ما  ملنطقة  ثقايف  مــوروث  عن 
ت�سمية ال�سالون مرتبطة مب�ستقات النخيل والهدايا 
التذكارية التي اأ�سبحت ت�سكل فنا عريقا متيزت به 
املعروفة  اجلنوبية  الواليات  وكــذا  ب�سكرة  واليــة 
باإنتاج النخيل والتمور، اإال اأن االن�سغاالت التي عرب 
عنها امل�ساركون مت�ص كل حريف من الوطن وجد نف�سه 
من  واملحلية  الوطنية  املعار�ص  ترقب  اإىل  م�سطرا 
اجل ت�سويق منتوجه املكد�ص، كما انه بات غري قادر 
على اإنتاج املزيد يف ظل غياب �سيا�سة واإ�سرتاتيجية 

ت�سويقية وا�سحة وم�سمونة وم�سبوطة.

مطالب بفتح معار�س دورية من اأجل ت�سويق املنتوج 
احلريف

وكذا  املــ�ــســاركــون  رفعها  الــتــي  املطالب  اأهـــم  ومــن 
الواليات على غرار خن�سلة وب�سكرة  حرفيو عديد 

معار�ص  لتنظيم  باب  فتح  وتب�سة،  اأهرا�ص  و�سوق 
من  �سهرية  ن�سف  اأو  �سهرية  تــكــون  قــد  دوريـــة 
منتجاتهم  لبيع  اأكــرث  فر�سا  احلرفيني  منح  اجــل 
هذا  م�ستوى  وحت�سني  االإنــتــاج،  ـــادة  زي وبــالــتــايل 
االإبداع  على  التحفيز  وبالتايل  وتطويره  االأخــري 
ي�سل  ال  التي  والتقليدية،  احلرفية  ال�سناعة  يف 
التقليدية  املعار�ص  طريق  عن  اإال  اجلزائري  اإليها 
من  للتنقل  مرة  كل  ويف  احلــريف  لي�سطر  املو�سمية 
والية اإىل اأخرى من اجل عر�ص وبيع ما جادت به 
اأنامله، حتى ميل ويكل وقد يتخلى عن هذا الن�ساط 
حديثة  ن�ساطات  عن  بحثا  املريح  وغري  املربح  غري 
قد تكون اأكرث ربحا واأ�سهل ت�سويقا وهو ما يغيب عن 
يكتفون  الذين  التقليدية  ال�سناعات  دور  م�سوؤويل 
�سنوية  معار�ص  بتنظيم  الدورية  رزنامتهم  وح�سب 
وقد تكون بع�ص اال�ستثناءات مبنا�سبة معينة كيوم 
وغريه،  الريفية  للمراأة  الوطني  اليوم  اأو  احلــريف 
وهي املنا�سبات التي يرتقبها احلريف الذي ظل يعاين 

من هذا امل�سكل طيلة �سنوات.

بطاقة حريف "ما توكل�س اخلبز"
اليوم  اأن بطاقة حريف  اأكد بع�سهم  من جهته، كما 
مل تعد ذات فائدة كبرية اإذ ميتلكها كثريون وي�ستفيد 
احلريف  عمل  والأن  ذاتها  لالأ�سباب  قليلة،  قلة  منها 
بات مرهونا بالت�سويق عدا بع�ص احلرف التي تعتمد 
على املحالت اخلا�سة كاحلالقة واخلياطة، يف حني 
تظل بع�ص احلرف غري قادرة على االرتقاء لوجود 
عدة عراقيل على غرار نق�ص املادة االأولية وغياب 
اإذ ال يكفي ن�ساط احلريف  �سيا�سة ت�سويقية ناجعة 

ــــمــــاد  ــــالعــــت ل
عليه كمك�سب رزق فيظل ن�ساطا هام�سيا قد ال ينال 
جملة  يف  البع�ص  عنها  عرب  وكما  الكايف  االهتمام 

اخلبز". توكل�ص  ما  حريف  "بطاقة 

املادة االأولية ت�سكل احد عراقيل تطوير املنتوج احلريف
�سوق  واليــة  من  حرفيون  اأكــد  قريب،  �سياق  ويف 
تطوير  دون  حتول  التي  العراقيل  اأهم  اأن  اأهرا�ص 
االأولية  املـــادة  نق�ص  هــي  التقليدية،  ال�سناعات 
العملية  تتطلب  حيث  عليها،  احل�سول  و�سعوبة 
يف  نف�سه  يجد  الذي  احلريف  طرف  من  كبريا  جهدا 
مواجهة ا�ستغالل بع�ص امل�ستغلني، حيث يقتني هذا 

لي�سنع  باهظ  بثمن  االأولية  مادته  امل�سنع  احلريف 
ور�سته،اأم  حبي�سة  تظل  قد  �سلعة  اأو  منتجا  منها 
املــادة  اأن  اأي  بخ�ص  بثمن  لبيعها  �سي�سطر  انــه 
اأكدت  كما  ال�سعر،  الرئي�سي يف  املتحكم  االأولية هي 
جنوب  بابار  بلدية  من  املنحدرات  احلرفيات  بع�ص 
اكرب عائق  ت�سكل  االأولية  املادة  باأن  والية خن�سلة 
بالن�سبة لهن ل�سناعة بع�ص املنتجات احلرفية على 
غرار الزرابي حيث ي�سطررن اإىل جلب ال�سوف من 
والية ب�سكرة باأثمان مكلفة ل�سناعة زرابي يتطلب 
عملها ال�سرب الأكرث من �سهرين لتظل حبي�سة املنزل 
اأو يتم تقدميها كهدية الأحد امل�سوؤولني با�ستغالل من 
البلدية وحتى اإذا مت بيعها ف�سعرها لن يغطي اأتعاب 

املنطقة  اأن  علما  �ساحبتها،  خ�سارة  وال  وجمهودات 
معروفة "بزربية النمام�سة" اأو كما ي�سميها البع�ص 
تباع  والتي  الــدويل  ال�سيت  ذات  بابار"  "زربية 
الأنهن  احلرفيات  منها  ت�ستفيد  ال  خيالية  باأ�سعار 
يحميهن  لنظام  وجــود  وال  الت�سويق  عن  بعيدات 
متعلمات  غري  غالبيتهن  اأن  خا�سة  ا�ستغاللهن  فيتم 
بالواقع  فيقبلن  احلياة  يف  �سهادتهن  هي  واحلرفة 

لعدم وجود حلول بديلة.

املعار�س مهمة.. واملطلوب تكثيفها
التقليدية  بال�سناعات  اخلا�سة  املعار�ص  تهدف 
وت�سجيع  وت�سويقه  احلريف  باملنتوج  التعريف  اإىل 
املحت�سنة  باملنطقة  لل�سياحة  والرتويج  احلرفيني 
املجال  ــذا  ه يف  النا�سطني  منح  اإىل  اإ�ــســافــة  لــهــا، 
قد  م�سغرة  مــوؤ�ــســ�ــســات  خــلــق  فــر�ــص  واحلــرفــيــني 
اأن  علما  ودولــيــا،  حمليا  املنتوج  رواج  يف  ت�ساهم 
ال�سالون املذكور قد عرف م�ساركات فعالة كل �سنة 
اأن  اإال  اأهميته  من  زادت  ال�سابقة  طبعاته  وخالل 
من  املعار�ص  من  املزيد  بتنظيم  طالبوا  احلرفيني 
تعد  اأنها  كما  لها،  والرتويج  منتجاتهم  ت�سويق  اجل 
فر�سة لتوافد ال�سياح من اجل اقتناء الهدايا وكذا 
اأكد مدير الغرفة ال�سناعية  اإبرام اتفاقيات مثلما 
الوطني  املعر�ص  اعترب  الذي  لعابدي،  �سي  يو�سف 
حمطة  الــتــذكــاريــة  ــا  ــهــداي وال النخيل  مل�ستقات 
للتعريف  وفــر�ــســة  هــامــة  وثــقــافــيــة  اقــتــ�ــســاديــة 
النخيل  م�ستقات  جمــال  يف  التقليدية  باملنتجات 
والتمور والرتويج لها وخا�سة اأنه تزامن مع العطلة 

املدر�سية ونهاية ال�سنة.

جدول املنــــــــاوبة لل�شيادلة بوالية باتنة ل�شهر جــــانفي 2020

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

راأ�ص العيونبيطامجزار�ضريانةعني جا�ضرواد املاءمنعةوادي الطاقةاإي�ضمولال�ضمرةاملعذرتيمقادتازولتالبلدية

االأ�سبوع من 01/02/ 2020 
اإىل 2020/01/08

م�سامح �سورية
033322219

�ضعدي م�ضعودمن�ضر دنيازاد
033268527

كيتوين حممد
033373633

اأو�ضن ليلىبورزان لويزة
033201352

بوزنيتة عبد الفاحتبوقبال ونا�ضة
033333505

بلوني�ص �ضمري
033245129

زردومي ن�ضيمةيو�ضف عماد
033895071

نوي�ص �ضافية
033898460

 بن عيا�ص جربان
033370134

قيقبةق�ضباتاأولد �ضي �ضليمان �ضفيانزانة البي�ضاءاأولد �ضالمتاخلمتبوزينةثنية العابدتكوتعني ياقوتاأوالد فا�سلالبلدية

االأ�سبوع من 01/02/ 2020 
�ضاحلي دوريةمرزوق عبد املومناإىل 2020/01/08

033985461
تيطاوين �ضادية
033340498

يوبي مفيدة
033341572

بلعيد يا�سنيجمادبة هجرية
033334457

بورعية ربيع اوني�ص
033289135

قا�ضي زوينة
033876271

عريوة يا�ضني
033375332

بن مربي اأ�ضماء
033373433

حوفاف فتيحة
033383008

داودي �ضم�ص الدين

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

الأربعاء  28 جمرب 2969/ 08  جانفي 2020 املوافق لـ 12 جمادى الأوىل 171441

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

جمتمع
على هام�س اختتام فعاليات الطبعة التا�سعة من ال�سالون الوطني مل�ستقات النخيل والهدايا التذكارية، ال�سبت املا�سي، واملنظم من طرف غرفة ال�سناعة التقليدية لوالية ب�سكرة برعاية 
وايل الوالية وبالتن�سيق مع كل من مديريتي ال�سياحة والثقافة ودار الثقافة احمد ر�سا حوحو، رفع امل�ساركون ان�سغاالتهم العديدة والتي تتعلق يف جمملها برتدي ظروف الن�ساط احلريف 

وخا�سة ما تعلق بالت�سويق الذي بات يهدد ال�سناعات التقليدية يف خمتلف اأنحاء الوطن.

غياب �شيا�شة ت�شويق وا�شحة يهدد ال�شناعات التقليدية باجلزائر

عودة التجارية الفو�شوية واإحتالل 
االأر�شفة اإىل �شوارع �شطيف  االأطفال يف رحلة التعرف على يناير 

الــبــارز يف االأيـــام اجلــاريــة يف والية  من 
يتملك  الــذي  الكبري  احلما�ص  هو  باتنة، 
يف  خا�سة  ـــوار  االأط خمتلف  يف  تالميذا 
املدار�ص التح�سريية اإزاء االإحتفال براأ�ص 
ال�سنة االأمازيغية "يناير"، وهو ما اأعلنت 
ــرارات  ق يف  املعنية  ـــوزارة  ال �سابقا  عنه 

اأر�سلتها ملختلف املديريات عرب الوطن.
هذا  االولياء  من  العديد  ا�ستح�سن  حيث 
القرار واعتربوه مبثابة تعريف تدريجي 
اال�ستثنائية  املنا�سبة  بــهــذه  لــالأطــفــال 
من  يحتفل  والتي  خ�سو�سا،  االأورا�ــص  يف 
خاللها براأ�ص ال�سنة االأمازيغية اجلديدة 
لبداية  االأمازيغي  التقومي  وهو   2970
والتي  القدامى  عند  الفالحية  ال�سنة 
ت�سمى يناير  وتعني راأ�ص ال�سنة اأو بداية 
ال�سنة، ويعترب مبثابة عيد عند ال�ساوية 
الذين يحتفلون به يف خمتلف املناطق على 
غرار والية باتنة، فالعائالت الباتنية ال 
وتفتخر  املــوروث  هذا  على  حتافظ  تزال 
ملا له من خ�سو�سيات ودالالت عميقة  به 

يف املجتمع ال�ساوي.
هذا وقد انطلقت االأمهات وربات البيوت 
منذ بداية االأ�سبوع اجلاري يف التح�سريات 

حت�سري  خالل  من  املنا�سبة  بهذه  اخلا�سة 
بينها  مــن  التقليدية  ــاق  االأطــب خمتلف 
ال�سخ�سوخة،  الـــزيـــراوي،  "الرفي�ص، 
طلب  عند  نــزوال  وذلــك  الرباج" وغريها، 
رفقة  يحتفلوا  اأن  اإرتــاأوا  الذين  االأطفال 
جو  يف  والــرو�ــســات  املــدار�ــص  يف  زمالئهم 
متابعة  خالل  من  كبري،  وت�سامني  اأخوي 
الذين  واالأ�ـــســـاتـــذة  املعلمني  ـــراف  واإ�ـــس
التالميذ  ــوؤالء  ه بتدريب  اأي�سا  يقومون 

وامل�سرحية  الفنية  االأعمال  بع�ص  على 
التي تخلد املنا�سبة.

الرتبوية  الن�ساطات  هــذه  مثل  وتبقى 
هي  واملوؤ�س�سات،  املدار�ص  يف  والتثقيفية 
املــوروث  على  احلــفــاظ  على  تعمل  التي 
املادي والالمادي للمنطقة وتزرع يف قلوب 
احلفاظ  و�سرورة  االأر�ــص  حب  االأطفال 
ــريات  ــن خ م لــنــا  تــقــدمــه  ــا  م وفـــق  عليها 

واأرزاق.

واإحتالل  الفو�سوية  التجارية  ظاهرة  عادت 
الباعة  ـــرف  ط مـــن  والـــطـــرقـــات  االأر�ـــســـفـــة 
الفو�سويني اإىل الواجهة بوالية �سطيف خالل 
االأ�سابيع الفارطة، حيث ي�ستكي التجار وحتى 
اإىل العديد  املواطنون من عودة هذه الظاهرة 
طرف  من  االأر�سفة  احتالل  بعد  ال�سوارع  من 
قرارات  بذلك  �ساربني  املوازية  ال�سوق  جتار 
طاوالت  كل  على  بالق�ساء  املحلية  ال�سلطات 

البيع الفو�سوي عر�ص احلائط.
واإ�ستغل الع�سرات من التجار والباعة الفر�سة 
الرئا�سية  الفارطة )االإنتخابات  الفرتة  خالل 
واحلراك ال�سعبي(، من اأجل اإحتالل الطرقات 
خمتلف  لعر�ص  وال�ساحات،  واالأر�سفة  العامة 
يف  ت�سبب  ما  وغريها،  وفواكه  خ�سر  من  ال�سلع 
ح�سول فو�سى عارمة ف�سال عن اأكوام القمامة 
التجار  يخلفها  التي  ال�سلع  وف�سالت  املنت�سرة 
ممار�سة  مــن  م�ساء  كــل  فراغهم  بعد  ورائــهــم 

ن�ساطهم.
ــالت الــتــجــاريــة عن  ــح ــحــاب امل واأعـــــرب اأ�ــس
البيع  طـــاوالت  عـــودة  مــن  ال�سديد  تذمرهم 
كل  بــاإزاحــة  القا�سي  القرار  رغــم  الفو�سوية 
من  العديد  ا�ستكى  فيما  الفو�سوية،  االأ�سواق 
املواطنني من حالة الفو�سى منا�سدين ال�سلطات 
خا�سة  اأمــاكــن  وتخ�سي�ص  بالتدخل  املحلية 

لهوؤالء الباعة من اأجل ممار�سة ن�ساطهم بعيدا 
ال�سلع  التي ت�سببها عملية عر�ص  الفو�سى  عن 
املختلفة فوق االأر�سفة والتي تت�سبب يف اإعاقة 
املركبات  الراجلني، وحتى حركة  حركة مرور 
طرق  يف  ال�سلع  ف�سالت  انت�سار  اإىل  باالإ�سافة 
ال�سروري  من  يبقى  حيث  املدينة،  واأر�سفة 
ال�سهر على �سمان الق�ساء على مظاهر التجارة 
خا�سة  ال�سارع  اإىل  عودتها  وعدم  الفو�سوية 
املوؤ�سفة التي حت�سل من حني  يف ظل احلوادث 
ح�سول  يف  االأحــيــان  بع�ص  يف  وت�سبب  ــر  الآخ

اإعتداءات تطال املواطنني. 
ويف املقابل، يرى عدد من اأ�سحاب طاوالت البيع 
الفو�سوية اأن العودة ملمار�سة هذا الن�ساط كان 
يومهم  قــوت  على  احل�سول  اأجــل  من  �سروريا 
التي وجدوها  الكبرية  ال�سعوبات  وهذا يف ظل 
من  جتــاريــة  حمــالت  على  احل�سول  اأجـــل  مــن 
اأجل ممار�سة ن�ساطهم بطريقة قانونية، وقال 
االإبتعاد  االإمــكــان  قــدر  يحاولون  اأنهم  هــوؤالء 
يت�سبب  التي  وال�سجارات  امل�ساكل  اإفتعال  عن 
االأحيان،  من  الكثري  يف  املنحرفني  بع�ص  فيها 
ملزاولة  اإ�ستعدادهم  على  اأي�سا  التاأكيد  مــع 
احل�سول  حال  يف  قانونية  بطريقة  ن�ساطهم 
هذا  ملمار�سة  خا�سة  حمالت  اأو  م�ساحات  على 

عبد الهادي.بالن�ساط. 

نوارة بوبري

فوزية.ق

بعد �إعالن �لحتفال بر�أ�ص �ل�ضنة �لأمازيغية يف �ملد�ر�ص 



ب�صبب هو�صه باألعاب الفيديو

قام �سخ�ص جمهول بعمل �سيطاين، 
حيث و�سع زجاجات من ح�سرات البق 
واملالب�ص  الــ�ــســرتات  مــن  داخــل عــدد 
املتاجر  ــــدى  اإح داخــــل  املــعــرو�ــســة 
ال�سلطات  جعل  الذي  االأمر  ال�سهرية، 

تبحث عن هذا ال�سخ�ص.
وحتقق ال�سلطات يف والية بن�سلفانيا 
وجدت  التي  البق  زجــاجــات  ــر  اأم يف 
ال�سهري،  مارت"  "وول  متجر  داخــل 

."people" بح�سب ما ن�سر موقع
مبقاطعة  املتجر  مدير  واكت�سف 
احلمل  منع  حبوب  زجاجة  "اإيري" 
مغلقة يف غرفة تغيري مالب�ص الرجال 
ومع  للبيع،  املعرو�سة  �سرتات  داخــل 

�سكه يف اأمر تلك الزجاجات اأدرك اأنها 
حتتوي على احل�سرات احلية "البق".

اإحدى  اأن  الوالية  �سرطة  واأكــدت 
ال�سركات اخلا�سة بال�سالمة ال�سحية، 
نوع  لتحديد  املتجر  اإىل  و�سلت  قــد 
بق فرا�ص،  الواقع  كانت يف  احل�سرات 
يف  توغلت  قد  احل�سرات  تلك  وكانت 

املالب�ص وغرف تغيري املالب�ص.
اإنه  املتجر  با�سم  املتحدث  ويقول 
طريقة  ــاد  ــج اإي عــلــى  الــعــمــل  �سيتم 
االآفـــات،  تلك  مــن  للتخل�ص  منا�سبة 
التحقيقات  متابعة  �ستتم  وكــذلــك 

ملعرفة مرتكب تلك الواقعة.

من  ع�سر  اخلام�سة  يف  مــراهــق  متكن 
باأكملها  عائلته  حياة  اإنــقــاذ  من  عمره 
"هو�سه  ب�سبب  باملنزل،  ن�سب  حريق  من 
من  الرغم  على  الأنــه  الفيديو"،  باألعاب 
ممار�سة  عن  بالتوقف  طالبه  والــده  اأن 
اأن  بعد  للنوم  واخلــلــود  الفيديو  األــعــاب 
تاأخر الوقت، اإال اأن املراهق قرر جتاهل 

االأمر ووا�سل اللعب على اأي حال.
واأفادت �سحيفة "مريور" الربيطانية، 
من  وهو  مان�سفيلد"،  "�سيث  ال�سبي  بــاأن 
مدينة "لوبورو" الربيطانية، ظل من�سغاًل 
باألعاب الفيديو طوال الليل تقريًبا، وهو 
اإىل قيامه بتنبيه  اأدي حل�سن احلظ،  ما 
والده باأن حريًقا ن�سب على نحو مفاجئ 
غريبة  اأ�سواتا  الحظ  اأن  بعد  باملنزل، 

باملنزل يف ال�ساعات االأوىل من ال�سباح.
والــد  عــن  "مريور"  �سحيفة  ونقلت 
اإن  قــولــه  مان�سفيلد"  "فيليب  ال�سبي 
باأنه  واأخــربه  النوم  من  اأيقظه  "�سيث" 
من  �ــســادرة  غريبة  اأ�سواًتا  ي�سمع  كــان 
توجه  وعندما  باملنزل،  ال�سفلي  الطابق 
والده لتفقد االأمر اكت�سف اأن حريًقا قد 

اندلع.
اأن  يعتقد  كـــان  اأنـــه  االأب  واأو�ـــســـح 
يف  احلــريــق  على  ال�سيطرة  اإمــكــانــه  يف 
كي  املطبخ  اإىل  توجه  لذلك  البداية، 
ما  �سرعان  لكنه  ــاء،  امل من  ــًوا  دل يح�سر 
متالأ  كثيفة  اأدخنة  هناك  اأن  اإىل  انتبه 
املنزل، ومن ثم اأدرك اأنه ال يوجد لديه 
و�سريكة  اأطفاله  بــاإخــراج  ــام  وق وقــت 

حياته من املنزل على الفور.
واأكد االأب اأن جنله اأنقذ حياة العائلة، 
م�سرًيا اإىل اأنه كان من غري املمكن بالن�سبة 
اإليهم مغادرة املنزل يف الوقت املنا�سب اإذا 

مل ينبهه "�سيث" اإىل وجود اأمر غريب.
ـــراًرا  اأ�ـــس اأحلــــق  ــق  ــري اأن احل يــذكــر 
العائلة  تلقت  ــد  وق بــاملــنــزل،  ج�سيمة 
العديد من  م�ساعدات وتربعات من قبل 
منزل  يف  لالإقامة  وتوجهت  االأ�سخا�ص، 

اإحدى االأقارب يف اأعقاب ذلك.
غرفة  يف  بـــداأ  احلــريــق  اأن  وُيعتقد 
املعي�سة بعد اأن ت�سببت احلرارة ال�سادرة 
عن موقد التدفئة يف ا�ستعال النريان يف 

الزينة اخلا�سة بعيد امليالد.

يف  علقت  التي  الف�سار  حبات  بع�ص  كــادت 
يف  تت�سبب  اأن  بريطاين،  اإطفاء  رجل  اأ�سنان 
اإجرائه  بعد  جنا  ولكنه  �ساعات،  خالل  مقتله 

لعملية جراحية.
فقد كان رجل االإطفاء على م�سارف اأن يفقد 
حياته تقريًبا، حيث ت�سببت قطعة من الف�سار 
عالقة يف اأ�سنانه يف حدوث عدوى دموية دمرت 
�سمامات قلبه، بح�سب ما ن�سرت �سحيفة "ديلي 

مريور" الربيطانية.
ولكن جنح "اآدم مارتن" �ساحب الـ 41 عاًما، 
يف اجتياز اخلطر، بعدما اأجري جراحة القلب 
املفتوح، تبداأ الق�سة عندما حاول اإزالة بقايا 
حبات ف�سار من اأ�سنانه بغطاء قلم، وقطعة من 
يف  ت�سبب  هذا  كل  معدين،  وم�سمار  االأ�سالك 

تدمري اللثة.
ليلي  تعرق  مــن  يعاين  بــداأ  اأ�ــســبــوع،  وبعد 

باأنها  هذه  وتعرف  القلب،  يف  ونفخة  و�سداع 
ي�سمح  حيث  القاتل،  ال�سغاف  التهاب  اأعرا�ص 
للبكترييا باالنت�سار عرب جمرى الدم ومهاجمة 

البطانة الداخلية لغرف القلب وال�سمامات.
قبل  من  اأبناء   3 لـ  االأب  حياة  اأُنقذت  وقد 
وا�ستبدال  الإ�سالح  يعملون  الذين  اجلراحني 
"اأخربين  اآدم:  قال  و  القلب،  �سمامات  من   2
الطبيب  اإىل  اأذهب  مل  كنت  اإذا  اأنني  االأطباء 

العام؛ كنت �ساأموت يف غ�سون 3 اأيام."

لعلوم  االأمريكية  "نا�سا"  وكالة  اكت�سفت 
اإىل  االأر�ــص  ي�سبه  جديدا  كوكبا  الف�ساء، 
حد كبري، من حيث احلجم ووجود املاء على 

�سطحه وغريها من اخل�سائ�ص.
ال�ستك�ساف  الــعــابــر  ال�سناعي  الــقــمــر 
الكواكب اخلارجية )TESS( التابع لنا�سا، 
ويعتقد  االأر�ص،  بحجم  كوكب  اأول  اكت�سف 
اأنه �سالح للحياة، وذلك لوجود املاء ال�سائل 

على �سطحه.
اأطلقوا  الــذي  االكت�ساف  العلماء  ــد  واأك
عليه ا�سم TOI 700 d ، وبناًء عليه قاموا 
الف�سائي  �سبيتزر  تل�سكوب  بـ  باال�ستعانة 
التابع لنا�سا لدرا�سة �سكل البيئة واإمكانيات 
عن  ــــالغ  االإب يف  ي�ساعدهم  كــي  الــكــوكــب، 

املالحظات امل�ستقبلية.
�سغرًيا  قــزًمــا  جنــًمــا   TOI 700 ويــعــد 
�سنة �سوئية يف   100 بعد  يقع على  وبــارًدا 
كوكبة دورادو اجلنوبية، وهو تقريًبا ي�سكل 
وفًقا  وحجمها،  ال�سم�ص  كتلة  من   40%

للقناة الر�سمية لـ"نا�سا" على اليوتيوب.

وت�ستمل املجموعة التي مت اكت�سافها من 
 TOI ُيطلق عليه  الذي   ، الداخلي  الكوكب 
، ورمبا  االأر�ص  يكون بحجم  يكاد   ،  700 b

يكون �سخرًيا ويكمل مداره كل 10 اأيام.
اأكرب   ،  TOI 700 c االأو�سط  والكوكب 
بني  حجمه  ــص  االأر� كوكب  من  مــرة   2.6 بـ 
ـــص ونــبــتــون، يــدور كــل 16 يــوًمــا ومن  االأر�

املحتمل اأن يكون يهيمن عليه الغاز.
فيما يبلغ طول كوكب TOI 700 d طول 
كوكب االأر�ص، وهو الكوكب االأبعد املعروف 
املنطقة  يف  الوحيد  والكوكب   ، النظام  يف 
االأر�ص،  من  مرة   20 اأكرب   ، للحياة  ال�سالح 
ويتلقى من جنمه 86٪  يوًما   37 كل  ويدور 

من الطاقة التي توفرها ال�سم�ص لالأر�ص.
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 مراهق ينقذ حياة عائلته من حريق 
ن�شب باملنزل 

رجل اإطفاء كاد اأن يفقد حياته ب�شبب 
بقايا حبات ف�شار 

كلبة تت�شبب يف 
�شجن رجل وامراأة 

البحث عن �شخ�س ن�شر ح�شرات البق 
داخل حمل مالب�س اأمريكي �شهري 

ي�شبه االأر�س.. 

ا�ستطاعت فتاة اأن تنقذ كلبا من 
املوت باأب�سع طريقة، حيث قامت 

ب�سحبه من نهر كان ملقى بداخله 
ومربوطا ب�سخرة كبرية، باالإ�سافة 

اإىل اإ�سابته بالر�سا�ص.
كانت الكلبة "بيال " على و�سك 

الغرق عندما مت اإنقاذها من نهر 
ترينت، حيث وجدت الكلبة يف حالة 

�سحية حرجة عندما مت اإخراجها 
من النهر، فكان على ج�سدها اآثار 

تعذيب وكان هناك حبل يلتف حول 
راأ�سها ويف نهايتها �سخرة كبرية. 

فيما قامت قوات ال�سرطة باإلقاء 
القب�ص على رجل وامراأة لال�ستباه 

يف قيامهم مبحاولة قتل الكلب بهذه 
الوح�سية، بح�سب ما ن�سرت �سحيفة 

مريور" الربيطانية. "ديلي 
واأكدت ال�سرطة، اأن الكلبة تتعافى 

االآن على يد طبيب بيطري وتتناول 
الطعام، وهذا موؤ�سر جيد على 

تعافيها.
وقال اأحد ممثلي ال�سرطة: 

وامراأة،  رجل  باعتقال  قمنا  "بينما 
ما زلنا ننا�سد للح�سول على معلومات 

حول ظروف احلادث، مبا يف ذلك 
عدد االأ�سخا�ص املتورطني"، وكذلك 

االأ�سباب التي دفعتهم اإىل ارتكاب 
مثل هذه اجلرمية يف حق حيوان.

طالبة ثانوي ت�شرق هاتف اآيفون
 من مغنية �شهرية

ال�سهرية  املغنية  من   iPhone اآيفون  هاتف  ب�سرقة  ثانوي  طالبة  اعرتفت 

اأن  بعد  وذلــك  اأ�سرتليني،  جنيه   500 �سعره  يبلغ  والــذي  جينكين�ص،  كاثرين 

حاولت النجمة ب�سجاعة منعها من �سرقة حقيبة �سيدة عجوز على طريق كينج 
بـ ت�سلي�سي.

ومل يتم الك�سف عن هوية الطالبة، ب�سبب �سغر �سنها حيث تبلغ 15 عاما، اإال 

اأنها اأكدت اأنها تريد االعتذار ب�سكل �سخ�سي اإىل النجمة – 39 عاما- بعد احلادث 
العنيف يف ت�سلي�سي ال�سهر املا�سي.

ولي�ست ال�سرقة اجلرمية الوحيدة، فقد متت اإدانة الطالبة بتهمة الهجوم على 
�سابط �سرطة خالل حماكمتها اأمام حمكمة ال�سلح يف هايربي.

اأف�سل،  وب�سوؤالها حول ما ميكن اأن تقوم به جلعل كاثرين ت�سعر باأنها يف حال 

قالت الفتاة اإنها من املحتمل اأن تعتذر، واأ�سافت "اأعلم اأنني لن اأ�ستطيع جتميل ما 
فعلته، ولذا �ساأقوم بكتابة خطاب لها الأنني اأ�سعر باخلزي".

نا�شا تكت�شف كوكبا جديدا �شاحلا للحياة 

�صدق

اأولت�صدق



 Apple Watch ميزات  من  واحدة 
على  تعمل  التي  ال�سا�سة  هي  اجلديدة 
اإ�ستنزاًفا  هــذا  يــبــدو  قــد  ـــم.  دائ نحو 
من  متكنت  ــل  اآب ولكن  البطارية،  لعمر 
�سا�سة  اإ�ستخدام  خالل  من  ذلك  موازنة 
هواتف  اأن  هو  ال�سار  واخلرب   .LTPO
من  الحق  وقت  يف  القادمة   iPhone

ا  هذا العام ميكن اأن ينتهي بها االأمر اأي�سً
باإ�ستخدام تقنية م�سابهة، مما قد يوؤدي 

اإىل حت�سني عمر البطارية.
الكورية   The Elec جاء يف �سحيفة 
 LG Display �سركة  باأن  اجلنوبية، 
�ــســتــقــوم بــتــحــديــث وحـــــدات االإنـــتـــاج 
يدعي   .E6 خــطــوط  يف  بها  اخلــا�ــســة 

 E6 التقرير اأن خطوط االإنتاج
لت�سنيع  يبدو  ما  على  ُت�ستخدم 
مكونات اآبل على وجه احل�سر، 
وهذا ما اأدى اإىل ظهور تكهنات 
رمبا  ـــل  اآب �ــســركــة  ـــاأن  ب تفيد 
الإ�ستخدام  االإنتقال  ت�ستطيع 
هواتف  يف   LTPO �سا�سات 
هــذا  الــقــادمــة   iPhone

العام.
باإجراء  اآبــل  �سركة  قامت 
على  رائــــعــــة  ــات  ــن ــي ــس ــ� حت
هواتف  يف  البطارية  عمر 
يف  اأطلقتها  التي   iPhone

يتوقعها  مل  مفاجاأة  وهي   ،2019 العام 
ترحيب.  مو�سع  كانت  ولكنها  الكثريون، 
ــع حـــدوث  ــوق ــت ــــادة مـــا يــكــون مـــن امل ع

مع  البطارية  يف  حت�سينات 
كل جيل جديد من الهواتف، لذلك لي�ص 
 iPhone اأن تاأتي هواتف  من امل�ستبعد 

الثاين  الن�سف  يف  اجلديدة 
من هذا العام مع بطاريات حُم�سنة.
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هواتف IPhONE القادمة قد ت�شهد حت�شًنا

 يف عمر البطـــــــــــارية 

APPLE WATCh بفضضل تكنولوجيا �ضا�ضة

و   8  OnePlus الهاتفني  �سياأتي   
Pro خلالفة ت�سكيلة   8  OnePlus
يف  احلالية   Series  7  OnePlus
هذا  من  االأول  الن�سف  خالل  ما  وقت 
تقوم  اأن  املتوقع  من  ذلك،  ومع  العام. 
باإطالق  كذلك   OnePlus �سركة 
ـــد ُيدعى  هــاتــف ذكـــي اآخـــر غــري رائ
Lite لتو�سيع ت�سكيلة   8  OnePlus

ال�سركة اإىل ثالثة هواتف.
للهاتف  دمية  اأمــ�ــص  يــوم  �سوهدت 
برنامج  خالل   Lite  8  OnePlus
حواري مع الرئي�ص التنفيذي ل�سركة 
Pete Lau. مت  ال�سيد   ،OnePlus
 Lite  8  OnePlus الهاتف  و�سع 
اأجهزة  جميع  اأمام  اإ�سرتاتيجي  ب�سكل 
من  ــن  ــك ول االأخــــــرى،   OnePlus
الوا�سح اأنه لي�ص جمرد دمية بداًل من 

هاتف ذكي وظيفي.
مع  يتما�سى  الهاتف  هــذا  ت�سميم 
عليها  ح�سلنا  التي  احلا�سوبية  ال�سور 
ي�سم  الهاتف  فهذا  املا�سي،  ال�سهر  يف 

ــزاويــة  بــــدوره ثـــالث كــامــريات يف ال
على  الت�سغيل  وزر  الي�سرى،  العلوية 
يف  ثقوب  اأو  منافذ  دون  ومن  اجلانب، 
يبداأ  ما،  نقطة  عند  العلوي.  اجلانب 
ولكن  اجلــهــاز،  مناق�سة  يف  ال�سيوف 
ال�سوت يختفي يف ظروف غام�سة ومل 
يتبقى اأمامنا �سوى قراءة ال�سفاه التي 
تتحدث باللغة املاندرينية، وهي مهمة 

تتجاوز قدراتنا بكثري.
ا مناق�سات حول ت�ساميم  هناك اأي�سً
اإىل  الواجهات اخللفية، ولكن بالنظر 
وال�سور  الدمية  بني  الت�سابه  اأوجــه 
هو  هذا  اأن  املحتمل  فمن  احلا�سوبية، 
 OnePlus الت�سميم النهائي للهاتف
 OnePlus Lite. ال تزال �سركة   8
�سامتة ب�ساأن هذه امل�ساألة، ولكن هناك 
املعالج  مع  الهاتف  ياأتي  اأن  توقعات 
نــظــًرا   765G  Snapdragon
من  كل  يح�سل  اأن  املرجح  من  اأنه  اإىل 
 Pro 8 OnePlus 8 و OnePlus

..865 Snapdragon على املعالج

 OnePlus 8 دمية للهاتف
ثالث  مع  قدومه  توؤكد   Lite

كامريات يف اخللف 

االإلكرتونيات  معر�ص  فعاليات  �سمن 
مبدينة  حالًيا  املنعقد  االإ�ستهالكية 
�سركة  قامت  االأمريكية،  فيغا�ص  ال�ص 
عن  ر�سمًيا  ال�ستار  باإزاحة   Lenovo
2020 من احلا�سبني املحمولني  طرازات 
 Lenovo ThinkPad X1
 Lenovo ThinkPad و   Carbon
من  يــعــتــربان  وكــالهــمــا   ،Yoga  X1
يف  جناًحا  االأكــرث  املحمولة  احلوا�سيب 

.Lenovo ت�سكيلة
ذكرت  فقد   ،Lenovo ل�سركة  ووفقا 
احلا�سوبني  كال  على  احل�سول  ميكن  اأنه 
مع ما ي�سل اإىل اجليل العا�سر من املعالج 
النوى،  ال�سدا�سي   Intel Core i7
الذاكرة  من   16GB اإىل  ي�سل  ما  ومع 
الع�سوائية، ومع ما ي�سل اإىل 2 تريابايت 
ومع   ،SSD التخزينية  ــرة  ــذاك ال مــن 
ا مع �سا�سة  بطارية بقوة 51Wh، واأي�سً

.4K اأو FullhD بدقة

 Lenovo لــلــحــا�ــســوب  وبــالــنــ�ــســبــة 
فمن   ،Yoga  ThinkPad X1
�سا�سة  على  معه  احل�سول  ا  اأي�سً املمكن 
ـــرتوين  ـــك ــم االإل ــل ــق اخلــ�ــســو�ــســيــة، وال
ياأتي  باأنه  العلم  مع   Active pen
 15.25  ×  218  ×  323 تبلغ  باأبعاد 

ملمرت، وبوزن ي�سل اإىل 1.35 كيلوغرام. 
 Lenovo احلــا�ــســوب  بخ�سو�ص  اأمـــا 
Carbon من جهة   ThinkPad X1
 ×  323 تبلغ  باأبعاد  ياأتي  فهو  اأخــرى، 
217 × 14.9 ملمرت، وبوزن يبلغ 1.08 

كيلوغرام.

 LENOvO الك�شف ر�شمًيا عن طرازات 2020 من
ThINKPAD X1 CARBON

LENOvO ThINKPAD X1 YOGA و 

�سركة  اأن  تفيد  اأخــبــار  املا�سي  االأ�ــســبــوع  اأواخـــر  يف  ظهرت 
تاأجيل  قررت   hMD Global Oy
 9  Nokia الــهــاتــف  خليفة  اإطــــالق 
اأن  املفرت�ص  من  والذي   Pureview
اأجل  اإىل   9.2  Nokia اإ�ــســم  يحمل 
اإ�ستخدام  ليكون مبقدورها  غري م�سمى 
املعالج Snapdragon 865 االأحدث 
من �سركة كوالكوم يف هذا الهاتف بداًل 
 855  Snapdragon املــعــالــج  مــن 
لي�ص  اأن هذا  احلايل. ومع ذلك، يبدو 
الهاتف الوحيد الذي ت�ستعد ال�سركة 
امل�ستقبل  يف  الإطــالقــه  الفنلندية 

املنظور.
يف  املنتجات  ق�سم  رئي�ص  قــام  ــن  اأي
 hMD Global Oy ــة  ــرك ــس �
للحذاء  تــغــريــدة  بــنــ�ــســر  ـــًرا  ـــوؤخ م
 .Adidas Originals الريا�سي 
 Juho Sarvikas ال�سيد  ــاول  وح
 hMD �ــســركــة  اأن  اإىل  ُيــلــمــح  اأن 
يبدو  ما  على  ت�ستعد   Global Oy
هاتف  مــن  جــديــدة  ن�سخة  الإطـــالق 
حدث  مثلما  اآخر  اأ�سطوري   Nokia
وذلك   ،3310  Nokia الهاتف  مع 

مبنا�سبة حلول ال�سنة ال�سينية اجلديدة. وبالتايل، هذا يعني 
اأننا �سرنى ن�سخة جديدة من اأحد هواتف Nokia التي كانت 
بارزة يف اأوقات ما قبل االأندرويد. ويبدو اأن هذا الهاتف �سي�سل 

يوم 25 جانفي.
وحاولت �سركة hMD Global Oy االإ�ستفادة من احلنني 
الهاتف  بها  متتع  التي  النظري  املُنقطعة  وال�سهرة  املا�سي  اإىل 
3310 الإطالق طراز اأحدث من هذا الهاتف يف العام   Nokia
طراز  باإطالق  الفنلندية  ال�سركة  قامت  ذلك،  بعد   .2017

اأحدث من الهاتف Nokia 8110 يف العام 2018. 

اأحدث  طراز  لقدوم  ت�شوق   hMD GLOBAL OY
من اأحد هواتف NOKIA االأ�شطورية 

�ستقوم  �ــســامــ�ــســونــغ  �ــســركــة  اأن  تــــردد 
�سل�سلة  مــن  املقبل  اجلــيــل  عــن  ــالن  ــاالإع ب
قريًبا،   Galaxy S Series هــواتــف 
�سركة  اأ�سدرته  �سحفي  لبيان  وفقا  وذلك 
ال�سركة  اأكـــدت  فقد  ــًرا،  ــوؤخ م �سام�سونغ 
الرائدة  هواتفها  عن  بالك�سف  �ستقوم  اأنها 
11 من �سهر فيفري املقبل  املقبلة يف اليوم 
 Galaxy اإ�سم  اأن حتمل  والتي من املرجح 

.Series  S20 يف تــردد  فقد  مــرة،  الأول  ذلك  عن  �سمعت  اإذا  حالة  يف 
اإ�سم  �سام�سونغ ترغب يف تغيري  �سركة  اأن  االأخرية  هذا يرجع اإىل اأننا يف العام 2020، واأن �سركة �سام�سونغ يف البداية اأنه �سيكون اإ�سم الت�سكيلة. تدعي ال�سائعات اأن Series بداًل من Series Galaxy S11 الذي كنا نتوقع ت�سكيلة هواتفها الرائدة للعام 2020 اإىل Galaxy S20 االأونة 

من  احلقيقة  هذه  من  االإ�ستفادة  تريد 
خالل تغيري الت�سمية.

الر�سمي  والبيان  الرتويجي  الفيديو 
�سراحة  ي�سري  ال  �سام�سونغ  �سركة  من 
عنها  �ستك�سف  الــتــي  الــهــواتــف  اإىل 
ولكن  فيفري،   11 الــيــوم  يف  ال�سركة 
 ”  Galaxy  ” كلمة  يت�سمن  الفيديو 
” مبربعني،   a ” الـ  اإ�ستبدال حريف  مع 
اأنه  اإىل  تلميًحا  يكون  اأن  ميكن  ما  وهو 

Max Weinbach �سيتم الك�سف عن منتجني رئي�سييني يف هذا احلدث. ملا قاله  املربع االأول، وفقا  ي�سبه 
وحدة   ،XDA Developers املــطــوريــن  منتدى  من مــن  حني  يف   ،Ultra  Galaxy S20 الهاتف  يف  للطي الكامريا  القابل  الهاتف  اإىل  الثاين  املربع  ي�سري  اأن  املحتمل 

 .2  Galaxy Fold

aG  �شام�شونغ حتدد ر�شمًيا موعد و�شول ت�شكيلة
املنتظرة  LAXY S20 SERIES



ـ لكل �صيء بداية، كيف كانت بدايتك يف 
فن الت�صوير واحتكاكك الأول بالكامريا؟

ب���داي���ات���ي م���ع ال��ت�����ض��وي��ر ك��ان��ت 
الفن  بهذا  مولع  �ضاب  كل  كبدايات 
اأن  واأذك��ر  فنية،  زاوي��ة  وي��راه من 
الطبيعة  ت�ضوير  غري  يل  عمل  اأول 
ك���ان ت�����ض��وي��ر ح��ف��ل زف����اف حيث 
يف  والفرحة  البهجة  اأجواء  وثقت 
الكثريين،  اأعجبت  بطريقة  احلفل 
ميويل  ذل��ك  خ��الل  م��ن  واكت�ضفت 
ورغبتي  الفنون  من  النوع  هذا  اإىل 
بكل  ال��واق��ع  توثيق  يف  اجل��احم��ة 
الفني  اجلانب  مراعيا  احرتافية 
اآلة ت�ضويري من  يف كل ما حت�ضده 

�ضور.

� املوهبة واإن كانت على اأعلى م�صتوى 
ما  بالتكوين واملمار�صة،  لبد من �صقلها 
هي اأهم التكوينات التي قام بها مهدي 

لقمان يف جمال الت�صوير الفني؟
لتقدمي  تكفي  ل  املوهبة  اأن  موؤكد 

اأي جمال كان، حيث  عمل ناجح يف 
واقتنا�ص  باملمار�ضة  �ضقلها  يجب 
للقيام  امل��ت��اح��ة  ال��ف��ر���ص  ج��م��ي��ع 
بتكوينات والنهل من اجلديد الذي 
واأننا  خا�ضة  املجال،  ذل��ك  يواكب 
وال�ضرعة،  التطور  ع�ضر  يف  اليوم 
قمت  ال��ت�����ض��وي��ر  جم���ال  يف  واأن�����ا 
يف  اأبرزها  التكوينات  من  بالعديد 
والثقايف  العلمي  الرتفيهي  املركز 
وفر  ال���ذي  ك�ضيدة  بحي    CLS
واملرتب�ضني  ال���ه���واة  م��ن  ل��ل��ع��دي��د 
الت�ضوير  تقنيات  تعلم  ف��ر���ض��ة 
اأطمح  كما  امليدان،  يف  وجت�ضيدها 
حاليا اإىل تدعيم معاريف وخرباتي 
لي�ص  ال���دورات  بعديد  القيام  عرب 
يف  حتى  واإمن���ا  اجل��زائ��ر  يف  فقط 
اأي جديد  اخلارج، حتى ل يفوتني 

يف جمال الت�ضوير الفوتوغرايف.

� ل ميكننا القول عن كل �صخ�ش اأم�صك 
�صفات  ماهي  م�صور!  بيده  الت�صوير  اآلة 

امل�صور املحرتف والناجح يف راأيك؟
ط��ب��ع��ا ل��ي�����ص ك��ل م��ن اأم�����ض��ك اآل��ة 
يرقى  م�����ض��ور  ب���ي���ده  ال��ت�����ض��وي��ر 
ذلك  من  اأبعد  الأم��ر  لالحرتافية، 

بكثري والو�ضول لالحرتافية يلزمه 
الوقت واجلهد والرتكيز  الكثري من 
الناجح  امل�ضور  وب���راأي  وال�����ض��رب، 
الإب����داع  ب���روح  يتحلى  اأن  ي��ج��ب 
واخليال حيث ت�ضاعده هذه ال�ضفة 
للم�ضهد ل  يف حتديد زاوية فريدة 
على  ي�ضاعد  ما  وذل��ك  �ضواه  يراها 

متيز ال�ضورة عن غريها.
يعترب  ال�ضورة  بتفا�ضيل  الهتمام 
اأن  يجب  التي  اجلوانب  من  كذلك 
راأ�ضها  وعلى  امل�ضور  عليها  يركز 
حتى  وامل�ضاعر  واملو�ضوع  الإ�ضاءة 
ت��ك��ون ال���روؤي���ة اأك���رث و���ض��وح��ا يف 

ال�ضورة.

وتراثها  باتنة  مدينة  مكانة  عن  مــاذا   �
الأمازيغي يف اأعمالك الفنية؟

ما  وبقدر  القلب،  يف  مدينتي  مكانة 
اأع�ضق م�ضقط راأ�ضي واأعتز بها اأ�ضفق 
اهتماما  ت�ضتحق  لأنها  اأي�ضا  عليها 
اأكرب من طرف امل�ضوؤولني، وت�ضتحق 
وع�ضرنة،  ت��ط��ورا  اأك��رث  تكون  اأن 
واأما عن جانب الت�ضوير فقد حازت 
التي  اخل��الب��ة  الطبيعية  املناظر 
تزخر بها مدينة باتنة على ح�ضة 

الأ���ض��د يف األ��ب��وم��ات ���ض��وري اأذك��ر 
املرتامية  اخل�ضراء  امل�ضاحات  منها 
على  ال���ولي���ة  واأري������اف  ق���رى  يف 
تعترب  التي  بلزمة  حظرية  غ��رار 
اخلالبة  الطبيعية  املحميات  م��ن 
واجلزائر  ال��ولي��ة  يف  وال��ف��ري��دة 
ب�ضفة عامة، حيث يكمن متيز هذه 
الأرز  �ضجرة  تواجد  يف  امل�ضاحات 
كان  وق��د  فيها،  ال��ن��ادرة  الأطل�ضي 
يل حظ يف التقاء الكثري من ال�ضور 
لهذه ال�ضجرة اجلميلة والبا�ضقة يف 
ال�ضم�ص  �ضروق  من  متفاوتة  اأوقات 

اإىل غروبها.
تكتنزها  ال��ت��ي  الأث��ري��ة  امل��واق��ع 
اأي�ضا  مق�ضدي  كانت  باتنة  ولي��ة 
متتد  ال��ت��ي  ت�ضويري  جل�ضات  يف 

نف�ضي  فيها  اأن�ضى  ل�ضاعات  اأحيانا 
واأهيم يف عامل الت�ضوير التي يعترب 
�ضغفي الأول، فمن املدينة الأثرية 
لمبيز  م��دي��ن��ة  اإىل  ب��ت��ي��م��ق��اد 
اأخرى  اأثرية  مواقع  واإىل  بتازولت 
عملت على توثيقها بعد�ضتي لتكون 
قريبا  القادمة  ال�ضالونات  عرو�ص 

اإن �ضاء اهلل.
زاخر  فهو  الأمازيغي  تراثنا  واأم��ا 
ب��ال��ك��ث��ري م���ن امل����وروث����ات امل��ادي��ة 
والالمادية، وهو مادة مميزة تغري 
وتوثيقها  بت�ضويرها  م�ضور  اأي 

لتبقى را�ضخة لعقود من الزمن.

وم�صاريعك  طموحاتك  اأبــرز  هي  ما   
الت�صوير  ــل  حــق يف  املــ�ــصــتــقــبــلــيــة 

الفوتوغرايف؟
يف  والتميز  امل�ضاركة  هو  طموحي 
الولئية  وال�ضالونات  امل��ع��ار���ص 
لت�ضدير  العاملية  والوطنية وحتى 
����ض���ورة لئ���ق���ة ع���ن ال��ت�����ض��وي��ر 
وكذا  اجل��زائ��ر،  يف  الفوتوغرايف 
ما  ع��رب  ب���الدي  جل��م��ال  الت�ضويق 
تلتقطه عد�ضتي من �ضور للطبيعة 
اخل����الب����ة وامل�����واق�����ع الأث����ري����ة 

وغريها.
ا�ضتوديو  لإن�����ض��اء  اأط��م��ح  ك��ذل��ك 
ت�����ض��وي��ر حم�����رتف خ���ا����ص ب���ي، 
اأمت���ك���ن م���ن خ���الل���ه م���ن ت��ق��دمي 
تكوينية  دورات  وتنظيم  درو���ص 

للمبتدئني.

� النرتنت �صاهمت يف تطوير الت�صوير 
الأخري  هذه  قدمت  فماذا  الفوتوغرايف 
ملهدي لقمان؟ وكيف ا�صتغلها يف هذا 

املجال؟
جميع  تطوير  يف  �ضاهمت  النرتنت 
امليادين الفنية والعلمية والثقافية، 
وا�ضتعمالها اأ�ضبح على اأو�ضع نقاط، 
اعتمدت  فوتوغرايف  كم�ضور  واأن��ا 
جمال  يف  ذات���ي  تطوير  يف  عليها 
وتعرفت  الفوتوغرافية  ال�ضورة 
تقنيات  اأح���دث  على  خاللها  م��ن 
والتجهيزات  وامل��ع��دات  الت�ضوير 
اأن  كما  ذلك،  يف  امل�ضتعملة  والآلت 
ال�ضبكة  على  امل��وج��ودة  املعلومات 
حالة  يف  مت��ك��ك��ن��ا  ال��ع��ن��ك��ب��وت��ي��ة 
فهم  من  جديدة  لكامريا  اقتناءنا 
وطريقة  وحمتوياتها  اإع��دادات��ه��ا 

ا�ضتعمالها.

من خالل هذا احلوار ال�شيق الذي جمعه باالأورا�س نيوز.الطبيعة اخلالبة بعد�شة امل�شور الفنان مهدي لقمان الذي يعرفنا على نف�شه وعلى فنه بها يف �شالون ال�شورة بدار الثقافة حممد العيد اآل خليفة ليتعرف الزوار على �شحر �شورة بارع �شحرته الطبيعة فوثق لها األبومات كثرية ياأمل يف القريب العاجل اأن ي�شارك القمة عرب اإتقان كل فنيات الت�شوير والتمكن من جميع تقنياته، م�شور المع وقنا�س هو واحد ممن فتنتهم ال�شورة فاعتنقوا مذهبها، وانطلقوا من نقطة البداية ليبلغوا 

حوار: اميان جاب اهلل

باتنة

حـــوار

�صطيف
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تحتضنه دار الثقافة هواري بومدين من 08 إلى 14 جانفي الجاري

تزامنا واالحتفال برأس السنة األمازيغية

ثقافةالأربعاء  28 جمرب 2969/ 08  جانفي 2020 املوافق لـ 12 جمادى الأوىل 1441

اأ�ضبوع  ف��ع��ال��ي��ات  ال��ي��وم  ن��ه��ار  تنطلق 
ال����رتاث الأم��ازي��غ��ي امل��ن��ظ��م م��ن طرف 
يف  �ضطيف  ل��ولي��ة  الثقافة  م��دي��ري��ة 
الأمازيغية  بال�ضنة  الحتفالت  اإط��ار 
وتت�ضمن   ،2970 ي��ن��اي��ر  اجل���دي���دة 
املعار�ص  م��ن  جمموعة  الفعالية  ه��ذه 
فكرية  عرو�ص  والرتاثية،  التقليدية 
م�ضابقات  ع��ن  ناهيك  فنية  وح��ف��الت 
�ضينمائية  واأفالم  اأمازيغية  اأغاين  وبث 
وق���راءات  تاريخية  ن���دوات  ع��ن  ف�ضال 
من  املمتدة  الفرتة  يف  اأمازيغية  �ضعرية 

اجلاري. جانفي   14 اإىل   08
هواري  الثقافة  دار  حتت�ضن  جهتها  من 

الأ�ضبوع  طوال  �ضطيف  مبدينة  بومدين 
جانب  اإىل  م��ت��ن��وع��ة  ف��ن��ي��ة  م��ع��ار���ص 
اأح�ضن  تخ�ص  ولئية  م�ضابقة  تنظيم 
يوم  املوعد  �ضيكون  فيما  تقليدي،  طبق 
ال�ضينمائي  فيلم  ع��ر���ص  م��ع  اجلمعة 
�ضيكون  املوايل  اليوم  ويف  باية"،  "جبل 
�ضغري  ر�ضم  اأح�ضن  م�ضابقة  مع  املوعد 
وم�ضابقة فكرية حول املنا�ضبة، اأما يوم 
الأحد القادم ف�ضيكون املوعد مع تد�ضني 
وزيارة املعار�ص املنظمة باملنا�ضبة والتي 
اللبا�ص  الف�ضية،  الفخار،احللي  تخ�ص 
الكتب  امل��ت��ح��رك��ة،  ال��دم��ى  التقليدي، 
عرب  �ضطيف  ع��ن  ومعر�ص  الأم��ازي��غ��ي 

ت�ضمية  عن  ال�ضتار  اإزاح��ة  مع  الع�ضور، 
املوؤ�ض�ضة باللغة الأمازيغية.

الرتاثي  الأ�ضبوع  هذا  فعالية  وتتوا�ضل 
�ضينمائي  فيلم  بتقدمي  الث��ن��ني  ي��وم 
"ما�ضا هو" للمخرج بلقا�ضم حجاج، فيما 
من  القادم  الثالثاء  يوم  اخلتام  �ضكون 
يناير،  ح��ول  اأكادميية  مداخلة  خ��الل 
بهذه  الحتفال  ح��ول  حية  و���ض��ه��ادات 
ق��راءات  مع  �ضطيف  مبنطقة  املنا�ضبة 
خمتلف  �ضتكون  كما  اأمازيغية،  �ضعرية 
مع  اأي�ضا  موعد  على  ال��ولي��ة  بلديات 
تنظيم احتفاليات خا�ضة بهذه املنا�ضبة 

خا�ضة يف اجلهة ال�ضمالية من الولية.

�ضيحط العر�ص امل�ضرحي 
باللغة  دار"  يف  "م�ضمار 
على  رحاله  الأمازيغية 
 12 خن�ضلة  م�ضرح  رك��ح 
تزامنا  امل��ق��ب��ل  ج��ان��ف��ي 
والحتفال براأ�ص ال�ضنة 
الأم��ازي��غ��ي��ة اجل��دي��دة 
من  وال��ع��م��ل   ،2970

الثقافية  اجلمعية  انتاج 
العر�ص  لفنون  ال�ضمعة 
ع���ني ال���ت���وت���ة ل��ولي��ة 
ب��ات��ن��ة، ن�����ص واخ����راج 
كل  متثيل  بوي�ص،  حممد 
من جنيب زروال وريا�ص 

لونان�ضة.
حممد  امل���خ���رج  وق�����ال 
حديثه  خ���الل  ب��وي�����ص 
نيوز"  "الأورا�ص  ليومية 
امل�ضرحي  ال��ع��ر���ص  اأن 
�ضيكون باللغة الأمازيغية 
واع��ادة  بينار،  احتفال 
اجلزائرية،  للهوية  بعث 
يحمل  العمل  اأن  م�ضريا 
الأوىل  ���ض��خ�����ض��ي��ت��ني 
م�����ض��م��ار ح��ام��ل ال����ذات 
والثانية  وامل��رج��ع��ي��ة، 
ع��ث��م��ان ���ض��اح��ب ال���دار 
احلديث  عاملنا  هي  التي 
ديكتاتورية  َومم���ار����ص 

الأنا الفقيه والقهر.
املتحدث  ذات  واأو����ض���ح 
"م�ضمار  م�ضرحية  اأن 
عن  ت��ت��ح��دث  دار"  يف 
من  الق��رتاب  مرجعيات 
الثقايف  امل���وروث  ق���راءة 
ي�ضبح  حيث  الأمازيغي 
لإعادة  �ضورة  اأهم  الفن 

منوها  جديد،  من  بعثه 
ووف���ق  امل�����ض��رح��ي��ة  اأن 
تدخل  الأمازيغي  اللغة 
ال�ضخ�ضية  ا�ضتح�ضار  يف 
الأم���ازي���غ���ي���ة وف���ك���رة 
ال��ت��ع��اي�����ص َم���ع ال��واق��ع 
احل������ايل اأي������ن ي��ك��اب��د 
م��ن اأج���ل اإث���ب���ات ذات��ه 
ال��ت��ع��اق��د  يف  وم�����ض��ريه 
الزمن  ديكتاتورية  م��ع 
ال����ذي ي��غ��ط��ي ت��واج��ده 
بت�ضلط من يعيق تفكريه 

"هو  م�ضيفا  احل��ي��اة،  يف 
����ض���راع ث��ن��ائ��ي لأج���ل 
املحارب  الذات  يف  املوقع 
وب�����ال�����ذات ال�����ض��خ�����ص 

وبالذات املفكر".
اأن  ب���ال���ذك���ر  اجل���دي���ر 
يف  م�ضمار   " م�ضرحية 
دار" التي ت�ضتغرق �ضاعة 
مت  واأن  �ضبق  الزمن،  من 
خمتلف  ع���رب  ع��ر���ض��ه��ا 
امل�ضتوى  ع��ل��ى  امل�����ض��ارح 

الوطني".

 2970 بينار  �الأمازيغي" �حتفاال  �لرت�ث  "�أ�شبوع 
م�شرحية "م�شمار يف د�ر" باالأمازيغية 

حتط رحالها على ركح خن�شلة

�لثالثة عد�شة  عرب  �لطبيعة  ب�شحر  يحتفي  فوتوغر�يف...  "مهدي لقمان" م�شور 

رقية. ل

عبد الهادي. ب

خن�صلة

للفنون  مل�ضات  الثقافية  اجلمعية  تعكف 
ال�ضالون  فعاليات  تنظيم  على  الت�ضكيلية 
�ضعار  حت��ت  ال�ضاد�ضة  طبعته  يف  امل��غ��ارب��ي 
الأمازيغية"  بالري�ضة  املغاربي  "الحتاد 
الأمازيغية،  ال�ضنة  واح��ت��ف��الت  ت��زام��ن��ا 
حكار  لزهر  ال��راح��ل  الفنان  ب��رواق  وذل��ك 
بدار الثقافة علي �ضوايعي بعا�ضمة الولية، 
من  ت�ضكيلي  فنان   50 م�ضاركة  �ضتعرف  اأين 
بينهم 39 فنان من داخل الوطن من خمتلف 
على  اجلزائر  خارج  من  فنان  و19  الوليات 

غرار تون�ص وليبيا واملغرب. 
 4 م��دار  على  �ضت�ضتمر  الثقافية  التظاهرة 
مبختلف  ث��ري  برنامج  وف��ق  متتالية  اأي���ام 
لها  الر�ضمي  الف��ت��ت��اح  و�ضيتم  الأن�����ض��ط��ة، 

من  اجل��اري  جانفي  �ضهر  من   12 من  بداية 
وممثل  واملحلية  الولئية  ال�ضلطات  ط��رف 
املواطنني  خمتلف  بح�ضور  وكذا  الوزارة  عن 
تنظيم  �ضيتم  اأي��ن  الت�ضكيلي،  الفن  وحمبي 
للفنانني  الفنية  اللوحات  ملختلف  معر�ص 
تخ�ص  فنية  ور���ض��ات  جانب  اإىل  امل�ضاركني 
فنية  لوحات  خ��الل  من  الأمازيغي  الطابع 
والمازيغي  العربي  اخلط  احتاد  يف  وور�ضة 
بعدا�ص  �ضمري  والفنان  جبار  نذير  للفنان 
بح�ضور  وهذا  الأمازيغي  للحرقو�ص  وور�ضة 
تالميذ خمتلف املوؤ�ض�ضات الرتبوية من اأجل 
زرع املوروث الفني الأمازيغي وتر�ضيخ املعامل 
التاريخية وكذا م�ضاركة الإقامة اجلامعية 
فاطمة �ضويف من خالل تنظيم ور�ضة لطالبات 

الإقامة وطلبة جامعة ال�ضهيد عبا�ص لغرور 
من تاأطري الفنانني.

ليومية  ب��الغ   ف���وؤاد  اجلمعي  رئي�ص  واأف���اد 
ال�ضاد�ضة  الطبعة  اأن  نيوز"  "الأورا�ص 
لل�ضالون الأمازيغي �ضتعرف تقدمي مداخالت 
نذير  للفنان  التيفيناغ  ح��رف  دلل��ة  ح��ول 
ومداخالت  المازيغية  اللغة  اأ�ضتاذ  جبار 
اإىل  املتحدث  ذات  اأ�ضار  كما  الفنانني،  بني 
لزيارة  تب�ضة  ملدينة  �ضياحية  رحلة  تنظيم 
على  والتعرف  مل�ضات  جمعية  ر�ضيد  معر�ص 
الرتاث اخلن�ضلي يف اطار التواأمة بني وليتي 
على  فنية  حفالت  تتخللها  وتب�ضة،  خن�ضلة 
نا�ضرية  الفنان  تقدمي  من  الفنانني  �ضرف 

وكذا الفنان عادل ال�ضاوي. 

�نطالق فعاليات �ل�شالون �الأمازيغي للفنون �لت�شكيلية يف طبعته �ل�شاد�شة

معاوية. �ص

بمشاركة 50 فنان من داخل وخارج الوطن 



بالهة
ما  البارح  ل�ضاحبو:  الأبله قال  واحد 

رقدت�ص مليح يف القطار
قال لو �ضاحبو : وعال�ص؟
خلاطر  الأب��ل��ه:  ليه  ق��ال 
البال�ضة  يف  راق���د  ك��ن��ت 

الفوقانية
وعال�ص  �ضاحبو:  لو  قال 
م���ا ت��ب��ادل��ت�����ص م���ع م��ول 

البال�ضة التحتانية؟
ق���ال ل���و: ك��ان��ت ف��ارغ��ة 

واحد  حتى  فيها  وماكان�ص 
با�ص نتبادل معاه؟؟!.

مطب 
قالك مرة واحد احلاب�ص دميا ي�ضق�ضيه �ضاحبو: 

وا�ص تغديت؟

خوه  قالوا  النهار  واح��د  هكا  دميا  لوبيا  يقولو:   
احرقتنا عند النا�ص اكذب �ضوي قولو تغديت 

�ضواء، كليت كفتة، تغديت بيتزا.. 
اهلل  و  ق��ال  خدمتلوا  ه��ذاك  اأي��ا 

عندو احلق 
�ضق�ضاه  ه���ذي���ك  ال����غ����دوة   

�ضاحبوا: وا�ص تغديت؟ 
قالو: ب��ي��ت��زا..

 ق����ال����ل����و: وا��������ص م��ل��ي��ح��ة 
)بنينة(؟ 

مغارف   2 كليت  واهلل  ق��ال��و: 
�ضبعت؟؟!.

نكران
واحد قال ملرتو: وا�ص رايك نوليو كيما بكري؟

فرحت مرتو وقالت لو كيفا�ص يا حياتي؟
قالها: يعني ما نعرفك ما تعرفيني؟!

معلومات م�سلية

 املخ 
والعظم 

اأمثال �سعبية

• يف ال�سويد يجب على قائدي ال�سيارات اإ�ساءة 
امل�سابيح دائما حتى يف و�سح النهار.

اأخرى من العامل هناك مكتبة  • يف لندن ودول 
وت�ستاأجر  تدخل  وفيها  االإن�سان"  "مكتبة  ا�سمها 
�سرية  لك  ي�سرد  لكي  �سعبة  حياة  عا�ص  �سخ�ص 

حياته وت�ستمع لها.
اأطول  مدة  طعام  بال  العي�ص  االإن�سان  • باإمكان 

من قدرته على العي�ص بال نوم.
ل�سحة  اأيوا  جمعية  اأجرتها  درا�سة  اأ�سارت   •
ذات  القهوة  اأن  اإىل  املتحدة  بالواليات  الن�ساء 
اأن  حيث  الدموية،  واالأوعية  للقلب  كربى  فائدة 
احتماالت  لديهم  القهوة  يتناولن  الالتي  الن�ساء 
الدموية  واالأوعــيــة  القلب  باأمرا�ص  االإ�سابة 
بن�سبة 24%، وهى ن�سبة اأقل عن غريهن ممن ال 

ي�سربن القهوة.
هو  بالقلق  م�سابا  االإن�سان  يجعل  ما  اأكــرث   •

اجلوع وقلة النوم.
اأنه  • طائر احلمام يعتني جدا ب�سغاره لدرجة 
العمر  وهــو  يوما   40 ملــدة  االأنــظــار  عن  يخفيهم 

الذي ي�سبحون فيه بالغني.

23
modhik@yahoo.com : :اإ�سرتاحةالأورا�س�ساركنا ال�سفحة على الربيد االإلكرتوين

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

جواب 
املحاجية

حاجيتك
 اإذا كنت راي�ص 

وجتمع يف املجال�ص 
خربين على �سي 
ياب�ص يف اأخ�سر 
واأخ�سر يف ياب�ص

حدث يف مثل هذا اليوم
الثامن من �ضهر جانفي

املتحدة  االأمم  وكالة  تاأ�سي�ص  ـ    1949
 - الفل�سطينيني  الالجئني  وت�سغيل  الإغاثة 

االأونروا.
1959 ـ �سارل ديغول يتقلد ر�سميا من�سب 
الفرن�سية اخلام�سة  للجمهورية  اأول رئي�ص 
حتت  اأوال  وزيـــرا  دوبـــري  مي�سال  يعني  و 

�سغط الثورة اجلزائرية.
ديغول  �سارل  الفرن�سي  الرئي�ص  ـ   1961
اجلــزائــر  يف  ا�ستفتاء  اإجــــراء  عــن  يعلن 

لتقرير امل�سري.
الــوطــنــي  ــرح  ــس ــ� امل تــاأ�ــســيــ�ــص  ـ   1963

اجلزائري.
1971 ـ جمل�ص الوزراء يعقد اأول اجتماع 
منه  جــزء  اأكــرب  خ�س�ص   1971 ل�سنة  له 

مل�سكل التعريب.
اأ�سغال  انطالق  اإ�ــســارة  اإعطاء  ـ   1980
العا�سمة  بــاجلــزائــر  اأحــيــاء  ثالثة  بناء 
عني  و  قاريدي  حممد  و  حمدين  "�سعيد 
طرف  من  �سكن   11.000 ت�سم  النعجة" 

الرئي�ص ال�ساذيل بن جديد.
برئا�سة  تفوز  غاندي  اأنــديــرا  ـ   1980

احلكومة الهندية.
بنكية  نقدية  ورقة  ا�ستحداث  ـ   1983
200 دج جزائري و اإ�سدار  جديدة بقيمة 

قطعة نقدية جديدة بقيمة 1 دج.
الفل�سطينية  االنتفا�سة  اندالع  ـ   1987

االأوىل.
امل�ستقلة  الدول  احتاد  تاأ�سي�ص  ـ    1991
والتي جمعت الدول اخلم�سة ع�سر امل�ستقلة 

عن االحتاد ال�سوفياتي.
جنوب  يــ�ــســرب  قـــوي  زلــــزال   -  2006
مقيا�ص  على   6.7 مقدارها  بقوة  اليونان 

ريخرت.
يتبنى  ــدويل  ال ــن  االأم جمل�ص   -  2009
وقف  اإىل  ــي  ــداع ال  1860 رقـــم  ــرار  ــق ال
ــزة يليه  فـــوري الإطـــالق الــنــار يف قــطــاع غ
وذلك  االإ�سرائيلية  للقوات  كامل  ان�سحاب 

الإيقاف احلرب االإ�سرائيلية على القطاع.
ر�سميا  االعــرتاف  تقرر  ت�سيلي   -  2011
بالدولة الفل�سطينية على حدود 67، وهي 
تقرر  التي  اجلنوبية  اأمريكا  دول  �ساد�ص 

االعرتاف.
�سريي�سينا  مارثيباال  انتخاب   -  2015

رئي�سًا ل�سريالنكا.
2017 - مقتل 5 جنود اإ�سرائيليني وجرح 
فل�سطيني  �ساب  نفذه  هجوم  يف  اآخرين   15
يف  �ساحنة  ب�سيارة  القنرب  فـــادي  يــدعــى 

منطقة جبل املكرب جنوب مدينة القد�ص.
لوحات  ثــالث  فيلمي  اختيار   -  2018
ــغ، مـــيـــزوري ولـــيـــدي بــريد  ــن ــي ــب خــــارج اإي
كاأف�سل فيلم درامي وكوميدي على التوايل 
غلوب  الغولدن  جوائز  توزيع  حفل  �سمن 

اخلام�ص وال�سبعني.

تخاريف 
�سي عالوة املو�سطا�ش

عندك تقطع اجلورنان

هههههه

�سي عالوة ينتظر اأ�سئلتكم ليجيب عليها، �ساركونا بها 
modhik@yahoo.com :على الربيد االإلكرتوين
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اللي عطا كلمتو عطا رقبتو

حكـــمة

�لعادة تبد�أ �صخيفة، ثم ت�صبح 
ماألوفة، ثم تغدو معبودة

�شورة م�شحكة

هاي ليكم كيفية 
ال�ضتعمال..

ما�ضي اخلرطي 
يل دايرينو يف 

دياركم؟!

� هل تعلمت من احلياة كل درو�ضها 
لهذا اأ�ضبحت خمرفا؟

�ضلوى بن براهيم باتنة
الدرو�ص  زال  بعد...ما  اأتعلم  مل 
حجر  م��ث��ل  راأ���ض��ي  ع��ل��ى  تتهاطل 
ت�ضتمر  و  ب��در���ص  ال��ربد..���ض��رب��ة 

احلياة؟!.
تقف  األ  احل��ي��اة  ه��ذه  يف  املهم   �

متفرجا؟
حنان �ضعابنة خن�ضلة
واأتاي  وكاوكاو  الفرجة  من  اأكرث 

ما نقدر نقولك والو؟!.
بقنابل  تق�ضف  اأن���ك  �ضمعت   �
عنقودية كل من يتعر�ص ل�ضيا�ضتك 
اخل��اط��ئ��ة يف ت�����ض��ي��ري م���ا ت��ري��د 

ت�ضيريه..خلي البري بغطاه؟
عبدو عطية بريكة

اإذا لقيت فيه املاء خليه بغطاه..
لزم  اإن  بالنووي  يق�ضف  حم�ضوبك 

الأمر؟!.
� وا�ص رايك يف القاتل ال�ضامت؟

ب�ضرى جاب اهلل قاي�ص
متكلم.. لكان  اخلري  فيه  جا  كن 

اهلل يجرينا مّنو؟!.
تكون  حني  كرما  مني  تنتظر  ل   �
وقحا  تكون  حني  لطفا  ول  بخيال 
منافقا..هل  تكون  حني  �ضدقا  ول 

هذه حكمة براأيك؟
نبيل.ع باتنة
مقولة  هذه  حكمة..  لي�ضت  هذه 
يف  �ضخ�ضيتك  ت�ضيع  كيف  تعلمك 
البذيئة  الآخرين  �ضفات  حماكاة 
حيث  من  املجاري  يف  ت�ضيع  وهكذا 

ل تدري!!.



حمافظــة  مقاطعـــة  اأعــوان  متّكــن 
بواليــة  احلامــة  لدائــرة  الغابــات 
ق�سعــة   12 ا�سرتجــاع  مــن  خن�سلــة، 
ن�ســف مهياأة من �سجرة االأرز االأطل�سي 
املحميــة عامليا كانــت معــدة للتهريب، 
كما ا�سرتجع يف ذات العملية التي متت 
بالتن�سيق مــع حمافظ الغابات ورجال 
الــدرك الوطنــي باملنطقــة من�سار اآيل 

ي�ستعمله املخربون يف قطع االأ�سجار.
عملية حجــز الب�ساعة املهربة متت 
بقرية فرينقال يف بلدية احلامة، بعد 
تلقي معلومــات حول حماولــة تهريب 
ق�ســع ن�ســف مهيــاأة مــن طــرف بع�ــص 
موؤكــدة  م�ســادر  وح�ســب  االأ�سخا�ــص 
فــاإن عمليــة التهريــب غالبــا مــا تتــم 
بتواطــوؤ مــن بع�ــص االأعــوان العاملني 
بقطــاع الغابــات لكن يقظــة املواطنني 

خا�ســة منهــم القاطنــني بالقــرب مــن 
الغابــة يقومون بتبليغ اأعــوان الدرك 
اأو م�سالــح االأمــن اأو حمافظة الغابات 
ويتــم  التخريــب يف حينهــا  بعمليــات 
ت�سخري كــل االإمكانيــات والتنقل لعني 

املكــان اأيــن يتــم حجــز الب�ساعــة ويف 
بع�ــص االأحيــان يتم توقيــف املهربني 
بعد �سرائهم للب�ساعة وتقدميهم اأمام 

اجلهات املعنية.
معاوية. �ص

��ضرتجاع ق�ضع م�ضنوعة من هذه �لأ�ضجار �ملحمية عامليا

�ل�ضرطة متكنت من توقيف �جلاين 

مت توقيفهما و�إيد�عهما �حلب�ص

خن�صلة

�صطيف

تب�صة
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اإهتزت بلدية بئر حدادة 
جنوب والية �سطيف على وقع 

حادثة انتحار راح �سحيتها طفل 
يبلغ من العمر 14 �سنة والذي 

عرث عليه م�سنوقا بوا�سطة 
حبل يف �سقف غرفته بامل�سكن 

العائلي، وقامت احلماية املدنية 
قامت بنقل جثة ال�سحية اإىل 

م�سلحة حفظ اجلثث مب�ست�سفى 
عني اآزال، فيما تبقى اأ�سباب 

انتحار الطفل تبقى جمهولة حلد 
ال�ساعة، وفتحت م�سالح االأمن 

حتقيقا ملعرفة مالب�سات هذه 
الواقعة االأليمة.

اإنتحار طفل �شنقا 
بحبل يف بئر حدادة 

ب�شطيف
اأم�ــص، حــي عــني  اأول  �سهــد ع�سيــة 
مو�ــص ببلديــة �سطيــف، جرميــة قتــل 
ب�سعــة راح �سحيتهــا �ســاب "م.ن" يبلغ 
18 �سنــة والــذي تعر�ــص  مــن العمــر 
لطعنــات قاتلــة على يــد �ساحب حمل 
لبيــع ال�ساي بعــد خــالف بينهما تطور 
ومت  خنجــر،  با�ستعمــال  اعتــداء  اإىل 
نقــل ال�سحيــة اإىل امل�ست�سفى اجلامعي 

حيــث فــارق احليــاة متاأثــرا بجروحه 
اخلطرية، وتدخل اأفراد االأمن مبا�سرة 
ودون اأي تاأخــري حيث قامــوا بتوقيف 
اجلــاين، فيما فتحت الفرقة اجلنائية 
بامل�سلحة الوالئية لل�سرطة الق�سائية 
التابعــة الأمــن والية �سطيــف حتقيقا 

معمقا يف مالب�سات هذه احلادثة. 

تـــم ت�سليــط عقوبــة عامــني حب�ــص 
نافــذة علــى كهــل يبلغ مــن العمــر 53 
�سنــة، فيمــا مت احلكــم علــى زوجتــه 
بنف�ــص املــدة "موقوفة النفــاذ" وذلك 
على خلفية تقدم �سيدة ببلدية الونزة 
اإىل م�سلحــة اأمن الدائــرة ببالغ حول 
تعر�سهــا للن�سب واالحتيــال من طرف 
�سخ�ــص وزوجته، حيث باعــا لها كمية 
مــن امل�سوغــات مقابل مبلــغ مايل قدره 

حــوايل 100 مليــون، قبــل اأن تكت�سف 
فيما بعد اأنها  مقلدة وغري اأ�سلية واأنها 
تعر�ست للن�سب واالحتيال وبعد اإمتام 
كافــة االإجــراءات مت تقــدمي امل�ستبه 
فيهما اأمام العدالة اأين �سدر يف حقهما 
االإيــداع  دون  نافــذة  حب�ــص   عامــني 
بالن�سبــة للمراأة اأمــا بالن�سبة لزوجها 
فقد �ســدر �سده عامني حب�ــص نافذ مع 

االإيداع.

مقـتل �شـاب بطعنات خنجـر
 على يد �شاحب حمل لبيع ال�شاي

زوجان يحتاالن على �شيدة ويبيعانها 
جموهرات مغ�شو�شة بالونزة

تدخلــت الوحدة الثانوية للحمايــة املدنية بالونزة 
ليلــة االثنــني اإىل الثالثـاء، من اأجــل اإ�سعاف وحتويل 
عائلــة مــن ثالثــة اأفــراد تــرتاوح اأعمارهــم بــني 05 
غثيــان  حالــة  يف  وجــدوا  بعــد  �سنــة  و36  �سنــوات 
و�سيــق يف التنف�ــص جــراء ا�ستن�ساقهــم لغــاز اأحــادي 
اأك�سيــد الكربــون املنبعث مــن مدفاأة، حيــث مت تقدمي 
االإ�سعافــات الالزمــة لهــم وحتويلهــم اإىل ا�ستعجاالت 

م�ست�سفى الونزة. 

�سي الأورا�سي..
ياح�سرة  ـــارت...  ـــه ان ــاذ  ــت ــس االأ� قيمة 
ظهرت  ما  يومها  يوم  من  "االأوجاوت"... 
ما بانت... خايفني من قريني واأنا �سيدك 
يعطيه  ال  ال�سيء  فاقد  �سادت...  واليوم 
مهما �سارت.. وفرولو اجلو املالئم ما عليكم 

المي لو قريحتو ما جادت...

وجب �لكالم

hamzalaribi005@gmail.com

يف اأحد املن�سورات ملغرتبة جزائرية قالت اأنها قدمت 
وعندما  عائلتها  رفقة  العطل  اإحــدى  يف  اجلزائر  اإىل 
و�سلوا اإىل العا�سمة قاموا با�ستئجار �سيارة للتنقل اإىل 
والية من واليات منطقة االأورا�ص، لكن املغرتبة اأكدت 
اأنها وبعد دقائق من انطالقهم من العا�سمة اأ�سرت على 
اإىل غاية  اأال يكملوا الرحلة ليال واأن يبيتوا يف فندق 
يف  ليال  ال�سيارة  عرب  التنقل  اأن  وقالت  ال�سباح  حلول 
اجلزائر اأمر خطري لهول ما راأت من تهور لل�سائقني، ظنا 

منها اأن ال�سياقة نهارا تختلف عن ال�سياقة يف الليل.
فاإن  يوميا،  اأالحظه  ما  منطلق  من  اأقولها  �سراحة، 
الوترية  بهاته  ال�سياقة  يف  والع�سوائية  التهور  ا�ستمر 
ال�سخ�ص  فيه  ي�سبح  زمن  اإىل  �سن�سل  فاإننا  يف اجلزائر 
الذي يعيد �سيارته م�ساء اإىل "امل�ستودع" �ساملة املحرك 
تلك  فيه  ت�سبح  زمن  اإىل  ن�سري  فنحن  حمرتفا،  �سائقا 
اال�سطدامات  التي ن�ساهدها يف اأفالم "االأك�سن" عادية 
يحتكم  ما  اآخر  املرور  قانون  اأن  هو  مالحظ  هو  ما  الأن 
الواليات  بع�ص  ويف  عامة  اجلزائر  يف  ال�سائقون  اإليه 
خا�سة كوالية باتنة على �سبيل املثال، واأرى اأن التهور 
املرور  قانون  احــرتام  وعــدم  ال�سياقة  يف  والع�سوائية 
�سائق  كل  وتفكري  ال�سائقني  الأنانية  راجع  اأ�سلوب  لهو 
الطريق  م�ستعملي  ينا�سب  ما  ال  �سخ�سيا  ينا�سبه  فيما 
له  لكل منهم احلق يف اال�ستفادة مما يكفله  كاأ�سخا�ص 

املرور". "قانون 
يف  ال�سيا�سية  ال�ساحة  على  يحدث  ما  ربطت  لطاملا 
الطرقات اجلزائرية، وبالتايل  اجلزائر مبا يحدث يف 
ال�سائق  تفكري  اأ�سلوب  اأن  اأي  بال�سائقني،  ال�سيا�سيني 
تفكري  باأ�سلوب  كبري  حــد  اإىل  �سبيه  لهو  اجلــزائــري 
ال�سيا�سي اجلزائري اأو ذلك ال�سخ�ص الذي يريد الظهور 
ال�سيا�سية  املمار�سة  يف  فالع�سوائية  �سيا�سي،  اأنه  على 
اإ�سدار  يف  والتهور  ال�سياقة  يف  بالع�سوائية  �سبيهة 
اإلقاء  عند  بعمق  التفكري  وعــدم  ال�سيا�سية  القرارات 
ال�سائقني  تفكري  بعدم  �سبيه  لهو  ال�سيا�سية  اخلطابات 
ال�سيا�سي  التلون  طريقة  واإن  التوقف  يف  الرغبة  عند 
�سبيهة  لهي  "وقحة"  بطريقة  املــبــادئ  عن  والتخلي 
الطريق  على  اأخرى  جهة  اإىل  جهة  من  ال�سائق  بتنقل 
دون اإ�سعار االآخرين وبطريقة "م�ستفزة"، وهذه جمرد 
اأمثلة ب�سيطة عن اأوجه ال�سبه بني ال�سيا�سي اجلزائري 
الطرقات  على  يحدث  فما  لذلك  اجلزائري،  وال�سائق 
حوادث  اإىل  مرة  كل  يف  "حرب" توؤدي  من  اجلزائرية 
ي�سبط  الــذي  "القانون  ــرتام  اح عــدم  ب�سبب  كارثية 
اأنها فن هو نف�ص  ال�سياقة" والذي يظهر ال�سياقة على 
"حرب" اأي�سا ال  ما يحدث على ال�ساحة ال�سيا�سية من 
ت�ستند اإىل اأية مبادئ وال الأية قوانني وال الأية اأخالق، 
قبل  اجلزائر  يف  ال�سيا�سة  اأخلقة  ميكن  فال  وبالتايل 
ب�سرورة  واإقناعه  اجلزائري"  الفرد  "عقلية  اأخلقة 
لتفادي  زمــان  اأي  ويف  مكان  اأي  يف  "القوانني"  احــرتام 

االإ�سطدامات.

ال�شيا�شة اجلزائرية
 وحرب الطرقات

متكنت فرقة البحث والتدخل باأمن والية خن�سلة، 
من  نــاري  �سالح  حيازة  ق�سية  يف  �سخ�ص  توقيف  من 
من  الذخرية  و�سناعة  رخ�سة  دون  ال�سابع  ال�سنف 

الن�سف اخلام�ص لغر�ص اال�ستعمال ال�سخ�سي.
جاء ذلك بعد ا�ستغاللها ملعلومات حول حيازة اأحد 
عملية  وبعد  رخ�سة  دون  ناري  �سالح  على  االأ�سخا�ص 
التفتي�ص مت العثور على �سالح ناري عيار 12 من �سنع 
كمية  اإىل  باالإ�سافة  اخلراطي�ص  من  وكمية  ايطايل 
من مادة البارود االأ�سود بوزن 300 غرام، و35 ذخرية 
من ال�سنف ال�سابع، وحزام ع�سكري، ليتم خالل هذه 

العملية حجز االأ�سياء امل�سبوطة.

 03 اأم�ص، بالطريق الوطني رقم  اأ�سفر، حادث مرور وقع 
يف اإقليم بلدية جرمة، عن اإ�سابة �ساب يبلغ من العمر  29 
الذي متثل يف  �سنة بجروح متفرقة، كما جنم عن احلادث 
ا�سطدام �سيارة �سياحية واآلة حفر، اإ�سابة �سائق اآلة احلفر 
الطبية  العيادة  اإىل  نقله  والذي  �سنة   54 العمر  البالغ من 

املتعددة اخلدمات باملعذر.

تدخل اأم�ص، املركز املتقدم للحماية املدنية و�سط مدينة 
قاملة، بور�سة البناء الرتكية على م�ستوى طريق بن جراح، 
الطابق  مــن  �سنة   59 العمر  مــن  يبلغ  عامل  �سقوط  بعد 
الرابع، حيث اأ�سيب على اإثرها بجروح بليغة يف الراأ�ص مع 
اأمل يف الكتف االأي�سر، ليتم اإ�سعافه يف عني املكان ونقله اإىل 

م�ست�سفى احلكيم عقبي بقاملة.

اإنقـــاذ عائلة من املــوت 
ب�شبب دخان مدفاأة بالونزة

حجز �شـالح ناري وكمية من الذخرية 

جريحان يف ا�شطدام
 بني �شيارة واآلة حفر بجرمة

�شقـــوط خطري لعـامـل 
من الطابق الرابع بور�شة بناء 

ل�شو�س "االأرز االأطل�شي" ي�شاعفون ن�شاطهم بتواطوؤ من عمال بقطاع الغابات!
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