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زانة البي�ضاء

امل�ضروع متت برجمته 
دون جت�ضيده على اأر�ض الواقع

ت�ضاعد وترية االحتجاجات 
وملف ال�ضكن "ُيلّغم" الو�ضع

بعد حرمانهم من الرتقية
 رغم جناحهم يف امل�ضابقة

تاأخر الربط ب�ضبكة الغـاز
 وتركيب العدادات

رغم اإ�ضناد امل�ضروع ل�ضركة تركية

اأغلقوا طريقا و�ضّبوا جاّم غ�ضبهم على امل�ضوؤولني

مواطنون يغلقون طريقا 
وطنيا للمطالبة بالغـاز 

تالميذ يحلمون مبدر�صة 
ابتدائيـة يف عني جا�صـر

غلـيان يف اجلبهة 
االجتماعية باأم البواقي

بياطرة يطالبون 
بلجنة حتقيق وزارية

�صكان قرى �ص�صار وخــريان 
يهددون بت�صعيد احتجاجهم

غ�ش مف�صوح يف اجناز 
�صكــنات "عــدل" 

ببوحلــاف الدير

�صكان "الدرمون" يحتجون 
ويطالبـــون بالكــهرباء
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�ضجارات و�ضغوط يومية

ندرة يف لقاحـات 
االأطفال باملراكز 
ال�صحية ب�صطيف
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بالــوادي املروريــة  املجــزرة  يف  باتنــة  مــن  قتلــى   3 من بينهم املمثلة امل�ضرحية لبنى قا�ضمي

�ص 24

جتـار فو�صويون يحتجون 
ويهددون باالنتحار بباتنة

احتج اأم�ص، الع�سرات من التجـار اأمام مقر 
بلدية باتنـة، بعد منعهم من مزاولة ن�ساطهم 

ب�سكل فو�سـوي، حيث يقوم املعنيون بعر�ص 
�سلعهم على الطرقات واالأر�سفة، خا�سة على 

�ص 04م�ستوى حي 84 م�سكن بو�سط املدينة...

طالبوا بحلول بعد منعهم من عر�ض �ضلعهم

مطالب برفع التجميد عن م�سروع امل�ست�سفى اجلامعي اجلديد بعد عجز م�ست�سفى بن فلي�ص تلبية الطلب 

�سباب هددوا باالنتحـار من فوق اأ�سطح عمارات حي 84 م�سكن

تنا�صد نقابـة االأطباء اال�صت�صفائيني بوالية باتنة، اجلهات املعنية والقائمون على قطاع ال�صحة بالوالية 
من اأجل التدخل وتدعيم امل�صت�صفى اجلامعي "بن فلي�ص التهامـي" بتجهيزات اإ�صافية، بالنظر اإىل اأن املتوفرة 

حاليا باتت غري كافية ال�صتيعاب العدد الكبري من املر�صى القادمني من داخل الوالية وخارجها وهو االأمر الذي 
اأزم الو�صع اأكرث �صواء مب�صلحة اال�صتعجاالت اأو حتى على م�صتوى خمتلف االأق�صام االأخرى...

نقابة الأطبـاء طالبت بتدعيمه بتجهيزات طبية اإ�ضافية 

�ص 04

م�شت�شفى باتنة اجلامعي يغرق يف النقائ�ص

احتاد اجليل ال�ضاعد قاي�ض

�ص 14

ا
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نوارة بوبري

حركة عدم "االنتهاز"
قد تتمكن اجلزائر يف نه�ستها اجلديدة 

من اأن تنف�ص الغبار على دبلوما�سيتها 
املن�سية التي ارتبطت با�سم "الكادر" 

�سابقا وت�سوهت على اإثره لتعيد لها 
مكانتها اخلا�سة واملميزة، وهاهي اليوم 

ت�سارك يف موؤمتر برلني لتقدم كلمتها 
بهذا ال�ساأن علها تكون  "حم�سر خري" 

و�سببا يف اإ�سقاط التدخل الع�سكري 
باالأرا�سي الليبية، لتدخل حركة جديدة 

وتكون مباِدرة و�سّباقة ك�سابق عهدها يف 
اخلروج عن دائرة النزاعات الدموية 

وا�ستغالل الظروف ال�سيا�سية لبع�ص 
الدول اجلريحة من اأجل فر�ص ال�سيطرة 

والهيمنة وا�ستغالل الرثوات.
فالتدخل هنا جاء من باب "حق 

اجلرية" وكما عودت العامل  فاجلزائر 
ت�سري  وفق مبداأ عدم التدخل يف ال�سوؤون 

الداخلية الأي بالد، مقابل عدم تدخل 
اأي جهات خارجية ب�سوؤونها اخلا�سة 

وكما كانت خالل حقبة تاريخية م�ست 
اأحد االأقطاب الهامة واأع�ساء حركة 

اأطلق عليها ا�سم "حركة عدم االنحياز"، 
�سيكون لها ال�سرف ال�ستحداث ولو معنويا 
حركة عدم االنتهاز، التي قد جتنب ليبيا 
ال�سقيقة حربا �سرو�سا ت�ستنزف ما تبقى 

منها وهي يف غنى عن كل حركة وقرار 
مت�سرع.

فقد ا�سراأبت االأعناق لهذه امل�ساركة 
التي �سينال فيها املوقف والراأي 

اجلزائري اهتمام الراأي العام العاملي، 
رغم اأن بع�ص اجلهات من املغرب ال�سقيقة 

وملاآرب اأخرى مل تتاأخر يف الرتويج 
لفكرة ا�ستبعاد املغرب من املوؤمتر بتواطوؤ 

جزائري، لتحاك موؤامرة �سد ليبيا 
برعاية جزائرية على اأن الرباط مل 

تكن لتقبل امل�ساركة فيها، نا�سني متنا�سني 
ق�سية ال�سحراء الغربية املعلقة منذ 

عقود من الزمن، ب�سبب تواطوؤ حقيقي 
مل تخفه التالعبات االإعالمية واالأقوال 

ال�سف�سطائية التي تبناها الناطقون 
الر�سميون با�سم املغرب.

بطاقة حمـــــــــراء

قال: عبد الرزاق ق�سوم 
)رئي�س جمعية  العلماء امل�سلمني اجلزائريني(

الدين  علماء  يطلع  اأن��ه  وع��دين  "تبون   ...
ملقرتحات  النهائية  الوثيقة  على  باجلزائر 
تعديل الد�ستور، لإبداء راأيهم حولها، واإ�سافة 
ما ينق�سها يف اجلانب املتعلق بالأمور الدينية 

للأمة".
ال  ما  زب��ر  باالإمكان  وه��ل  راج���ل...  يا  قلنا: 

يتما�شى مع الدين؟

auresbook

علق �سكان خن�سلة ودوائرها على خرجة وايل الوالية كمال نوي�سر امليدانية، التفقدية مل�سروع 2000 + 2000 �سكن 
اجتماعي، مبعية ال�سلطات املحلة وكذا مدراء القطاعات ذات ال�سلة بامل�سروع، اأين وقف على مدى تطبيق التعليمات 
)ديوان  امل�سروع  على  امل�سرفني  طرف  من  االلتزامات  وكذا  ال�سابقة  امليدانية  اخلرجات  حمل  كانت  التي  والتو�سيات 
الرتقية والت�سيري العقاري و�سركة كو�سيدار( باأن نف�ص الكالم واخلطاب الذي طاملا �سمعوه يتكرر، مطالبني الوايل اأكرث 
اأن هذه  "الر�سمي" خ�سو�سا ن�سبة اال�سغال وكذلك تاريخ نهاية االأ�سغال ومواعيد الت�سليم معتربين  دقة باإعطائهم 

املعلومات املتحورة حول خرج وتفقد واأ�سى وبرفقة ال تهمهم.

بعدما كذبت الكثري من امل�سالح املواقع واملرا�سد املتخ�س�سة يف ت�سنيف اجلامعات على م�ستوى العامل، والتي دوما ت�سع 
"اأن اجلامعة اجلزائرية  اجلامعة اجلزائرية يف جداول الرتتيب اأو ال ت�سنفها متاما، يعرتف الوزير اجلديد ويقول 
"نحن يف مفرتق طرق من حيث الكم والكيف" داعيا الباحثني اإىل  لي�ست معروفة دوليا وغري م�سنفة عامليا" موؤكدا 
التجند يف تعزيز م�سروع البحث العلمي والرتكيز على املحتوى موؤكدا اأنه لي�ص مهما باللغة االجنليزية اأو الفرن�سية، 

واإمنا همه الرتكيز على املحتوى.

للجزائر  غياب  وبعد  الزمن  من  العقد  يقارب  ما  بعد 
ممثلة  كــدولــة  ــة  ــي ــدول ال الــفــعــالــيــات  خمــتــلــف  يف 
برئي�سها، متكنت اجلزائر اأم�ص من ت�سجيل ح�سورها 
املحافل  اإىل  تعود  اأن  من  �سيادة ومتكنت  ذات  كدولة 
الدولية ممثلة برئي�ص اجلمهورية بعد ان كانت متثل 
انتظرها  التي  اللحظة  وبهذه  ودبلوما�سيني،  بوزراء 

على  اجلزائريني  من  الكثري  علق  طويال  اجلزائريون 
االأمر باأنه ورغم كل �سيء اإال اأن اأهم ما تاأتى للجزائر 
بعد قرابة العام من احلراك هو رئي�ص ميثلها وميثل 
و�سك  على  كانت  مــوؤمتــرات  يف  قــوي  بح�سور  �سعبها 
وتب�سر  حكمة  لوال  اجلزائر  يف  الو�سع  تناق�ص  اأن 

ال�سرفاء والوطنيني يف البالد.

لي�ــص املر�ســى فقــط مــن يقفــون يف طوابــري طويلة يف 
امل�ست�سفــى اجلامعي "بن فلي�ــص التهامي" بباتنة، بل حتى 
العمــال واملوظفــني كل �سبــاح وكل م�ســاء، ذلــك الأن جهاز 
"ت�سجيل احل�سور بالب�سمة" اخلا�ص بهم قد بات عاجزا 
عن قــراءة الب�سمات، االأمر الذي يدفــع باملوظف الإعادة 
املحاولــة مرار ليتم التعرف على ب�سمته، يحدث هذا رغم 
معرفــة امل�سوؤولني يف امل�ست�سفى باالأمر اإال اأنهم مل يتخذوا 

االإجراءات الالزمة الإ�سالح اجلهاز اأو ا�ستبداله.

هي قيمــة م�ستحقات ال�سرائب التــي مل حت�سل منذ �سنوات، 
التــي �ســرح بها املديــر العــام لل�سرائب كمــال عي�ســاين، كا�سفا 
عــن ا�سرتاتيجية جديدة لقطاعه مــن �ساأنها حت�سيل ال�سرائب 
م�ستقبال، موؤكدا يف �سياق ذي �سلة دخول االعفاءات ال�سريبية 
للموؤ�س�ســات النا�سئــة حيز التطبيــق، وانطالق عمليــة اح�ساء 
االثريــاء. وتوقــع عي�ساين ان حت�ســل مديريــة ال�سرائب هذا 
العام ما ال يقل عن 150 مليار دينار على مدار �سنة 2020، مقرا 
بوجــود �سعوبــات يف العملية لقلــة الو�سائل املاديــة والب�سرية 
والتكنولوجيــة لتغطيــة واليــات الوطن، كما ك�ســف عن  �سروع 
م�ساحلــه بالتعاون مع وزارة الداخلية يف اح�ساء االثرياء عرب 

الرتاب الوطني حت�سريا لفر�ص �سريبة جديدة على الرثوة.
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ال يكاد مير يوم من دون اأن ُي�سجل فيه حادث مروري مروع 
اأو اأحداث يف اأ�سواأ احلاالت.. وقد بداأ عام 2020 بداية 
غري موفقة وحمزنة و كارثية بارتفاع "مرعب للحوادث 

املرورية..حيث اأ�سبحت الطرقات حت�سد اأرواح اجلزائريني 
باجلملة و"ُتْردي" بع�سهم على مقاعد االإعاقة وال�سدمة..
وقد اأ�سبح اجلزائري مهددا باملوت ب�سبب تهور ال�سائقني 

واهرتاء الطرقات ورداءة و�سائل النقل على اختالفها..
فكل هذه العوامل وغريها اجتمعت لتكون املرتب�ص االأول 

باأرواح م�ستعملي الطرقات هذه االأخرية التي تفتقد لكثري 
من االآليات املتطورة التي حتد من املجازر املرورية واجلرائم 
اأي�سا..اأو على االأقل توفري اأدنى م�ستويات الرقابة الدورية 

والتوثيق من خالل ن�سر كامريات على طول الطرقات وفر�ص 
غرامات مالية على كل خمالف متهور..و�سحب رخ�ص 

ال�سياقة ملدة تكون رادعة فعال للحد من هذه املجازر التي تهز 
يوميا االأ�سر اجلزائرية وت�سلب فردا من اأفرادها اأو تبيدها 

اإبادة جماعية..
وعلى الدولة اأن تكون �سارمة بهذا ال�ساأن وتتوجه نحو 

ترقية ال�سالمة املرورية و�سمانها عن طريق اإن�ساء منظومة 
خمت�سة مهمتها احلد من  ُم�سببات حوادث الطرقات على 

اختالفها وتفعيل الرقابة على املركبات وال�سائقني على حد 
�سواء، خا�سة �سائقي الوزن الثقيل واحلافالت الذين ميار�سون 
"اإرهابا" مربجما على غريهم من م�ستعملي الطريق والنتيجة 
مئات من القتلى وال�سحايا االأبرياء الذين يخلفون من ورائهم 

اأيتاما وعائالت مكلومة..
فاإىل متى هذا ال�سمت "الرهيب" الذي متار�سه الدولة 

واملواطن..فاالأوىل لكونها مت�ساهلة يف تطبيق القوانني 
وتفعيل امل�ساريع وحتيينها وتكوين ال�سائقني وتاأهيلهم 

ملمار�سة هذه املهنة مب�سوؤولية عالية..اأما الثاين وهو 
املواطن فلكونه يغ�ص الطرف عن املمار�سات "اجلنونية" 

التي حتدث اأمامه من ا�ستعمال للهواتف النقالة وا�ستخدام 
لل�سرعة املفرطة وقد كان من املفرت�ص اأن يحتج على مثل 

هذه املمار�سات والتبليغ عنها اإن لزم االأمر.. الأنه كثريا 
ما ي�ستكي املواطنون من تهور ال�سائقني ومن كون اأكرثهم 

يتعاطون "املمنوعات" لتهوين الطريق كما يدعون وهذا ما 
ي�ستلزم اإخ�ساع كل �سائق اإجباريا للفح�ص للتاأكد من �سالمته 
واأهليته للقيادة..واإىل متى �سنكتفي باإح�ساء موتانا والبكاء 

والتح�سر..وت�سدر الدول االأكرث تخلفا وت�سررا..يف حني 
تبقى احللول رهينة "وعي" غائب وم�سوؤولية "مغيبة" و�سعب 

ال يعرف حقوقه من واجباته؟!.

الإثنني  09 ينار 2970/ 20  جانفي 2020 املوافق لـ 24 جمادى الأوىل 021441

زووووووم الأورا�س....

هذه ال�سورة ماأخوذة 
من اإحدى الور�سات 
اخلا�سة مب�سروع 

�سكني بوالية تب�سة، 
حيث اأن الت�سققات يف 

ظهرت  "االأ�سا�سات" قد 
يف بداية االأ�سغال، 

فاإذا كان هذا الغ�ص يف 
البداية فكيف �ستكون 
�سورة ال�سكنات عند 

ت�سليمها؟ اجلواب 
عند اجلهات املخولة 

مبكافحة الغ�ص خا�سة 
اإذا كان االأمر يتعلق 

بغ�ص من "�سركة 
تركية".

�صماح خميلي

الأورا�س بلو�س+

امل�سوؤول االأول  اأن يقوم  امللحة يف  العديد من بلديات ومناطق والية باتنة عن رغبتهم  عرب �سكان 
الأن  ذلك  الوالية،  ومناطق  بلديات  خمتلف  اإىل  اأي  اإليهم،  م�ستمرة  فجائية  بزيارات  الوالية  عن 
ا�ستفادة  اإىل  اأف�ست  قد  املا�سية  القليلة  االأيــام  يف  الــوايل  بهما  قام  اللتان  املفاجئتني  الزيارتني 
املناطق التي متت زيارتها من م�ساريع وعطايا يف حني ال زالت العديد من البلديات واملناطق يف والية 
باتنة من�سية تفتقر الأدنى �سروط احلياة كاملاء والكهرباء، فهل يعلم امل�سوؤول االأول عن الوالية اأن 

وزهرو"؟ واحد  "كل  ملبداأ  تخ�سع  نظره  يف  امل�سوؤولية  اأن  اأم  امل�سوؤولية  "العدل" اأ�سا�ص 



وفاة  حالة   12

و46 جريح يف حادث 
مرور بالوادي

لقي 12 �صخ�صا حتفهم واأ�صيب 46 
اآخرين بجروح متفاوتة اخلطورة يف 

حادث مرور وقع اأم�ص االأحد بالطريق 
الوطني رقم )03( يف �صقه الرابط  
بني بلدية ا�صطيل )التي تبعد 140 

كلم ( �صمال عا�صمة والية الوادي 
وبلدية اوما�ص  بوالية ب�صكرة ح�صبما 

اأفادت به احلماية املدنية.
وياأتي هذا احلادث املروري اثر 

ا�صطدام مبا�صر بني حافلتني وقع 
يف حدود ال�صاعة  الثانية �صباحا 

االأوىل تعمل على اخلط الرابط بني 
)ورقلة وجيجل( والثانية تعمل على 
م�صتوى اخلط �صطيف ورقلة وح�صب 

التحقيقات االأولية فاإن �صبب احلادث 
يرجع لل�صرعة املفرطة كما اأو�صح 

مدير احلماية املدنية بالوالية.
ومت نقل املوتى اإىل م�صلحة حفظ 

اجلثث باملوؤ�ص�صة اال�صت�صفائية 
العمومية باملقاطعة  االإدارية 

باملغري، كما مت اإجالء اجلرحى )عدد 
منهم يف حاالت  خطرية جدا( اإىل 

م�صلحة اال�صتعجاالت بنف�ص املوؤ�ص�صة 
اال�صت�صفائية. وقد فتحت امل�صالح 

االأمنية املخت�صة حتقيقا معمقا ملعرفة 
اأ�صباب ومالب�صات هذا  احلادث.

املجيد  عبد  اجلــمــهــوريــة،  رئي�ص  ثمن 
تبون، وقف اإطالق النار املبدئي املتو�صل 
اجلزائر  ا�صتعداد  واأعلن  ليبيا  يف  اإليه 

الحت�صان احلوار بني اأ�صقائها اللبيبني.
األقاها  واأ�صاد الرئي�ص تبون خالل كلمة 
يف قمة برلني، بكل اجلهود الهادفة التي 
امل�صتويات  خمتلف  يف  اجلزائر  بها  قامت 

من اأجل التو�صل اإىل حل �صيا�صي.
وتابع رئي�ص اجلمهورية: ''اإين واثق من 
قدرة ال�صعب الليبي على جتاوز حمنته لو 
اأممي  اإ�صراف  حتت  الفر�صة  لهم  منحت 
وانتهاج  احلــــــوار  اإىل  لدفعـــــه  حمايد 
اإىل  للتو�صـــل  الوطنية  امل�صاحلـــــة 
اأمن  ت�صمــــن  �صاملة  �صيا�صـــية  ت�صوية 

ليبيا وا�صتقرارها''.
واأكد الرئي�ص تبون باأننا مطالبون اليوم 
املعامل  وا�صحة  طريق  خــارطــة  بو�صع 
الهدنة  تثبيت  ت�صمل  للطرفني  وملزمة 
الليبية  االأطــــراف  تــزويــد  عــن  والــكــف 
اإىل  بالعــــودة  ودعــــــــوته  بال�صـــــالح 

طاولة احلوار.

يف  الوطني  ال�صعبي  املجل�ص  مكتب  اأحـــال 
�صليمان  املجل�ص  رئــيــ�ــص  تــراأ�ــصــه  اجــتــمــاع 
عبد  النائب  عن  احل�صانة  رفــع  طلب  �صنني 
وتر�صح  القانونية.  اللجنة  اإىل  وايل  القادر 
حزب  قائمة  عن  وايل  الــقــادر  عبد  النائب 
يف  م�صتغامن  بوالية  الوطني  التحرير  جبهة 
وزير  من�صب  �صغل  كما   ،2017 ت�صريعيات 
االأ�صغال العمومية وكذلك وزير املوارد املائية 
كان  وقبلها  �ــصــالل.  املــالــك  عبد  حكومة  يف 

�صغل من�صب  واليا يف عدة واليات كما  املعني 
االأمني العام لوزارة الداخلية.

رئي�ص  ا�صتقالة  تلت  التي  الفرتة  وعرفت 
بوتفليقة  العزيز  عبد  ال�صابق  اجلمهورية 
مطلع اأفريل املن�صرم درا�صة عدة طلبات رفع 
احل�صانة عن نواب يف املجل�ص ال�صعبي الوطني 
لالأفــــالن  ال�صابق  العــــــام  االأمني  اأهمهــــــم 
للجــــــدل  املثري  والــرملــاين  جميعي  حممــد 

بهاء الدين طليبة.

املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئي�ص  اأعطى، 
الــــوزراء  جمل�ص  اجــتــمــاع  عــقــب  تــبــون، 
بتنفيذ  تعليمات  ال�صبت،  يــوم  املنعقد 
وحدة  مليون  ي�صم  جديد  �صكني  برنامج 
مليون  وت�صليم  ال�صيغ  مبختلف  �صكنية 
املمتدة  الفرتة  يف  �صكنية،  وحدة  ون�صف 

بني �صنتي 2020 -2024.
اجتماع  يف  اجلــمــهــوريــة،  رئي�ص  واألـــح 
املواطن  حق  �صمان  على  الــوزراء،  جمل�ص 
على  عمل  ملخطط  وفقا  الئــق،  �صكن  يف 
''�صيا�صة  تطبيق  نحو  القطاع  يتجه  اأن 
االعتبار  يف  تاأخذ  حقيقية''  عمرانية 
الرتاث،  على  وحتافظ  املعمارية  املعايري 
ذات  لــالأ�ــصــر  االأولـــويـــة  فيها  متــنــح  كــمــا 
الدخل ال�صعيف، من خالل اإعداد خمطط 
عمل ينبثق من قرارات رئي�ص اجلمهورية 
ال�صيد عبد املجيد تبون، ح�صب ما جاء يف 

بيان جمل�ص الوزراء.
لـــوزراء  توجيهات  يف  الرئي�ص  و�ــصــدد 
ــع خمطط  ــاع، عــلــى �ـــصـــرورة و�ــص ــط ــق ال
تعبئة  خالل  من  ال�صكنات  اإنتاج  لتكثيف 
املالية، وا�صتكمال  للموارد  ناجع  وتوجيه 
جديد  برنامج  واإطــالق  اجلاري  الرنامج 
يخ�ص اجناز مليون وحدة �صكنية مبختلف 
ال�صيغ للفرتة 2020-2024 اإ�صافة اإىل 
ت�صليم مليون ون�صف مليون وحدة �صكنية 

يف اآفاق 2024.
ــان املــتــمــخــ�ــص عن  ــي ــب وحــ�ــصــب نــ�ــص ال
االجتماع، اأكد الرئي�ص اأن برنامج ال�صكن 
 682 ــن  م اأزيــــد  ت�صمن   2019 ل�صنة 
االجنـــاز،  طـــور  يف  �صكنية  وحـــدة  ـــف  األ
البيع  ب�صيغة  م�صكن   273.500 منها 
م�صكن  و217.500  بــاالإيــجــار''عــدل'' 
م�صكن  ـــف  األ و114  اإيـــجـــاري   عــمــومــي 
املدعم،  والــرتقــوي  الت�صاهمي  ب�صيغتي 
ترقوي  �صكن  األف   22 حوايل  جانب  اإىل 

عمومي وحوايل 55 األف �صكن ريفي.
وطــالــب الــرئــيــ�ــص مــن مــ�ــصــوؤويل قطاع 
الـــوزراء  جمل�ص  على  املعرو�ص  ال�صكن، 
برنامج  يف  امل�صجل  العجز  امت�صا�ص  على 
البنايات  اإ�صكالية  معاجلة  و   ''2 ''عــدل 
 120.000 اجنــاز  وا�صتئناف  القدمية 
جتزئة اجتماعية للتكفل بطلبات ال�صكن 

يف واليات اجلنوب واله�صاب العليا.
واأمر رئي�ص اجلمهورية،  وزير الداخلية 
و وزير ال�صكن باإن�صاء اآلية خا�صة ملراقبة 
و�صعية البيوت الق�صديرية ومنع جتددها 
التواطوؤ  مظاهر  خمتف  مبحاربة  ت�صمح 
موؤكدا  املخالفني،  على  عقوبات  وتطبيق 
هذا  على  نهائيا  الق�صاء  اإلــزامــيــة  على 

النمط من االأحياء عر الرتاب الوطني.

موعد  عن  الوطنية،  الرتبية  وزارة  ك�صفت 
املهنية  االمــتــحــانــات  نــتــائــج  ــن  ع االإعـــــالن 
واأ�صتاذ  رئي�صي  اأ�صتاذ  رتبة  اإىل  للرتقية 
واأو�صحت  الثالث.  التعليمية  للمراحل  مكون 
االإعــالن عن  �صيتم  اأنــه  لها،  بيان  ــوزارة يف  ال
على  االثنني  اليوم  االمتحانات  هــذه  نتائج 

ال�صاعة الثالثة م�صاءا.
نف�ص  يف  القوائم  ن�صر  �صيتم  اأنــه  واأ�صافت، 
م�صتوى  عــلــى  الــتــوقــيــت  نــفــ�ــص  ويف  الــيــوم 

مديريات الرتبية.
للتذكري، فقد اجتاز اأزيد من 62 األف اأ�صتاذ 
)ابتدائي،  الــثــالث  التعليمية  االأطــــوار  يف 
املهنية  االخـــتـــبـــارات  ثـــانـــوي(  مــتــو�ــصــط، 

لاللتحاق برتبة اأ�صتاذ رئي�صي  واأ�صتاذ مكون 
بعنوان �صنة 2019 يوم 31 دي�صمر املا�صي. 
التكفل  اإطـــار  ــذه االخــتــبــارات يف  وتــاأتــي ه
التعليمية  املــراحــل  يف  االأ�ــصــاتــذة  برتقية 
من�صب  األف   45 تخ�صي�ص  مت  حيث  الثالث، 

بعنوان �صنة 2019.
اأن  اإىل  ال�صدد  ــذا  ه يف  الــــوزارة  واأ�ــصــارت 
املكونني  االأ�صاتذة  لرتبة  املهنية  االمتحانات 
واالأ�صاتذة الرئي�صيني )دورة 2019( تخ�ص 
42.677 يتم ترقيتهم عن طريق االمتحان 
قوائم  يف  الت�صجيل  طــريــق  عــن  اأو  املهني 

التاأهيل وفق التنظيم ال�صاري املفعول.

اأعلنت وزارة الداخلية واجلماعات املحلية، 
اأجال  متديد  عن  لها،  بيان  يف  ــد  االأح اأم�ص 
اأداء  قرعة  بعملية  اخلا�صة  الت�صجيالت 
ملدة  2020و2021  ملو�صمي  احلــج  فري�صة 

خم�صة )15( ع�صر يوما اإ�صافية.
الداخلية  وزارة  "تنهي  البيان  يف  وجـــاء 
اإىل  العمرانية  والتهيئة  املحلية  واجلماعات 
الراغبني  واملواطنني،  املواطنات  كافة  علم 
يف امل�صاركة يف عملية القرعة الأداء فري�صة 
تقرر  ــه  ان  2021 و   2020 ملو�صمي  ــج  احل
ع�صر  خم�صة  ملدة  الت�صجيالت  اآجــال  متديد 
ال�صبت  يوم  لغاية  وهذا  اإ�صافية،  يوم   )15(
الفاحت من فيفري القادم بدال من يوم ال�صبت 
18 جانفي 2020، بهدف اإعطاء فر�صة اأكرث 

للت�صجيل".
واأو�صح ذات البيان اأنه تقرر"تاأجيل اإجراء 
القرعة ملو�صم 2020 و2021 اىل غاية يوم 
ال�صبت 8 فيفري 2020 بدال من يوم ال�صبت 

املقبل". جانفي   25
املعنيني  املواطنني  بيانها  يف  ــوزارة  ال ودعت 
اإىل "التعجيل با�صتكمال ت�صجيلهم واالإعداد 
لهاته  ال�صرورية"  �صفرهم  جلــوازات  امل�صبق 
العملية، م�صرية اإىل اأن عملية القرعة "�صتتم 

لل�صنتني معا 2020 و2021".
حج  متطلبات  لبحث  بال�صعودية  بلمهدي 

2020
الدينية  الــ�ــصــوؤون  وزيـــر  اأمــ�ــص  ــوم  ي با�صر 
واالأوقاف يو�صف بلمهدي، زيارته اإىل اململكة 
العربية ال�صعودية والتي من املنتظر اأن متتد 

اإىل غاية 24 جانفي املقبل.
اللقاءات  اإطـــار  يف  ــارة  ــزي ال ــذه  ه وتــنــدرج 
ال�صوؤون  وزيـــر  يجريها  الــتــي  الــتــ�ــصــاوريــة 
ووزير  بلمهدي  يو�صف  ـــاف  واالأوق الدينية 
ــعــودي بــغــر�ــص بحث  ــرة الــ�ــص ــم ــع احلـــج وال
ملو�صم  احلجاج  ومتطلبات  �صروط  ومناق�صة 

لـ2020. املوافق  هجري   1441

من  معني  عدد  تعيني  �صلطة  منح  عن  تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئي�ص  اأعلن 
اإطارات الدولة للوزير االأول، عبد العزيز جراد، بهدف تخفيف اإجراءات التعيني 

يف املنا�صب ال�صامية.
وجاء يف بيان ملجل�ص الوزراء خالل اجتماعه م�صاء ال�صبت: ''بعد ا�صتنفاذ جدول 
اإجــراءات  تخفيف  وبهدف  اأنه  اجلمهورية  رئي�ص  اأعلن  ــوزراء،  ال اجتماع  اأ�صغال 
التعيني يف املنا�صب ال�صامية للدولة وت�صريع حركة م�صتخدمي الوظائف العمومية 
ال�صامية، قرر حتويل �صلطة تعيني عدد معني من اإطارات الدولة اإىل الوزير االأول، 

وهذا يف اإطار احرتام االأحكام الد�صتورية املعمول بها''.
ومنذ انتخابه يف دي�صمر املا�صي، اأعلن الرئي�ص تبون نيته اإجراء تعديل د�صتوري 
اأيام  ُيقل�ص مبوجبه �صالحيات الرئي�ص ل�صالح الوزير االأول والرملان، وعنينّ قبل 
جلنة خراء الإعداد م�صودة د�صتور جديد، ُتنهي عملها يف مار�ص القادم، ثم ُيطرح 

ال�صتفتاء �صعبي.
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رئي�ش اجلمهورية يوؤكد ا�صتعداد اجلزائر
 الحت�صان احلوار بني االأطراف الليبية

زغماتي يطلب رفع احل�صانة على وزير �صابق

الرئي�ش تبون يعلن اإطالق برنامج
 �صخم مبليون وحدة �صكنية 

االإعالن عن نتائج م�صابقات الرتبية اليوم

متديد اأجال الت�صجيالت لقرعة احلج 
اإىل غاية الفاحت من فيفري القادم

الوطني
تبون مينح �صلطة تعيني اإطارات 

الدولة للوزير االأول
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عنوان واحد يجمعنا

يعاين مرتب�سـو قطاع التكوين املهني 
ممن يزاولون درا�ستهم مبلحقة اأوالد 
�سالم، من ظروف متدر�ص جد �سعبة 
امللحقة  هــذه  افتقـار  ظــل  ب�سبب 
ــا يف ذلك  الــتــجــهــريات مب الأبــ�ــســط 
التاأهيل  واإعــادة  للرتميم  افتقارها 

والتهيئة.
طموحات  اإىل  تــرقــى  ال  امللحقة 
الذين  �ــســالم  اأوالد  �سباب  واآمــــال 
بطريقة  ــة  ــس ــدرا� ال ــن  ع تــوقــفــوا 
وف�سلوا  خمتلفة  الأ�سباب  نظامية 
االجتاه نحو التكوين املهني ملا يوفره 
مهن  تعلم  فــر�ــص  مــن  ـــري  االأخ ــذا  ه
هوؤالء  اأن  غري  العمل،  �سوق  يطلبها 
قطاع  تدهور  حقيقة  مع  ا�سطدموا 
ذات  بلديتهم  يف  املهني  التكوين 
الكثافة ال�سكانية املعتربة، حيث اأن 
هذا الفرع هو باالأ�سا�ص تابع ملوؤ�س�سة 
بلدية  يف  املتواجدة  املهني  التكوين 
مروانة، كما اأن هذه امللحقة املهرتئة 
االخت�سا�سات  من  الكثري  توفر  ال 
تدري�ص  على  فقط  تقت�سر  حيث 
حني  يف  مرتب�سة،  لـ20  اخلياطة 
الإدخــال  �سالم  اأوالد  �سباب  يطمح 
ـــدة مــفــيــدة  ـــدي ــات ج ــس ــا� ــس ــ� ــت اخ
االآيل،  االإعــالم  راأ�سها  وعلى  ومهمة 
والتدفئة  املــعــمــاريــة،  والــكــهــربــاء 
ال�سحي  والـــرتكـــيـــب  املـــركـــزيـــة، 

والتربيد  االأملنيوم،  وجتارة  والغاز، 
من  وغــريهــا  والتكييف  ال�سناعي، 
والهامة  ال�سرورية  االخت�سا�سات 
املنطقة  �سباب  مــن  الكثري  ح�سب 
الذين اأكدوا باأن هذه االخت�سا�سات 
العمل  �ــســوق  يف  الــدخــول  تخولهم 
ذاته  ال�سياق  يف  مطالبني  ب�سهولة، 
املوؤهلني  االأ�ساتذة  من  طاقم  بتوفري 
ال�سري  ي�سمنون  للملحقة  وم�سريين 
ي�سمح  مبــا  لها  وااليــجــابــي  احل�سن 
ظــروف  يف  بالتعلم  للمتمدر�سني 

مواتية.
باإعادة  هـــوؤالء  طالب  ذلــك  وغــري 
يعاين  ــتــي  ال للملحقة  ــار  ــب ــت االع
الرتنيت  ــادة  م مــن  امل�سنوع  �سقفها 
اإىل  بـــاالإ�ـــســـافـــة  مـــن االهـــــــرتاء، 
اأر�سيتها املهرتئة، مطالبني يف ال�ساأن 
باإ�سافة  تو�سيعها  ب�سرورة  ــه  ذات
مزودة  وور�ــســات  وحــجــرات  اأق�سام 
بالتجهيزات واملعدات وجعلها خا�سة 
تابعة  ولي�ست  �سالم  اأوالد  ببلدية 
باالإ�سافة  اأخــرى،  بلدية  اأيــة  اإىل 
هذه  يف  التدفئة  توفري  �سرورة  اإىل 
حاليا  تفتقر  اأنها  خا�سة  ــرية  االأخ
من  الكثري  منع  ــذي  وال املرفق  لهذا 
لتعلم  بها  االلــتــحــاق  مــن  الفتيات 
االخت�سا�ص  تعترب  التي  اخلياطة 

الوحيد املتوفر فيها حاليا.

الوقت  حان  باأنه  االأطباء،  وقال 
ــروع  ـــن مــ�ــس لـــرفـــع الــتــجــمــيــد ع
الذي  اجلديد  اجلامعي  امل�ست�سفى 
كان من املقرر اأن تنطلق به االأ�سغال 
التجميد،  ي�سمه  اأن  قبل  مدة  منذ 
ــاء  ــوع خــا�ــســة يف ظـــل وجــــود ال
م�ستوى  على  به  اخلا�ص  العقاري 
القطب العمراين حملة 3، كما اأن 

املمثلني عن االأطباء اال�ست�سفائيني 
العديد  قــدمــوا  االأ�ــســاتــذة  وكـــذا 
املعنية  لل�سلطات  املــرا�ــســالت  مــن 
احلل  كونه  املطلب  ذات  اأجــل  من 
التي  الكثرية  للم�ساكل  الوحيد 
يغرق فيها قطاع ال�سحة بالوالية 

منذ مدة طويلة.
ذات  اأكـــــدت  مــتــ�ــســل  �ـــســـاأن  ويف 

الطبية  الــكــفــاءات  اأن  املــ�ــســادر، 
خمتلف  ويف  مــتــوفــرة  بــالــواليــة 
قـادرة  غري  اأنها  اإال  التخ�س�سات 
النقائ�ص  ب�سبب  مهامها  اأداء  على 
وغياب التجهيزات وحتى االأدوية، 
منها  ي�ستفيد  التي  الكمية  كــون 
جميع  تلبي  ال  اجلامعي  امل�ست�سفى 
العديد  يلجاأ  اأيــن  االحتياجات 

ــاالت  احل يف  اإعطائها  اإىل  منهم 
الق�سوى  لل�سرورة  اأو  اخلــطــرية 
املر�سى،  ا�ستياء  يف  يت�سبب  ممــا 
امل�ست�سفى  اأن  اإىل  ــافــة  بــاالإ�ــس
طبي  هيكل  مبثابة  بات  اجلامعي 
اأنه غري  اإال  املر�سى فقط  ي�ستقبل 

قادر على عالج معظمهم.

ي�ستكي �سكان احلي اجلديد "بركان 
جا�سر  عني  قا�سة" ببلدية  بن  علي 
اإجناز  يف  تاأخر  من  باتنة،  بوالية 
رغــم  بحيهم  ابــتــدائــيــة  ــة  مــدر�ــس
فرتة  منذ  اإجنازها  م�سروع  برجمة 
طويلة، وهو ما اأثر �سلبا على اأبنائهم 
النق�ص   اإىل  بالنظر  املتمدر�سني 
الفادح لو�سائل النقل املدر�سي الذي 
يوؤرق  يومي  هاج�ص  مبثابة  اأ�سبح  

االأولياء ب�سكل يومي.
الكبري  اأن االكتظاظ  ال�سكان  وقال 
على  درا�ــســي  مو�سم  كل  مع  امل�سجل 
دفعهم  ــي  ــس املــدر� الــنــقــل  ــالت  ــاف ح
اأن  اإال  املعنية  ال�سلطات  ملرا�سلة 
اآذانا  ال�ساعة  حلد  تلق  مل  مطالبهم 
حت�سلت  �ــســكــوى  وحــ�ــســب  �ساغية 
منها  ن�سخة  على  نيوز"  "االأورا�ص 
اإىل  �سالفا  املذكور  احلي  �سكان  اأ�سار 
فيما  املتمدر�سني  االأطــفــال  معاناة 
يخ�ص م�سكلة النقل رغم تخ�سي�ص 
غري  اأنها  اإال  �سغرية  حافلة  البلدية 
كافية بالنظر اإىل حجم �سكان احلي 
اأ�سار ن�ص ال�سكوى اإىل  املتزايد، كما 
ما  املدر�سي  النقل  و�سائل  نق�ص  اأن 
دفع باالأطفال املتمدر�سني اإىل قطع 
مبقاعد  لاللتحاق  كبرية  م�سافات 
الدرا�سة التي تبعد عن مقر �سكناهم 
ب�سع كيلومرتات وهو ما زاد من حدة 
معاناتهم، وذكر امل�ستكون اأن التاأخر 

ـــاز مــدر�ــســة ابــتــدائــيــة متت  يف اإجن
م�ستوى  على  م�سروعها  بــرجمــت  
على  �سلبا  يوؤثر  اأن  �ساأنه  من   احلي 
الدرا�سي  اأبناءهم  حت�سيل  م�ستوى 
�سيما واأنه كان من املفرو�ص اإجنازها 

فور ت�سليم �سكنات احلي.
ظروف  اأن  امل�ستكني  ذات  واأ�ــســاف  
يواجهها  التي  ال�سعبة  التمدر�ص 
ب�سكل  اأثــر  املتمدر�سون  االأطــفــال 
خا�ص على االأطفال الذين يدر�سون 
اإىل  بالنظر  التح�سريي،  الطور  يف 
الكبرية  واملعاناة  ال�سعبة  الظروف 
التي يدفعون ثمنها الأجل االلتحاق 
وف�سل  تــزامــنــا  الــدرا�ــســة  مبقاعد 

ال�ستاء.
من جهة اأخرى عرب اأولياء التالميذ 
عن ا�ستياءهم ال�سديد جراء املعاناة 
يتعر�سون  ملا  يوميا  يتكبدونها  التي 
قطعهم  جراء  يومية  اأخطار  من  له 
الغالب  يف  يكونون  طويلة  م�سافات 
تقاطع  م�ستوى  عــلــى  لــهــا  عــر�ــســة 
املــزدوج  الوطني  بالطريق  الطرق 
خطرا  ح�سبهم  ي�سكل  ما   75 رقــم 
وعلى  االأطــفــال،  حياة  على  كبريا 
قاطنو  طالب  الو�سع  هــذا  خلفية 
احلي �سرورة االلتفاتة اجلادة اإىل 
املتمثل  مطلبهم  يف  والنظر  حيهم 
مدر�سة  م�سروع  باإجناز  االإ�سراع  يف 

ابتدائية.

اأقـدم اأم�ص، ع�سرات املواطنني 
ببلدية زانة البي�ساء يف والية 

باتنة، على غلق الطريق الوطني 
رقم 75 الرابط بني باتنة 

ووالية �سطيف، تنديدا بتاأخر 
م�ساريع الربط ب�سبكة الغـاز 

الطبيعي وكذا الكهرباء الريفية.
وقال املحتجون الذين ينحدرون 

من قرية درابلة، اأن ما اأّجج 
غ�سبهـم اأكثـر هو ربط بع�ص 
امل�ساتي املجاورة بذات املادة 

الطاقويـة، فيما مت اإق�سائهم 
من هذه العملية رغـم ال�سكاوي 

واملـرا�سالت املقدمة مـرارا 
وتكـرارا اإىل ال�سلطات املحلية، 
اإال اأنهم مل ينالوا �سوى الوعـود 

يف ظل �سيا�سة الهروب اإىل االأمـام 
التي ينتهجها امل�سوؤولون املحليون، 

م�سيفني اأن منطقتهم تعاين 

التهمي�ص والوا�سح للعيان يف 
ظل جملة امل�ساكل التي تتخبط 

فيها على غرار غياب الكهرباء 
الريفية واالهرتاء الكبري يف 

�سبكة الطرقات وامل�سالك وغريها 
من النقائ�ص التي حولت حياتهم 

اإىل جحيم حقيقي، وطالب 
املعنيون الذي اأغلقوا الطريق 

بالتعجيل بربط منطقتهم بالغاز 
الطبيعي بعيدا عن �سيا�سة 

الت�سويف والهروب اإىل االأمام.
هذا ودفع هذا االحتجاج املفت�ص 

العام لوالية باتنة وكذا مدير 
الطاقة، اإىل زيارة البلدية 

والتحاور مع ممثلني من املحتجني، 
حيث متت طماأنتهم بربط امل�ستة 

والعديد من م�ساتي البلدية 
ب�سبكة الغاز الطبيعي يف القريب 

العاجـل. 

تنا�شد نقابـة االأطباء اال�شت�شفائيني بوالية باتنة، اجلهات املعنية والقائمون على قطاع ال�شحة بالوالية من اأجل التدخل وتدعيم امل�شت�شفى اجلامعي 
"بن فلي�س التهامـي" بتجهيزات اإ�شافية، بالنظر اإىل اأن املتوفرة حاليا باتت غري كافية ال�شتيعاب العدد الكبري من املر�شى القادمني من داخل الوالية 

وخارجها وهو االأمر الذي اأزم الو�شع اأكرث �شواء مب�شلحة اال�شتعجاالت اأو حتى على م�شتوى خمتلف االأق�شام االأخرى.

نقابة الأطبـاء طالبت بتدعيمه بتجهيزات طبية اإ�ضافية 

م�شت�شفـى باتنـة اجلامعـي يغرق يف النقــائ�ص
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قطاع التكوين املهني خارج 
االهتمامات باأوالد �شالم

تالميذ يحلمون مبدر�شة 
ابتدائيـة يف عني جا�شـر

احتج اأم�ص، الع�سرات من التجـار 
بعد  باتنـة،  بلدية  مقر  ـــام  اأم
منعهم من مزاولة ن�ساطهم ب�سكل 
املعنيون  يقوم  حيث  فو�سـوي، 
الطرقات  على  �سلعهم  بعر�ص 
م�ستوى  على  خا�سة  واالأر�سفة، 

حي 84 م�سكن بو�سط املدينة.
لهجة  مــن  املــحــتــجــون  ــد  ــّع و�ــس
امل�سائية،  الفرتة  يف  احتجاجهم 
جماعيا  باالنتحـار  هددوا  حيث 
عمارة  فوق  �سعودهم  بعد  وذلك 
بحي 84 م�سكن، مطالبني بحلول 
خــالل  مــن  مل�سكلتهم،  جــذريــة 
تخ�س�ص اأماكن معينة لهم، �سيما 
واأن العديد منهم يعتمد على هذا 
العي�ص،  لقمة  توفري  يف  الن�ساط 
الـــذي  الــنــ�ــســاط  هـــذا  اأن  كــمــا 
املهنة  مبثابة  يعتبـر  يزاولونه 
املتوفـرة يف ظل ال�سح الذي يعرف 
ال�ساأن  يف  م�سيفني  العمل،  �سوق 
ال�سلطات  ــب  واج مــن  ــاإن  ف ــه  ذات
اأو  حمـــالت  تخ�سي�ص  املحلية 

على  ناهيك  الفئــة  لهذه  اأ�سواق 
من  الكثري  يف  يعتمد  املواطن  اأن 
ل�سراء  الفئة  هذه  على  االأحيان 

احتياجاته.
املكلف  اأكـــد  ال�سياق  ذات  ويف 
ـــــاالإعـــــالم بـــبـــلـــديـــة بــاتــنــة  ب
ــوؤالء  ه اأن  نيوز"،  لـ"االأورا�ص 
التجار ميار�سون عملهم بطريقة 
فو�سوية، كما اأن ال�سلطات و�سعت 
التجارة  هــذه  ملحاربة  �سيا�سة 
التي  الــكــثــرية  للم�ساكل  نــظــرا 
الطرقات  غلق  �سيما  عنها  تنجم 
ال�سياق  ذات  يف  م�سيفا  وغريها، 
مبطالبهم  ـــذت  اأخ البلدية  اأن 
�سيتم  اأي حل  واأن  بعني االعتبار 
ال  لكن  حينه،  يف  عنه  االإعـــالن 
لهم  خم�س�ص  برنامج  اأي  يوجد 
حاليا، اإال اأنه من واجب البلدية 
حماربة هذه التجارة الفو�سوية 
جتارية   وحمــالت  اأ�سواق  وو�سع 

نظامية للنهو�ص بهذا الن�ساط.

امل�ضروع متت برجمته دون جت�ضيده على اأر�ض الواقع

�ضباب يطالبون باإعادة تهيئة وتو�ضيع امللحقة 
وفتح تخ�ض�ضات جديدة

طالبوا بحلول بعد منعهم من عر�ض �ضلعهم
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جتـار فو�شويون يحتجون 
ويهددون باالنتحار بباتنة

مواطنون يغلقون طريقا وطنيا 
للمطالبة بالغـاز 

زانة البي�ضاء



عا�شت اأم�س، واليـة اأم البواقي، على وقع بداية اأ�شبوع �شاخنة باالحتجاجات، اأين انفجر مواطنون غ�شبا 
يف وجه م�شوؤوليهم مطالبني برفع اللب�س عن بع�س امللفات خا�شة تلك املتعلقة بال�شكن مبختلف اأنواعه.

تب�سـة

خن�سلة

�ضجارات و�ضغوط يومية 

وحدة   3000 اإجناز  م�سروع  ي�سهـد 
�سكنية ب�سيغة البيع باالإيجار ببلدية 
بوحلاف الديـر يف والية تب�سة، غ�سا 
مف�سوحا يف االإجنـاز، فامل�سروع الذي 
�سهد عدة عراقيل اأهمها عدم و�سول 
واإ�سناده  االإجنــاز  �سركات  مع  اتفاق 
التي  الــرتكــيــة  الــ�ــســركــات  الإحــــدى 
تعهدت بت�سليمه يف االآجال املحددة، 
التي  بالطريقة  امل�ستفيدون  تفاجئ 

اأجنزت بها �سكناتهم.

اجناز  يف  الغ�ص  ف�سيحة  وفــجــرت 
3000 �سكن ق�سية التالعب مب�ساريع 
ال�سكنات  جــل  اأن  خا�سة  ال�سكن، 
تخلو  ال  الــ�ــســيــغــة  ــذه  ــه ب املــنــجــزة 
للعيان  ظاهرة  ونقائ�ص  عيوب  من 
لل�سلطات  تــدخــل  ي�ستدعي  ب�سكل 
لتجنب الكارثة وهو ما اأظهرته �سور 
تداولتها بداية هذا االأ�سبوع العديد 
االجتماعي  التوا�سل  �سفحات  مــن 
�سيا�سة  ــورة  ــ�ــس ــال ب ــق  ــوث ت والـــتـــي 

املنظر  مــيــزت  الــتــي  "الربيكوالج" 
على  يظهر  التي  للعمارات  اخلارجي 
اإىل  باالإ�سافة  االعوجاج،  جدرانها 
تطرح  التي  االأخرى  النقائ�ص  بع�ص 
عدة ت�ساوؤالت حول ا�ستمرار �سيا�سة 
االأمر  تعلق  واإن  حتى  "الربيكوالج" 
مبوؤ�س�سة اأجنبية بعد اأن كان مقت�سرا 
على املوؤ�س�سات املحلية، فهل �ستتدخل 
الو�سع  ال�سلطات وتقف على حقيقة 

اأم اأن اجلميع متواطئ ؟.

من  املق�سيون  البياطرة  االأطباء  طالب 
املهني  االمــتــحــان  يف  الناجحني  قائمة 
للرتقية من رتبة طبيب بيطري اإىل رتبة 
الوزارة  خن�سلة،  بوالية  بيطري  مفت�ص 
املعنية بفتح حتقيق حول املنا�سب امللغية 
والتي كان عددها خم�سة منا�سب امتحن 
اإىل من�سب  لتتحول  اأطباء  �سبعة  الأجلها 
تن�سيب  بـــوادر  تظهر  ومل  فقط  واحــد 

�ساحبه بعد.
ال�سنة  اإىل  تعود  فالق�سية  وللتذكري 
البياطرة  االأطــبــاء  اأجــرى  اأيــن  املا�سية 
االمتحان املذكور خالل �سهر رم�سان ليتم 
مدة  وبعد  ناجحني  خم�سة  عن  االإعــالن 
ا�ستالم  الناجحون  فيها  ترقب  معينة 
حما�سر تن�سيبهم ا�ستلمت اجلهات املعنية 
تعليمة ح�سب بع�سهم تفيد باأنه مت اإلغاء 

ما  واحد،  من�سب  اإىل  وتقلي�سها  املنا�سب 
اأثار ا�ستياء االأطباء الذين ترقبوا حقهم 
كغريهم    2017 �سنة  منذ  الرتقية  يف 
طالت  كما  االأخــرى،  الواليات  اأطباء  من 
�سبب  حــول  كــثــرية  تــ�ــســاوؤالت  الق�سية 
مثل  من  امل�ستفيد  ومن  املنا�سب  تقلي�ص 
و�سعت  التي  الالم�سوؤولة  القرارات  هذه 
الوالية يف املراتب االأخرية وعلى م�ستوى 
اأن االن�سغال قد  عديد القطاعات، ورغم 
هذه  اأن  اإال  امل�سوؤولة  اجلهات  اإىل  رفــع 
االأخرية مل حترك �ساكنا اآم اأنها مل تتلقى 
بع�ص  ح�سب  املعنية  الوزارة  من  ردود  اأي 

امل�سادر.
احلكومة  يف  اجلــديــدة  الــتــغــريات  ــع  وم
بفتح  مطلبهم  البياطرة  االأطــبــاء  جــدد 
من  اأنــزلــت  التي  الق�سية  حــول  حتقيق 

خدمة  يف  ظلت  اإطـــارات  واأهمية  قيمة 
اإعــادة  وكــذا  طويلة،  ل�سنوات  الــدولــة 
االعتبار لهذه الفئة التي ظلت �سائعة يف 

ظل غياب وزارة م�ستقلة تتكفل بها.

ــر  ـــ ــص مــدا�ــس ــ� ــع تـــعـــرف هــــذه االأيـــــــام ب
من  مــوجــة  وخـــريان  �س�سار  بلديات  وقـــرى 
ب�سبكة  ربطهم  تاأخر  ب�سبب  االحتجاجات، 
ــدادات،  ــع ال تركيب  وكـــذا  الطبيعي  الــغــاز 
واحتج ال�سكان املنحـدرون من قرى،  بوزقلة 
وتربدقة ب�س�سـار وهلة وتاغربيت وبوزنداق 
والتابعة  ــريان،  خ ببلدية  ــرتاب  ال واقلـوع 
تاأخر  عقب  �س�سار  االإدارية  للمقاطعة  كلها  

ربطهم ب�سبكة الغاز الطبيعي وعدم  تركيب 
العدادات من طرف �سركة �سونلغاز.

بحركة   ــة  ـــ بــوزقــل قــريــة  ــكــان  ــس � وقــــام 
عن  معربين  الوكالة،  مقر  اأمام  احتجاجية 
الربد  موجة  ب�سبب  يعانونه  ملــا  تذمرهم 
التي ت�سهدها املنطقة هذه االأيام، اأين وجد 
م�سوؤولو هذه البلديات اأنف�سهم عاجزين عن 
مواجهة غ�سب هوؤالء واال�ستجابة ملطالبهم 

لهجتهم  من  ي�سعدون  ال�سكان  جعل  ما  وهو 
بغلق  وقت  اأقــرب  يف  اال�ستجابة  تتم  مل  اأن 
بع�ص  واأن  علما  العمومية،  واملرافق  املقرات 
1و2  القروي  والتجمع  كتاغربيت  القرى 
م�سروع  باأن  املفرو�ص   من  كان  والــذي  بهلة 
الربط ب�سبكة الغاز قد انتهى اإال اأن املقاول 
حاليا  يقبع  ــغــال  االأ�ــس لــه  اأ�ــســنــدت  الـــذي 

بال�سجن.

برودة  من  القرية  به  تتميز  ما  ظل  ويف   
ـــاإحلـــاح  من  ــديــدة، يــطــالــب الــ�ــســكــان وب �ــس
بقوة  ال�سفقة  بف�سخ  �سونلغاز  مــ�ــســوؤويل 
امل�سروع  وت�سليم  القانون  وتطبيق  القانون 
كل  عــن  بعيدا  اأخـــرى  مقاوالتية  ملوؤ�س�سة 
�سونلغاز  م�سوؤويل  طرف  من  اإقناع  حماولة 
ال  �س�سار  و  ــريان  خ بلديات  واأن   خ�سو�سا 

تتعدى ن�سبة الربط فيها 30 باملائة.

ي�ستكي العديد من �سكان منطقة الدرمون الواقعة بني ثليجان 
يعتمد  حيث  الريفية،  بالكهرباء  ربط  عدم  املاحلة،  والعقلة 
بهذه  منازلهم  لربط  الع�سوائية  التو�سيالت  على  منهم  الكثري 
طلباتهم  من  الرغم  على  اأنه  املعنيون  وقال  احليوية،  الطاقة 
امل�ستمرة لل�سلطات املحلية يف كل مرة بالتدخل، اإال اأن االأمر بقي 
يراوح مكانه رغم تلقى العديد من الوعود التي بقيت جمرد كالم 

لال�ستهالك.
 ونظم ال�سكان وقفة احتجاجية، اأغلقوا فيها الطريق باحلجارة 

والعجالت املطاطية، موؤكدين اأن مطلبهم املتعلق بربط الكهرباء 
يعود اإىل عدة �سنوات، واأ�سار ال�سكان الغا�سبون اإىل اأنه وبالرغم 
من منطقتهم م�سنفة �سمن املناطق الريفية اإال انه ال يعد عائقا 
املحلية  ال�سلطات  مطالبني  مبطلبهم،  االهتمام  دون  يحول 
بالكهرباء  حيهم  ربط  مطلبهم  اأن  م�سيفني  بان�سغالهم،  التكفل 
�سدة  ونق�ص  الع�سوائي  الربط  خيوط  مع  معاناتهم  واإنــهــاء 
اأجهزتهم  التيار الكهرباء التي حرمت �سكان احلي من ا�ستعمال 

الكهرومنزليـة التي اأ�سبحت عبارة عن ديكور تزين به املنازل.

غ�ص مف�شوح يف اجناز �شكنات "عدل" ببوحلاف الدير 

بياطرة يطالبون بلجنة حتقيق وزارية

�شكان قرى �ش�شار وخريان يهددون بت�شعيد احتجاجهم

�شكان "الدرمون" يحتجون ويطالبون بالكهربــاء

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

ت�ضاعد وترية الحتجاجات وملف ال�ضكن "ُيلّغم" الو�ضع

"يل  مب�ستة  املــواطــنــني  عــ�ــســرات  وقـــام 
على  االجتنابي  الطريق  بغلق  بوزيد" 
اأم  مبدينة  ال�سمالية  اجلــهــة  م�ستوى 
حركة  يف  تام  �سلل  اإىل  اأدى  ما  البواقي 
املخت�سة  امل�سالح  تاأخر  ب�سبب  ال�سري، 
ال�سكن  مبنحة  اخلا�ص  ال�سطر  �سرف  يف 
املجل�ص  عــهــدة  منذ  والــعــالــقــة  الــريــفــي 
ال�سعبي البلدي ال�سابق، مطالبني امل�سالح 
عملية  يف  ــراع  ــس واالإ� بالتدخل  املعنية 

�سرف املنحة الإمتام �سكناتهم الريفية.
ع�سرات  اأمــ�ــص،  عــاد  ال�سياق  ذات  ويف 
البواقي،  اأم  مبدينة  املقيمني  املواطنني 
مطالبني  الوالية،  مقر  اأمــام  لالحتجاج 
بو�سع حل جذري مل�سكل القطع االأر�سية 
الــتــي طــالــت مـــدة االإعــــالن عــن قائمة 
االحتجاج  هذا  وجاء  منها،  امل�ستفيدين 
ـــل مــن اأ�ــســبــوع مــن قــيــام اأربــعــة  بــعــد اأق
اجلماعي  باالنتحار  بالتهديد  �سباب 
اأج�سادهم  بتقطيع  منهم  اثنني  وقيام 
مطالبني  البي�ساء،  االأ�سلحة  بوا�سطة 
املــ�ــســالــح الــوالئــيــة بـــاالإعـــالن الــفــوري 
امل�ستفيدين  مــن  اال�سمية  القائمة  عــن 
ك�سفت  جهته  من  االأر�ــســيــة،  القطع  من 

اأن  البلدي،  باملجل�ص  م�سوؤولة  م�سادر 
بلديات  ت�سنيف  مــن  املــديــنــة  اإقــ�ــســاء 
من  ا�ستفادتها  دون  حال  العليا،  اله�ساب 
ح�س�ص  وكــذا  االأر�سية،  القطع  ح�س�ص 
عدد  اإحــ�ــســاء  مت  فيما  ـــرى،  اأخ �سكنية 
بال�سبكات  وتزويدها  التح�سي�سات  من 
يف  م�ستقبال  ا�ستغاللها  ليتم  احليوية 
خمتلف امل�ساريع التنموية وال�سكنية على 

حد تعبري ذات امل�سدر. 
حمتجون  قام  البي�ساء  عني  بلدية  ويف 
التاأخر  ب�سبب  الــبــلــديــة،  مــقــر  بــغــلــق 
اال�سمية  الــقــائــمــة  عـــن  االإعــــــالن  يف 

�سكن   1200 ح�سة  مــن  للم�ستفيدين 
املحلية  ال�سلطات  وفاء  وعدم  اجتماعي 
عن  االإعالن  حول  قدمتها  التي  بالوعود 
حيث   ،2019 �سنة  نهاية  قبل  القائمة 
جتاوز عدد ملفات طالبي ال�سكن 18 األف 
�سنة   60 الـ  �سنهم  ملف ومنهم من جتاوز 
ومل يتح�سلوا بعد على �سكنات اجتماعية، 
كما احتج امل�ستفيدون من القطع االأر�سية 
امل�سالح  مطالبني   ،2017 �سنة  ــالل  خ
ومنحهم  و�سعيتهم  بت�سوية  املعنية 
الرتاخي�ص القانونية لالنطالق يف عملية 

ب�ضبب الإجحاف يف القوانني اخلا�ضةبناء �سكناتهم.

رغم اإ�ضناد امل�ضروع ل�ضركة تركية

بعد حرمانهم من الرتقية رغم جناحهم يف امل�ضابقة

تاأخر الربط ب�ضبكة الغـاز وتركيب العدادات

اأغلقوا طريقا و�ضّبوا جاّم غضضبهم على امل�ضوؤولني

اأودعوا ملفاتهم قبل �ضنتني

للتن�سيقية  الــوطــنــي  املــنــ�ــســق  اأكـــد 
الرتبية  وم�سريف  مل�ساعدي  الوطنية 
ال�سرق  لــواليــات  لــقــاء جــهــوي  ــالل  خ
لطرح  �سطيف  بــواليــة  تنظيمه  مت 
اأهـــم االنــ�ــســغــاالت الــتــي يــعــاين منها 
قطاع  يف  واملــ�ــســتــجــدات  ال�سلك  هـــذا 
قرابة  حت�سي  الـــوزارة  اأن  الرتبية، 
9000 م�ساعد تربوي وم�ساعد رئي�سي 
للزوال  اآيلة  رتب  يف  م�سنفني  للرتبية 
بني �سنف 7 و8 وهذا ب�سبب االإجحاف 
الرتبية،  لقطاع  اخلا�سة  القوانني  يف 
الوطني  ــوم  ــس ــر� امل ــع  و�ــس مــنــذ  وهـــذا 
لالأجور  اال�ستداللية  ال�سبكة  املت�سمن 
�سنة 2007 والذي كان جمحفا يف حق 

هذه الفئة وفئات اأخرى.
وا�سح  حممد  الوطني  املن�سق  وح�سب 
رقم  للقطاع  ــص  ــا� اخل الــقــانــون  ـــاإن  ف
بالقانون  08/315 والذي مت تعديله 
جاء  والذي  واملتمم  املعدل   12/240
القانون  ــالالت  ــت اخ بع�ص  لت�سحيح 
ال�سابق واإعطاء هذه الفئة حقها لكنه 
ب�سبب  االأول  مــن  اإجــحــافــا  اأكــرث  كــان 
اإىل  للرتقية  التعجيزية  الــ�ــســروط 
اأن هذا  كما  الرتبية،  م�ست�سار يف  رتبة 
�سلك  من  العدد  هذا  التعديل ترك كل 
الفئات  رتــب  يف  م�سنفني  امل�ساعدين 

الفئة  هذه  ظلت  ولذلك  للزوال،  اآيلة 
تعاين التهمي�ص.

واأكد املن�سق الوطني اأنه وللخروج من 
اأ�سالك  كل  منها  تعاين  التي  امل�ساكل 
بد  ال  اأ�سالكه،  بني  والتفرقة  القطاع 
من اإرادة �سيا�سية لتخطي هذه العقبات 
بالقطاع،  النهو�ص  يف  عائقا  ظلت  التي 
املجحفة  الــقــوانــني  هـــذه  ومــراجــعــة 
مراجعة �ساملة تخدم جميع االأ�سالك 
يكمن  ح�سبه  امل�سكل  الأن  ا�ستثناء  دون 
كل  يف  تت�سمن  التي  القوانني  هــذه  يف 
مرة اختالالت، كما طالب بالتعجيل يف 
تطبيق املر�سوم رقم 266/14 املت�سمن 
وهذا  لــالأجــور  اال�ستداللية  ال�سبكة 
�سهادات  حلاملي  الت�سنيف  لتوحيد 
التعليم  ــاتــذة  ــس اأ� خــا�ــســة  لي�سان�ص 
وال�سهادة   12 ال�سنف  يف  االبتدائي 
 ،11 ال�سنف  يف  التطبيقية  اجلامعية 
نية  التم�ست  التن�سيقية  اأن  واأكـــد 
االأول  املــ�ــســوؤول  مــن  و�سادقة  ح�سنة 
عن القطاع ملبادرته يف انطالق ور�سات 
اإعداد املخططات النموذجية حل�س�ص 
التعّلم للمواد املقررة يف مرحلة التعليم 
متتد  اأن  اأمــــــل  على  االبتــــــدائي، 

لباقي االأ�سالك. 

ال�سكن  طالبي  مــن  الــعــ�ــســرات  نظم 
اجلديدة  �سيغته  يف  املدعم  الرتقوي 
مقر  اأمــام  احتجاجية  وقفة   "lpa"
املطالبة  اأجل  �سطيف وهذا من  والية 
بت�سريع اإجراءات درا�سة امللفات التي 
فيما  �سنتني  قــرابــة  منذ  و�سعه  مت 
ملف  اأي  درا�سة  االآن  حد  اإىل  يتم  مل 
ح�سب املحتجني ب�سب متاطل ال�سلطات 
امللفات الأ�سباب غري  املحلية يف درا�سة 

معروفة.
وطـــالـــب املــحــتــجــون بــالــتــعــجــيــل يف 
درا�سة امللفات ون�سر قوائم امل�ستفيدين 
وتفادي ما ح�سل يف ال�سيغة الفارطة 
ال�سكن  طالبي  من  االآالف  مازال  حيث 
�سنتي  ملفاتهم  و�سعوا  ممن  الرتقوي 
غاية  اإىل  ينتظرون  و2012   2011
ال�سيغة،  هــذه  مــن  اال�ستفادة  الــيــوم 
ح�سة  من  �سطيف  واليــة  وا�ستفادت 
تناهز 1000 �سكن �سمن هذه ال�سيغة 
�سئيلة  تــعــتــرب  ــتــي  ال احلــ�ــســة  وهـــي 

للغاية بالنظر حلجم الطلبات الكثرية 
م�سالح  ا�سطر  مما  النمط  هــذا  على 
ثانية  فــرتة  فتح  اإىل  �سطيف  بلدية 
بلدية  مع  ذاتــه  ــال  واحل للت�سجيالت 
ال�سلطات  اأمــال  تبقى  حيث  العلمة، 
الوالة  ح�سة  رفع  على  معلقة  املحلية 
التي  الكبرية  ال�سعوبات  ظل  يف  وهذا 
احل�سة  توزيع  يف  امل�سوؤولون  وجدها 
احلالية على الدوائر الكربى للوالية. 
وغري بعيد عن مكان االحتجاج االأول 
وا�سل العديد من طلبي ال�سكن ببلدية 
عني اأرنات االعت�سام اأمام مقر الوالية 
القائمة  يف  بالتحقيق  للمطالبة 
ال�سكن  ــن  م للم�ستفيدين  االأولـــيـــة 
اإق�ساء  ظــل  يف  ال�سيما  االجتماعي 
ت�ستحق  الــتــي  احلــــاالت  ــن  م الــكــثــري 
ــذه احلــ�ــســة، حيث  اال�ــســتــفــادة مــن ه
من  الــوايل  تدخل  يف  املحتجون  ياأمل 
اأجل النظر يف التجاوزات التي ح�سلت 

ح�سبهم يف اإعداد القائمة.

تربوي  م�شاعد  اآالف   9
م�شنفون يف رتب اآيلة للزوال 

حمتجون يطالبون بالتعجيل 
 "lpA" يف درا�شة ملفات
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غليان يف اجلبهة االجتماعية باأم البواقــي

اأم البواقــي

ت�سهد خمتلف املراكز بوالية 
�سطيـف، ندرة حادة للقاحات 

االأطفال، ال�سيما باملنطقة 
ال�سمالية للوالية، على غرار 

املوؤ�س�سة العمومية لل�سحة 
اجلوارية ب�سطيف ف�سال عن 

باق املراكز ال�سحية االأخرى، 
وهو االأمر الذي اأثار ا�ستياء 
االأولياء ممن باتوا يرتددون 

يوميا على املراكز ال�سحية 
بحثا عن لقاح الأبنائهم.

وح�سب بع�ص امل�سوؤولني يف 
املوؤ�س�سة العمومية بال�سحة 

اجلوارية فاإن الندرة امل�سجلة 
تخ�ص لقاح االأطفال يف 

ال�سهر الثاين، فيما تبقى 
باقي اللقاحات االأخرى 

متوفرة ولو بكميات قليلة، 
فيما يبقى ال�سبب الرئي�سي 

وراء هذه الندرة مرتبطا 
بالكمية القليلة التي حت�سل 
عليها الوالية �سهرا من طرف 
معهد با�ستور حيث ال تتجاوز 

الكمية 600 لقاح، وهي كمية 
غري كافية جعلت امل�سوؤولني 
يقررون توزيع الكمية على 

ح�سب الكثافة ال�سكانية 
للمراكز ال�سحية املوجودة 

عرب خمتلف البلديات. 
وياأمل م�سوؤولو قطاع ال�سحة 

بالوالية يف رفع احل�سة 
املمنوحة لهم من طرف معهد 
با�ستور، وهذا يف الوقت الذي 

ت�سهد فيه خمتلف املراكز 
ال�سحية �سجارات �سبه يومية 
ب�سبب ندرة اللقحات، ويعي�ص 

العاملون على م�ستوى املوؤ�س�سات 
ال�سحية �سغوطا كبرية يف 

الفرتة احلالية، وهي ال�سغوط 
الناجمة عن ندرة اللقاحات، 

وي�سطر هوؤالء ملواجهة غ�سب 
اأولياء االأطفال الذين �سئموا 

من الوعود املتكررة بتوفري 
اللقاح كل اأ�سبوع.

عن  بابـار،  بلدية  م�سالح  ك�سفت 
مايل  غــالف  مــن  البلدية  ا�ستفادة 
يوجه  �ــســنــتــيــم،  مــلــيــار   45 ــوق  ــف ي
املتعلقة  املــ�ــســاريــع  بع�ص  الإجنــــاز 
الريفية،  والكهرباء  الطبيعي  بالغاز 
احتجوا  واأن  ملواطنني  �سبق  حيث 
بحقهم  للمطالبة  املرات  من  كثري  يف 

خمتلف  تــوفــري  ـــذا  وك التنمية  يف 
�سروريات العي�ص الكرمي. 

ــب ما  ـــــايل حــ�ــس ـــالف امل ـــغ ــــذا ال ه
موجه  الــبــلــديــة  مــ�ــســالــح  اأكـــدتـــه 
املدينة  بغاز  الربط  م�ساريع  الإجناز 
عمليات  خمتلف  وكــذا  والكهرباء 
املعي�سي  ـــار  االإط لتح�سني  التهيئة 

امل�سالح  ذات  اأكــدت  اأيــن  للمواطن، 
امل�ساريع  خمتلف  ت�سجيل  �سيتم  اأنه 
عرب عديد املناطق ببلدية بابار على 
عني  قرية  وكــذا  مركز  بابار  غــرار 
�سيتم  اجلنوبية  واملنطقة  جربوع 

تزويدها بالكهرباء.

ندرة يف لقاحـات 
االأطفال باملراكز 

ال�شحيـــــة 

ببابار  والكهرباء  بالغاز  الربط  م�شاريع  الإجناز  مليار   45
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قطاع ال�سكن

ويتجه القطاع نحو تطبيق �صيا�صة عمرانية 
حقيقية  تاأخذ يف االعتبار املعايري املعمارية 
ـــــرتاث، كــمــا متــنــح فيها  وحتــافــظ عــلــى ال
من  ال�صعيف،  الدخل  ذات  لالأ�صر  االأولوية 
خالل اعداد خمطط عمل ينبثق من قرارات 
ال�صيد عبد املجيد تبون،  رئي�ص اجلمهورية 

ح�صب ما جاء يف بيان جمل�ص الوزراء.
"تكثيف  هـــذا  الــعــمــل  خمــطــط  ويت�صمن 
وتوجيه  تعبئة  خــالل  من  ال�صكنات  انتاج 
الرنامج  وا�صتكمال  املالية  للموارد  ناجع 
اجلــــاري واإطــــالق بــرنــامــج جــديــد يخ�ص 
ال�صيغ  مبختلف  �صكنية  وحدة  مليون  اجناز 
ت�صليم  اإىل  اإ�صافة   2024-2020 للفرتة 
اآفاق  يف  �صكنية  وحدة  مليون  ون�صف  مليون 

."2024
 2019 ل�صنة  ال�صكن  بــرنــامــج  اأن  يــذكــر 
�صكنية  وحــدة  األــف   682 من  ــد  اأزي ت�صمن 
م�صكن   273.500 منها  االجنـــاز،  طــور  يف 
ب�صيغة البيع باالإيجار" عدل" و217.500 
م�صكن  األف  و114  اإيجاري   عمومي  م�صكن 
اإىل  املدعم،  والرتقوي  الت�صاهمي  ب�صيغتي 
جانب حوايل 22 األف �صكن ترقوي عمومي 

وحوايل 55 األف �صكن ريفي.
ويف هذا االطار، يعمل خمطط العمل قطاع 
جمل�ص  على  اأمــ�ــص  اأول  املــعــرو�ــص  ال�صكن 

يف  امل�صجل  العجز  امت�صا�ص  على  الـــوزراء 
برنامج عدل 2  ومعاجلة اإ�صكالية البنايات 
 120.000 ـــاز  اجن وا�ــصــتــئــنــاف  الــقــدميــة 
جتزئة اجتماعية للتكفل بطلبات ال�صكن يف 

واليات اجلنوب واله�صاب العليا.

�إن�ساء بنك لل�سكن
كال  اجلمهورية  رئي�ص  اأمر  ذلك  جانب  اإىل 
من وزير الداخلية ووزير ال�صكن باإن�صاء اآلية 
خا�صة ملراقبة و�صعية البيوت الق�صديرية 
ومنع جتددها ت�صمح مبحاربة خمتف مظاهر 
املخالفني،  على  عقوبات  وتطبيق  التواطوؤ 
موؤكدا على الزامية الق�صاء نهائيا على هذا 
الوطني  ــرتاب  ال عر  االأحــيــاء  مــن   النمط 
حيث طالب عبد املجيد تبون  بفتح النقا�ص 
وقف  بهدف  ال�صواحي"  "مدن  اإن�صاء  حول 

نزوح ال�صكان نحو املدن الكرى لفك اخلناق 
يف  اخل�صب  ا�صتخدام  منع  جانب  اإىل  عليها، 
على  للحفاظ  اجلديدة  العمومية  البنايات 

الرثوة الغابية و تقلي�ص اال�صترياد.
اجلمهورية  رئي�ص  تطرق  اخــرى  جهة  من 
والعمران  التهيئة  قــانــون  مــراجــعــة  اىل 
مهنة  ديناميكية  وتفعيل  املدينة  و�صيا�صة 
وموا�صلة  احلــ�ــصــري  املــجــال  يف  املــراقــبــة 
املــدن اجلــديــدة مع تثمني اجنــازات  اجنــاز 
الفنية  الرقابة  ودور  املعمارية  الهند�صة 
مــواد  يف  الغ�ص  ــة  ــارب وحم الــبــنــايــات  على 
البناء. كما �صدد الرئي�ص تبون على �صرورة 
ا�صتكمال الرامج اجلارية يف اأقرب االآجال، 
واالأخذ يف االعتبار �صعوبات التمويل، دون 
امل�صا�ص مب�صتوى اجلودة والهند�صة املعمارية 
الرئي�ص  اأعــطــى  الــعــمــرانــيــة،و  والتهيئة 

توجيهات للحكومة باإن�صاء "بنك لل�صكن".
و�صائل  على  االعتماد  اأهمية  اإىل  واأ�ــصــار 
و�صمان  الــوطــنــيــة  واالجنــــاز  الــدرا�ــصــات 
نظام  ــاء  ــص وار� املــقــاولــني  ال�صباب  مرافقة 
ال�صكنات  طلب  ملتابعة  اح�صائية  معلومات 
االجـــراءات  رقمنة  اإىل  اللجوء  فيها  مبــا 
يف  والتكنولوجي  العلمي  البحث  وتثمني 

جمال البناء.

يندرج  امللف  هذا  اأن  تبون  ال�صيد  واعتر 
�صمن امللفات التي حتمل طابعا "ا�صتعجاليا" 
م�صددا  ملمو�صة"  "اإجابات  تتطلب  والتي 
على �صرورة "ت�صفية و�صعيته وو�صع قواعد 

جديدة" ت�صريه.
من  االأوىل  الــتــ�ــصــعــة  االأ�ـــصـــهـــر  ــــالل  وخ
 2.3 قيمته  ما  اجلزائر  ا�صتوردت   ،2019
املوجة   SKD جمموعات  من  دوالر  مليار 
لرتكيب ال�صيارات ال�صياحية و مركبات نقل 

االأ�صخا�ص والب�صائع.
2018، بلغت الفاتورة االجمالية  و خالل 
 CKD/SKD ــوعــات  جمــم ال�ـــصـــتـــرياد 
و  )ال�صياحية  ال�صيارات  لرتكيب  املوجهة 
النفعية( و ا�صترياد �صيارات نقل االأ�صخا�ص 
 3.73 من  اأكرث  م�صنعة(  )منتجات  ال�صلع  و 
مليار   2.2 مقابل   2018 �صنة  دوالر  مليار 
�صنويا  ارتفاعا  م�صجلة   2017 �صنة  دوالر 

قدره 1.53 مليار دوالر )+70 باملائة(.
�صنة  لل�صيارات  املحلي  الرتكيب  حقق  كما 
4.500 مركبة �صناعية  2018 انتاجا بلغ 
مقابل  �ــصــيــاحــيــة  مــركــبــة  و180.000 
 .2017 �صنة  �صياحية  مركبة   110.000

قــرارات  اتخاذ   2019 �صنة  �صهدت  وقــد 
جمموعات  ا�صترياد  فاتورة  لتقلي�ص  هامة 
"CKD-SKD" املوجهة لرتكيب ال�صيارات 
الكهرومنزلية  املــواد  و�صناعة  ال�صياحية 

واالإلكرتونية والهواتف النقالة.
وقررت وزارة ال�صناعة نهاية ماي املن�صرم 
 SKD ا�صترياد جمموعات  ت�صقيف ح�ص�ص 
اأربــع  ــم  الأه  2019 �صنة  خــالل  املمنوحة 
على  حت�صلوا  قد  كانوا  ال�صيارات  م�صنعي 
على  لال�صتثمار  الوطني  املجل�ص  موافقة 

م�صاريعهم وبرامج انتاجهم. 
ويتعلق االأمر ب�صركة رونو اجلزائر و�صركة 
لالإنتاج  �صوفاك  و�صركة  للت�صنيع  طحكوت 

و�صركة غلوفيز )كيا(.
من جهة اأخرى، اأكد وكيل اجلمهورية لدى 
املحمد  ل�صيدي  االبتدائية  اجلنح  حمكمة 
املا�صي  دي�صمر  يف  العا�صمة(  )اجلــزائــر 
الذي  باجلزائر،  ال�صيارات  تركيب  ملف  اأن 
اأعمال،   ورجــال  �صابقني  وزراء  فيه  تــورط 

اخلزينة  كارثية" كبدت  "وقائع  عن  ك�صف 
العمومية خ�صائر فادحة قاربت 129 مليار 

دج.
وقد ت�صبب يف هذه اخل�صائر ثالثة متعاملني 
معزوز  الق�صية وهم  متابعني يف  اقت�صاديني 
احمد وعرباوي ح�صان وبعريي حممد، حيث  
�صركة  فيها  ت�صببت  التي  اخل�صائر  بلغت 
اأحمد لرتكيب ال�صيارات وال�صاحنات  معزوز 
املتعامل  ت�صبب  فيما  دج  مليار   39 من  اكرث 
عرباوي ح�صان بخ�صائر باأكرث من 87 مليار 
"ايفال" ل�صاحبه بعريي  دج وت�صبب جممع 
ح�صب  دج.  مليار   1 تفوق  بخ�صائر  حممد 

ممثل اخلزينة العمومية.
املمار�صات  اأن  اجلمهورية  وكيل  واأو�ــصــح 
تركيب  جمـــال  يف  بــاال�ــصــتــثــمــار  املتعلقة 
"اأ�صا�ص املحاباة  ال�صيارات كانت قائمة على 
حق  وجه  دون  اأخر  على  متعامل  تف�صيل  و 
مما ادى اإىل تو�صيع الهوة وال�صرخ املتواجد 

بني ال�صعب و موؤ�ص�صاته".
ق�صائيني  حتقيقني  حمل  امللف  هــذا  وكــان 
على م�صتوى كل من املحكمة العليا )بالن�صبة 

�صيدي  وحمــكــمــة  الــ�ــصــامــيــة(  ـــارات  ـــالإط ل
حيث  االأعمال(  لرجال  )بالن�صبة  اأحممد 
�صركات  ي�صريون  اأعمال  رجــال  وجــود  تبني 
بامتيازات  تتمتع  وهمية  واأخــرى  حقيقية 
جبائية وجمركية وعقارية دون وجه حق 

يف جمال تركيب وت�صنيع ال�صيارات.
تركيب  قطع  ا�ــصــتــرياد  ملف  جانب  واإىل 
خالل  تــبــون،  الرئي�ص  اعــتــر  الــ�ــصــيــارات، 
ق�صية  معاجلة  اأن  الــوزراء،  جمل�ص  اجتماع 
اأن  بد  ال  وال�صلب  للحديد  احلجار  م�صنع 
تدرج كذلك �صمن اأولويات برنامج احلكومة 
املتعلق بقطاع ال�صناعة.وعلى املدى املتو�صط 
ينبغي  اأنـــه  تــبــون  ال�صيد  اأكـــد  والــطــويــل، 
توجيه اجلهود نحو خلق "�صناعة حقيقية" 
تتكون اأ�صا�صا من �صناعات خفيفة و �صغرية 
ومتو�صطة مدرة للرثوة و حتدث "القطيعة" 

مع ال�صناعات التي تكر�ص التبعية.
اأحدثها  التي  ال�صلبية  لالنعكا�صات  وتاأ�صف 
"جمد  والـــذي  لال�صترياد  املــفــرط  اللجوء 
املبادرة  روح  فيهم  وقتل  اجلزائريني  عقول 

وقدراتهم على اخللق واالبتكار".  
ال�صيد  واملناجم،  ال�صناعة  وزيــر  يتوجه 
اإىل اململكة  اآيت علي براهم، اليوم  فرحات 
“قمة  اأ�صغال  يف  اجلزائر  لتمثيل  املتحدة 
التي  الريطانية-االإفريقية”  اال�صتثمار 

�صتعقد غدا يف لندن.
القمة  بــاأن  لها  بيان  يف  ــوزارة  ال واأو�صحت 
ترقية  وو�ــصــائــل  �صبل  بــحــث  اإىل  تــهــدف 
املتحدة  اململكة  بني  االقت�صادية  ال�صراكة 
فر�صة  ت�صكل  حيث  االإفريقية،  والـــدول 
االأعمال  عالقات  تطوير  اإمكانيات  لعر�ص 
واال�صتثمار يف ال�صوق االإفريقية اأمام رجال 
املجاالت  وحتديد  الريطانيني  االأعــمــال 
يف  ت�صاهم  اأن  �صاأنها  من  التي  االقت�صادية 

النمو االقت�صادي امل�صتدام يف القارة.
القمة  اأعمال  جــدول  بــاأن  امل�صدر  وا�صاف 
واأربـــع  افتتاحية  عــامــة  جل�صة  يت�صمن 
جل�صات خم�ص�صة ملوا�صيع املالية امل�صتدامة، 
امل�صتقبلية  القطاعات  واال�صتثمار،  التجارة 
اخل�صراء  والــطــاقــة  افــريــقــيــا  يف  للنمو 

واملناخ.

ــقــمــة  �ــصــيــ�ــصــارك اأيـــت  ــى هــامــ�ــص ال ــل وع
اقت�صادية  لــقــاءات  يف  ــثــالثــاء،  ال عــلــي، 
جمل�ص  ينظمها  اجلــزائــريــة-بــريــطــانــيــة 
و�صفارة  اجلزائري-الريطاين  االأعــمــال 
املتحدة. ويتعلق االأمر ب  اجلزائر باململكة 
اجلزائري-الريطاين  االقت�صادي  “اللقاء 
رفيع امل�صتوى” واللقاء االقت�صادي “املنتدى 

التكنولوجي اجلزائري-الريطاين”.
ويف ال�صياق الوزير اجلديد لقطاع ال�صناعة 
�صيا�صيني  م�صوؤولني  مع  عديدة  حمــادثــات 

واقت�صاديني بريطانيني.

�صرورة  على  اأكـــد  اجلــمــهــوريــة  رئي�ص 
بانتهاج  احلليب  نق�ص  اإ�صكالية  معاجلة 
جانب  اإىل  وال�صراكة،  الع�صرنة  �صيا�صة 
و�صع حلول مل�صاكل الت�صويق بهدف �صمان 
خالل  من  الفالحني،  منتوجات  حماية 
ح�صب  للتخزين،  وطنية  �صيا�صة  و�صع 

بيان ملجل�ص الوزراء.
اإ�صكالية  ملعاجلة  التعليمات  هذه  وتاأتي 
ندرة احلليب والنق�ص يف تزويد املواطنني 
بهذه املادة االأ�صا�صية والتي عرفتها البالد 
جانب  اإىل  ال�صابقة،  ال�صنوات  ــالل  خ
الذين  الفالحني  على  الــعــبء  تخفيف 
وت�صويق  تخزين  يف  م�صاكل  يواجهون 
اإمكانياتهم  نق�ص  ب�صبب  منتجاتهم 

املادية.
الفالحة  قــطــاع  عمل  خمطط  ويــركــز 
عر�صه  ــذي  وال  ،2024-2020 للفرتة 
ت�صجيع  املجل�ص،على  على  القطاع  وزيــر 
و�صائل  توفري  خالل  من  الوطني  االنتاج 
االنتاج وع�صرنتها وحماية االإنتاج املحلي 

عر تقلي�ص ا�صترياد بع�ص املنتجات.
م�صاألة  اإىل  اجلمهورية  رئي�ص  وتطرق 
ب�صرورة  طالب  حيث  اللحوم  ا�صترياد 
و�صرورة  للما�صية  املحلي  االإنتاج  ت�صجيع 
حل  جانب  اإىل  اال�صترياد،  من  التقلي�ص 
م�صكل الري ال �صيما يف اله�صاب واجلنوب 
خالل  من  امل�صقية  امل�صاحات  زيــادة  مع 

ا�صتخدام الو�صائل الع�صرية.
اإدماج االإبداع  ويهدف هذا املخطط اإىل 
الفالحية  والتنمية  للع�صرنة  كمفتاح 
واإقرار �صيا�صة فالحية م�صتدمية وتعزيز 
وترقية االأعمال املوجهة ل�صكان االأرياف 
الغابي  الــــرتاث  عــلــى  املــحــافــظــة  ـــذا  وك

وتثمينه.
الرئي�ص  ال�صيد  اأعطى  ــار،  االإط هذا  يف 
للفالحة  "معهد  ــاء  ــص ــ� ــاإن ب تــعــلــيــمــات 
اجلنوب  يف  مــقــره  يــكــون  ال�صحراوية" 
التاأطري  الــتــكــويــن  ل�صمان  اجلـــزائـــري 
على  �صدد  كما  الــزراعــة،  من  النوع  لهذا 
القيود  مــن  الفالحة  تخلي�ص  �ــصــرورة 

البريوقراطية.
ال�صناعة  جانب  اإىل  الفالحة  وقال:" 
لالقت�صاد  اأ�صا�صيتني  ركيزتني  ت�صكالن 
"اإحداث  من  البد  اأنــه  م�صيفا  الوطني" 
القطيعة مع املمار�صات القدمية والتوجه 

نحو مناذج جديدة، لت�صيري القطاع تتكيف 
مع احتياجات وخ�صو�صيات بالدنا".

الفالحة  اإىل  الرئي�ص  ال�صيد  وتطرق 
والتنمية  املوا�صي،  وتربية  ال�صحراوية 
اجلبلية  للمناطق  والريفية  الفالحية 
اأين  الغابية،  الطاقة  وتثمني  وتو�صيع 
القطاعات  بــعــ�ــص  ت�صجيع  عــلــى  حــث 
املثمرة  االأ�ــصــجــار  مثل  لــلــرثوة  ــولــدة  امل
�صرورة  على  الت�صديد  مع  الع�صل،  واإنتاج 
املنتوجات  تكون  حتى  االأ�صعار  تخفي�ص 

يف متناول املواطن.
كما حث على احلفاظ على املياه والرتبة 
الت�صيري  و�ــصــمــان  الت�صحر  ومــكــافــحــة 

امل�صتدمي للموارد اجلينية.

تعليمات بالإ�سر�ع يف ت�سوية 
و�سعية �لعقار �لفالحي

رئي�ص  اأمر  الفالحي،  العقار  وبخ�صو�ص 
بتقييم  الــفــالحــة  قــطــاع  اجلــمــهــوريــة 
يف  واالإ�ــصــراع  الــواليــات،  كل  يف  و�صعيته 
ت�صوية الو�صعية القانونية لالأرا�صي، من 
التح�صني  و�صمان  وتطهري  حماية  خالل 

االأمثل للعقار الفالحي.
 ويرتقب القطاع اتخاذ اجراءات مرافقة 
الن�صاطات  متويل  نظام  تعزيز  جمال  يف 
و  اال�صتثمار  ت�صجيع  و  اال�صرتاتيجية 
امل�صاعدة  و  الب�صرية  الــقــدرات  تعزيز 

التقنية ورقمنة النظام املعلوماتي.
يف  الرنامج  هــذا  يف�صي  اأن  املقرر  ومــن 
تثمينه  و  االنتاج  رفع  اإىل   2024 اآفــاق 
املعي�صية  الظروف  حت�صني  واإىل  ال�صامل 
اله�صة  الــبــيــئــات  يف  االأريـــــاف  لــ�ــصــكــان 
واإىل  وال�صحراء  ال�صهوب  وكذا  اجلبلية 
وا�صتحداث  الزراعية  ال�صناعات  اإدمــاج 
اجتماع  بــيــان  ح�صب  ال�صغل،  منا�صب 

جمل�ص الوزراء.

�سريكز قطاع �ل�سكن خالل �لفرتة 2020 -2024 على �سمان حق �ملو�طن يف �سكن لئق، من خالل تنفيذ برنامج جديد 
ي�سم مليون وحدة �سكنية مبختلف �ل�سيغ وت�سليم مليون ون�سف مليون وحدة، ح�سب ما جاء يف خمطط عمل �لقطاع �لذي 

عر�س خالل �جتماع جمل�س �لوزر�ء، �ملنعقد �أول �أم�س �ل�سبت برئا�سة رئي�س �جلمهورية �ل�سيد عبد �ملجيد تبون .

دعا رئي�س �جلمهورية �ل�سيد عبد �ملجيد تبون �حلكومة، �أم�س �ل�سبت خالل تروؤ�س �جتماع ملجل�س �لوزر�ء، �ىل ت�سفية 
م�ستعجلة مللف ��ستري�د �أطقم "�سي-كا-دي/�أ�س-كا-دي" �ملوجهة لرتكيب �ل�سيار�ت باجلز�ئر.
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ا�ضترياد قطع تركيب ال�ضيارات:

لتمثيل اجلزائر يف اأ�ضغال "قمة ال�ضتثمار الربيطانية-الإفريقية"

قال املدير العام لل�صرائب كمال عي�صاين 
جزائري  دينار  مليار   4500 يفوق  ما  اإن 
م�صتحقات �صرائب مل حت�صل منذ �صنوات، 
اإ�صرتاتيجية جديدة لقطاعه  كا�صفا عن 
�صاأنها حت�صيل ما يفوق ال150 مليار  من 
دينار هذا العام )2020( موؤكدا يف �صياق 
ال�صريبية  االإعــفــاءات  دخــول  �صلة  ذي 
التطبيق،  حيز  النا�صئة  للموؤ�ص�صات 

وانطالق عملية اإح�صاء االأثرياء.
وتوقع عي�صاين يف ندوة �صحفية بفوروم 
مديرية  حت�صل  اأن  املــجــاهــد  جــريــدة 

مليار   150 عــن  يقل  ال  مــا  الــ�ــصــرائــب  
معرتفا   ،2020 �صنة  مــدار  على  ديــنــار 
بوجود �صعوبات يف العملية لقلة الو�صائل 
املادية والب�صرية والتكنولوجية لتغطية 
واليات الوطن، كا�صفا عن  �صروع م�صاحله 
اإح�صاء  الداخلية  يف  وزارة  مع  بالتعاون 
حت�صريا  الوطني  الــرتاب  عر  االأثــريــاء 
الـــرثوة،  على  جــديــدة  �صريبة  لفر�ص 
ال�صريبية على  موؤكدا دخول االإعفاءات 

املوؤ�ص�صات النا�صئة حيز التطبيق.

مديرية الضضرائب

دعا اإىل معاجلة م�ضتعجلة لنق�ض احلليب

دعا رئي�س �جلمهورية، �ل�سيد عبد �ملجيد تبون، �حلكومة، خالل �جتماع ملجل�س 
�لوزر�ء، حلل ��سكالية نق�س مادة �حلليب يف �أجل ل يتعدى �ستة �أ�سهر وو�سع 

�سيا�سة وطنية لتخزين �ملو�د �لغذ�ئية.



فنزويال:

نيكوال�ص  الفنزويلي  الرئي�ص  قال 
مادورو يف حديث ل�صحيفة "وا�صنطن 
مبحاولة  م�صبقا  علم  ــه  اإن بو�صت"، 
االنقالب الع�صكرية التي مت التح�صري 

لها يف اأبريل 2019.
باملوؤامرة  علم  ــه  اأن ـــادورو،  م ــر  وذك
من  اأيام  ع�صرة  قبل  �صده،  تعد  التي 
مل  ذلك  ومع  الفا�صل،  االنقالب  بدء 
لكي  اإجـــراءات،  اأي  باتخاذ  يبا�صر 
يتمكن من حتديد اخلونة وفهم مدى 

وحجم التمرد املحتمل.
اأن  اإىل  الفنزويلي،  الرئي�ص  واأ�صار 
رئي�ص املحكمة العليا مي�صيل مورينو، 
فالدميري  الفنزويلي  الدفاع  ــر  ووزي
تفا�صيل  كــل  لــه  �صلما  بــادريــنــو، 

اأن  اعتقدت  املعار�صة  واأن  املوؤامرة، 
االأخريين كانا اإىل جانبها.

بــاأن  اإبــالغــه  مت  ــل،  ــري اأب  20 ففي 
الذي  فيغريا  كري�صتوفر  اجلـــرال 
املخابرات  جهاز  رئي�ص  حينها  كــان 
 ،)Sebin( الفنزويلي  الوطنية 
مـــادورو،  خ�صوم  جانب  اإىل  انتقل 
"ن�صب  قرر  الفنزويلي  الرئي�ص  لكن 
الذي  املذكور  فخ" لرئي�ص املخابرات 
اإىل  الــفــرار  اإىل  النهاية  يف  ا�صطر 

كولومبيا، ثم اإىل الواليات املتحدة.
اأقــم بقمع هذه  "مل  ــادورو:  وقــال م
مدى  اأي  اإىل  اأ�صاهد  حتى  املحاولة، 
كنت  املــوؤامــرة.  هذه  خمالب  �صت�صل 

�صاأكبحهم يف غ�صون 24 �صاعة".  

مادورو يك�شف تفا�شيل
 حماولة االنقالب عليه

مباحثات ع�شكرية 
واأمنية يف باماكو 
بني مايل واأمريكا
اأجرى وزير الدفاع املايل اللواء 

اإبراهيم دمبلي اأم�ص االأول، 
مباحثات يف باماكو مع اأع�ساء 

جلنة الرقابة واالإ�سالح يف 
الكونغر�ص االأمريكي، برئا�سة 
رئي�ص اللجنة الفرعية لالأمن 

القومي �ستيفن لين�ص.
وقال اجلي�ص املايل - يف بيان 
- اإن وزير الدفاع اأكد مل�سوؤويل 

الكونغر�ص االأمريكي اأن الدعم من 
حيث التدريب واملعدات ال يزال 

�سرورًيا للجي�ص املايل.
من جانبه، قال رئي�ص اللجنة 

الفرعية لالأمن القومي االأمريكي 
�ستيفن لين�ص اإن الغر�ص من لقاء 

وزير الدفاع املايل هو اإجراء 
مباحثات حول الو�سع االأمني يف 
مايل، م�سيفا: " حرب مايل �سد 

االإرهاب لي�ست جمرد حرب حملية 
بل هي حرب �سد االإرهاب يف 

العامل".

انطلقت يف العا�شمة االأملانية، اأم�س، اأعمال موؤمتر برلني الدويل، بهدف حتقيق وقف اإطالق نار دائم واإطالق عملية �شيا�شية يف ليبيا.

بهدف حتقيق وقف اإطالق نار دائم واإطالق عملية �ضيا�ضية يف ليبيا

اأكرث من 90 قتيال و130 جريحا

تركيا  االأوروبــــــي  االحتــــاد  ـــذر  ح
ــول  قــبــيــل بــــدء مـــوؤمتـــر بـــرلـــني ح
غري  عمليات  "اأي  تنفيذ  من  ليبيا، 
م�صروعة" للتنقيب عن النفط والغاز 
املياه  يف  وال�صيما  املتو�صط،  �صرقي 

القر�صية.
ال�صامي  املمثل  با�صم  متحدث  واأعلن 
لالحتاد االأوروبي لل�صوؤون اخلارجية 
من�صور:  بيان  يف  االأمنية،  وال�صيا�صة 
الدويل  املجتمع  اأع�صاء  كافة  "على 
مي�ص  قـــد  عــمــل  اأي  عـــن  ــاع  ــن ــت االم
االإقليميني"،  ـــن  واالأم باال�صتقرار 

اأن�صطة  اإطــالق  تركيا  "نية  واأ�صاف: 
جديدة للتنقيب عن النفط والغاز يف 
باالجتاه  لالأ�صف  تذهب  املنطقة  كل 

املعاك�ص".
واأعلن االحتاد االأوروبي اأنه �صيفر�ص 
اأو  االأ�صخا�ص  على  حمــددة  عقوبات 
الكيانات امل�صوؤولة عن اأن�صطة التنقيب 
اأو  املتو�صط  �صرق  يف  املرخ�صة  غــري 

ال�صالعني يف مثل هذه االأن�صطة.

قد  بــاالأ�ــصــمــاء  قائمة  و�ــصــع  ويــتــم 
ــة الــبــحــث خالل  ــاول تــطــرح عــلــى ط
االأوروبيني  اخلارجية  وزراء  اجتماع 

االإثنني يف بروك�صل.
طيب  رجب  الرتكي  الرئي�ص  ورف�ص 
اأردوغان الذي ي�صارك يف موؤمتر برلني 
مذكرا  االأوروبي،  االحتاد  "اإنذارات" 
ماليني  اأربــعــة  ت�صتقبل  تركيا  بـــاأن 
واأنها  ال�صوريني  مــن  معظمهم  الجــئ 

قادرة على فتح اأبواب اأوروبا اأمامهم.

وتنوي تركيا التنقيب قبالة قر�ص 
باال�صتناد اإىل اتفاق مرم مع حكومة 
الليبية برئا�صة فايز  الوطني  الوفاق 

ال�صراج حول مناطق النفوذ.
تر�صيخ  اإىل  باليونان  االتفاق  ودفع 
الوطني  "اجلي�ص  قائد  مع  عالقاتها 
الليبي" خليفة حفرت الذي ا�صتقبلته 
تركيا  اتهمـــت  فيما  اجلمعة،  اأثينا 
الإر�صــــاء  اجلهــود  بتخريب  اليونان 

ال�صالم يف ليبيا.

االحتاد االأوربي يحذر اأنقرة من التنقيب يف �شرق املتو�شط

وينعقد موؤمتر برلني، االأحد، مب�ساركة 
املتحدة،  الــواليــات  هــي:  دولـــة،   12
وال�سني،  وفرن�سا،  ورو�سيا،  بريطانيا، 
وم�سر،  واالإمـــارات،  واإيطاليا،  وتركيا، 
اإىل  باالإ�سافة  والكونغو،  ــر،  ــزائ واجل
فائز  الليبي  الرئا�سي  املجل�ص  رئي�ص 
خليفة  املتقاعد  واجلــــرال  الــ�ــســراج، 
حل  اإىل  للتو�سل  حمــاولــة  يف  حــفــرت، 

�سيا�سي للنزاع الليبي.
ت�ست�سيفه  ــــذي  ال ـــوؤمتـــر  امل ويـــهـــدف 
مريكل،  اأجنــيــال  ــيــة  ــان االأمل امل�ست�سارة 
املتحدة  االأمم  جلهود  الــدعــم  لتقدمي 
بني  الثقة  وتاأ�سي�ص  ال�سراع  وقــف  يف 
يف  ــبــدء  وال مــتــبــادل،  ب�سكل  االأطــــراف 
حمادثات من اأجل التو�سل التفاق �سالم 
الرتاب  وحــدة  اأ�سا�ص  على  يقوم  دائــم 

الليبي.
واإىل جانب مريكل، وي�سارك يف املوؤمتر، 

اأردوغان،  طيب  رجب  الرتكي  الروؤ�ساء، 
والفرن�سي  بوتني،  فالدميري  والرو�سي 
الفتاح  عبد  وامل�سري  ماكرون،  اإميانويل 
ال�سي�سي، واجلزائري عبد املجيد تبون، 
كما  ت�سي�سيكيدي،  فيليك�ص  والكونغي 
الوزراء  املوؤمتر كل من رئي�ص  ي�سارك يف 
ونظريه  جون�سون،  بوري�ص  الربيطاين 
ورئي�سة  كونتي،  جو�سيبي  االإيــطــايل 
دير  فون  اأور�سوال  االأوروبية  املفو�سية 
غ�سان  ليبيا  اإىل  االأممي  واملبعوث  الين، 
االإفريقي  االحتاد  عن  وممثلني  �سالمة، 

واجلامعة العربية.
وميثل ال�سني يف املوؤمتر يانغ جيه ت�سي، 
اخلارجي  العمل  جلنة  مكتب  رئي�ص 
ميثل  فيما  ال�سيني،  ال�سيوعي  باحلزب 
عبد  خارجيتها  وزير  باملوؤمتر  االإمــارات 

اهلل بن زايد اآل نهيان.
ويتواجد يف برلني كل من فائز ال�سراج، 

الوفاق  الرئا�سي حلكومة  املجل�ص  رئي�ص 
وخليفة  دولــيــا،  بها  املــعــرتف  الليبية، 
ال�سرعية  ــري  غ الـــقـــوات  قــائــد  حــفــرت 

بال�سرق الليبي.
وحفرت،  ال�سراج  بدون  االجتماع  وبداأ 
كل  االجتماع  اإىل  دعوتهما  �سيتم  اأيــن 

على حدة لال�ستماع اإليهما.
واجلــزائــر  واإيــطــالــيــا  تركيا  وتــدعــم 
حكومة الوفاق الوطني الليبية املعرتف 
بها من االأمم املتحدة، فيما يحظى حفرت 
وم�سر،  ــارات  واالإم فرن�سا  من  كل  بدعم 
على  كــبــريا  تــاأثــريا  رو�ــســيــا  متتلك  كما 

حفرت.
حلكومة  الداعمة  االأطـــراف  وتطالب 
عن  ال�سالح  دعم  بوقف  الليبية  الوفاق 
ال�سرعية  باحلكومة  واالعــرتاف  حفرت 
الطاقة  م�سادر  ت�سليم  وعــدم  ليبيا،  يف 
وان�سحاب  اأجــنــبــيــة،  لـــدول  الليبية 

ميلي�سيات حفرت من املناطق التي �سيطرت 
عليها من خالل حرب غري قانونية.

الداعمة حلفرت  االأطراف  فيما تطالب 
اإدارة  يف  املتقاعد  اللواء  قوات  اإ�سراك 
الإدارة  اخلا�سع  لليبيا  املركزي  البنك 
حكومة الوفاق، ونزع االأ�سلحة عن قوات 
تابعة للوفاق حال التو�سل التفاق وقف 
تابعة  ميلي�سيات  ون�سر  الــنــار،  اإطــالق 
ومنحه  طــرابــلــ�ــص،  بالعا�سمة  حلفرت 
مع  مبا�سر  ب�سكل  تتنا�سب  �سيا�سية  قوة 
بقوة  حققها  التي  امليدانية  مكا�سبه 

ال�سالح كنتيجة حلل �سيا�سي حمتمل.
وت�سن قوات حفرت، منذ 4 اأفريل املا�سي، 
هجوًما لل�سيطرة على العا�سمة طرابل�ص 
ما  ال�سرعية،  احلكومة  مقر  )غـــرب(، 
اأجه�ص اآنذاك جهوًدا كانت تبذلها االأمم 

املتحدة لعقد موؤمتر حوار بني الليبيني.
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طائرة  اأم�ص،  يوم  كييف  يف  بوري�سبول  مطار  يف  حّطت 
اإ�سقاط طائرة  حتمل رفات االأوكرانيني، �سحايا حادث 
اجلاري  جانفي   8 يف  طهران  قرب  االأوكرانية  الركاب 
من  واثنني  الطاقم،  اأفراد  من   9 رفات  حاملة  خطاأ، 

الركاب.
اأوكرانيا فالدميري زيلين�سكي،  وا�ستقبل الطائرة رئي�ص 
الربملان  ورئي�ص  غون�ساروك،  األيك�سي  الوزراء  ورئي�ص 

دميرتي رازومكوف.
مبطار   B اجلناح  يف  ال�سحايا  وداع  مرا�سم  واأقيمت 
 19:00 وحتى  ظهرا   12:00 ال�ساعة  من  بوري�سبول 

م�ساء.
اأ�سقطت  باأنها  جانفي  من  الـ11  يف  اإيران  واعرتفت 
احلادث  ت�سبب  حيث  باخلطاأ،  االأوكرانية  الطائرة 
ق�سري  وقت  بعد  طاقمها  فيهم  مبن  �سخ�سا   176 مبقتل 

على اإقالعها من طهران متجهة اإىل كييف.

حمتجني  اأن  االأول،  اأم�ص  م�ساء  اأمنية،  م�سادر  ذكرت 
بالكامل  العراقي  اهلل  حزب  لكتائب  مقرا  بحرق  قاموا 
قام  اأين  النجف،  حمافظة  يف  االإ�سكان  ج�سر  قرب 
الدويل  النجف  الرئي�سية ملطار  البوابة  املحتجون بغلق 
اأبواب  باإغالق  جمموعات  قامت  فيما  االإطارات،  بحرق 
ملنع  م�سعى  يف  وذلك  املحافظة،  يف  احلكومية  الدوائر 
"�سكاي  ذكرت  ما  بح�سب  دوائرهم،  اإىل  املوظفني  ذهاب 

نيوز".
وياأتي ذلك مع قرب انتهاء املهلة التي اأقرتها التن�سيقيات، 
املنتهية �سباح اليوم، اأين دعا احلراك ال�سعبي يف العراق 
اإىل الت�سعيد بانق�ساء املهل املمنوحة لل�سلطات بتحقيق 

مطالب املواطنني، ال �سيما يف املحافظات اجلنوبية.

مع�سكر  على  احلوثي  الهجوم  �سحايا  ح�سيلة  ارتفعت 
اال�ستقبال يف ماأرب باليمن اإىل اأكرث من 90 قتيال و130 

جريحا.
وكانت م�سادر مينية قد اأفادت - يف وقت �سابق - بارتفاع 
ح�سيلة هجوم ميلي�سيات احلوثي على مع�سكر اال�ستقبال 

يف ذمار اإىل 60 قتيال واأكرث من 50 جريحا.
�سنت هجوما  امليلي�سيات احلوثية  اأن  امل�سادر،  واأو�سحت 
على  امل�سرية  والطائرات  البالي�ستية  بال�سواريخ  مزدوجا 
اأثناء  املع�سكر، وا�ستهدف الق�سف م�سجدا داخل املع�سكر 

تاأدية اجلنود ال�سالة.

بني  عنيفة  مواجهات  اأم�ص  اأول  بريوت  و�سط  �سهد 
من  اأكرث  جرح  عن  اأ�سفرت  االأمن،  وقوات  املتظاهرين 
املحتجني  من  جمموعة  بادرت  اأن  بعد  متظاهر،   220
يف مهاجمة درع ب�سري من قوات مكافحة ال�سغب ور�سق 
قوات االأمن باحلجارة، كما عمد عدد منهم اإىل اقتالع 
اأ�سجار فتّية واأعمدة اإ�سارات ال�سري من ال�سارع وحجارة 
االأمن  عنا�سر  ومهاجمة  بريوت  و�سط  يف  االأعمدة 
املياه  خراطيم  باإطالق  االأمن  قوات  لرتد  بها،  مبا�سرة 
لتندلع  لتفريقهم،  بكثافة  للدموع  امل�سّيل  الغاز  ثّم  ومن 
فيها  حتولت  ل�ساعات،  ا�ستمرت  الطرفني  بني  مواجهات 

�سوارع و�سط بريوت اإىل ما ي�سبه �ساحة حرب.
ياأتي كل هذا فيما ال تزال القوى ال�سيا�سية عاجزة عن 

ت�سكيل حكومة تهدئ غ�سب ال�سارع.

متظاهرون يحرقون مقرًا مليلي�شيا 
حزب اهلل العراقي بالنجف

ارتفاع �شحايا الهجوم على 
مع�شكر اجلي�ص اليمني يف ماأرب

جرح 220 �شخ�شًا يف مواجهات 
عنيفة بلبنان

و�شول رفات �شحايا طائرة 
الركاب االأوكرانية اإىل كييف

حــول

الوكاالت  

العــامل

دويل
انطالق قمة برلني بحثا عن حل �شيا�شي للنزاع الليبي

ق.د

احلكومة ال�شودانية 
تطلب اإرجاء 

مناق�شة م�شار ال�شرق 
الأ�شبوعـــني

قال ع�سو جلنة الو�ساطة يف 
مفاو�سات ال�سالم ال�سودانية )من 

جنوب ال�سودان( اإن الو�ساطة 
ا�ستلمت م�ساء ال�سبت، خطابا 

من احلكومة ال�سودانية، يحمل 
تو�سيات ومقررات امللتقى الت�ساوري 

ل�سرق ال�سودان الذي عقد موؤخرا 
يف اخلرطوم، مو�سحا اأن احلكومة 

ال�سودانية قدمت طلبا للو�ساطة 
الإرجاء مناق�سة م�سار ال�سرق ملدة 

اأ�سبوعني.
وقال ع�سو جلنة الو�ساطة اإن 

النقا�ص تركز خالل اجلل�سة 
ب�سورة اأ�سا�سية حول نظام احلكم 
يف املنطقتني، م�سريا اإىل اأن ق�سية 
نظام احلكم اإىل جانب الرتتيبات 
االأمنية، هما الق�سيتان اللتان مل 

حت�سما بني الطرفني.
مو�سحا يف الوقت نف�سه بخ�سو�ص 

جدول اجلل�سات يف امل�سارات 
املختلفة، اأن احلوار �سيتوا�سل 

اإىل غاية االأ�سبوع القادم يف م�سار 
دارفور، ويف م�سار املنطقتني، مع 

مالك  جناح   - ال�سعبية  "احلركة 
عقار" و"احلركة ال�سعبية - جناح 

عبد العزيز احللو"، وم�سار ال�سمال.
وعقد وفد احلكومة ال�سودانية 

ملفاو�سات ال�سالم برئا�سة الفريق 
الركن �سم�ص الدين كبا�سي، ع�سو 

جمل�ص ال�سيادة االنتقايل، مبقر 
املفاو�سات بجوبا م�ساء اأم�ص 

االأول، جل�سة مفاو�سات مع وفد 
جناح  ـ  �سمال  ـ  ال�سعبية  "احلركة 
مالك عقار" حول م�سار املنطقتني 

)يف النيل االأزرق وجنوب كردفان(، 
حيث تركز النقا�ص فيها، حول 

ورقة ال�سلطة املُ�سمنة يف االتفاق 
االإطاري الذي وقعه الطرفان يف 

ق.دوقت �سابق.

ق.د

ق.د

ق.د



يف  ب�سكرة  اإحتـــاد  ت�سكيلة  �سرعت 
املغلق  الــرتبــ�ــص  خـــالل  حت�سرياتها 
بورقيبة  ــام  ــم ح مبــديــنــة  اجلـــــاري 
املدرب  اإ�سراف  حتت  وهذا  التون�سية 
ــذيــر لــكــنــاوي فــيــمــا عــرف  الــعــائــد ن
الطاقم الفني تدعيما بقدوم املح�سر 
الذي  �سريط  الــديــن  ح�سام  الــبــدين 
من  بــدايــة  الفريق  برتب�ص  اإلتحق 
لكناوي،  املدرب  من  بطلب  االأم�ص  نهار 
يدوم  اأن  تقرر  الــذي  الوقت  يف  وهــذا 
الرتب�ص ملدة 13 يوما من اأجل ال�سماح 
نوعية  بتح�سريات  بالقيام  للت�سكيلة 

حت�سبا ملرحلة العودة.
بن  الالعب  غياب  الرتب�ص  ويعرف 
قودير امل�ساب، فيما ف�سل الطاقم الفني 
اإ�سطحاب الثنائي �سيود وعدوان وهذا 
على الرغم من معاناتهما من االإ�سابة، 
 03 بخو�ص  معنيا  ــاد  االإحت و�سيكون 
لقاءات ودية يف هذا الرتب�ص اأمام كل 
من اأهلي الربج، جمعية اخلروب وهذا 
اأخر  مناف�ص  مع  االإتــفــاق  اإنتظار  يف 

لربجمة اللقاء الودي الثالث.
من  عي�سى  بن  الرئي�ص  اإدارة  وكثفت 
حل�سم  الفارطة  ال�ساعات  يف  م�ساعيها 
التحويالت  فرتة  يف  الثالثة  ال�سفقة 
عن  الــتــخــلــي  مت  اأن  بــعــد  الــ�ــســتــويــة 
حيث  قابلية،  بن  املهاجم  مع  التعاقد 
مقرتحات  عدة  االإحتــاد  م�سريو  تلقى 
ال�سابق  الــالعــب  مــن  كــل  مــع  للتعاقد 
وكــذا  بلجياليل  العا�سمة  الإحتــــاد 
فيما  عــيــاد،  بــن  الـــربج  اأهــلــي  مهاجم 
تعذر التعاقد مع العب �سريع غليزان 
على  احل�سول  �سعوبة  ب�سبب  �سوقار 
احلايل،  فريقه  من  ت�سريحه  وثائق 
االإحتاد  اإدارة  قامت  اأخر  جانب  ومن 
اأجرتني  متثل  �سكوك  الالعبني  مبنح 
العالقة،  م�ستحقاتهم  من  �سهريتني 
معنويات  رفعت  التي  اخلــطــوة  وهــي 
الالعبني كثريا على اأن يتم �سحب هذه 
االأجور فور دخول اأموال االإعانات اإىل 

ح�ساب الفريق. 

الوثبة  حتقيق  من  ال�ساوية  احتــاد  متكن 
وذلك  بداية  اأح�سن  على  والب�سم  املعنوية 
على  املناف�سني  باأحد  اإطاحته  خــالل  من 
�سلغوم  هــالل  فريق  وهــو  ال�سعود  تاأ�سرية 
مع  العهد  الت�سكيلة  جــددت  وبذلك  العيد 
قدم  حيث  االإيجابية،  والنتائج  االأفــراح 
اجلنحاوي  فــاروق  التون�سي  املــدرب  اأ�سبال 
مباراة يف امل�ستوى وجنحوا يف حتقيق االأهم 
به  دعموا  ومعنويا،  ثمينا  فــوزا  وحققوا 
ر�سيدهم من النقاط، مما جعلهم ي�سرتجعون 
ويبقى  الذهاب  مرحلة  يف  املفقودة  الثقة 
االإيجابي يف مباراة الهالل اأن الفريق لعبها 
بنزعة هجومية ومل يرتاجع للخلف خالل 
لعبه  الفريق  وا�سل  حيث  الثانية،  املرحلة 
ــزوار  ال دفــاعــات  على  وال�سغط  الهجومي 
ت�سجيل  بعد  حتى  املتتالية،  باحلمالت 
االإحتــاد  بــاأن  القول  وميكن  االأول  الهدف 
جتنب الدخول يف اأزمة حقيقية هو يف غنى 
عنها يف الوقت الراهن، وذلك بعدما جنح يف 

الظفر بالنقاط الثالث، خ�سو�سا واأن التعرث 
الت�سكيلة  على  الكرام  مــرور  ليمر  يكن  مل 
ويجعلها  حقيقية  اأزمــة  يف  �سيدخلها  وكان 
اأن  احلظ  وحل�سن  االأن�سار،  لثورة  عر�سة 
يتعاملون  كيف  عرفوا  اجلنحاوي  اأ�سبال 
اإيجابي لتحقيق هذا  ال�سغوطات ب�سكل  مع 
الفوز الغايل، الذي �سيحررهم من الناحية 
النف�سية ويجعلهم يدخلون املباريات املقبلة 

براحة نف�سية للق�ساء على النقائ�ص.
كما يعي�ص ال�سارع الريا�سي يف اأم البواقي 
القادم  ال�سبت  املــوك  مواجهة  وقــع  على 
وال�سفراء  الكحلة  اأن�سار  معاقل  اأن  ناهيك 
"بن  مللعب  كبرية  باأعداد  للتنقل  يح�سرون 
لرفقاء  القوي  ال�سند  ليكونوا  املالك"  عبد 
ه�سام عطو�ص من اأجل حتقيق ثاين اإنت�سار 
و�ستحدد  ال�سعود  منعرج  وهو  التوايل  على 
على  الفريق  قــدرة  مــدى  املواجهة  نتيجة 
ال�ستة  التاأ�سريات  اإحـــدى  على  التناف�ص 

لل�سعود.

االإيــاب  مرحلة  خن�سلة  احتــاد  ا�ستهل 
وفاز  عري�سة  وبنتيجة  م�ستحق  بفوز 
على  حمي�سي  النور  عبد  التقني  اأ�سبال 
عمار  حمام  ال�سهيد  مبلعب  تب�سة  احتاد 
مقابل،  بــدون  كاملة  ثالثية  وقــع  على 
الـ  اجلولة  حل�ساب  يدخل  اللقاء  وهــذا 
الثاين هواة  الق�سم  16 من عمر بطولة 
رفقاء  ومتكن  ال�سرقية،  جمموعتها  يف 
القائد حقا�ص ب�سط �سيطرتهم بالطول 
على  عجز  الذي  املناف�ص  على  والعر�ص 
للخنا�سلة  والعك�ص  خطرية،  فر�ص  خلق 
بينها  ومن  الفر�ص  عديد  خلقوا  الذين 
حملت  كاملة  ــداف  اأه ثالثة  توقيع  مت 
ثنائية  �سجل  الـــذي  ــوي  ــري ك تــوقــيــع 
بيطاط  املدافع  من  جاء  الثالث  والهدف 
بكثري  اأثقل  الفاتورة  تكون  اأن  وكادت   ،
اأهدرها  التي  الكثرية  الفر�ص  جــراء 

املهاجمني.
ومن جهته املدرب حمي�سي خرج را�سيا 
كثريا  اأ�ساد  كما  دمــان  رفقاء  اأداء  على 
بالدور الذي لعبه االأن�سار الذين ح�سروا 
بقوة و�سجعوا زمالء احلار�ص �سخاب عبد 

احلق غلى غاية �سافرة احلكم بلكبري.

اإعتذر املهاجم املايل اأبو بكر طراوري 
�سطيف  وفاق  ب�سفوف  االإلتحاق  عن 
النادي  مــن  قــادمــا  اإعـــارة  �سكل  على 
البنزرتي التون�سي وهذا بعد العر�ص 
املقدم من طرف اإدارة الوفاق الإنتداب 
التحويالت  فرتة  خالل  املهاجم  هذا 
طــراوري  اإعــتــذار  واأخلط  ال�ستوية، 
تعول  كانت  التي  الوفاق  اإدارة  اأوراق 
اأجــل  مــن  ال�سفقة  ــذه  ه على  كــثــريا 

تدعيم اخلط االأمامي للوفاق. 
على  للوفاق  الفني  الطاقم  واإ�ستقر 
واأخرية  ثانية  وديــة  مباراة  برجمة 
�سمن ترب�ص األيكانت االإ�سبانية وهذا 
يوم  الــرومــاين  كلوج  نــادي  مبواجهة 
اجلمعة يف توقيت الثالثة زواال، وكان 
املدرب نبيل الكوكي قد رف�ص برجمة 
من  تخوفه  ب�سبب  البداية  يف  اللقاء 
اأن  قبل  الإ�ــســابــات  العبيه  تعر�ص 
يف  رغبته  ظل  يف  قــراره  عن  يرتاجع 
التي  العنا�سر  م�ستوى  على  الوقوف 
عادت موؤخرا اإىل املناف�سة على غرار 
ووقع  وفــرحــاين،  يحي  بن  بو�سوف، 
الالعب ال�سابق للوفاق اإليا�ص �سيدهم 
يف �سفوف فريق ن�سر ح�سني داي بعد 

نهاية تعاقده مع الوفاق. 
املدير  بني  الكالمية  احلرب  وعــادت 
والرئي�ص  حلفاية  فهد  للوفاق  العام 
�سرار  احلكيم  عبد  للوفاق  االأ�سبق 
وجهها  التي  االإتهامات  ظل  يف  وهــذا 
يف  تدخله  بخ�سو�ص  ل�سرار  حلفاية 

نحو  بو�سوف  املهاجم  حتويل  ق�سية 
اخلارج، حيث اأكد حلفاية اأن الرئي�ص 
االأ�سبق كان وراء توقيع والد الالعب 
بو�سوف  لتحويل  مبدئي  عقد  على 
لالإحرتاف يف اأحد االأندية االأوروبية 
من  الـــوفـــاق  يتمكن  ال  حــتــى  وهـــذا 
التحويل  قيمة  من  ماليا  االإ�ستفادة 
رغم اأن هذا ال�سخ�ص ح�سب حلفاية، 
مرور  متر  لن  التي  الت�سريحات  وهي 
الكرام على �سرار الذي تنازل يف وقت 
التي  الق�سائية  الــدعــوى  عن  �سابق 
ب�سبب  حلفاية  �سد  رفعها  ب�سدد  كان 
تــ�ــســريــحــاتــه اخلــطــرية وهــــذا بعد 

تدخل عدة اأطراف فاعلة.
مناف�سة  تنظيم  جلــنــة  ــت  ــرجم وب
�سنف  يف  ال16  الــدور  لقاء  الكاأ�ص 
االأوا�سط بني وفاق �سطيف والرباعم 
الريا�سية لباتنة يوم اجلمعة مبلعب 
العا�سرة  توقيت  يف  م�سكن   500
ــبــال  �ــســبــاحــا، وتــلــقــى ثــنــائــي االأ�ــس
زيان  اآيت  والالعب  حديدي  احلار�ص 
املنتخب  مع  ترب�ص  يف  لدخول  دعوة 
الفرتة  �سنة يف   17 الوطني الأقل من 
ـــاري  اجل جــانــفــي   23 اإىل   20 مـــن 
املنتخبات  لتح�سري  الوطني  باملركز 
اأ�سبال  الوطنية ب�سيدي مو�سى، وكان 
فريق  ح�ساب  على  تاأهلوا  قد  الوفاق 
ب�سربات  �سوف  لوادي  اجلميل  املنظر 
الرتجيح 4 مقابل 3 بعد نهاية املباراة 

بالتعادل ال�سلبي. 

فر�سة  باتنة  �سباب  فريق  يفوت  مل 
واإ�سافته  ق�سنطينة  مولودية  اإ�ست�سافة 
�سفوحي  مبلعب  �سحاياه  قائمة  اإىل 
وتدعيم  منطقه  فر�ص  من  متكن  حيث 
ر�سيده بثالث نقاط جديدة �سمحت لها 
مبوا�سلة م�سريته الرائعة وتاأكيد قدرته 
الفوز  و�سمح  املقدمة  نحو  الزحف  على 
االأورا�سية  للكتيبة  املــوك  على  املحقق 
31 نقطة واالرتقاء  اإىل  برفع ر�سيدها 
نقطتني  بعد  على  الو�سيف  مركز  اإىل 
اأوالد جالل وكان فوز  �سباب  الرائد  عن 
الت�سكيلة م�ستحقا اإىل حد بعيد بالنظر 
اإىل الكيفية اجلّيدة التي لعب بها طيلة 
كما  الكاب  �سرّيها  والتي  اللقاء  فــرتات 
للنّد  الند  الــوقــوف  مــن  ومتكن  ينبغي، 
انت�ساره اجلّيد فوق  املناف�ص بف�سل  اأمام 
اأر�سية امليدان الذي �سمح لهم بالت�سّدي 
النتيجة  املوك وبهذه  ملحاوالت ت�سكيلة 
بداأ جمهور ال�سباب يحلم يف الزحف نحو 
الريادة فاجلمهور كان عاقدا اآمال كبرية 
على هذه املواجهة والالعبون مل يخيبوا 
جماهريهم يف هذه املواجهة ومتكنوا من 
الظفر بالنقاط الثالث التي تبقى مهمة 
القادمة  اجلولة  يف  التاأكيد  اإنتظار  يف 

اأمام �سباب عني فكرون كما وقف العديد 
الكاب  بني  اأم�ص  اأول  مباراة  متتبعي  من 
الدفاع  اأن  ق�سنطينة  مولودية  وال�سيف 
النتيجة  يف  هاما  دورا  لعب  االأورا�ــســي 
املحققة مبا اأنه اأوقف احلمالت املتتالية 
�سد  منيعا  جدارا  و�سكل  املوك  ملهاجمي 
رغبة اخل�سم يف ت�سجيل االنت�سار، وهو 

ما اأ�ساد به املدرب التون�سي كثريا.
�سغب  اأحــداث  �سفوحي  ملعب  �سهد  كما 
يف  جت�سدت  املــبــاراة  نهاية  عقب  كبرية 

اندلعت بني  التي  العنيفة  امل�سادات  تلك 
من  كبرية  وجمموعات  الفريقني  العبي 
املخ�س�سة  املدرجات  املوك وكانت  اأن�سار 
جمموعات  جلوء  �سهدت  الزائر  للفريق 
اأفراد  ر�سق  اإىل  الغا�سبني  االأن�سار  من 
اأر�سية  وحــتــى  الــكــاب  واأنــ�ــســار  ـــن  االأم
تعزيزات  و�ــســول  ا�ستدعى  مــا  املــيــدان 
عرفت  احلظ  وحل�سن  املوقع  اإىل  اأمنية 

قوات االأمن كيف تتحكم بالو�سع.

الكاب يوا�صل امل�صرية من دون خطاأ 
�صريط يدعم الطاقم الفني واالإحتاد داخل الديار واملوك �صحيته اجلديدة

يواجه الربج واخلروب وديا 

اأبناء �صيدي اأرغي�ش يب�صمون على 
اأح�صن بداية يف مرحلة االإياب

االإحتاد يحقق فوزا 
عري�صا اأمام الكناري 

التب�صي ويرتقي 
للمركز اخلام�ش 

�صفقة طراوري ت�صيع وال�صراع
 بني حلفاية و�صرار يعود اإىل الواجهة
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املحرتفة  الرابطة  قرار  اأخلط 
لقاءات اجلولة االأوىل  بربجمة 
لبطولة  الـــعـــودة  مــرحــلــة  مـــن 
يوم  الثانية  املحرتفة  الرابطة  
ح�سابات  جــانــفــي   25 ال�سبت 
العلمة  ملولودية  الفني  الطاقم 
برجمة  على  يراهن  كــان  الــذي 
اجلولة يوم الفاحت فيفري بناءا 
ـــرار املــكــتــب الــفــيــدرايل  عــلــى ق
ال�سابق، وحاولت اإدارة املولودية 
نهار االأم�ص التوا�سل مع م�سوؤويل 
الربجمة  بخ�سو�ص  الــرابــطــة 
املوقع  على  املو�سوعة  اجلديدة 
اإىل  ت�سري  ــتــي  وال االإلـــكـــرتوين 
وهـــران  جمعية  لــقــاء  بــرجمــة 
ومولودية العلمة يوم ال�سبت 25 
بوعقل  احلبيب  مبلعب  جانفي 
بداية من ال�ساعة الثالثة زواال. 
اللجوء  بــورا�ــص  الالعب  وقــرر 
اأجول  من  املنازعات  جلنة  اإىل 
ت�سريحه  وثيقة  على  احل�سول 
العالقة،  م�ستحقاته  عن  ف�سال 
يف  بورا�ص  الالعب  ي�سارك  ومل 

اأي مقابلة خالل املو�سم 
اجلاري حيث اإكتفى 

بــــاجلــــلــــو�ــــص 
كر�سي  ــى  ــل ع
االإحـــتـــيـــاط 
اأغـــــلـــــب  يف 
ــــاريــــات،  ــــب امل

اأن  عــــلــــمــــا 
الــــالعــــب كـــان 

مغادرة  من  قريبا 
ــة  ــودي ــول تـــعـــداد امل

اإال  املــو�ــســم  ــة  ــداي ب يف 
وثائق  على  االإتــفــاق  عــدم  اأن 
مغادرته  دون  حــال  ت�سريحه 
رف�ست  فيما  ــادي،  ــن ال ل�سفوف 
يف  التفريط  املــولــوديــة  اإدارة 
وهــذا  �سايلة  ــدافــع  امل خــدمــات 
الذين  االأنــ�ــســار  �سغط  ب�سبب 
رف�سوا التخلي عن ركائز الفريق 

يف فرتة التحويالت ال�ستوية.
املـــولـــوديـــة  اإدارة  وتــنــتــظــر 
معتربة  اإعــانــات  على  احل�سول 
خالل الفرتة املتبقية من املو�سم 

اجلاري والتي تناهز اأكرث من 18 
 10 منها  �سنتيم  مليار 
�سنتيم  مــاليــري 
بعقد  اخلا�سة 
مع  الــتــمــويــل 
�سونلغاز  �سركة 
 06 اإىل  اإ�سافة 
ممنوحة  مــاليــري 
بلدية  طـــرف  مـــن 
اإطـــــار  يف  الــعــلــمــة 
ناهيك  االأولية  االإعانة 
مليار   02 يــفــوق  مــبــلــغ  عــن 
�سنتيم املمنوحة من طرف م�سالح 
االإدارة  تنتظر  كما  ــة،  ــوالي ال
حقوق  على  احل�سول  العلمية 
الرابطة  مــن  الــتــلــفــزي  الــنــقــل 
املحرتفة، وهي القيم املالية التي 
من �ساأنها اأن جتعل الفريق يكمل 
املو�سم باإرتياح من خالل ت�سوية 
عن  ف�سال  الالعبني  م�ستحقات 
الديون  مــن  كبري  جــزء  ت�سوية 
 08 قيمتها  تفوق  والتي  العالقة 

ماليري �سنتيم. 

تلقتها  التي  اخلــ�ــســارة  جــاءت 
البي�ساء  عــني  اإحتـــاد  ت�سكيلة 
اأمل  يد  على  اأم�ص  اأول  ع�سية 
املظاهرات  مبلعب  العيد  �سلغوم 
لت�سع احلراكتة يف ماأزق حقيقي 
واأكدت من جهة اأخرى اأن االإحتاد 
ومل  ال�سقوط  اإىل  طريقه  يف 
الفريق حمظوظا يف جولة  يكن 
خ�سارة  تكبد  اأيــن  ال�ستار  رفــع 
بوقرانة  املــ�ــســيــف  اأمــــام  مـــرة 
عدة  اإىل  النتيجة  هذه  وتعود 
العديدة  الغيابات  منها  عوامل 
منذ  التدريبات  مقاطعة  ب�سبب 
ب�سبب  الــذهــاب  مرحلة  نهاية 
خميبا  كان  فــاالأداء  امل�ستحقات 
اأين  الثانية  املرحلة  يف  خا�سة 
كانوا خارج االإطار متاما كما اأن 
واالإمكانيات  ال�ساحب  الوجه 
املــــحــــدودة لــبــعــ�ــص الــالعــبــني 
يحدث  االأن�سار،  خماوف  اأثــارت 
القوية  االنطالقة  ظل  يف  هذا 
عن  ك�سرت  التي  الفرق  لبع�ص 
التعرث  فهذا  البداية  من  اأنيابها 
جعل االأن�سار يطالبون بن�سيانه 
يف  جدية  بكل  والتفكري  �سريعا 
اجلولة  حل�ساب  املقبل  اللقاء 

الثانية اأمام جنم التالغمة.
اجلمعية  اأعـــ�ـــســـاء  اأن  ــا  ــم ك
اجلمعية  عقد  على  يــراهــنــون 

برئي�ص  للخروج  �سريعا  العامة 
ملبا�سرة  الهاوي  للفريق  جديد 
ــق الــربنــامــج  ــي ــب ــط الــعــمــل وت
الثاين  ال�سطر  ــالل  خ امل�سطر 
اأن  املتتبعون  ويرى  البطولة  من 
الرئي�ص اجلديد �سيحظى بدعم 
كبري يف اأو�ساط اأع�ساء اجلمعية 
واالأن�سار على حد �سواء فاجلميع 
يطالب ب�سرورة تو�سيح الروؤية 
مع  االإداري  االإ�سكال  بخ�سو�ص 
تو�سيع  طريقة  على  التحفظ 

تركيبة اجلمعية العامة.
ويف �سياق اأخر تعالت االأ�سوات 
تطالب  االإحتـــــاد  بــيــت  داخــــل 
البي�ساء  عني  يف  الفاعلني  كامل 
وكذا  حملية  و�سلطات  اإدارة  من 
ــفــريــق اىل  ــي ال ــب ــار وحم ــس ــ� اأن
على  والعمل  االإلتفاف  �سرورة 
على  امل�سجلة  التحفظات  رفــع 
للعودة  علي"  "حمدي  ملعب 
لــالإ�ــســتــقــبــال فــيــه يف اجلــولــة 
ــودة  ــع الــثــانــيــة مــن مــرحــلــة ال
و�ستعود  التالغمة  جنــم  اأمـــام 
بداية  املــالعــب  معاينة  جلنة 
رفع  مدى  ملراقبة  االأ�سبوع  هذا 
ال�سوء  واإعـــطـــاء  الــتــحــفــظــات 
االأخ�سر لالإ�ستقبال يف امللعب اأو 

رف�ص تاأهيله.

ع�سية  مروانة،  اأمل  فريق  حقق، 
االأول فوزا ثمنيا وم�ستحقا،  اأم�ص 
تب�سة  وفــاق  ال�سيف  ح�ساب  على 
يف مباراة بر�سم اجلولة ال�ساد�سة 
ع�سر من عمر بطولة ق�سم ما بني 
الرابطات، احت�سنها امللعب البلدي 
من  االأمـــل  ــح  وجن بلزمة،  بق�سر 
دخول مرحلة االياب بقوة حمققا 
�سليم  ا�سبال  يجعل  معنويا  فــوزا 
تعرثات  لتدارك  يتطلعون  عريبي 
مرحلة الذهاب والنتائج الكارثية 

التي الحقتهم.
وبالعودة للقاء الذي ا�ستقبل فيه 
فقد  التب�سي  الوفاق  �سيفه  االمل 
انتهى بنتيجة اأربعة اأهداف كاملة 
من دون رد، اذ كان ا�سحاب االر�ص 
االأوىل  الدقائق  منذ  ارادة  اكرث 
زوارهم  �سباك  وهــزوا  املباراة  من 
مبكرا، ليفر�سوا �سيطرتهم وانهوا 

املرحلة االأوىل متقدمون بثالثية 
الزوار  رغبة  من  وبالرغم  كاملة، 
وتقلي�ص  النتيجة  يف  الــعــودة  يف 
اأن  اال  الثاين  ال�سوط  يف  الفارق 
رفقاء بي�سة ا�سافوا الهدف الرابع 

واختتموا مهرجان التهديف.
يجدر الذكر انه وبعد هذا الفوز 
يكون فريق امل مروانة ارتقى اىل 
نقطة   15 بر�سيد  الـ14  املركز 
مرحلة  يف  التاألق  ملوا�سلة  وي�سعى 
االياب والزحف نحو مركز مريح.

اأخفق �سباب عني فكرون يف تطليق 
النتائج ال�سلبية خارج الديار 

والــتــي الزمــتــه منذ 
بطولة  انــطــالق 
اإذ  املو�سم،  هــذا 
اأول  م�ساء  �سجل 
ال�سبت  ـــص  ـــ� اأم
جديدا  اإنهزاما 

م�سيفه  ـــــــام  اأم
فـــــيـــــالج مـــو�ـــســـى 

باأ�سبال  اأطاح  والذي 
ــــــدرب تـــرعـــي ر�ــســيــد  امل

بذلك  لتتوا�سل  نظيفة  بثنائية 
رغم  الفكرونية  الت�سكيلة  معاناة 
التي قامت  النوعية  االإ�ستقدامات 
اإدارة الرئي�ص ح�سان بكو�ص و  بها 

التي مل تقنع يف اأول ظهور لها . 
ال�سالحف  ت�سكيلة  وكــانــت 
ــاراة  ــب تــراهــن عــلــى م
لفك  االأول  اأمـــ�ـــص 
ــرثات  ــع ــت عـــقـــدة ال
ــيــة خـــارج  ــتــتــال امل
ومعانقة  الـــديـــار 
ــذي ظلت  الــفــوز ال
مند  عــنــه  تبحث 
االأوىل  ــــة  اجلــــول
االنطالقة  وحتقيق 

يف مرحلة االإياب.
من  ال�سباب  يتمكن  ومل  هــذا 
يف  نف�سها  بالوترية  اللعب  موا�سلة 
ال�سوط الثاين، اإذ انخف�ص مردوده 
ب�سكل ملحوظ ب�سبب التعب الذي 

البع�ص  وجد  التي  العبيه  من  نال 
موا�سلة  يف  كبرية  �سعوبات  منها 
ما تبقى من هذه املواجهة، تاركني 
زمام املبادرة لت�سكيلة الفيالج التي 
املرحلة  ــذه   ه اأطـــوار  يف  حتكمت 
�سانحة  فــر�ــص  خلق  مــن  ومتكنت 
فتح  من  املحليني  ليتمكن  للتهديف 
احلكم  اإعــالن  بعد  الت�سجيل  باب 

ركــلــة جـــزاء خيالية  بــونــوة عــن 
ال�سباب  العبي  اإثرها  على  اإحتج 
الالعب  طـــرد  كلفهم  ــا  م مــطــوال 
من  زاد  الــذي  االأمـــر  هــو  و  حلوي 
متاعب اأ�سبال املدرب ترعي لتتلقى 
اأكرم معمري  �سباك احلار�ص  بعدا 
هدف ثاين يف الدقائق االأخرية من 

عمر املباراة .

البابية تنتظر 18 مليار �صنتيم وبرجمة 
لقاء "الزمو" تخلط االأوراق

نحو  "احلراكتة" ي�صريون 
املجهول وم�صكل امللعب ي�صاف 

اإىل م�صكل الرئا�صة..!

البيام تنتف�ش وتعمق جراح 
وفاق تب�صة برباعية 

عقدة ال�صالحف خارج الديار تتوا�صل والوافدون اجلدد مل يقنعوا
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مولودية �لعلمة 

�إحتاد عني �لبي�ساء

�أمل مرو�نة 

�سباب عني فكرون 
عبد الهادي. ب

رفيق.ح

اأ.جاأحمد اأمني. ب

مولودية  ت�سكيلة  تــراجــعــت 
الثالثة  املرتبة  اإىل  ق�سنطينة 
بعد  ــهــواة  ال بطولة  ترتيب  يف 
الفريق  تلقاها  الــتــي  الــهــزميــة 
املحلي  ال�سباب  اأمـــام  باتنة  يف 
مقابل  دون  هــــدف  بــنــتــيــجــة 
عند  الفريق  ر�سيد  جتمد  حيث 
نقاط   04 وبــفــارق  نقطة   29

اأوالد  �سباب  املت�سدر  عن  كاملة 
اأثارت  التي  الهزمية  وهي  جالل 
عبد  الرئي�ص  اإدارة  اإمتعا�ص 
اإىل  بالنظر  وهــذا  دميغة  احلق 
التح�سريات النوعية التي قام بها 
البطولة  الفريق يف فرتة توقف 
ف�سال  تون�ص  يف  املغلق  والرتب�ص 
بلعريبي  املــدرب  مع  التعاقد  عن 
ر�سدها  الــتــي  املغرية  واملنحة 

مل  التي  العوامل  وهي  امل�سريون، 
ت�سفع للفريق للعودة على االأقل 
بنقطة التعادل من ملعب ال�سهيد 

�سفوحي.
اإدارة  تتخذ  اأن  املنتظر  ــن  وم
يف  عقابية  اإجــراءات  املولودية 
هذا  بعد  الالعبني  من  عدد  حق 

الباهت  الــوجــه  ظــل  يف  التعرث 
الالعبني  الذي ظهر به عدد من 
خــالل هــذه املــبــاراة حيث طالب 
دميغة ب�سرورة التدارك ال�سريع 
يف  الو�سعية  هــذه  من  واخلـــروج 
اأقــرب وقــت، وهــذا يف وقت يرى 
ــدرب  امل بقيادة  الفني  الطاقم 
ورغم  الهزمية  هذه  اأن  بلعريبي 
كثريا  توؤثر  لن  اأنها  اإال  مرارتها 
�سيحاول  الـــذي  الــفــريــق  عــلــى 
االإنت�سارات  �سكة  اإىل  الــعــودة 
ـــن مــــبــــاراة اجلــولــة  ـــة م ـــداي ب
التي  املـــبـــاراة  وهـــي  ــة،  ــادم ــق ال
لعالونة  املهاجم  غياب  �ستعرف 
بطاقة  عــلــى  حــ�ــســولــه  ب�سبب 

حمراء يف لقاء �سباب باتنة. 

دميغة غا�صب من الرتاجع الرهيب 
ويطالب بالتدارك ال�صريع 

مولودية ق�سنطينة 

بدري.ع

جهود  تظافر  "يجب 
اجلميع الإخراج الفريق
 من هذه الو�صعية" 

وعــقــب نــهــايــة الــلــقــاء كـــان لـ 
"االأورا�ص نيوز" حديث مقت�سب 
مع م�ساعد املدرب لزهر رجيمي 
بــرنــاجمــا  "�سطرنا   : وقـــــال 
اإ�ستغالل  و  الــفــريــق  لتح�سري 
الو�سول  ق�سد  التوقف  فــرتة 
لكن  الق�سوى  اجلــاهــزيــة  اىل 
فيها  يتخبط  ــتــي  ال املــ�ــســاكــل 
تطبيق  عــن  عرقلتنا  الفريق 
برناجمنا خا�سة و ان الالعبني 
ــوع  ــب ــس كــانــو مــ�ــســربــني يف االأ�
املالية  امل�ستحقات  ب�سبب  االأول 
املتكررة  الغيابات  ثم   ، العالقة 
عــدم  يف  دور  لــهــا  كـــان  ــك  ــذل ك
اجلاهزية  اىل  الفريق  و�سول 

الق�سوى"
اأول  لقاء  يف  :"عملنا  واأ�ساف 
الثغرات  ــل  ك �ــســد  عــلــى  ــص  ــ� اأم
فريق  ان  نعلم  اأنــنــا  و  خا�سة 
فيالج مو�سى يطبق كرة جميلة 
االأول  ال�سوط  اإنهاء  يف  جننا  و 
ال�سوط  يف  ال�سلبي  بــاتــعــادل 
التعليمات  مــنــحــنــا  ـــاين  ـــث ال
مباغتة  ق�سد  لالعبني  الالزمة 
هجمة  ــق  ــري ط عـــن  املــنــافــ�ــص 

يف  عاك�سنا  احلظ  لكن  معاك�سة 
ركلة  لتاأتي   ، فر�سة  مــن  اكــرث 
�سخ�سيا  اأراهــــا  الــتــي  اجلـــزاء 
دقائق  الت�سع  يف  �سرعية  غري 
االخرية خا�سة ان احلكم بونوة 
تغا�سى عن طرد الظهري االأي�سر 
مرة  كل  يف  تعمد  الذي  للفيالج 
بعبارات  احلكم  على  االإحتجاج 
لي�ست�سلم  االأخــري  لهذا  م�سيئة 
ل�سغط  االأخــري  يف  بونة  احلكم 
ركلة  مينح  و  وامل�سريين  االأن�سار 
الذي  االأمــر  وهو  وهمية  جزاء 
املباراة  من  ككل  الفريق  اأخــرج 
الثواين  يف  قاتل  هدف  نتلقى  و 

االأخرية".
ــــــــدرب املــ�ــســاعــد  وخــــتــــم امل
اوجه  ان  :"اأود  بـ  ت�سريحاته 
ــوؤويل  ــس ــ� م و  ــار  ــس ــ� ــالأن ل نـــــداء 
االإلتفاف  يجب  حيث  الفريق 
م�سلحة  تغليب  و  الفريق  حول 
الفريق على امل�سالح ال�سخ�سية 
كثريا  عانى  الفريق  واأن  خا�سة 
مــن هـــذه الــ�ــســراعــات الــتــي ال 

تخدمه بتاتا".
رفيق.ح

لزهر رجيمي )م�ضاعد املدرب لفريق �ض. عني فكرون(: 



كــرة �ليـد 

يف  مليلة،  عــني  جمعية  فريق  جنــح، 
اقتطاع تاأ�سرية املرور اإىل الدور الثمن 
نهائي ، بعد تغلبه ب�سعوبة على م�سيفه 
مابني  بطولة  يف  النا�سط  اأدرار  �سباب 
اجلنوبية،  جممعوتها  يف  الــرابــطــات 
ومتكن اأبناء اجلنوب من فر�ص نتيجة 
لتتجه  ملثله  بهدف  االإيجابي  التعادل 
والتي  الرتجيح  ركـــالت  اىل  ــاراة  ــب امل
مليلة  عني  الأبناء  فيها  احلظ  اإبت�سم 
وح�سموا اللقاء بنتيجة 4/5 يف ركالت 

الرتجيح . 
يف  اأدرار  �سباب  ت�سكيلة  جنحت  كما 
وعرفت  ميدانها  على  منطقها  فر�ص 
مهاجمي  عــلــى  ــافــذ  ــن امل تــغــلــق  كــيــف 
متكن  مــا  و�ــســرعــان  املليلية  اجلمعية 
ت�سجيل  مــن  مــن  بوبكر  حــاج  املهاجم 
الدقيقة  يف  للمحليني  ال�سبق  هــدف 

الهدف  وهــو  االأول  ال�سوط  من  الـ26 
يرمون  بــوغــرارة  اأ�سبال  جعل  ــذي  ال
بكامل ثقلهم نحو الهجوم ق�سد تعديل 
التي  املخالفة  بعد  كان  ما  وهو  الكفة 
املدافعني  باأحد  وت�سطدم  زياد  نفذها 
بذلك  معدال  ال�سباك  نحو  لتتحول 
النتيجة التي انتهى على اإثرها اللقاء 
يف وقته االأ�سلي وال�سوطني االإ�سافيني 
عني  الأبناء  االخــري  يف  احلظ  ليبت�سم 

مليلة يف ركالت الرتجيح .

�سيفيدنا  "التاأهل   : بوغرارة  ليامني 
من الناحية النف�سية"

العار�سة  عن  االأول  امل�سوؤول  ــرب  اأع
الفنية جلمعية عني مليلة عن اإرتياحه 
بد التاأهل ال�سعب وال�ساق على ح�ساب 
 ، الذي يطبق كرة جميلة  اأدرار  �سباب 

كما نوه باملجهودات التي بذلها اأ�سباله 
يكون  الــذي  التاأهل  حتقيق  �سبيل  يف 
النف�سية  الناحية  من  اإيجابي  دور  له 
و  البطولة  باقي ماتبقى من م�سوار  يف 

الكاأ�ص.
اللقاء  اإنــتــهــاء  بعد  ومــبــا�ــســرة  هــذا 
مطار  نحو  مليلة  عني  ت�سكيلة  توجهت 
اأدرار اأين �سدت الرحال نحو العا�سمة 
خم�سة  ملدة  مغلق  ترب�ص  يف  للدخول 

اأيام يف برج البحري.
اإدارة  جنــحــت  اآخــــر،  �سعيد  وعــلــى 
جمعية عني مليلة يف اإ�ستقدام املهاجم 
الت�سكيلة  لتدعيم  باهاما  الكامريوين 
املنتظر  ومن  البطولة،  م�سوار  باقي  يف 
ق�سد  الــوطــن  بــاأر�ــص  الــيــوم  يحل  اأن 
االإلتحاق  و  ـــــراءات  االإج اإ�ستكمال 

بالت�سكيلة لل�سروع يف التح�سريات.

هزمية  �سطيف  اإحتـــاد  ت�سكيلة  تكبدت 
مفاجئة اأمام اجلار �سريع برج الغدير يف لقاء 
اجلولة االأوىل ملرحلة العودة من بطولة ما 
ال�سرقية  الو�سطى  املجموعة  الرابطات  بني 
الهزمية  وهــي  مقابل،  دون  هــدف  بنتيجة 
التي جعلت االإحتاد يرتاجع يف الرتتيب اإىل 
ال�سف الثاين وهذا بعد فوز ال�سريك ال�سابق 
يف الريادة �سباب برج منايل على ملعبه اأمام 
منايل  برج  اأبناء  لينفرد  العر�ص  بئر  �سباب 
بالريادة فيما تراجعت ت�سكيلة االإحتاد اإىل 
ال�سف الثاين يف الرتتيب بر�سيد 31 نقطة 

وبفارق 03 نقاط عن الريادة. 

بامل�ستوى  ــــاد  االإحت ت�سكيلة  تظهر  ومل 
التحفيزات  من  الرغم  على  وهــذا  املطلوب 
الرئي�ص  اإدارة  طــرف  من  املقدمة  الكبرية 
الطاقم  فيه  ــع  اأرج وقــت  يف  وهــذا  بلعليات 
اخلط  فعالية  قلة  اإىل  التعرث  �سبب  الفني 
الكثرية  للفر�ص  بالنظر  وهـــذا  االأمــامــي 
اأن  اإال  الهزمية  ورغم  الفريق،  �سيعها  التي 
الطاقم الفني بدا واثقا من قدرة الت�سكيلة 
من  املقبلة  اجلــوالت  يف  بقوة  الــعــودة  على 
اأقرب وقت ممكن  اإ�سرتجاع الريادة يف  اأجل 
خا�سة اأن الرزنامة �ستكون يف �سالح الفريق 

خالل اجلوالت املقبلة. 

احلار�ص  اإعـــادة  الــربج  اأهلي  اإدارة  قــررت 
خالل  الفريق  تــعــداد  اإىل  �ساو�سي  فـــوزي 
اأن مت  القرار بعد  العودة وجاء هذا  مرحلة 
دوما  فرانك  الفرن�سي  ــدرب  امل عن  التخلي 
�ساو�سي  لعودة  املعار�سني  اأ�سد  من  كان  الذي 
ي�سرع  اأن  املنتظر  ومن  اإن�سباطية،  الأ�سباب 
�ساو�سي يف تدريباته مع الت�سكيلة الربايجية 
�سكون جاهزا  الرتب�ص حتى  العودة من  بعد 
ومن  ــت،  وق اأقـــرب  يف  الر�سمية  للمناف�سة 
املعلوم اأن اإدارة االأهلي مل ت�سع وثيقة ف�سخ 
املحرتفة  الرابطة  لــدى  �ساو�سي  مع  العقد 
بالعودة  للحار�ص  �سي�سمح  الذي  االأمــر  وهو 

اإىل �سفوف االأهلي ب�سورة عادية.
نهار  االأهلي  اإدارة  حت�سم  اأن  املنتظر  ومن 
املريكاتو  خالل  املتبقيتني  ال�سفقتني  اليوم 
ال�ستوي وهذا يف ظل تاأكيدات امل�سريين على 
اإىل  �سودانية  جن�سية  مــن  مهاجم  ح�سور 
التوقيع  اأجــل  من  تون�ص  يف  الفريق  ترب�ص 
على عقده ومبا�سرة التح�سريات مع الفريق 
املريخ  لنادي  ال�سابق  باملهاجم  االأمر  ويتعلق 
املعروف  الرحمان  عبد  حممد  الــ�ــســوداين 
عن  احلديث  مت  حني  يف  الغربال،  بت�سمية 

تبي  �سطيف  لوفاق  ال�سابق  املهاجم  اإنتداب 
مت  حني  يف  الثالثة  ــازة  االإج �ساحب  ليكون 
اإقرتاح مهاجم اإحتاد العا�سمة الاليف ليكون 

�ساحب االإجازة االأخرية.
ودية  مباراة  لالأهلي  الفني  الطاقم  وبرمج 
جمعية  فــريــق  اأمـــام  تون�ص  ترب�ص  ــالل  خ
اخلــــروب هـــذا الــثــالثــاء مــع بــرجمــة لقاء 
تتوا�سل  فيما  ب�سكرة،  اإحتـــاد  اأمـــام  ودي 
يف  اأخــرى  وديــة  مباريات  لربجمة  امل�ساعى 
التون�سي  املدرب  يرغب  حيث  الرتب�ص  فرتة 
جميع  م�ستوى  على  الوقوف  يف  بوعكاز  معز 

الالعبني بدقة.
ومت ترقية عدد من العبي الفريق الرديف 
من  العــبــني   4 اإلــتــحــق  حيث  االأكــابــر  اإىل 
ويتعلق  تون�ص  يف  الفريق  برتب�ص  الرديف 
االأمر بكل من �سعيدي، بن مني، نوفل وك�سور 
وهذا بعد تاألق هذا الرباعي خالل مباريات 
الرديف  الفريق  اأن  علما  الذهاب،  مرحلة 
لالأهلي ودع مناف�سة كاأ�ص اجلمهورية مبكرا 
بعد االإق�ساء اأمام مولودية �سعيدة ب�سربات 
الر�سمي  املباراة يف وقتها  نهاية  بعد  اجلزاء 

بالتعادل هدفني يف كل �سبكة. 

ال�ساعد  اجليل  لفريق  اليد  كرة  فريق  حقق 
العا�سرة  اجلولة  لر�سم  م�ستحقا  فــوزا  قاي�ص 
لرابطة  الثاين  الوطني  الق�سم  من عمر بطولة 
فريق  ال�سيف  على  وفــــازوا  اجلــهــويــة  باتنة 
 16 لـــ  نقطة   26 ــع  وق على  مليلة  عــني  وفـــاق 
بحي  الريا�سات  متعددة  القاعة  وعرفت  نقطة 
الكرة  وع�ساق  عري�ص  جمهور  توافد  الزيتون 
من  الكثري  ت�ستقطب  اأ�سبحت  التي  ال�سغرية 
�سبابها  اأ�سبح  التي  قاي�ص  مدينة  يف  املتتبعني 
الرئي�ص  اأبناء  واأن  �سيما  املباريات  كل  يتابع 

فــاطــمــي حمــمــد حــقــقــوا نــتــائــج ممــتــازة خالل 
املوا�سم املا�سية ويوا�سلون ب�سط �سيطرتهم على 
اأطوار املناف�سة وبعد االنطالقة القوية الأ�سبال 
والنتائج  �سفيق  وعفوفو  مي�سي  ك�سوير  الثنائي 
منازع  بدون  الرتتيب  ريادة  ت�سيدوا  امل�ستحقة 
،ون�سري  املجموعة  هذه  يف  الكبري  التناف�ص  رغم 
مل  قاي�ص  اليد  لكرة  ال�ساعد  اجليل  فريق  اأن 
يقود  وهــو  املو�سم  بداية  منذ  تعرث  اأي  يعرف 

القافلة مبفرده بعد 10 انت�سارات متتالية 

�صاو�صي يعود وال�صوداين 
حممد عبد الرحمان ثاين املنتدبني 

االأنف�ش  ب�صق  التاأهل  "ال�صام" حتقق 
وتدخل الرتب�ش بربج البحري 

اجليل ال�صاعد يوا�صل دون فوا�صل 
ويحقق الفوز العا�صر على التوايل 

القرونة ت�صقط يف برج الغدير 
وترتاجع اإىل الو�صافة 
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جمعية عني مليلة 

�حتاد �جليل �ل�ساعد قاي�س 

�إحتاد �سطيف 

�أهلي برج بوعريريج 

بدري.ع

بدري.ع

رفيق.ح

العاي�ص.�ص



االإيطالية  ال�سحف  ركزت 
�سراع  على  ال�سوء   ، ام�ص  ال�سادرة 
االإ�سكوديتو  لقب  على  واإنــرت  جوفنتو�ص 
بجانب الت�سيو املخيف بعد فوزه بخما�سية 

على �سامبدوريا.

ديللو  "الغازيتا  �ــســحــيــفــة  ــت  ــون ــن وع
من  الكفاح  اال�سكوديتو،  "مثلث  �سبورت": 
بارما  اأمـــام  �ــســاري  اللقب:  اأجــل 
واإنزاغي  ليت�سي،  �سد  وكونتي 

يفوز مبباراته الـ11 على التوايل".
 

�سبورت":  ديــلــلــو  "كوريري  �سحيفة  وعــنــونــت 
هاتريك  يــ�ــســجــل  ــي  اإميــوبــيــل ــريو  ــس � "خميف! 
وي�سع   )1-5( �سامبدوريا  ل�سحق  الت�سيو  ويقود 
يواجهان  اللذين  وكونتي،  �ساري  على  ال�سغوطات 

بارما وليت�سي على الرتتيب".

با�سم  "جوفنتو�ص  قائلة:  فعنونت  �سبورت"  "توتو  �سحيفة  اأمــا 
على  للحفاظ  بارما  �سد  �ستاديوم  االأليانز  يف  الليلة  بــيــرتوزو.. 

ال�سدارة وتذكر اأنا�ستازي العظيم.. وكونتي ما بني مواجهة ليت�سي 
و�سوق االنتقاالت". 

مثلث 
اال�شكوديتو 

والت�شيو 
املخيف يف 

�شدر �شحف 
اإيطاليا

 ال�صحافة معـــــــــــــــــــــــر�ض
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مدافعه  اأنَّ  برمين،  فريدر  اأكد 
ُيعاين  فوجت  كيفني  اجلديد 
مل  لكنه  املـــخ،  يف  ـــاج  ارجت مــن 
خطرية  اإ�صابة  الأي  يتعر�ص 
ــقــوة بــاأحــد  ــه ب ــام ــط بــعــد ارت
ــه خـــالل املـــبـــاراة على  ــالئ زم
ــدورف  ــل ــص ــا دو� مــلــعــب فــورتــون

بالبوند�صليغا اأم�ص االول.
ب�صمادة  امللعب  فوجت  وغــادر 
يف عنقه على حمفة قبل نقله 
مع  التحامه  بعد  للم�صت�صفى 
ــص مــرمــى فــريــقــه يريي  ــار� ح
التي  املــبــاراة  خــالل  بافلينكا 
انتهت بفوز برمين على م�صيفه 
فورتونا دو�صلدورف بهدف دون 

رد يف البوند�صليغا.
وارتــطــم حــار�ــص بــرميــن دون 
فوجت،  زميله  ــص  ــراأ� ب تعمد 

لكرة  ت�صديه  اأثناء  عاًما،   28
عالية.

فوجت  حالة  ت�صخي�ص  جــاء 
يف  االرتياح  من  حالة  ليفر�ص 
املركز  �صاحب  بــرميــن  فـــريدر 
الــثــالــث مـــن الـــقـــاع بــجــدول 
ترتيب البوند�صليغا حيث ياأمل 
�صريعا  الالعب  عــودة  الفريق 
عن  االبتعاد  رحلة  ال�صتئناف 

�صبح الهبوط.
مدرب  كوفيلدت  فلوريان  وقال 
برمين "بالتاأكيد ن�صعر بارتياح 
ب�صكل  ـــارت  ـــص � االأمــــــور  الأن 
من  العديد  االآن  جنري  �صل�ص، 
اال�صبوع  بداية  يف  الفحو�ص 
كيفني  عـــودة  مــوعــد  لتحديد 

للتدريبات جمدًدا".

عاد اأتلتيكو مدريد ملحاوالته ل�صم اإدين�صون 
 10 بقيمة  ا  عر�صً مــوؤخــًرا  وقــدم  كــافــاين، 
االأوروغواياين  املهاجم  ل�صراء  يورو  ماليني 
من باري�ص �صان جريمان، الذي ا�صتبعد قبل 

اأ�صابيع رحيل العبه يف املريكاتو ال�صتوي.
�صحيفة  ن�صرته  �صحفي  تــقــريــر  ــــاد  واأف
ــب  ــالع ال بـــــاأن  ــة،  ــي ــص ــ� ــرن ــف ال "ليكيب" 
�صفوف  عن  الرحيل  يريد  االأوروغــوايــاين 
االأتلتي،  اإىل  ال�صتاء  هــذا  جــي(  اإ�ــص  )بــي 
قدم  اأنه  يبدو  االإ�صباين  النادي  اإىل  م�صرًيا 

ا جديًدا ل�صمه. عر�صً
غياب  ال�صدد  هــذا  يف  ال�صحيفة  ـــرزت  واأب
الفرن�صي  للنادي  التاريخي  الفريق  هداف 
)198 هدًفا( االأربعاء املا�صي، عن مواجهة 
موناكو يف الدوري، وغيابه عن اللقاء املقرر 

اليوم �صمن مناف�صات كاأ�ص فرن�صا.
الباب  اأغلق  قد  جريمان  �صان  باري�ص  وكان 
ال�صتوي  املريكاتو  يف  الالعب  رحيل  اأمــام 
كافاين  وكيل  بني  جمع  لقاء  خالل  احلايل، 
للنادي،  الــريــا�ــصــي  ــر  ــدي وامل ــا(  ــاًم ع  32(

الرازيلي ليوناردو.
اأهمية  الرف�ص يف  لهذا  املعلن  ال�صبب  ومتثل 
ليتمكن  الفرن�صية  العا�صمة  لنادي  كافاين 
ولكن  حــددهــا،  التي  االأهـــداف  حتقيق  من 
العثور على  ال�صبب تكمن �صعوبة  وراء هذا 

بديل منا�صب لتعوي�ص غياب كافاين.
ولكن )ليكيب( ترى اأن هذا العر�ص اجلديد 
باأن  اأتلتيكو مدريد ميكن تف�صريه  من جانب 
ب�صفوف  اال�صتمرار  يريد  ال  مــازال  كافاين 

النادي  مع  عقده  انتهاء  حتى  جريمان  �صان 
الفرن�صي يف جويلية املقبل.

بودول�صكي  لوكا�ص  ـــاين  االأمل املهاجم  اأعــلــن 
رحيله عن في�صيل كوبي الياباين بعدما انتهى 
عقده مع الفريق الذي كان يلعب بني �صفوفه 
اإنيي�صتا  اآنــدريــ�ــص  االإ�صبانيني  جــانــب  اإىل 

وديفيد فيا.
من  البالغ  ال�صابق  ـــاين  االأمل الـــدويل  وو�ــصــل 
 ،2017 يف  في�صيل  ل�صفوف  عاما،   34 العمر 
اأ�صا�صيا  ومنذ ذلك احلني كان قائدا وعن�صرا 
يف هجوم الفريق الذي يلعب بدوري الدرجة 

االأوىل الياباين.
النادي،  ن�صرها  في�صيل  جلماهري  ر�صالة  ويف 
مده�ص  بدعم  نعمت  "لطاملا  بودول�صكي:  قال 
باللقب  اأخــريا  فزنا  وحتى  االأول  اليوم  من 

الوطني. لن اأن�صى هذا مطلقا".
وخا�ص بودول�صكي 52 مباراة بقمي�ص في�صيل 
مباراة  اآخــر  ولعب  هدفا،   15 خاللها  �صجل 

جانفي  من  االأول  يف  الياباين  الفريق  مع  له 
اجلاري، يف نهائي كاأ�ص االإمراطور، حيث توج 

فريقه بطال.
وكانت هذه املباراة هي االأخرية اأي�صا لالإ�صباين 
ديفيد فيا )38 عاما( مع في�صيل قبل اعتزاله 
كرة القدم، ونزل فيها اأر�ص امللعب يف الدقيقة 
ال�صائع  من  بدال  املحت�صب  الوقت  من  الثانية 

بدال من بودول�صكي.

ميونخ  بايرن  و�صط  العب  تلقى 
ا من تولوز الفرن�صي، ل�صمه  عر�صً
فرتة  خالل  ــارة  االإع �صبيل  على 

االنتقاالت ال�صتوية اجلارية.
كارلو"  "مونت  ـــة  اإذاع وذكـــرت 
تقدم  تولوز  نادي  اأن  الفرن�صية 
كوي�صان�صي،  مايكل  ل�صم  بعر�ص 
�صبيل  على  بايرن،  و�صط  العب 
املو�صم  نــهــايــة  حــتــى  االإعـــــارة 

احلايل.
البافاري  النادي  رغم ذلك قابل 
بالرف�ص،  الفرن�صي  الــعــر�ــص 
معرًبا عن مت�صكه بالعبه ال�صاب، 
قلة  رغــم  عــاًمــا،  الـ20  �صاحب 

م�صاركاته.
بــايــرن  اإىل  انــ�ــصــمــامــه  ــذ  ــن وم

بورو�صيا  مــن  املــا�ــصــي  ال�صيف 
ظهر  ــــاين،  االأمل مون�صنغالدباخ 
الالعب الفرن�صي ملدة 30 دقيقة 
فقط مــع الــفــريــق الــبــافــاري يف 

البوند�صليغا.
ثناء  على  كوي�صان�صي  وح�صل 

اإذ  مــوؤخــًرا،  فليك  هانز  مــدربــه 
اإعجابه بتطور  اأكد االأخري على 
عن  مــعــرًبــا  الفرن�صي،  الــالعــب 
بع�ص  يف  عليه  التعويل  عزمه 

املباريات هذا املو�صم.

ك�صف تقرير �صحفي اإ�صباين، ام�ص 

االأحد، �صر اإقالة اإرن�صتو فالفريدي 
من القيادة الفنية لر�صلونة.

فالفريدي  اأقـــال  الــبــار�ــصــا  وكـــان 

�صيتني  لكيكي  الفنية  املهمة  ومنح 

خ�صارة  عقب   ،2022 �صيف  حتى 
الفريق بنتيجة 2-3 اأمام اأتلتيكو 

يف ن�صف نهائي ال�صوبر االإ�صباين.
ووفًقا ل�صحيفة "ماركا" االإ�صبانية، 

روؤية  اإىل  يعود  االإقالة  قرار  فاإن 

االإدارة اأن الفريق يفتقد اإىل عدة 

التدريب  جل�صات  اأن  منها  جوانب 
لناٍد  املطلوبة  بالكثافة  لي�صت 

يطمح للفوز بكل �صيء.

مل  الــالعــبــني  اأن  اإىل  ـــارت  ـــص واأ�

ب�صكل  اأو  الكايف  بالقدر  يتدربوا 

انعك�ص على االأداء يف  جيد وذلك 
من  العديد  وا�صتقبال  املباريات، 

االأهداف يف الدقائق االأخرية.

الفريق  العــبــي  اأن  واأو�ــصــحــت 

واالأخـــري  املــــدرب،  على  �صيطروا 

املوقف،  قلب  على  قــادر  غري  بــات 

انزعاج  ظهر  ذلك،  اإىل  باالإ�صافة 
وا�صح من الذين ال ي�صاركون.

ال�صعب  من  كان  اأنه  على  و�صددت 

اتخاذ  واملــديــريــن  الرئي�ص  على 
فعل  رد  وانتظروا  االإقــالــة،  قــرار 

من الفريق، وهو ما مل يحدث.

كانت  االإدارة  اإن  "ماركا"  وقالت 

خالل  الفريق  يتدرب  كيف  تتابع 

راأ�ص  على  ل�صيتني  االأول  االأ�صبوع 
اجلهاز الفني للبار�صا.

�صك  هــنــاك  لي�ص  اأنـــه  واأ�ــصــافــت 

فالفريدي  اإقالة  اأن  بر�صلونة  يف 
عن  النظر  ب�صرف  �صرورية  كانت 

الطريقة التي مت تنفيذ االأمر بها، 

كما اأنه مل يكن هناك اأي اعرتا�ص 
حقيقي على القرار.

اإىل  يحتاج  الفريق  اأن  وذكـــرت 

جو�صيب  قــال  كما  جــديــد  دافـــع 

بر�صلونة،  رئي�ص  بارتوميو،  ماريا 

االآن  يتحقق  ـــذي  ال االأمــــر  وهـــو 
بتعيني �صيتني.

ـــد جنـــوم خ�صمه  عـــاد مــيــالن ملــطــاردة اأح
ال�صتوي  املريكاتو  خالل  ل�صمه  حت�صًبا  اإنرت، 

اجلاري.
االإيطايل،  مريكاتو"  "كالت�صيو  ملوقع  ووفًقا 
ماتيو  مطاردة  يف  ن�صاطه  ا�صتعاد  ميالن  فاإن 
بوليتانو، جنم اإنرت، بعد ف�صل انتقال االأخري 

اإىل روما يف املريكاتو اجلاري.
م�صوؤويل  مع  مفاو�صات  اأجــرى  ميالن  وكــان 
بوليتانو،  ب�صاأن  اجلــاري  ال�صهر  مطلع  اإنــرت 
اإىل  الالعب  بيع  ف�صل  الــنــرياتــزوري  ولكن 

روما خالل �صفقة تبادلية.
ف�صل  رغم  اأنــه  اإىل  االإيطايل  املوقع  واأ�صار 
بوليتانو  خ�صوع  عقب  التبادلية  ال�صفقة 
ال  ــرت  اإن جنــم  لكن  رومـــا،  يف  الطبي  للك�صف 
يزال يحلم باالنتقال اإىل الذئاب، حيث اإنه 

م�صجع لفريق العا�صمة منذ ال�صغر.
�صفقة  قــدرت  اإيطالية  تقارير  اأن  يذكر 
اإنرت  اأن  موؤكدة  يــورو،  مليون  بـ25  بوليتانو 
عر�ص  اأي  و�صريف�ص  الــالعــب  لبيع  يهدف 

ب�صيغة االإعارة.



�سطيف

تب�سة

كما �سجلت االأورا�ص نيوز وخالل جولة عرب 
الدجاج  اأ�سعار  يف  كبريا  تراجعا  االأ�ــســواق 
 190 بـ  منها  الواحد  الكيلوغرام  قدر  التي 
اأغــلــب حمــالت اجلــــزارة، فيما مل  لــدى  دج 
دج،   1000 الدجاج  اأجنحة  اأ�سعار  تتجاوز 
ارتياحهم  عــن  امل�ستهلكني  بع�ص  عــرب  كما 

وا�ستح�سانهم للو�سع.
من جهة اأخرى �سهدت اأ�سعار اأح�ساء الدجاج 
عن  عزوف  ت�سجيل  �ساحبه  كبريا  تراجعا 
ب�سبب  املواطنني  بع�ص  طرف  من  اقتناءها 
و�سائل  بع�ص  تــداولــتــهــا  الــتــي  ــاعــة  ــس االإ�

وفــاة  ــالث حـــاالت  ث االإعـــالم عــن ت�سجيل 
باإحدى واليات الوطن على خلفية ا�ستهالك 
حول  خمــاوف  اأثـــارت  والتي  الــدجــاج،  كبد 

من  امل�ستهليكن  بــني  املعلومة  �سحة  ــدى  م
جهة وتخوفا من ك�ساد املادة لدى اجلزارين 
تعد  اأنها  خا�سة  اأخــرى  جهة  من  واملنتجني 
ي�ستح�سن  التلف  �سريعة  ح�سا�سة  مـــادة 
ت�سويقها خالل اليوم االأول من توفرها، وردا 
على ذلك اأكدت م�سالح بيطرية لـ "االأورا�ص 
اأي حاالت مر�ص  نيوز" انه مل يتم ت�سجيل 
اأن  علما  احل�سا�سة  املــادة  هذه  م�ستوى  على 
ال  بالدجاج  املرتبطة  املر�ص  حاالت  اغلب 

توؤدي اإىل املوت مبا�سرة.

هذا وقد اأكد املر�سى اأي�سا اأن الك�سف 
الطبي العادي اأ�سحى مبثابة حلم عند 
منهم  البع�ص  عمد  فيما  منهم  الكثري 
اأكد  وقد  هذا  مزانية،  تخ�سي�ص  اإىل 
الك�سوفات  �سعرف  اأن  املتحدثني  ذات 
الت�سوير  اأمـــــام  ــــصءا  � ــاوي  ــس ــ� ي ال 
فوق  ــات  ــوج امل غـــرار  على  بــاالأ�ــســعــة 
"echigraphie"  واأ�سعة  ال�سوتية 
ال�سكانري  فحو�سات  واأي�سا   "IRN"
ت�سل  قد  الفحو�سات  فهذه  وغريها 
لت�سبح  فوق  فما  دينار   10000 اإىل 
�سبيال"، فقد  اليها  ا�ستطاع  "ملن  بذلك 
يلجاأ املري�ص الب�سيط اإىل اال�ستدانة 
مل�ساعدته  اجلمعيات  اإىل  اللجوء  اأو 
ذات  ويف  الفحو�سات،  تلك  الإجـــراء 
اأ�سبح  اجلــزائــر  يف  فــالــعــالج  الــ�ــســاأن 

مبثابة التجارة تباع فيها الذمم.
ــــد االأطـــبـــاء  ــــد اأح ومــــن جــهــتــه اأك
لـ"االأورا�ص نيوز" اأن اأ�سعار الك�سوفات 
النقابات  ملرابقة  يخ�سع  اأمر  الطبية 
وهي اجلهة الوحيدة املخولة لتحديد 

هذه االأ�سعار، كما اأن هذه االأ�سعار يتم 
حتديدها طبقا ملقدور جميع الطبقات، 
باالإ�سافة اإىل اأن املري�ص له احلق يف 
اأي  فح�ص  اأي  عند  كامال  وقته  اأخــذ 
من ع�سر دقائق فما فوق الأن الفح�ص 
اأن يقل عن هذه املدة  الطبي ال يجب 
دقائق  ع�سر  من  اأقــل  فح�ص  اأي  كون 
لذا  مهني،  وغــري  اأخالقي  غري  يعترب 
ي�ستوجب على الطبيب املعالج اأن يقلب 
املر�ص  اأ�سباب  ملعرفة  جيدا  املري�ص 
لت�سخي�سه اإن كانت الزيارة االأوىل له 
اأما اإن كان هذا املري�ص يتابع عالجه 
اأنه  اأي  مــدة  منذ  الطبيب  هــذا  عند 
الطبيب  ما يعاين منه فهنا  يعرف كل 
اأخذ  بعد  حت�سن  اإن  بالك�سف  يقوم 
تغري  ال�سروري  من  كان  اإن  اأو  الــدواء 
العالج الذي يعتمده، ويف �سياق مت�سل 
الفح�ص  اأ�سعار  اأن  امل�سدر  ذات  حتدث 
مكلفة  وغـــري  ب�سيطة  تــعــد  الــطــبــي 
حتت  جيدة  ل�ســحة  ثمــــــن  هي  بل 

ا�سراف طبيب. 

املو�سم  خــالل  �سطيف  بوالية  التقليدية  الــزيــون  معا�سر  تعرف 
احلايل جلمع الزيون تراجعا كبريا يف الن�ساط وهذا مقارنة باملعا�سر 
الع�سرية التي بداأت يف االإنت�سار تدريجيا وهذا يف ظل كرثة االإقبال 
عليها من طرف الفالحني الراغبني يف احل�سول على الزيوت يف اأ�سرع 
فاإنها  التقليدية  املعا�سر  االإقبال على هذه  وقت ممكن، ويف ظل قلة 

باتت ت�سارع من اأجل البقاء وموا�سلة العمل.
ورغم الكمية الوفرية من الزيتون الذي مت جنيه هذه ال�سنة والذي 
يعترب االأكرب منذ �سنوات طويلة اإال اأن هذا مل يكن له اأي تاأثري على 
ن�ساط املعا�سر التقليدية التي بداأت تفقد من �سنة الأخرى عددا من 
الزبائن الذين باتوا يف�سلون التوجه اإىل املعا�سر احلديثة وهذا من 
اأجل اإقت�ساد الكثري من الوقت واجلهد، وهذا ف�سال عن عامل املواعيد 
اأ�سحاب  طرف  من  اجليدة  املعاملة  عن  ناهيك  تاأخري  ودون  املحددة 

املعا�سر الع�سرية. 
ال�سمالية وحتى  املناطق  الفالحني يف  العديد من  مازال  املقابل  ويف 
اجلنوبية من الوالية يف�سلون املعا�سر التقليدية ويرف�سون التخلي 
املعا�سر  من  النوع  لهذا  الفالحني  تف�سيل  وجــاء  التقليد،  هذا  عن 
تختلف  والتي  املعا�سر  هذه  تنتجه  الذي  الزيت  نوعية  اإىل  بالنظر 
ح�سبهم عن زيوت املعا�سر احلديثة، حيث تبقى نوعية هذه الزيوت 

م�ساعدة يف اال�ستطباب والعالج للعديد من االأمرا�ص.

تدوير  يف  ــدواب  ال على  تعتمد  التقليدية  املعا�سر  بع�ص  ومازالت 
اآلة الع�سر وي�سكل الزيتون املع�سور �سفائح دائرية، ليحول مبا�سرة 
�سب  يتم  ومنها  خ�سبية،  األة  طريق  عن  الزيت  ا�ستخال�ص  لعملية 
ا�ستعماله  يتم  ما  ومنه  كبرية،  اأحجام  ذات  براميل  يف  اخلام  الزيت 
مبا�سرة وهناك ما يبقى الأ�سهر يف تلك الرباميل قبل اأن يتم ت�سويقه، 
اأن الكثري من املعا�سر التقليدية تعرف طلبا كبريا على الزيت،  علما 
اخلا�ص  الزيت  ب�سعر  مقارنة  مرتفع  �سعره  جعل  الــذي  االأمــر  وهو 

باملعا�سر الع�سرية.

فرع  برو"  "�سبورتينغ  اأكــادميــيــة  اأقــامــت 
به  خ�ست  بحفل  الــقــدم  لكرة  العاتر  بئر 
و�سط  االأكادميية   يف  املنخرطني  املتفوقني 
باأولياء  امل�ساركني  جمعت  عائلية  اأجـــواء 
جمموعة  بتفوق  احتفااًل  وذلــك  اأمــورهــم، 
باالأكادمية  امل�سرتكة  املــواهــب  مــن  كــبــرية 
بعد  ممتازة  معدالت  على  وح�سولهم  درا�سيًا 
اأ�سفى  الذي  االأمر  االأول،  الف�سل  اإمتحانات 
تواجد  ظل  يف  امل�ساركني  بني  خا�سة  اأجــواء 
للجميع على  وكذلك حمفزًا  اأمورهم،  اأولياء 
التفوق الدرا�سي يف امل�ستقبل. و اأ�ستهل احلفل 
املتخ�س�ص  الوطني  املعهد  احت�سنه  الــذي 
من  بينات  باآيات  العاتر  ببئر  املهني  للتكوين 
اإيقاع  على  العلم  حتية  تلتها  احلكيم،  الذكر 
رحب  باملنا�سبة  كلمة  ويف  الوطني.  الن�سيد 

احلا�سرين  بجميع  االأكادميية  مدير  ال�سيد 
هو  االأول  الدرا�سي  الف�سل  تتويج  اأن  مربزا 
معلمي  و  االأولياء  من  كل  جهود  تكافل  نتاج 

التالميذ .
جوائز  توزيع  احلفل  اأثــنــاء  مت  وقــد  هــذا 
�ساركهم  الــذيــن  املتفوقني  على  �سهادات  و 
باالإ�سافة  اجلوائز  اإ�ستالم  فرحة  اأوليائهم 
يف  الــفــاعــلــني  االأفـــــراد  بع�ص  تــكــرمي  اإىل 
اإجناح  يف  �ساهم  من  كل  كــذا  و  االأكــادميــيــة 
تعذر  الذين  املتفوقني  يخ�ص  وفيما  احلفل، 
االأكادميية  م�سوؤولو  قامت  احل�سور  عليهم 
بتكرميهم  اأين قاموا  اإىل مدار�سهم  بالتوجه 
يف ح�سور معلميهم ، كما قاموا بتكرمي الطفل 
مب�ست�سفى  يرقد  الذي  الرحيم  عبد  عبا�ص 
العاجل  ال�سفاء  له  متمنيني  هدام  التيجاين 

.كان لهذه التكرميات التاأثري االإيجابي على 
بذلك  حمفزين  املنخرطني  التالميذ  نف�سية 
االإجتهاد  ملحاولة  االآخريـــــن  التالميــــــذ 

اأكرث والتفوق.

قافلتني  �سطيف،  لوالية  والت�سامن  االإجتماعي  الن�ساط  مديرية  نظمت 
عني  ومنطقة  ال�سبت  عني  ببلدية  ولبان  منطقة  من  كل  اإىل  ت�سامنيتني 
وهذا  �سطيف،  والية  من  ال�سمالية  اجلهة  يف  الكبرية  عني  بلدية  الطويلة 
والتن�سيق  بال�سراكة  ب�سطيف  �سمعيا  املعاقني  االأطفال  اإنطالقا من مدر�سة 
مع االأمن الوطني، احلماية املدنية، بلدية عني ال�سبت، بلدية عني الكبرية، 

جمعية الوئام اخلريية جمعية اإن�ساف واخلاليا اجلوارية الت�سامنية.
وقد مت توزيع 170 طردا غذائيا لكل بلدية، بعد �سبط القوائم من طرف 
اأفر�سة  توزيع  اإىل  اإ�سافة  بالبلديتني،  االإجتماعية  ال�سوؤون  على  القائمني 
مع  موازاة  اخلا�سة،  االإحتياجات  وذوي  االأرامل  املعوزين،  لفائدة  واأغطية 

القوافل  األعاب ترفيهية ون�ساطات بهلوانية لفائدة االأطفال، وهي  برجمة 
التي جتاوب معها �سكان هذه املناطق ال�سيما العائالت املحتاجة خا�سة مع 

التقلبات اجلوية والظروف املناخية القا�سية بهذه املناطق.
اجلنوبية  اجلهة  يف  حــدادة  بئر  ببلدية  اخلري  نا�ص  جمعية  نظمت  كما 
واملعوزة مبختلف  الفقرية  العائالت  م�ست  ت�سامنية  �سطيف قفة  من والية 
امل�ساتي حيث مت توزيع 50 قفة ت�سمنت خمتلف املواد الغذائية ف�سال عن 
على  اأدوية  وتوزيع  جمانية  فحو�سات  اإجراء  مع  لالأطفال  �ستوية  مالب�ص 
نفو�ص  على  الفرحة  اأدخلت  بهلوانية  عرو�ص  تنظيم  ن�سيان  دون  املر�سى 

االأطفال ال�سغار. 

فيما ت�ضببت اإ�ضاعة "تلوث كبد الدجاج" يف تخوف املنتجني من ك�ضاد ال�ضلع

و�ضط �ضكوت اجلهات املعنية  انهيار اأ�شعار الدجاج يثري ارتياح امل�شتهلكني
�شعر الفح�ص الطبي يف ارتفاع 

جنوين واملري�ص اخلا�شر االأكرب 

املعا�شر التقليدية للزيتون ت�شارع من اأجل البقاء 

اأكادميية "�شبورتينغ برو" تكرم املتفوقني درا�شيا ببئر العاتر

قوافل الت�شامن ت�شل اإىل العائالت املحرومة ب�شطيف 

بريكةنقاو�صمروانةاآري�صعني التوتةباتنةالتاريخ

بن بولعيد مرمي/ حي املنظر اجلميلاالإثنني 20  جانفي  2020
033852992

زروال جميلةح�صاين نبيليزة نور الهدىقوراف نا�صر
033376840

تريكي اأ�صماء

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

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�صريانةعني جا�صرواد املاءمنعةوادي الطاقةاإي�صمولال�صمرةاملعذرتيمقادتازولتالبلدية

االأ�سبوع من 01/16/ 2020 
اإىل 2020/01/22

من�سوري يا�سني
033325057

بهلول �صعادتابليت نزيهة
033269877

غ�صبان �صماح
033327416

�صويف اإليا�ص
033349113

عثماين جناةعجينة خديجةزياد زين الدين�صيف اهلل �صافيةمزا�ص �صهرزاد
033265094

دري�ص يو�صفقرو�ص �صعيدة
033898123

خماري عمار
033370259

قيقبةق�صباتاأوالد �صي �صليمان �صفيانزانة البي�صاءاأوالد �صالمتاخلمتبوزينةثنية العابدتكوتعني ياقوتاأوالد فا�سلالبلدية

االأ�سبوع من 01/16/ 2020 
اإىل 2020/01/22

براج حنان
033299190

عثماين خمتارخياري اأحمد
033340076

غ�صام ر�صوان بن فيفي جميلة
لو�صيف اأ�صماءمعن�سري �سماحم�صطفى

03289312
ملليزي عبد الغاينيو�صف �صهام

033375228
�صاكري �صهيلة

033373332
عيا�ص منريبن من�صور فاروق

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

الإثنني  09 ينار 2970/ 20  جانفي 2020 املوافق لـ 24 جمادى الأوىل 161441

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

جمتمع

عبد الهادي. ب

عنرت. ح

عبد الهادي.ب

نوارة.ب

�سميحة. ع   

�شهدت اأ�شواق اللحوم البي�شاء خالل االأيام االأخرية انهيارا كبريا لالأ�شعار وخا�شة مادة الدجاج التي باتت يف متناول كافة الطبقات بعد 
باتت متوفرة يف كل  الدجاج  مادة  اأن  اأكد  الذي  امل�شتهلك  اأبداه  ارتياح كبري  الواحد، و�شط  للكيلوغرام  200 دج  نزل �شعرها على  اأن 

االأوقات وباأ�شعار مغرية ومتناف�شة يف متناول اجلميع بف�شل االإنتاج الكبري الذي ت�شهده ال�شعبة موؤخرا.

ي�شتكي  عديد املر�شى من االرتفاع الكبري الذي يعرفه ثمن الفح�س الطبي �شيما 
املزمنة،  باالأمرا�س  للم�شابني  بالن�شبة   خا�شة  دورية  باتت  الك�شوفات  هذه  واأن 
فاأكرث  اأكرث  كاهلهم  تثقل  باتت  التي  االأدويــة  غالء  من  الفئة  ذات  ت�شتكي  كما 
لي�شبحوا غري قادرين على العالج، ومن جهة اأخرى فقد اأكد العديد من املر�شى 
اأن ثمن الك�شف الطبي يرتاوح ما بني 1500 و2000 دينار هذا الك�شف الذي 

ال ي�شتغرق اخلم�س دقائق ويف اأح�شن احلاالت. 



اإ�سالمياتالإثنني  09 ينار 2970/ 20  جانفي 2020 املوافق لـ 24 جمادى الأوىل 171441  

�ضرورة التخيرّ عند الزواج

ـــــوق الـــــوالـــــديـــــن مــــــن حـــــق
وما ينطق عن الهوى

زاويةمن نور

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

الدعـــاء

املكتبة الإ�سالمية

من اأقوال 
ال�ضاحلني

كتاب غزوات الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم

      قال اهلل تعاىل: 

قال اهلل تعاىل: 

بني يدي �آية



�ساعة  "�ساعة احلظ ماتتعو�س�ص" وال يوجد 
اأمريكي،  ــل  رج عا�سها  الــتــي  ممــا  اأفــ�ــســل  حــظ 
"كنبة"  اأريكة  داخــل  بال�سدفة  كنز  على  عرث 

م�ستعملة.
يف  القاطن  كريبي«  »هـــوارد  االأمريكي  ذهــب 
والية  يف  االأثاث  متاجر  اأحد  اإىل  اأوو�سو  والية 

مي�سيجان االأمريكية ل�سراء اأريكة.
وبالفعل نالت واحدة م�ستعملة اإعجابه ودفع 
ثمنها، ثم حملها اإىل منزله، كانت االأريكة جيدة 
يف البداية، لكن ظهر اأمر غريب مع الوقت وفًقا 

لـ يونايتد بر�ص.
�سئ  ــود  وج كريبي  اكت�سف  اال�ستعمال  فمع 
وبعد  االأريكة،  و�سادات  اإحدى  داخل  مريح  غري 
اأ�سابيع من ا�ستخدام االأريكة قرر معرفة ال�سبب، 
الو�سائد  ــدى  اإح كريبي  زوجــة  فتحت  وبالفعل 

لتجد بداخلها "رزم فلو�ص".
بلغت الغنيمة التي عرث عليها الزوجان حوايل 
43.170 دوالًرا اأمريكًيا، لكن كريبي قرر اإعادتها 

حلفيد مالك االأريكة االأ�سلي، الذي مل يكن على 
دراية باحتفاظ جده بحزم من االأموال.

الرئي�ص  اإدارة  األــغــت 
ترامب،  دونالد  االأمريكي 
ال�سحية  املــعــايــري  بع�ص 
ـــة  ـــذي ـــاالأغ ـــة ب ـــس ـــا� اخل
ــص  ــدار� الــتــي تــقــدم يف امل

االأمريكية.
ــحــيــفــة  ووفـــــقـــــا لــ�ــس
الربيطانية،  "غارديان" 
ــة  ــزراع ال وزارة  �ستتيح 

نوع  الختيار  للمدار�ص  اأكرب  حرية  االأمريكية 
يعرفون  "الأنهم  للطالب،  يوفروه  الذي  الطعام 
�سدر  لــبــيــان  وفــقــا  اأف�سل"،  ب�سكل  طــالبــهــم 

اجلمعة.
والتغذية  الغذاء  خدمات  وكالة  تقيد  ولن 
من  املفرو�سة  بالكميات  االأمريكية  املــدار�ــص 
مي�سيل  خلطة  وفــقــا  والــفــواكــه  اخلــ�ــســراوات 
توفري  ــك  ذل عــن  عو�سا  لهم  و�ستتيح  ــا،  ــام اأوب
املقلية،  والبطاط�ص  الربغر  و�سطائر  البيتزا 
وفقا لل�سحيفة، علما اأنها الوجبات التي يف�سلها 

ترامب.
االأمريكية  االإعــــالم  و�ــســائــل  بع�ص  ولفتت 
النظر اإىل اأن قرار ترامب ببدء اإجراءات تغيري 
مي�سيل  و�سعته  الذي  املدر�سي  الغذائي  النظام 

اأوباما، جاء يف يوم عيد ميالدها.
اإدارة الربامج  الوكالة م�سوؤولة عن  اأن  يذكر 
مليون   30 من  يقرب  ما  تغذي  التي  الغذائية 

طالب، يف 99 األف مدر�سة 
اأمريكية.

بع�ص  �ــســعــت  ــا  ــامل ــط ول
ــات الــغــذائــيــة  ــاع ــط ــق ال
قطاع  مــثــل  الــ�ــســخــمــة، 
اإىل  البطاط�ص،  ـــة  زراع
املو�سوعة  املعايري  تغيري 
التي  اأوباما،  اإدارة  ظل  يف 
اأطعمة  من  مزيدا  فر�ست 
يف  واخلــ�ــســراوات  والــفــواكــه  الكاملة  احلــبــوب 

الوجبات املدر�سية، لكونها ماأكوالت �سحية.
ال�سوؤون  مدير  نائب  �سوارتز  كولني  ــال  وق
العامة،  امل�سلحة  يف  العلوم  ملركز  الت�سريعية 
القواعد  اإن  بو�ست"،  "وا�سنطن  ل�سحيفة 
"�ستخلق  تطبيقها،  مت  اإذا  املقرتحة،  االأخــرية 
للتغذية  التوجيهية  املــبــادئ  يف  كبرية  ثغرة 
االأطفال  اأمـــام  الطريق  ميهد  ممــا  املدر�سية، 
املقلية  والبطاط�ص  والربغر  البيتزا  الختيار 
�سعرات  على  حتتوي  التي  االأطعمة  من  وغريها 
حرارية عالية ودهون م�سبعة و�سوديوم، بدال 

من الوجبات املتوازنة".
و�سبق اأن انتقدت اإدارة ترامب االأطعمة التي 
اخلبز  مثل  املدار�ص،  يف  اأوباما  مي�سيل  اأقرتها 
يف  الطالب  اأن  زاعمة  االأ�سمر،  واالأرز  االأ�سمر 
املدار�ص يعزفون عن تناوله مما ينتهي بالطعام 

اإىل النفايات.

لــعــلــك تــ�ــســتــيــقــظ كـــل يــــوم عند 
ال�ساعة الثالثة �سباحا دون اأي �سبب، 
وكاأن عقلك جمهٌز مبنبه �سامت يعمل 
على اإيقاظك كل ليلة، على الرغم من 
ثماين  ملــدة  الــنــوم  يف  امللحة  رغبتك 

�ساعات كاملة.
يــقــول الــكــاتــب مـــاركـــام هــايــد يف 
"ميديوم"  موقع  يف  املن�سور  تقريره 
اإن اجلميع ي�ستيقظون عدة  االأمريكي 
اليقظة  هــذه  واإن  ليلة،  كــل  مـــرات 
و�سبابية  جدا  ق�سرية  تكون  ما  عادة 
ال  املخ  اأن  لدرجة  االأحيان،  بع�ص  يف 

يتذكرها يف ال�سباح.
النوم  طب  برنامج  مدير  ويو�سح 
للطب  بـــريملـــان  كــلــيــة  يف  الــ�ــســلــوكــي 
بجامعة بن�سلفانيا مايكل بريلي�ص، اأن 
اإىل  �سبع  ي�ستيقظ من  البالغ  االإن�سان 

ليلة. كل  مرة   15
ويقول اإن االأمر طبيعي واإن النا�ص 
اللحظات  هـــذه  يــتــذكــرون  ال  عـــادة 
ب�سع  اإىل  ثــوان  ب�سع  من  تــدوم  الأنها 
دقائق فقط، وهي غالبا ما تتزامن مع 
اأخرى،  اإىل  نوم  مرحلة  من  االنتقال 
اإىل  مييل  ال�سخ�ص  اأن  على  م�سددا 
تغيري و�سع ج�سمه عندما ي�سحو هذه 

ال�سحوة الق�سرية، وهذا اأمٌر جيد.
وي�سيف بريلي�ص اأن القلق املرتبط 
قد  الــتــي  ال�سحوات  مــن  هــو  بــالــنــوم 
كان  اإذا  للبع�ص  ومقلقة  طويلة  تكون 
املرء قلقا ب�ساأن ح�سوله على نوم جيد 

يف الليل.
رد فعل عاطفي

ــد يــكــون يف  اإن الــدمــاغ ق ــول  ــق وي
اليقظة،  لفرتات  ق�سوى  تاأهٍب  حالة 
اإحدى تلك ال�سحوات  وعندما حتدث 
القلق  الــدمــاغ  يالحظها  ال�سبابية 
اأن  مو�سحا  عاطفي،  فعل  برد  ويقوم 

ا�ستيقاظ  يف  يت�سبب  اأن  ميكن  هــذا 
اأطول  لفرتة  كاملة  يقظة  ال�سخ�ص 

من املعتاد.
الطبية  امل�ساكل  باأن  الكاتب  واأفاد 
يف  املــرء  ا�ستيقاظ  اإىل  اأي�سا  ــوؤدي  ت
داء  اأن  بريلي�ص  وذكر  معّينة،  �ساعٍة 
اأن  ميكن  املــريــئــي  املــعــدي  االرتــــداد 

ي�سبب "اأرق منت�سف الليل".
اعالن

لالرتداد  االأخــرى  االأعرا�ص  ومن 
اأو  امل�ستمر  ال�سعال  املريئي:  املعدي 
يقول  بريلي�ص  لكن  املعدة،  يف  حرقة 
وا�سحًة  تكون  ال  االأعــرا�ــص  هذه  اإن 

دائما يف النهار.
التنف�ص  توقف  اأن  الكاتب  ــنّي  وب
لل�سحوة  اآخــر  �سبب  هو  النوم  اأثناء 

الليلية.
ويف هذا ال�سدد، يقول مدير برنامج 
الطب  النوم وال�سحة يف كلية  اأبحاث 
مايكل  توك�سون  يف  اأريــزونــا  بجامعة 
�سائٌع  اال�سطراب  "هذا  اإن  غراندنر 
النا�ص،  معظم  يدركه  مما  بكثري  اأكرث 
هذا  مــن  يــعــانــون  لــلــذيــن  وبالن�سبة 
ت�سرتخي  احللق  ع�سالت  فــاإن  املر�ص 
اأثناء النوم مما يوؤدي اإىل غلق املمرات 
يتوقف  اأن  ميكن  وعندها  الهوائية، 
مما  اأكرث  اأو  ثــواٍن  ع�سر  ملدة  التنف�ص 

يدفع النائم اإىل اال�ستيقاظ".
منت�سف  يف  ال�سحوة  تكن  مل  واإذا 
الليل منتظمة اأو حادة، ن�سح بريلي�ص 
بتفادي النوم يف وقٍت متاأخر، وجتنب 
حماولة  ــدم  وع النهارية،  القيلولة 
اليومي  الروتني  على  تغيريات  اإجراء 
املفقودة،  الــنــوم  �ــســاعــات  لتعوي�ص 
يف  امل�سكلة  حــل  يف  �سي�ساعد  فــذلــك 
خم�سة  اإىل  يومني  من  ت�ستغرق  فرتة 

اأيام.

على  نـــ�ـــســـر  اإعــــــــالن  ـــاعـــد  �ـــس
"في�سبوك" فياأن جتد �سيدة م�سنة 
افرتقت  التي  عائلتها  جزائرية، 

عنها فبل 20 �سنة.
عندما  الق�سة  تفا�سيل  ــداأت  ب
الــزهــرة،  احلــاجــة  حفيد  ــظ  الح
التي  ال�سور  ت�سبه  جلدته  �سورة 
العائلة،  اأفـــراد  بها  يحتفظ  كــان 
تاأكد  الــذي  والــده  على  ليعر�سها 
باأنها والدته، وقد كانت �سمن اإعالن 
التوا�سل  �سفحات  يف  بحث  عــن 
دار  مــديــرة  ن�سرتها  االجتماعي 
امل�سنني خل�سيبية ال�سيدة خديجة 
مــتــعــددة منها  ـــاوالت  بــقــة، يف حم
الزهرة  للبحث عن عائلة احلاجة 
املقيمة منذ 2001 يف املركز الواقع 
مبع�سكر، وهي الوالية التي و�سلتها 
يف ظروف غري معروفة، �ساأنها �ساأن 
اختفائها ومغادرتها البيت العائلي، 
حيث ا�ستع�ست االإجابة عن هذين 
الــزهــرة فقدت  كـــون  ــوؤالــني،  الــ�ــس

ذاكرتها ب�سفة جزئية.

حلظة اللقاء

الفائت  اخلمي�ص  يـــوم  �ــســبــاح 
بحث  امل�سنني،  مركز  يو�سف  دخل 
عن املديرة و�ساأل عن عجوز ا�سمها 
�سنها  يقارب  التي  الزهرة،  بلقايد 
باملركز،  نزيلة  اأنها  فاأبلغ  الثمانني، 

منذ قرابة 20 �سنة.
التي  الــغــرفــة  يــو�ــســف  يــدخــل 
تتواجد بها والدته، ي�سرع نحوها، 
يف  ويــتــفــر�ــص  يقبلها  يحت�سنها، 
وجهها، ويجد اأن مالحمها مل تتغري 
رغم تعاقب ال�سنني، غري اأن الزمن 
فعل فعلته يف ذاكرتها التي فقدتها 

الدموع  تن�سكب  جزئية.  ب�سفة 
غزيرة من عينيه. ويف الوقت ذاته 
باملركز،  العاملني  من  اأحد  يكن  مل 
والتحكم  نف�سه  متالك  من  ليتمكن 
اأمام امل�سهد، فاجلميع  يف انفعاالته 
ــة، والــغــريــب  ــرق ــح كـــان يــبــكــي ب
الكهل  التقاء  يــوم  ــاأن  ب االأمـــر،  يف 
ميالده،  يوم  مع  ت�سادف  بوالدته 
من  يــولــد  اأن  لــه  اأراد  اهلل  وكـــاأن 
ق�سى  الــذي  وهــو  ال،  كيف  جديد، 

ن�سف عمره دون والدته.
العائلة  اأفـــراد  اأن  يو�سف  ــد  اأك

انتظار  يف  تلك  ليلتهم  يناموا  مل 
ال�سباح من اأجل التوجه من ` نحو 
بها  والعودة  الوالدة  للقاء  مع�سكر، 
�سبيحة  فعال  مت  مــا  وهــو  للديار، 
رفقة  يو�سف  ذهــب  اأيــن  اخلمي�ص، 
ابن �سقيقته ملع�سكر والتقيا والدته 
وعادا بها اإىل اأح�سان العائلة بعد 
ما ظنوا اأنها توفيت قبل 20 عاما.

رحلة البحث الطويلة
يوم  ين�ص  مل  باأنه  يو�سف  يقول 
ذهنه،  يف  را�سخة  فكانت  والدته، 
يبحث  عــامــا   20 طيلة  ظــل  فقد 
اإيداع اإعالنات  عنها، ومل يكف عن 
الــبــحــث لـــدى املــ�ــســالــح االأمــنــيــة، 
ال�سفحات  خمتلف  يف  ونــ�ــســرهــا 
دون  من  لكن  التلفزيونات،  وعديد 
باأن  وتاأكد  اجلميع  فاقتنع  جدوى 
عداد  يف  اأ�سبحت  الزهرة  احلاجة 
تزامن  غيابها  واأن  خا�سة  املوتى، 
وظلت  الــــوادي،  بــاب  وفي�سانات 
بهذه  عنها  رغما  مقتنعة  العائلة 

الفر�سية.

ترامب يحذف "االأكل ال�شحي" من 
املدار�ص وي�شتبدله بوجباته املف�شلة

اأمريكي حمظوظ.. 

ا�شرتى كنبة م�شتعملة فعرث بداخلها على كنز

الرو�سي،  االأمــريــكــي  تعر�ص 
لالعتقال  زدوروفيت�سكي،  فيتايل 
دون  خوفو،  هرم  لت�سلقه  اأيام   5

ت�سريح.
زدوروفيت�سكي  ذكر  جانبه  من 
اأن  "اإن�ستغرام"  على  ح�سابه  يف 
توجد  وال  اعتقلته،  االأمن  قوات 
كلمات ميكن اأن تعرب عما تعر�ص 
حيث  اخلم�سة،  االأيــام  خالل  له 
ذكر اأنه تعر�ص لل�سجن يف اأماكن 
خمتلفة حول العامل من قبل، اإال 
اأن تلك التجربة هي "االأ�سواأ اإىل 

حد بعيد" على حد تعبريه.
"لقد  زدوروفيت�سكي:  واأ�ساف 
اأمتناها  وال  مروعة،  اأ�سياء  راأيت 
الأي اأحد. هل كان ذلك ي�ستحق؟ 
اللعنة، نعم! لقد فعلت ذلك ل�سبب 

زدوروفيت�سكي  ووعـــد  وجيه". 
يراه  كــي  كــامــال  الفيديو  بن�سر 

العامل اأجمع.
ــي  ــك ــس ــ� ــت ــي ــهــر زدوروف ــت ــس ويــ�
على  املــعــروف   )1992 )مواليد 
زي  "فيتايل  بـ  االإنــرتنــت  �سبكة 
يف  ي�سطنعها  التي  باملقالب  دي" 
والتي  العامل،  حول  كثرية  اأماكن 
خا�سة  وا�سعا،  انت�سارا  حققت 
بعد املقلب ال�سهري الذي لعب فيه 
الرو�سية،  املافيا  يف  ع�سو  دور 
 100 عر�ص  خالله  مــن  يــحــاول 
األف دوالر على املارة، لتبادلها مع 

حقائبهم.
كذلك حاولت �سديقته كينزي 
ت�سلق هرم خوفو اأي�سا يف دي�سمرب 

املا�سي، واألقي القب�ص عليها.

اعتقال رو�شي ت�شلق 
االأهرامات يف م�شر
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هل تعلم ملاذا ن�شتيقظ يف نف�ص 
الوقت من كل ليلة؟

بعد 20 �شنة.. 
وعائلتها م�شنة  بني  "في�شبوك" يجمع 

احلكومة 
اليابانية تعزز 

عمل بنوك 
الطعام يف البالد

ذكر م�سئولون يابانيون اأن 
وزارة الزراعة �سوف تد�سن نظاما 

عرب االإنرتنت فى ال�سنة املالية 
االإدارية  االأجهزة  لربط   2020
لبنوك الطعام مع اجلهات املانحة 

للطعام لدعم االأ�سخا�ص والعائالت 
املحتاجة للم�ساعدات الغذائية مع 

احلد من فاقد الغذاء.
واأو�سح امل�سئولون اأنه وفقا للنظام 

املنتظر فاإن �سركات اإنتاج الغذاء 
وجتار التجزئة �ستقدم معلومات مثل 

نوعية وكمية ووقت ت�سليم بقايا 
املواد الغذائية التي ميكن تقدميها، 

بينما يدخل امل�سئولون عن بنوك 
الطعام والهيئات اخلريية التفا�سيل 

اخلا�سة باملواد الغذائية التي 
يحتاجون لها.

ومن املنتظر اأن ي�سهل النظام 
اجلديد عملية االت�سال بني املانحني 

واملتلقني للمواد الغذائية من خالل 
املعلومات التي يتم جمعها.

وفى البداية تدر�ص الوزارة اإدارة 
النظام فى جميع مقاطعات اليابان 
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العاملية  ال�سحنات  ت�سل  اأن  املنتظر  من 
التي  �سواء  امل�ستعملة،  الذكية  للهواتف 
اإىل  ر�سمًيا،  ا�ستخدامها  اأو  جتديدها  مت 
حوايل206.7 مليون وحدة يف عام 2019، 
مليون   175.8 17.6٪ عن  بزيادة قدرها 
وفًقا   ،2018 عــام  يف  �سحنها  مت  وحــدة 
لتقرير جديد �سادر عن موؤ�س�سة البيانات 

�سحنات  �ست�سل  فيما   ،)IDC( الدولية 
 332.9 اإىل  امل�ستعملة  الذكية  الهواتف 
2023 مع معدل منو  مليون وحدة يف عام 
 ٪13.6 �سنوي مركب )CAGR( بن�سبة 

من 2018 اإىل 2023.
قــال  ــهــنــدي  ال  TOI ــع  ــوق م وبــحــ�ــســب 
يف  االأبــحــاث  مــديــر  �سكار�سيال،  ــوين  ــت اأن

 AWorldwide Quarterly
Mobile phone Tracker يف �سركة 
IDC:"على عك�ص االنخفا�سات االأخرية 
ف�ساًل  اجلديدة،  الذكية  الهواتف  �سوق  يف 
يف  النمو  مــن  ـــى  اأدن بحد  الــتــوقــعــات  عــن 
ال�سنوات  مــدار  على  اجلديدة  ال�سحنات 
امل�ستعملة  ال�سوق  ــاإن  ف املقبلة،  القليلة 
للهواتف الذكية ال تظهر اأي عالمات على 

التباطوؤ يف جميع اأنحاء العامل.
ــي مت  ــت ـــزة ال ـــه وتــوا�ــســل حــالــيــا االأج
بدائل  تــوفــري  وا�ــســتــخــدامــهــا  جتــديــدهــا 
وال�سركات  للم�ستهلكني  التكلفة  منخف�سة 
�سراء  عند  املــال  توفري  اإىل  تتطلع  التي 
هاتف ذكي، وقال �سكار�سيال: "عالوة على 
املزيد  دفع  على  البائعني  قدرة  فاإن  ذلك، 
باأ�سعار  جتديدها  مت  التي  االأجــهــزة  من 
لها  يــكــون  لــن  الــتــي  ــواق  ــس االأ� يف  معقولة 
وجود فيها عادة، ت�ساعد هوؤالء ال�سركات 
وكذلك  التجارية  عالمتهم  تطوير  على 
نظامهم االإيكولوجي للتطبيقات واخلدمات 

واالإك�س�سوارات".
زيادة  اإىل  النمو  هــذا  يعزى  اأن  وميكن 
امل�ستخدمة  الذكية  الهواتف  على  الطلب 
مقارنة  ــرية  ــب ك مـــدخـــرات  ــر  ــوف ت ــي  ــت ال
ذلك،  على  وعــالوة  اجلديدة،  باملوديالت 
نا�سلت ال�سركات امل�سنعة للمعدات االأ�سلية 

حتقق  جديدة  مناذج  الإنتاج   )OEMs(
املرغوبة  املــيــزات اجلــديــدة  بــني  ــًا  تــوازن
وال�سعر الذي يعترب معقواًل، ويف امل�ستقبل، 
 5G �سبكات  ن�سر  يوؤثر  اأن   IDC تتوقع 
امل�ستخدمة  ال�سوق  والهواتف الذكية على 
يف  الذكية  الهواتف  اأ�سحاب  يبداأ  حيث 
التداول يف هواتفهم الذكية 4G للح�سول 

على وعد من اأجهزة 5G عالية االأداء.
الت�سغيل مثل  اأن برامج  وعلى الرغم من 
البيئية  واملــبــادرات  التنظيمي  االمتثال 
النمو  على  اإيجابي  ب�سكل  توؤثر  تــزال  ال 
توفري  اأهمية  فاإن  امل�ستخدمة،  ال�سوق  يف 

يف  �ست�ستمر  اجلديدة  لالأجهزة  التكاليف 
"ب�سكل   ،IDC قول  حد  على  النمو،  دفع 
عام، ن�سعر اأن القدرة على ا�ستخدام جهاز 
جهاز  اأي  �ــســراء  لتمويل  م�سبًقا  مملوك 
االأكرث  الــدور  �سيلعب  م�ستعمل  اأو  جديد 
املجددة."  الهواتف  �سوق  منو  يف  اأهمية 
وقال ويل �ستوفيغا، مدير برنامج الهواتف 
يف   )EIp( خطط  "�ستكون  املحمولة: 
ل�سوق  الرئي�سيني  املحركني  املطاف  نهاية 

الهواتف املجددة وامل�سي قدًما".
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يف  كــبــريا  ـــازا  اإجن ال�سني  حققت 
ي�ستخدم  اأيوين"،  "حمرك  تطوير 
تقنية  وهي  املغناطي�سية،  احلقول 
ــع واإطـــــالق املــركــبــات  ــدف مــهــمــة ل

الف�سائية.
ال�سركة  مـــن  بــاحــثــون  وطـــــور 
ال�سينية لعلوم وتكنولوجيا الف�ساء 
من  اأيوين  حمرك  اأول   ،"CASC"
اإىل  ت�سل  قــوة  مع  البالد  يف  نوعه 
قدرة  تنتج  اأن  ميكن  كيلوواط،   20

على الدفع ت�سل اإىل واحد نيوتن.
وحدة  هي  "نيوتن"  اأن  اإىل  ي�سار 
القوة يف نظام مرت كيلوغرام ثانية، 
ومتثل القوة التي لو اأثرت على كتلة 
ت�سارعا  الأك�سبتها  واحد  كيلوغرام 

مقداره 1 مرت لكل ثانية تربيع.
تاميز"  "غلوبال  ل�سحيفة  ووفقا 
ال�سينية الناطقة باالإجنليزية، فاإن 
بالن�سبة  قفزة  ميثل  ــاز  االإجن هــذا 
ال�سني  يف  االأيونية  املحركات  اإىل 
من  نيوتن" )األف  "ميلي  م�ستوى  من 

النيوتن( اإىل م�ستوى "النيوتن".
املحركات  تطبيقات  وتت�سمن 
ومو�سع  اجتاه  يف  التحكم  االأيونية 
ـــة،  ـــداري االأقــــمــــار الــ�ــســنــاعــيــة امل
رئي�سي  دفع  كمحرك  وا�ستخدامها 

الروبوتية  الف�سائية  للمركبات 
متو�سطة احلجم.

ــالل االخــتــبــار، اأظــهــر حمرك  وخ
دفعة  مع  م�ستقرة،  عملية  الت�سغيل 
اأو "نب�سة" حمددة من 3068 ثانية 
وكفاءة عمل اأعلى من 70 يف املائة، 
الدويل  امل�ستوى  اإىل  بذلك  لت�سل 

املتقدم.
ال�سينية،  ال�سحيفة  وبح�سب 
القوة  عالية  التقنية  هذه  مثل  فاإن 
القوية  الــدفــع  مبــيــزات  ـــــزودة  امل
�ستكون  الــعــالــيــة،  واملـــوثـــوقـــيـــة 
عالية  دفــع  قــوة  توفري  على  قــادرة 
واملناورة  املواقع  لتحديد  الكفاءة 
املدارية والتحكم يف حركة االأقمار 
ال�سناعية التي تدور يف املدار الثابت 
الف�ساء  وم�سابر  لالأر�ص،  بالن�سبة 

ال�سحيق، واملكوكات الف�سائية.

ال�شني حتقق تقدما 
بتكنولوجيا الدفع الف�شائي

تواجه �سركة ت�سال لل�سيارات الكهربائية 
�سياراتها  مــن   500000 ب�ساأن  التحقيق 
تلقاء  مــن  فــجــاأة  الــقــيــادة  مــن  ت�سرع  التي 
يف  حــوادث   110 يف  ت�سببت  والتي  نف�سها، 
بعد  التحقيق  قيد  ت�سال  فــاإن  �سنوات،  �ست 
االإدارة  اإىل  �سكوى   127 ــال  ــس اإر� مت  اأن 
ال�سريعة  الطرق  على  لل�سالمة  الوطنية 
بامل�سكلة  املعنية  واملركبات   ،  )NHTSA(
Model S و  3 و   Tesla Model ت�سمل 
من  وبيعها  ت�سنيعها  مت  حيث   ،Model X
اإىل ما يقرب   2019 2013 حتى عام  عام 

من 500000 �سيارة.
ميل"  "ديلي  �سحيفة  ذكــرتــه  ملــا  ووفــقــا 
 110 يف  ت�سبب  اخللل  فــاإن  الربيطانية، 
العديد من  اإ�سابة، حيث ذكر  حوادث و52 
حاولوا  عندما  وقــع  احلــادث  اأن  ال�سائقني 
واأدعى  الر�سيف،  عند  اأو  مراآب  يف  الوقوف 
اأثناء  حــدث  املفاجئ  الت�سارع  اأن  اآخـــرون 
م�ساعدة  اأنظمة  ا�ستخدام  عند  اأو  ــرور  امل

ال�سائق.
الت�سارع  ـــوادث  ح  NHTSA وتــعــرف  

وغري  مق�سود  غري  "ت�سارع  باأنها  املفاجئ 
اأو  ثابت  موقع  من  الــقــدرة،  وعــايل  متوقع 
م�سحوبة  للغاية  منخف�سة  اأولية  �سرعة 

بفقد وا�سح يف فعالية الفرامل".
 NHTSA ومت تلقي االلتما�ص من جانب
تلقى   ،2019 دي�سمرب   19 "يف  يلي:  كما 
طريق  عن  عيًبا  العيوب  يف  التحقيق  مكتب 
الربيد االإلكرتوين يطلب فيه اإجراء حتقيق 
يف اخللل حول ت�سارع مفاجئ غري مق�سود".

دعمًا  ال�سخ�ص  هذا  اأن  االإدراة،  واأ�سافت 
لـ  127 �سكوى للم�ستهلك  لطلبه، ا�ست�سهد بـ 

مركبة".  123 تت�سمن   NHTSA
و52  حــــوادث   110 الــتــقــاريــر  وت�سمل 
العري�سة  من  ن�سخة  اإ�سافة  و�ستتم  اإ�سابة، 
هذه  العيوب  لعري�سة  العمومي  امللف  اإىل 
االلتما�ص  �ساحب  مزاعم  بتقييم  و�ستقوم 
لتحديد ما اإذا كان ينبغي منح االلتما�ص اأم 

رف�سه".
�سيارة  اإن  �سائق  قال  ال�سكاوي  اإحدى  ويف 
يف   2015  85D  Tesla Model S
قليلة،  حلظات  وبعد  توقفت  كاليفورنيا 
بداأت ال�سيارة يف الت�سارع لالأمام نحو ال�سارع 

وا�سطدمت يف �سيارة متوقفة.
يف  ت�سال  �سيارة  �سائق  اإن  ال�سكوى،  وقالت 
اإىل  يتجه  كان  بن�سلفانيا،  بوالية  اأفونديل 
موقف لل�سيارات يف مدر�سة ابتدائية عندما 

ت�سارعت ال�سيارة من تلقاء نف�سها.
يف  تي�سال  �سائق  اإن  اأخــرى  �سكوى  وقالت 
يقرتب  كان  ما�سات�سو�ست�ص  بوالية  اأندوفر 
حتركت  عندما  بها  اخلا�ص  املــراآب  باب  من 
لتدمري  وذهبت  ــام  االأم اإىل  فجاأة  ال�سيارة 

بابني للمراآب.

من�سة  مــع  ــل  ــوغ غ �ــســركــة  تــعــاونــت 
لدعم  وذلك  الفيديو  الألعاب   Steam
بوك،  كروم  اأجهزة  على  الفيديو  األعاب 
كروم  كمبيوتر  اأجهزة  تعترب  ال  حيث 
اأف�سل  هو  كروم  الت�سغيل  نظام  اأو  بوك 
وجهة الألعاب الفيديو بني امل�ستخدمني، 
الــذي دفــع غوغل التــخــاذ هذه  االأمـــر 
النهاية، حيث تعمل غوغل  اخلطوة فى 
بدون  دعمها  على   Valve �سركة  مــع 

حتديد اإطار زمني متوقع.
 androidpolice موقع  وبح�سب 
اأن  تعني  اخلطوة  هــذه  فــاإن  االأمريكي 
على  ــن  ــادري ق �سيكونون  امل�ستخدمني 
اأجهزة  على   Steam األــعــاب  ممار�سة 
كروم بوك، فيما ياأتي ذلك �سمن توجه 
نظام  عمل  نطاق  لتو�سيع  غوغل  �سركة 
من  اأو�سع  �سرائح  ليخدم  كروم  ت�سغيلها 
امل�ستخدمني، وهو ما ي�سري اإىل اأن اأجهزة 
ويندوز  نظام  ملناف�سة  ت�سعى  كروم بوك 

خالل الفرتة املقبلة.
تواجه  الــتــي  االأكـــرب  امل�سكلة  ولــعــل 

اأجــهــزة  غالبية  اأن  هــو  امل�ستخدمني 
منخف�سة،  مبوا�سفات  تاأتي  بوك  كروم 
ب�سكل  الويب  لت�سفح  م�سممة  اأنها  كما 
ميتلك  ال  غالبيتها  اأن  عن  ف�سال  خا�ص، 
لالألعاب،  خا�ص  منف�سل  �سا�سة  ــارت  ك
وهو ما يعني اأنه عندما ي�سل دعم األعاب 
�ستكون  امل�سنعة  ال�سركات  فاإن  الفيديو 
بوك  كـــروم  اأجــهــزة  ـــالق  الإط م�سطرة 
رفع  االأقــل  على  اأو  لالألعاب،  خم�س�سة 

موا�سفات اأجهزتها.
من  مكتبة  لديها   Steam اأن  ــم  ورغ
االألعاب التي ال تتطلب موا�سفات عالية 
الالعبني  معظم  اأن  اإال  بها،  لال�ستمتاع 
الر�سوميات  ذات  بــاالألــعــاب  �سيهتمون 
املزيد  اأن  غوغل  تقول  فيما  العالية، 
�ستتاح  القوية  بــوك  كــروم  اأجــهــزة  من 
تعمل  التي  وخا�سة  االأ�سواق  يف  الحقًا 

.AMD مبعاجلات

ت�شال تواجه حتقيقا ي�شمل 500 األف �شيارة كهربائية خالل 6 �شنوات

غوغل وSTEAM يتعاونان لدعم األعاب الفيديو 
على اأجهزة كروم بوك

ا�ستكى العديد من مالكي �سماعات اآبل 
الال�سلكية الذكية Airpods pro من 
اختالف كفاءة ميزة "اإلغاء ال�سو�ساء"، 
�سلبي  ب�سكل  تــاأثــرت  امليزة  هــذه  اإن  اإذ 
املحدثة  الت�سغيل  اإ�سدارات  و�سول  بعد 
 The Verge موقع  ح�سب  لل�سماعات 
التجارب  اأو�ــســحــت  فيما  ــي،  ــك ــري االأم
يف  ال�سو�ساء  اإلــغــاء  مــيــزة  قـــدرات  اأن 
اإ�سدار  بعد  اأ�سواأ  اأ�سبحت   Airpods
من  عــــددا  اأن  اإال   ،2C54 الــ�ــســركــة 
امل�سكلة  اأن  اأكدوا  ال�سماعات  م�ستخدمي 
ظهرت لديهم قبل و�سول هذا التحديث 
 2B588 اإ�ــســدار  مع  وبالتزامن  اأ�ــســاًل 

الذي مت اإر�ساله يف نوفمرب املا�سي.
التحديثات  اإر�سال  على  اآبــل  وتعتمد 
ل�سماعات Airpods بجانب عدم قدرة 
اأو  التحديث  يف  التحكم  على  امل�ستخدم 
ال�سابقة  الن�سخة  ال�ستخدام  الرجوع 
اإذ  ـــرية،  االأخ يف  م�ساكل  ظهور  حــال  يف 
دون  تتم  التحديثات  و�سول  عملية  اإن 
اإر�سال اإ�سعارات وا�سحة وال ميكن رف�سها 

اأو جدولتها اأو اإبقائها ح�سب الطلب.
اإذ اإن كل ما يحدث هو و�سول التحديث 
بجوار  ال�سحن  يف  ال�سماعات  و�سع  عن 
ن�سخة  مالحظة  ميكن  بينما  االأيــفــون، 
التحديث من خالل االإعدادات وال�سغط 
ـــول اجلـــهـــاز لتظهر  ثـــم ح عــــام،  عــلــى 

للم�ستخدم �سفحة التحديث.
حتى  اآبــل  �سركة  تعلق  مل  جهتها  من 
و�سف  ح�سب  امل�سكلة  ــذه  ه على  االآن 

مالكي Airpods الذين الحظوا الفرق 
الوقت  يف  التحديثات،  بعد  املــيــزة  يف 
الذي واجه م�ستخدمي �سماعات �سوين و

Bose اأحداث مماثلة ح�سب ما جاء يف 
التقرير.

 Toni" الــ�ــســهــري  املــحــلــل  اأن  ــر  ــذك ي
منو  يتوقع  اأنه  ك�سف   "Sacconaghi
 Airpods الذكية  اآبل  �سماعات  �سوق 
ب�سكل كبري يف عام 2020، م�سريا اإىل اأنه 
�سماعات  باعت  قد  اآبل  تكون  اأن  يتوقع 
وهو  الــعــام،  هــذا  دوالر  مليار   6 بقيمة 
العام  خالل  يت�ساعف  قد  الــذي  الرقم 

املقبل.
ي�سل  ما  تبيع  قد  اآبل  اأن  املحلل  ويرى 
 Airpods �سماعة  مــلــيــون   85 اإىل 
�ستحقق  فاإنها  وبالتايل   ،2020 خــالل 
15 مليار دوالر، واأ�ساف  عائدات بقيمة 
هذا  ا�ستمر  اإذا  اأنــه   Sacconaghi
ف�ست�سبح   ،2021 خــالل  نف�سه  املعدل 
مبيعا  منتج  اأكـــرب  "ثالث  الــ�ــســمــاعــات 

ل�سركة اأبل".

 AIRpODS pRO مالكو �شماعات
ي�شكون من ميزة "اإلغاء ال�شو�شاء"..

�شوق الهواتف الذكية امل�شتعملة يعرف منوا بن�شبة 17.6 باملائة �شنويا



�سطيف

ب�سكرة

باتنة

من املرتقب اأن يعر�ص ال�صيناري�صت واملخرج التون�صي ال�صاب 
غازي العامري فيلمه اجلديد "ملحل" بوالية باتنة ح�صب 
ما �صرح به ذات املخرج ليومية االورا�ص نيوز، حيث قال اأن 
الفيلم �صيتم برجمة عرو�صه يف اجلزائر عازما نيته على 

اأن تكون والية باتنة اأول من يحظى بهذا العر�ص.
واأ�صاف املخرج غازي اأن العمل جاء بعد جناحه يف م�صابقة 
جانب  اإىل  االأوىل  اجلائزة  على  وحت�صله  الق�صري  الفيلم 
ولظروف  دوارة"  "الدنيا  له  اإختار  طويل  لفيلم  اإخراجه 
يف  والتفكري  عنه  التخلي  قرر  املنتجة  ال�صركة  مع  خا�صة 
�صيناريو اآخر وق�صايا اأخري تناولها يف فيلمه ملحل خا�صة 
واأن حمتواه يعمل على نقل  كل ما اأ�صيل من حر بعد الثورة 
وعن الفرتة بالتحديد من 2011 اإىل حدود �صنة 2019.

الريفية  املـــراأة  ق�صية  اأي�صا  معاجلة  اىل  الفيلم  وعمد 
اخل�صو�ص،  وجــه  على  عملها  وظــروف  عموما،  التون�صية 
وحماوالتهم  البارزة  ال�صلفية   الظاهرة  اإىل  اإ�صافة  هذا 
باإ�صتمالة الفقراء مع الرتكيز على عملية باردو االإرهابية، 
يف املقابل مت الرتكيز يف الفيلم على ال�صوفية والزوايا يف 

ر�صم االإعتدال والو�صطية. 
وعن االأ�صماء البارزة يف هذا العمل فاأ�صار غازي اإىل ثالث 
واملمثل  الفنان  وهــم   البطولة  دور  لعبت  رئي�صية  اأ�صماء 
كمال  يف  والبطل  مو�صي  بن  منال  واملمثلة  ال�صريف  حم�صن 

االأج�صام موؤيد زغندة، هذا وي�صارك غازي العامري والأول 
مرة املخرج ال�صاب خريي بال�صعود يف االإخراج.

بوالية  �صقانة  عمورة  احميدة  دارال�صباب  اأطلقت 
باتنة م�صابقة ثقافية والئية حتت �صعار" العظماء 
عليها  القائمني  وح�صب  الميوتون"،  لكنهم  يرحلون 
جاءت هذه االأخرية بالتن�صيق مع جمعية امل�صتقبل 
لل�صباب �صقانة تخليدا لذكرى 62 الإ�صت�صهاد الرائد 

عبد العايل بن بعطو�ص املوافق لـ 03 مار�ص.
ويت�صمن القانون الداخلي للم�صابقة التي فتحت باب 
اإحتوائها على  امل�صاركة  جلميع �صباب والية باتنة 
20 �صوؤال بحيث تكون االإجابة على جميع االأ�صئلة 
املتعلقة بحياة ال�صهيد عبد العايل بن بعطو�ص على 

اأن يتم اإر�صالها  اإىل عنوان دار ال�صباب.
 تاريخ امل�صابقة الذي مت االإعالن عن اإنطالقها  منذ  يوم 
املقبل،   فيفري   16 غاية  اإىل  �صيمتد  اجلاري  جانفي   12

تكرمي  امل�صابقة  هذه  على  القائمني  ح�صب   املنتظر  ومن 
الفائزين يوم 03 مار�ص2020 بدار ال�صباب �صقانة.

اجلهوي  اللقاء  ب�صكرة  بوالية  انطلق 
للموؤ�ص�صات الثقافية باجلنوب ال�صرقي 
التكويني  اجلهوي  بالرتب�ص  اخلا�ص 
واالأدب  الفكر  بقاعة  العر�ص  لفنون 
بدار الثقافة ر�صا حوحو، والذي عرف 
واأكادميني  ملخت�صني  وا�صعة  م�صاركة 
ومهتمني بفنون امل�صرح، اأين اأعلن ال�صيد 
اأحمد خو�صة عن اإنطالق ترب�ص طويل 
املدى ي�صمل خم�ص واليات وهي ب�صكرة 

غرداية  وورقلة  والــوادي  واالأغــواط 
وخمرجني  ممثلني  تكوين  اأجـــل  مــن 
اأكفاء،  وكوريغرافيني  و�صينوغرافيني 
والــذي  عقون  مالك  بــا�ــصــراف  وذلــك 
يعد  اأحد مدراء �صابقني ملعهد الفنون 
 ISMASالكيفان لــرج  الــدرامــيــة 
حاليا واملعروفني على امل�صتوى الوطني 
برو�صيا  برت�صات  قام  حيث  والــدويل 
دولة  وكذا  �صابقا  ال�صوفياتي  االحتاد 

والوجه  املمثل  جانب  اإىل  فنزويال، 
حممداإ�صالم  ــرج  ــخ وامل الــتــلــفــزيــوين 
عبا�ص الذي اأ�صار بلمنا�صبة اإىل وجود 
ــال  ــف االأط يخ�ص  جــديــد  فــنــي  عــمــل 

�صينطلق 25 جانفي اجلاري.
البداية  عــن  االعــــالن  و�صيتم  هـــذا 
الفعلية يف برنامج الرتب�ص االأكادميي 
ح�صبما  الــقــادم،  فيفري  للم�صرحيني 

اأفاد به املنظمون.

دعا العديد من الن�صطاء اجلمعويني يف القطاع 
الثقايف الهيئات املعنية التدخل حلماية قلعة 
وت�صنيفهما  االنهيار  من  بالول  وقلعة  منعة 
وا�صتغاللهما  اأثري  اأو كموقع  كقطاع حمفوظ 
القلعتني  اأن  الن�صطاء  اأفـــاد  حيث  �صياحيا، 
تعران عن عبقرية الهند�صة االأمازيغية، بل 
�صياحيا  ا�صتغالله  ميكن  ح�صاري  تاريخ  عن 
ليرتك  مت،  �صُ واالآذان  دت  �صٌ االأبــواب  اأن  اإال 
اأجل التدخل  احلال للجمعيات واملواطنني من 
من  التاريخي  الــعــمــران  ــذا  ه على  للحفاظ 
منعة  قلعة  عمر  يكون  اأن  يرجح  اإذ  االنهيار، 
الع�صرة قرون، اأما قلعة بالواللتي يذهب اأهل 
 12 بـ  واقفة  كانت  اأنها  للقول  االخت�صا�ص 
طابقا مل يبقى منها �صوى خم�صة، والتي كانت 
العدو وتخزين احلبوب فهي  ت�صتعمل ملراقبة 

االأخرى تتهاوى يف �صمت،.
ورغم نداءات اجلمعيات واملواطنني من خالل 

عديد املهرجانات التي حتت�صنها املنطقة على 
والتي  منعة،  ببلدية  تاف�صوث  مهرجان  غرار 
هذه  على  ال�صوء  اإلــقــاء  اأهــدافــه  اأحــد  كانت 
املعامل وح�صد تغطية اإعالمية لها اإال اأن احلال 
مل يتغري ومل حتظى بعد بتدخل حقيقي يغري 
من و�صعيتها املتاأزمة كل يوم، م�صيفني يف ذات 
الهيئات  املوؤمل هو م�صاهدة تدخل  اأن   ال�صياق 
املعنية على م�صتوى معامل اأخرى اأكرث من مرة 
وا�صتهلكت  عليها  واحلفاظ  حمايتها  اأجل  من 
اأن  حني  يف  العمومية،  اخلزينة  من  املاليني 
مواقع اأخرى اآيلة للزوال ومل حتظى بت�صنيف 
كقطاع حمفوظ اأو كموقع اأثري، دون احلديث 
عن املوؤ�ص�صات املكلفة بالرتميم،  ليطرح ال�صوؤال 
املعنية  اجلهات  امتالك  مدى  عن  اأخــرى  مرة 
من  مينعها  فعلي  كاخت�صا�ص  الرتميم  لثقافة 
مم  اأكرث  بها  تف�صد  خاطئة  بتدخالت  القيام 

ت�صلح؟".

اإحت�صن ركح امل�صرح اجلهوي بالعلمة �صرق والية 
"مدينة  للعمل اجلديد  ال�صريف  �صطيف العر�ص 
النانو" عن ن�ص لكنزة مباركي، واملتوج بجائزة 
الهيئة العربية للم�صرح يف دورة 2018، والذي 
يتناول التالحم العربي من خالل جمموعة من 
االأطفال من جن�صيات عربية خمتلفة على غرار 
والذين  وفل�صطني  العراق  االإمــارات،  اجلزائر، 
مدينة  ولوج  اأجل  من  باإخرتاعاتهم  ي�صتعينون 
النانو يف حتدي بني اخلري وال�صر، مع املزج بني 
وهذا  اإفرتا�صية  ــرى  واأخ حقيقية  �صخ�صيات 
ثالثية  )�صا�صة  الطيف  تقنية  على  باالإعتماد 

االأبعاد(.
وقامت املمثلة اأية دور�صاف خلفي بدور "زهرة" 
فتاة  دور   جت�صد  حيث  العمل،  هذا  بطلة  وهي 
جزائرية تقوم باإخرتاع يتمثل يف تقطري الورد، 
عدة  طياته  يف  يحمل  الـــذي  االإخــــرتاع  ــو  وه
للجزائر،  الزكية  الرائحة  غــرار  على  معاين 
اإ�صتعمال  اأن  بوخ�صرة  �صهيل  املــخــرج  وقـــال 
تعتر  العمل  ــذا  ه يف  "الهولوغرام"  تقنية 
امل�صرح  كان  حيث  الوطني  امل�صتوى  على  �صابقة 

يف  وهــذا  الإ�صتعمالها  �صباقا  بالعلمة  اجلهوي 
�صياق اإ�صتعمال التكنولوجيا وتوظيفها يف العمل 
امل�صرحي احلديث، علما اأن هذا العر�ص امل�صرحي 

موجهة لل�صغار والكبار على حد �صواء.
العلمة  مبدينة  الرابع  الفن  ع�صاق  متتع  كما 
...حليط"  "ف  م�صرحي  بعر�ص  ال�صبت  اأم�صية 
وبطولة  ببلعبا�ص  اجلهوي  امل�صرح  اإنــتــاج  من 
عبد  قـــادري،  حممد  ــالب،  ج اهلل  عبد  مــن  كــل 
وتتحدث  وغريهم،  �صهلي  واأحمد  خال  بن  اهلل 
طبيب  وهو  النية"  "مول  ق�صة  عن  امل�صرحية 
يوهم  حيث  واخلــرافــات،  باالأع�صاب  يـــداوي 
على  القدرة  لديه  باأن  يزورونه  الذين  املر�صى 
معاجلة كل االأمرا�ص امل�صتع�صية، والتي تعد من 
االأ�صخا�ص  من  العديد  واأرهقت  الع�صر  اأمرا�ص 
املر�صى  يلتفت  ال  وباملقابل  العقم،  مر�ص  ومنها 
طوال،  ل�صنوات  در�ــص  الــذي  احلقيقي  للطبيب 
على  يعتمد  هـــادف  كــومــيــدي  قــالــب  يف  وهـــذا 
ملنطقة  الرتاثية  واملو�صيقى  واالإيقاع  ال�صورة 
حمطات  على  التعريج  مــع  اجلــزائــري  الــغــرب 

مهمة يف تاريخ اجلزائر. 
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اأثري كموقع  وبالول" وت�صنيفهما  "منعة 

عرو�ش "مدينة النانو، وف... حليط" 
تك�صران الركود امل�صرحي بالعلمة 

عر�ش الفيلم التون�صي "ملحل" قريبا بباتنة

م�صابقة ثقافية والئية حول حياة
 ال�صهيد "عبد العايل بن بعطو�ش"

ب�صكرة حت�صر لربنامج
 الرتب�ش االأكادميي للم�صرحيني  
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اأطلقتها دار ال�ضباب �ضقانة



طالق بالنيابة
قاتلو  ـ انت طلقتني؟

قالها  ـ كيفا�ص طلقتك هاين هذاوين دخلت للدار 
راكي  وقلت  مي�صاج  بعثتلي  انــت  ـ  قاتلو  

طالق 
قالها  ـ ا�صري تلفوين راهو ت�صرق 
هاتي تلفونك وطلب ال�صراق وقالو  

ـ
�صرقت التلفون قلنا ماعلي�ص ب�صح 
وتكتبلها  ملرتي  مي�صاج  تبعث  با�ص 
راكي طالق هنا راك متح�صم�ص تع 

ال�صح
هبلتني  خويا  يا  واهلل  ـ  ال�صراق   قالو 

باملي�صجات
وين راك ، وعال�ص طولت، جيب معاك ليكو�ص ، ما تن�صا�ص 
تن�صا�ص  مــا   ، البطاطا  مــعــاك  جيب   ، واحلليب  اخلــبــز 

الازوز
ايا ح�صيت بيك وجعتلي قلبي.. طلقتهالك!!؟.

غباء متجذر

ال�صحفي: كيفا�ص تعرفوا اإذا كان املري�ص جمنون فعال وال 
جمرد متعب نف�صيا؟

 الدكتور: نديرولو اختبار البينوار
 ال�صحفي: وا�صي هو هذا؟

ونعطيو  بــاملــاء  الــبــيــنــوار  نعمرو  الــدكــتــور: 
املري�ص ملعقة وكا�ص وبيدون 

 ونقولولوا فرغ البينوار من املاء
ي�صتعمل  راح  نــورمــال  و�صي  ال�صحفي:   
البيدون ويطي�ص املغرف والكا�ص اإذا كان 

عاقل.. واإذا كان جمنون ي�صتعملهم
 الدكتور: مممم … ب�صفة عامة

�صدادة  ويــنــزع  كــامــل  ــذو  ه يــرمــي  العاقل 
البينوار؟؟!.

حذ�قة
االأب لولدو: غدوة تقراو؟

االبن: اهلل اأعلم
االأب: كيفا�ص اهلل اأعلم ما عالبالك�ص تقراو والنّ..ال ال

يكلف اهلل  فقت�ص ال  ما  نــقــراو..اإذا  رانا  اإذا فقت  االإبــن: 
نف�صا اإال و�صعها؟!.

معلومات م�سلية

الر�سا�سة

اأمثال �سعبية

يهزم  مل  امل�سلول  اهلل  �سيف  الوليد  بن  خالد   •
بني  من  ويعد  املائة  فاقت  التي  معاركه  جميع  يف 

الع�سكريني الـ 20 االأف�سل يف التاريخ. 
• �سالح الدين االأيوبي لي�ص ا�سم بل لقب لذلك 
بن  يو�سف  هو  احلقيقي  ا�سمه  العظيم،  القائد 
الدويني  يعقوب  بن  مــروان  بن  �ساذي  بن  اأيــوب 

التكريتي "ن�سبة لتكريت".
حرب  على  دوالر  تريليون  اأمريكا  اأنفقت   •
يف  الفقر  على  للق�ساء  يكفي  مبــا  اأي  ــراق،  ــع ال

العامل ملدة ع�سر �سنوات.
من  وكل  الفرن�سيون،  هم  العامل  �سعوب  • اأبخل 

هو بخيل يف اأوروبا عموما ينعت بالفرن�سي.
اجل�سم  يفقد  النوم  مواعيد  ا�ستقرار  عدم   •
يف  ال�سكر  م�ستويات  عن  م�سوؤول  هرمون  اإفــراز 
مبر�ص  االإ�سابة  فر�سة  تزيد  وبالتايل  اجل�سم 

ال�سكري.
اإال  اآين�ستاين  بها  يتمتع  التي  العبقرية  رغم   •
يف  مرارا  ف�سل  وقد  ال�سيارة،  قيادة  يعرف  ال  انه 

تعلم قيادة ال�سيارات و بقي كذلك حتى مات.
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ا�سحك وال�سحك بال�س.. قبل ما يغلى وتقول يامن عا�س

جواب 
املحاجية

حاجيتك على 
دابة دويبة 

كحلة غريبة 
تلحق القوافل بال 

حوافر 

حدث يف مثل هذا اليوم
الع�صرون من �صهر جانفي
اول  يعقد  انكليزي  بــرملــان  اأول  ـ   1265

اجتماع له يف وي�ستمن�سرت.
كونغ  هــونــغ  عــن  تتخلى  ال�سني  ـ   1841

لربيطانيا بعد حرب االفيون.
"ال�سادق  والزعيم  املــقــاوم  اأ�سر  ـ   1858

بلحاج" قائد املقاومة يف منطقة ب�سكرة.
تعتقل  الفرن�سية باجلزائر  القوات  ـ   1872
لثورة  قيادته  بعد  بومرزاق  اأحمد  املجاهد 
عليه  حتــكــم  ثــم  الفرن�سي  ــالل  ــت االح �ــســد 

باالإعدام.
االإيـــطـــايل  االحـــتـــالل  بـــدايـــة  ـ   1941

الإرتريا.
االأمريكي  الرئي�ص  تن�سيب  اإعادة  ـ   1945
فرانكلني روزفلت رئي�ًسا لفرتة رئا�سية رابعة، 
احلكم  ــوىل  ت الـــذي  الــوحــيــد  الرئي�ص  ــو  وه
بفرتة  ودخـــل  كامله  رئا�سية  فـــرتات  ــالث  ث

رئا�سية رابعة.
بنهب  جلنوده  ي�سمح  ما�سو  جاك  ـ   1957
حمالت اجلزائريني اإذا ان�سموا اإىل االإ�سراب 

الذي دعت اإليه جبهة التحرير الوطني.
تطلق  اجلزائرية  االأبناء  وكالة  ـ   1962
ال�سرق  نحو  االأثري  عرب  للبث  جديدة  خدمة 

االأو�سط و ال�سرق االأق�سى و اإفريقيا.
اجلزائر  اإىل  اأمريكي   52 و�سول  ـ   1981
بعد حب�سهم ملدة 444 يوما ب�سفارة الواليات 
بف�سل  �سراحهم  ــالق  اأط و  بطهران  املتحدة 

و�ساطة لل�سلطات اجلزائرية.
للبحث  الوطني  الديوان  ا�ستحداث  ـ   1992

اجليولوجي و املنجمي.
قريع  احمد  بني  �سري  لقاء  اأول  ـ   1993
منظمة  يف  االقــتــ�ــســاديــة  الـــدائـــرة  رئــيــ�ــص 
ا�سرائيلي  وبــاحــث  الفل�سطينية  التحرير 
اطار  يف  ــروج،  ال يف  هري�سفيلد  يائري  يدعى  
�سل�سة من االجتماعات ال�سرية التي ادت اىل 

اتفاق او�سلو .
رئا�سة  يــتــوىل  اأوبـــامـــا  بــــاراك  ـ   2009
من  اأمــريــكــي  اأول  ليكون  املتحدة  الــواليــات 

اأ�سول اأفريقية يتوىل هذا املن�سب. 
ال�سيطرة على  - احلوثيون يحكمون   2015
�سنعاء  يف  اجلمهوري  والق�سر  الرئا�سة  دار 

باليمن.
كاليفورنيا  معهد  ــن  م عــلــمــاء   -  2016
ُوجود  عن  دلياًل  اكت�سافهم  ُيعلنون  للتقنية 
املجموعة  �سمن  ــّي  افــرتا�ــس تــا�ــســٍع  كــوكــٍب 
اأمثال  ع�سرة  حــوايل  كتلته  تبلغ  ال�سم�سية 

كتلة االأر�ص.
واليته  املنتهية  الغاين  الرئي�ص   -  2017
وت�سليم  الــبــالد  مــغــادرة  يقرر  جامع  يحيى 
وبذلك  بارو،  اآداما  املنتخب  للرئي�ص  ال�سلطة 
بطريقة  غامبيا  يف  الع�سكري  التدخل  ينتهي 

�سلمية.
ونائبه  اأوباما  باراك  رئا�سة  نهاية   -  2017
ومايك  ترامب  دونالد  وتن�سيب  بايدن  جو 
املتحدة  الواليات  رئي�ص  ونائب  كرئي�ص  بن�ص 

على التوايل.
الفيدرالية  احلــكــومــة  تعطيل   -  2018
االأمريكية بعد ف�سل جمل�ص ال�سيوخ االأمريكي 

يف مترير م�سروع قانون متويل موؤقت.

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 يق�صد يق�صد الدار لكبرية 
اإذا ما تع�صى ايبات دايف حكـــمة

قد يتعلم املرء احلكمة حتى 
من عدو

�شورة م�شحكة

هذا لهبال 
بعينيه 
ورجليه 

و...... اإن لزم 
الالأمر؟!

وزن  للجزائر  اأ�صبح  اأخـــريا  ـ 
دويل يا �صي عالوة؟

ف�صيل غامن باتنة
بالكيلو  فيه  يح�صبو  وكيفا�ص 

والنّ بالقنطار يا �صي ف�صيل؟!.
ـ مــن اأجــمــل مــا قـــراأت يــا �صي 

عالوة؟
يا�صمني حوا�ص ب�صكرة

رجـــل  اإىل  يـــحـــتـــاج  الــــوطــــن 
خمل�ص..ال اإىل ُمْخ.....ِل�ْص؟!.

يف  تقول  "�صتانفورد"  جامعة  ـ 
 111 الك�صل �صملت  درا�صة حول 
بلدا اأن اجلزائر حلت يف املرتبة 

الثانية عربيا..ت�صور؟
�صهيلة تواتي العلمة

ــــن  ــــدك..وي فـــاقـــولـــنـــا يــــا ج
الهربة..وين؟؟؟!.

دوالر.. مليون  بني  ت  ُخــرينّ لو  ـ 
واأعز اأ�صدقائك ماذا �صتختار؟

جناة كوا�ص اأم البواقي
اأ�صدقائي..مادام  اأعــز  نختار 
ي�صتحق  فهو  كالم  جمرد  كالمك 

اإجابة"؟!. "جمرد 
الزوجة  "تخلع"  اأن  معنى  ما  ـ 

زوجها يا �صي عالوة؟
�صلوى قطايف ب�صكرة

يرو "خليع" اأو ما ي�صمى  يعني ادنّ
اململح  اللحم  "القديد"..وهو 
املــدخــر لــوقــت احلــاجــة..وكــل 

وحدة وحاجتها!؟.



اأوالد جالل بب�ضكرةمن بينهم املمثلة امل�ضرحية لبنى قا�ضمي 

معاوية. �ص
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خن�سلة
طالب النائب العام بفتح حتقيق �ضد والة �ضابقني وبرملانيني واأميـار

ك�ســف رئي�ص بلديــة خن�سلــة املُقال 
"كمــال ح�سوف" عــرب ح�سابه مبوقع 
عديــد  عــن  االجتمــاع،  التوا�ســل 
الف�سائــح يف الت�سيــري وطالــب النائب 
العــام ووزيــر العــدل فتــح حتقيقــات 
معمقــة يف حــق والة �سابقــني واالأمني 
واأميــار  وبرملانيــني  ال�سابــق  العــام 
درا�ســات  مكاتــب  واأ�سحــاب  �سابقــني 
ومــدراء تنفيذيــني �سابقــني وحاليني 
واأع�ساء باملجال�ص البلدية والوالئية 
وغريهــم  اقت�ساديــون  ومتعاملــون 
ب�سبب تورطهم يف ق�سايا ف�ساد متعلقة 
متعلقــة  �سكنيــة  وم�ساريــع  بالعقــار 
بالتجهيــزات العموميــة وبناء اأقطاب 
جامعية وموؤ�س�سات تربوية وجتمعات 

�سكنية وغريها من امل�ساريع.
وك�ســف رئي�ــص البلديــة املخلــوع اأن 

الدولــة منحــت 1000 مليــار �سنتيــم 
كتعوي�ص املــالك مببالــغ خيالية، كما 
ك�ســف عــن ف�سائــح باجلملــة تتعلــق 
مبلف حمايــة املدينة مــن الفي�سانات 
والــذي ا�ستهلك مبالــغ �سخمة واإ�سناد 
م�ساريــع ملقــاوالت اإجنــاز بطــرق غــري 
قانونيــة وبا�ستعمال التزويــر واملزور 

بغيــة احل�سول م�ساريــع مببالغ كبرية، 
كمــا ك�سف عــن عديــد الف�سائــح التي 
غــرار  علــى  البلديــات  عديــد  مت�ــص 
بلديــة عــني الطويلــة وبلديــة �س�سار، 
هــذه الت�سريحات التــي اأطلقها رئي�ص 
البلديــة ال�سابــق خلفــت ردود اأفعــال 
�سكــان واليــة خن�سلــة  كثــرية و�ســط 
�ســرورة حتــرك  علــى  اأكــدوا  الذيــن 
اجلهــات الق�سائية من اأجــل التحقيق 
املعمقة يف جميع الق�سايا التي ع�سفت 
علــى  �سلبــا  واأثــرت  خن�سلــة  بواليــة 
التنميــة بجميــع جماالتهــا واعتربوا 
التــي  القطــرة  الت�سريحــات  هــذه 
اأفا�ســت الكاأ�ص من اأجــل حترك و�سع 
حد ملثل هذه التالعبات واالختال�سات 
وق�سايــا الف�ساد، يف انتظــار ما �ست�سفر 

عنه التحقيقات.

املجــزرة  يف  باتنــة،  واليــة  فقــدت 
اأم�ــص  �سبــاح  وقعــت  التــي  املروريــة 
بواليــة  �سطيــل  مبنطقــة  االثنــني، 
الــوادي، اإثــر ا�سطــدام بــني حافلتني 
لنقــل الركاب، 3 مــن اأبناءهـــا، �سابني 

وفتـاة كلهم يف مقتل العمر. 
مــن  عليــه  حت�سلنــا  مــا  وح�ســب 
معلومــات، فــاإن االأمــر يتعلــق بكــل من 
املمثلة لبنى قا�سمي والتي تقطن بحي 
بــارك اأفــوراج، حيــث توفيــت بغرفــة 
العلميــات متاأثــرة باجلــروح اخلطرية 
ال�سحيــة  وتعــد  بهــا،  اأ�سيبــت  التــي 
ممثلة م�سرحية، حيث �ساركت يف عدة 
مالحــم م�سرحيــة علــى غــرار عرو�ص 
املطــر، م�سرحية اأمنوكــال وغريها من 
االأعمــال امل�سرحيــة، كمــا كانــت اأحد 

امل�ساهمــني يف اإعــداد م�سرحيــة رهــني 
مت  والتــي  باتنـــة  م�ســرح  اإنتــاج  مــن 
عر�سهــا موؤخــرا، اأيــن قامــت بخياطة 
لبا�ــص مُملثــي امل�سرحيـــة بالنظر اإىل 
كونهــا خياطــة اأي�ســا، يف حــني يدعى 
ال�سحيــة الثانيــة "بلخــريي �سميـــر"، 
ينحــدر مــن بلديــة ال�سمــرة ويبلغ من 
العمـــر 37 �سنة، اأمــا ال�سحية الثالثة 
فيدعـى "عبود بقور" البالغ من العمـر 

�سنـة.  27
جديــر بالذكــر اأن احلــادث جنم عن 
ا�سطــدام بــني حافلتني لنقــل الركاب 
03 ببلديــة  بالطريــق الوطنــي رقــم 
اأ�سطيل وذلــك على ال�ساعــة الواحدة 
�سباحــا و10 دقائق، ما خلف وفاة 12 

�سخ�سا وجرح 46 اآخرين.

انطلقت �سباح اأم�ص، فعاليات االأيام 
الطبية حول اأمرا�ص االأع�ساب 
والروماتيزم والتاأهيل احلركي 
والوظيفي باملقاطعة االإدارية 

اأوالد جالل بب�سكرة، مب�ساركة اأكرث 
من 10 اأ�ساتذة واأطباء خمت�سني 
من امل�ست�سفى اجلامعي بن عكنون 
باجلزائر العا�سمة وذلك يف اإطار 

التواأمة بني هذه االأخرية وم�ست�سفى 
عا�سور زيان، حيث �سيتم وح�سب 

مدير املوؤ�س�سة بوجالل عمار تقدمي 
فحو�سات لفائدة مر�سى دائرتي 

�سيدي خالد واأوالد جالل يف عدة 
تخ�س�سات على غرار طب االأع�ساب 
وطب املفا�سل والروماتيزم واإعادة 

التاأهيل احلركي والوظيفي، م�ست 
كل من املجمع ال�سحي قا�سي اإبراهيم 

يوم اأم�ص واليوم، وكذا جممع دهان 
رابح بدائرة �سيدي خالد يوم اأم�ص 
كما �سي�سهد املجمع ال�سحي الدو�سن 
العملية اليوم، اإ�سافة اإىل ذلك فقد 

ت�سمن الربنامج امل�سطر حما�سرات 
ومداخالت لفائدة االأطباء العامني 

على م�ستوى اأوالد جالل وب�سكرة.

اأيام طبية حول اأمرا�ص 
االأع�شاب والروماتيزم 

والتاأهيل احلركي 

�سي الأورا�سي..

طلقنا ال�سني ودورناها �سلعة تركية... 
جبنا نور ومهند وفتحنا اقت�ساد الدولة 
العثمانية... حتى �سلعة فرن�سا ما عادت 
تنفع ون�سيناها بعفوية... احلراك خدم 

خدمتو وبدل لينا العقلية...

hamzalaribi005@gmail.com

اختناق  اإىل  اأفـــراد   4 مــن  عائلة  اأمــ�ــص،  تعر�ست 
املاء  �سخان  من  املنبعث  الكربون  اأك�سيد  اأحادي  بغاز 
بحي  ال�ساد�ص  بالطابق  �سقتهن  مطبخ  يف  املتواجد 
اأربعة  وهم  ال�سحايا  اإ�سعاف  ومت  بباتنة،  بــوزوران 
املركز  اإىل  20 و67 �سنة  اأعمارهن بني  ن�ساء ترتاوح 
االإ�سعافات  تقدمي  بعد  باتنة،  اجلامعي  االإ�ست�سفائي 

الالزمة لهن.

اإختناقا بالغاز بوالية ميلة  بلغت ح�سيلة الوفيات 
10 وفيات منذ بداية ال�سنة اجلارية ح�سب احل�سيلة 
مت  فيما  املدنية،  احلماية  م�سالح  طرف  من  املقدمة 
اإ�ستن�ساقهم  جراء  املحقق  املوت  من  �سخ�سا   68 اإنقاذ 
الوالية،  بلديات  خمتلف  عرب  الكربون  اأحــادي  لغاز 
بنف�ص  مقارنة  مرتفعة  تعترب  التي  احل�سيلة  وهــي 

الفرتة من ال�سنة الفارطة. 

�سجلت وحدات احلماية املدنية لوالية ميلة خالل 
352 عملية تدخل،  18 جانفي  12 اإىل  االأ�سبوع من 
ففي حوادث املرور مت ت�سجيل 28 عملية تدخل جنم 
عن ذلك اإ�سابة  21 �سخ�ص بجروح متفاوتة اخلطورة، 
اإىل  نقلهم  ومت  االأولية  االإ�سعافات  لهم  قدمت  حيث 
اأقرب م�ست�سفى، كما قامت ذات الوحدات بنحو 209 
مع  امل�ست�سفيات،  اإىل  واجلرحى  للمر�سى  نقل  عملية 
وال�سيطرة  احلرائق  الإخماد  تدخالت   10 ت�سجيل 

عليها. 

باتنة، من  املعذر بوالية  دائرة  اأمن  متكنت عنا�سر 
 36 و   21 بني  اأعمارهم  تــرتاوح  اأ�سخا�ص   5 توقيف 
�سنة، بعد تلقيها �سكوى من قبل �سخ�ص تعر�ص لل�سرقة 
بندقية  فيها  الفاعلون  ا�ستهدف  م�سكنه،  داخــل  من 
االأغرا�ص،  من  جمموعة  اإىل  اإ�سافة  بوثائقها  �سيد 
امل�سروع  غــري  االجتـــار  مكافحة  فــرقــة  متكنت  كما 
�سخ�سني  توقيف  من  العقلية  واملــوؤثــرات  باملخدرات 
وبعد تفتي�ص م�سكنيهما واملحل التجاري الأحد امل�ستبه 
03، مت حجز بندقية �سيد و63  بهما بحي بوعقال 
خرطو�سة عيار 12 و16 ملم، اإ�سافة اإىل 276 قر�ص 
مهلو�ص ومبلغ مايل، ومتكنت الفرقة املتنقلة لل�سرطة 

الق�سائية 02 من حجز 46 قر�ص مهلو�ص.

اختناق اأربع ن�شوة 
بالغاز يف بوزوران

الغاز يح�شد 10 �شحايا
 منذ بداية ال�شـنة 

مرور حوادث  يف  جريح   21
 خــالل اأ�شـــبوع 

توقيف 5 اأ�شخا�ص وحجز 
اجلميع!بندقية �شيد وحبوب مهلو�شة يف�شح  ال�شابق  "مري" خن�شلة 

بالوادي املرورية  املجزرة  يف  باتنة  من  قتلى   3

وجب الكالم

يف  ال�سعبية  املطالب  اأهم  باتت  قد  ال�سحافة  حرية  اإن 
كل بلدان العامل، واإن ال�سحافة احلرة يف نظر ال�سعوب هي 
من ي�سهم ب�سكل كبري يف متكينها من املعلومة واالأخبار دون 
حتريف اأو تزييف، وال�سحافة احلرة هي من متكن ال�سعوب 
اأي�سا من خماطبة ومراقبة امل�سوؤولني بال قيود، لكن حرية 
اأن  ميكن  وال  قيمة  ذات  تكون  اأن  ميكن  ال  اأي�سا  ال�سحافة 
ت�سب يف �سالح البالد والعباد اإذا ما مل تكن ال�سعوب واعية 
اأن تكون ال�سحافة مو�سوعية خا�سعة للعقل  اأهمية  مبدى 
ال للعاطفة، وخا�سعة لرغبة جادة يف خدمة ال�سالح العام 
على  معينة  اإيديولوجيات  خدمة  يف  لرغبة  ال  البالد  يف 
معينة  اأطراف  خدمة  يف  وال  البالد  وا�ستقرار  اأمن  ح�ساب 
"اأغلبية  ومقد�سات  اأعـــراف  ح�ساب  على  ما  وخمططات 
ال�سعب"، وبالتايل فاإن مطالبة اجلزائريني ب�سحافة حرة 
املو�سوعية  بفر�ص  ال�سعب  من  الــتــزام  يقابلها  اأن  يجب 
اعتبار  كل  فوق  وجعلها  للبالد"  العليا  "امل�سلحة  وحتكيم 
وفوق كل غاية ميكن اأن تتبنى "اأقلية" ما اإيديولوجية ما 

يف �سبيل بلوغها.
 2019 فيفري  من  والع�سرين  الثاين  ومنذ  نالحظه  ما 
حاملة  اأنــهــا  يقال  "خملوقات"  اجلــزائــر  يف  ظهرت  فقد 
وما  اإعالميا،  بحرية  عنها  تدافع  واأفكار  الإيديولوجيات 
قد  املخلوقات  هذه  اأن  هو  العام  يقارب  ما  خالل  الحظناه 
حرة  �سحافة  اأجل  من  والن�سال  ال�سعبي  احلراك  اتخذت 
تخدم  ال  هــدامــة  الأفــكــار  لت�سوق   خلفها  تختبئ  ذريــعــة 
جمتمعنا كمجتمع حمافظ متم�سك باال�سالم كدين للدولة 
من جهة وكمجتمع ميكن الأي �سخ�ص اأن يوؤثر على �سريحة 
كبرية فيه بكالم ي�سوق له على اأنه اأبحاث ودرا�سات من جهة 
اأخرى، ومن �سوء حظنا اأن الكثري من اجلزائريني ينخدعون 
ب�سهولة بكثري من اخلطابات، ذلك الأنهم ال يقومون باأي جهد 

واإن كان ب�سيطا يف �سبيل التحري والتحقق من املعلومة.
من  ويف خ�سم جملة  ال�سحافة  املناداة بحرية  يف خ�سم 
خ�سم  ويف  ال�سيا�سية  ال�ساحة  على  حدثت  التي  التغيريات 
التجديد  من  كنوع  اتخاذها  مت  التي  القرارات  من  جملة 
ما  نوعا  ال�سحافة  حترر  فاإن  الدولة  يف  ال�سلطة  ل�سيا�سة 
قد بات يعني لبع�ص االأ�سخا�ص "حرية التعدي" على دين 
الدولة  يف  املقد�سات  من  كثري  على  التعدي  وحرية  الدولة 
وحرية اإ�سدار فتاوى تتنافى وما بني عليه ديننا وما بنيت 
عليه ال�سريعة االإ�سالمية، حيث اأن اآخر خرجة ملن ا�ستغلوا 
"نية" الدولة يف حترير ال�سحافة هو اأنهم قالوا باأن ال�سيام 
اختياري ولي�ص واجبا على امل�سلمني، اأي اأن لكل م�سلم كامل 
احلرية يف اأن ي�سوم اأو يفطر يف �سهر رم�سان، واإن كان هذا 
الكالم يف الوقت احلايل غري مقنع الأغلبية اجلزائريني اإال 
اأنه قد يتحول اإىل ق�سية يف قادم ال�سنوات ورمبا اإىل "فكر" 
ميكن تبنيه من املواطنني، وما نعنيه هو  اأن ما يتم بثه عرب 
ما  التي  املقد�سات  على  تعديا  ي�سكل  قد  القنوات  من  كثري 
واال�ست�سهال  باحلرية  اإليها  للتطرق  ي�سمح  اأن  يجب  كان 
م�سائل  يف  اخلو�ص  ا�ست�سهلوا  من  بع�ص  كالم  يف  الوا�سحني 
يقابل  اأن  وجب  قد  ال�سحافة  حترير  اأن  نرى  لهذا  الدين، 
يجب  ال  ما  قول  هو  الــذي  "التلغبيب"  ي�سمى  ما  بتجرمي 
اأن يقال بكل حرية، لهذا يتعني على ال�سلطة اأن جترم من 
يخو�ص بغري علم يف مقد�سات البالد والعباد بالطريقة التي 

جترم بها من يخو�ص بغري علم يف "اأمور و�سوؤون الدولة".

جترمي "التلغبيب"
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