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كرثة ال�سرائب...
 متيت القت�ساد؟؟

بعد عمر طويل و�سالل ظليل اهتدى "حكماء" 
االقت�ساد الوطني اإىل حل تخفي�ص ال�سرائب 

واإعادة النظر يف هذا النظام الذي مل ينظم 
بعد، والذي �سار اأكرث من نقطة �سوداء يف تاريخ 

االقت�ساد اجلزائري نظرا ملا ت�سبب فيه من 
حتطيم ملوؤ�س�سات وقتل ل�سركات واإعاقة مل�ساريع 

وخراب لبيوت كانت م�سيدة على اآمل حت�سني 
م�ستوى املعي�سة وفتح اأبواب اإعا�سة، اإال اأنها 

ا�سطدمت بنظام �سريبي عريق بالتناق�سات 
غريق قد نكون ورثناه عن ا�ستعمار عتيد ا�ستغنى 

عنه يف ممار�سته االقت�سادية لتظل وزارتنا 
املالية وفية له مقتنعة باأنه االأجنع رغم ح�سدها 

لالأ�سواأ.
فقد دفع النظام ال�سريبي القدمي باأ�سحاب 

املوؤ�س�سات على اختالف اأحجامها واأنواعها 
وباحلرفيني ورجال االأعمال اإىل التهرب من 

ال�سريبة التي ظلت ت�ستنزف قواه ومدى 
مقاومتهم ملحبطات النهو�ص باالقت�ساد املحلي 

والوطني وكاأن احلكومة تدفع بال�سعب لل�سرقة 
والغ�ص، ثم حتا�سبه على ذلك بعد اأن اأحكمت 

خناقه بال�سغوط والقيود والبريوقراطية 
والعراقيل، لت�ستنزف ما تبقى منه من رغبة يف 

العطاء، فيطلق عليه ا�سم عدو"الدولة" وهو 
الذي كان يحلم بفتح موؤ�س�سة ت�ساهم يف اإنتاج ما 
يخدم بالده وي�ساهم يف امت�سا�ص ن�سبة البطالة 

والتقلي�ص من اأزمة العطالة.
وهو ما يثبت فعال وجود خلل يف هذا النظام 

الذي بات يطالب املواطن بدفع "م�ساريف 
الدولة" كلما �ساعف ن�سبة ال�سريبة املفرو�سة 
على �سكنه وقطعة اأر�سه و�سيارته وحتى راتبه 

ال�سهري ومرياثه، ليمن عليه باخلدمات املجانية 
من �سحة وتعليم وتكوين و�سمان وت�سامن، 

دون اأن ي�سعره باأنه يدفع وبالتق�سيط تكاليف 
هذه اخلدمات بطريقة وخا�سية "االمت�سا�ص 

بالتنقيط" فظلت ظروفه املعي�سية "يف النازل" 
ومطالبه "االإعا�سية" يف "الطالع"، الأن كرثة 

ال�سرائب قد قتلت م�ساهماته ورغباته وهي تقتل 
موؤ�س�ساته ون�ساطاته وخدماته.

بطاقة حمـــــــــراء
قال: جان اإيف لو دريان )وزير اخلارجية الفرن�سي(

"اجلزائر قوة توازن اإقليمية.. وفرن�سا �ستتعاون 
مع اجلزائر لوقف اطالق النار يف ليبيا".

قلـنا: يا راجـــل... كيما اللي ي�ضرب ويخبي 
يدو.
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ودخول  للرجوع  اأ�سبوع  مهلة  دينارا،   25 من  باأكرث  املدعم  احلليب  بائعي  رزيق،  كمال  التجارة،  وزير  اأمهل 
"يف حال  اإجراءات" واأ�ساف   اأي  اأوىل دون اتخاذ  "التجار املخالفني �سينذرون مرة  القانوين، قائال  ال�سف 
ارتكاب نف�ص "احلماقة" �سنتخذ االإجراءات الالزمة يف حقهم، والتي قد ت�سل الغلق وال�سطب"، واأ�سار رزيق 
بهذا  املدعم  احلليب  بيع  يريد  ال  "من  ذلك" موؤكدا  احرتام  التجار  وعلى  للزواولة  موجه  املدعم  "احلليب 

ال�سعر فال يبيعه".

يبدو اأن الروائية اجلزائرية االأكرث مبيعا يف العام 
العربي اأحالم م�ستغامني ت�سكك يف نزاهة ت�سدرها 
على  تاأثريا  االأكــرث  العربية  ال�سخ�سيات  ترتيب 
موقع  يعده  الــذي  االجتماعي  التوا�سل  من�سات 
"رايت �سرفي�ص" وتريد اأن تقول "مان�ستهل�ص" هذه 
ال�سدارة، حيث عربت عن اندها�سها من هذا التتويج 

موؤكدة باأنها ال تهتم بتحطيم هذا النوع من االأرقام، 
موقع  على  الر�سمي  ح�سابها  عرب  م�ستغامي  وكتبت 
تقول  من�سورا  الفاي�سبوك،  االجتماعي  التوا�سل 
فيه: �سيظل هذا "االإجناز" يده�سني لكوين اأبعد ما 
اأي رقم  االإعــالم  ول�ست معنّية بتحطيم  اأكون عن 

للمتابعني، وال اأن�سر اأخباري اإاّل  قليال.

بلغت واردات التبغ والتبغ امل�سّنع ما مقداره 334.35 مليون دوالر خالل االأ�سهر االأحد ع�سر االأوىل من 
257.87 مليون دوالر، م�سجلة بذلك  2019، مقارنة بنف�ص الفرتة من العام املا�سي والتي قدرت بـ  عام 

زيادة قدرها 29.66 %. 

ديبورتيفو"  "موندو  االإ�سبانية  ال�سحيفة  ك�سفت 
بيتي�ص  ريال  االأندل�سي  الفريق  م�سوؤويل  نية  عن 
بتجديد عقد الدويل اجلزائري "عي�سى ماندي"، و 
هذا حتى �سنة 2024 و رفع قيمة ال�سرط اجلزائي 

اأجل  من  القرار  هذا  ياأتي  .و  اأورو  مليون   85 اىل 
االأخرية  الفرتة  يف  املتداولة  لالإ�ساعات  حد  و�سع 
و قطع الطريق عن الفرق املهتمة بخدمات الالعب 

وعلى را�سها النادي الكتالوين "بر�سلونة".

رغم اأن البطالة قد بلغت مداها يف اجلزائر ما يعني اأن كل 
منا�ســب ال�سغل قــد "�سغلت" وكل الوظائف قــد �سلمت اإال اأن 
مــا يحدث ببلدية باتنة وبالتحديد يف ملحقة "الزمالة" قد 
اأظهر العك�ــص، فهناك وظائف �ساغرة لكــن اليد العاملة غري 
متوفرة ح�سب قول اإحدى العامالت التي مل جتد حرجا من اأن 
تتحجج بعدم وجود من يقوم باإعداد رخ�ص ال�سياقة املوؤقتة 
للذين يودعون ملف طلب رخ�سة �سياقة جديدة لديها، لي�ص 
ذلــك فقط بل اإن هذه العاملة ال ترتدد يف ترديد عبارة "رب 
ي�سهــل عليك" اأو "حاجتك ماهي�ــص حاجتي" عندما يطالبها 
املواطــن بوثيقــة ت�سمح له بال�سياقــة اإىل حني ح�سوله على 
العاملة �سادقة  فاإذا كانت  البيومرتية"،  ال�سياقة  "رخ�ســة 
فلمــا ال توظــف البلديــة "اليد العاملــة" وت�سهــم يف التقليل 
مــن البطالة؟ اأما اإذا كانــت العاملة قد حتججت زورا بغر�ص 
التهرب من القيام بعملها فما الذي ينتظره امل�سوؤول بالبلدية 

ليقوم بواجبه اجتاهها؟

هــو عــدد ال�سيــارات متعــددة املهــام  التــي مت ت�سليمهــا لهيئــات 
وموؤ�س�سات عمومية وخا�سة من طرف ال�سركة اجلزائرية ل�سناعة 
ال�سيــارات من عالمــة "مر�سيد�ص بنز" بتيــارت، وقد مت ت�سليم هذه 
الدفعــة اجلديدة من ال�سيارات املتعددة املهام حتت اإ�سراف مديرية 
ال�سناعات الع�سكرية لوزارة الدفاع الوطني، والتي خ�س�ست لفائدة 
املديريــة املركزية للعتــاد بوزارة الدفاع الوطنــي ووزارة الداخلية 
ووزارة  العــدل  ووزارة  العمرانيــة  والتهيئــة  املحليــة  واجلماعــات 
ال�سحــة وال�ســكان واإ�ســالح امل�ست�سفيــات، باالإ�سافــة اإىل املديريــة 
العامــة لالأمن الوطني واملديرية العامة للحماية املدنية وموؤ�س�سات 

وطنية عمومية وخا�سة.
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رمبا ما يثري اال�ستب�سار اأن يتحدث م�سوؤول جزائري يف 
ح�سرة نظريه الفرن�سي باللغة العربية مع وجود مرتجم..

وهذا ما مل نكن لرناه قبل حراك الثاين والع�سرين 
من �سهر فيفري والذي كان يلح يف مطالبه على �سبط 

العالقات اجلزائرية الفرن�سية من خالل احلفاظ على 
ال�سيادة الوطنية والتخل�ص من هيمنة "العدو التاريخي" 

للجزائريني..ويبدو اأن فرن�سا )العجوز( مل ينل منها 
الزهامير و "فهمت الدر�ص" جيدا وا�ستوعبته يف ال�ساعات 
االأوىل من قيام اجلمهورية الثانية وموقف الرئي�ص تبون 

الوا�سح اإزاء �سريورة العالقات بني البلدين..بعيدا عن 
�سيا�سة االإمالءات والتدخل )املتبجح( يف ال�سوؤون الداخلية 

واخلارجية للبالد..وامتيازات )فوق العادة( التي كانت 
حتظى بها الأجيال..

ولي�ص من الغريب اأن ت�سارع "فرن�سا" يف الوقت الراهن 
اإىل "ا�ستجداء" عودة العالقات ولو ب�سروط ومطالب 

احلراك ال�سعبي الذي راهن على جزائر بكامل �سيادتها 
والتي كانت م�ستباحة من طرف الع�سابة واأذنابها من 

العمالء و حركى الداخل ومن قبلهم.. 
فبعد لقاء ق�سري خاطف على هام�ص موؤمتر برلني حول 

ليبيا والذي جمع الرئي�ص عبد املجيد تبون برئي�ص فرن�سا 
جاء االإعالن يف غ�سون �سويعات عن زيارة وزير اخلارجية 

الفرن�سي جون اإيف لودريان اإىل اجلزائر والذي عرّب 
)ب�سيتة( مل نعهدها من فرن�سا بكون اجلزائر متثل قوة 

توازن و�سالم يف املنطقة، ولها كلمة م�سموعة ميكن اال�ستثمار 
فيها م�سريا اإىل الدور الفعال يف حل االأزمة الليبية..وقد 

بعث باملقابل ر�سالة )تطمني( لل�سعب اجلزائري الذي 
ا�ستقبله بعبارة "ديقاج جون اإيف" باأن "ال�سعب وحده هو 

من يقرر م�سريه"، واأن "للجزائريني وحدهم حق البحث عن 
م�سار حوار دميقراطي" يف داللة على اأن فرن�سا مل تتدخل يف 

اأزمة ما قبل انتخابات الرئا�سة اأو هذا ما "تزعمه"..
و�سعي فرن�سا احلثيث من اأجل ك�سب الود اجلزائري و 

تخليها عن "جربوتها" هو نتيجة حتمية للمواقف احلا�سمة 
التي تلقتها "فرن�سا" ك�سربات موجعة خالل االأ�سهر املا�سية 

والراف�سة لتقزمي اجلزائر اأو النيل من �سيادتها..ونتيجة 
للفو�سى الداخلية واالأزمة االقت�سادية التي تتخبط فيها 
منذ اإعالن "اأ�سحاب ال�سرتات ال�سفراء" عن احتجاجاتهم 

ا�ستجابة.. "امل�ستمرة" دون 
وبغ�ص النظر عن نتائج هذه الزيارة وما خرج به 

الطرفان من تعزيز وتفعيل للعالقات على م�ستويات عدة اإال 
اأن اأطماع فرن�سا يف الذهاب اإىل مرحلة جديدة يف التعاون 

موؤ�سر قوي على اأن اجلزائر ا�ستعادت عافيتها ووزنها وثقلها 
وبات لزاما على الدول "العظمى" اأن تتعامل معها ِبِنّدية يف 

ق�سايا اإقليمية ودولية ويف اإطار اال�ستثمار املتبادل.
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زووووووم الأورا�س....

هذا ما حدث للملعب 
اجلواري بالقطب 

العمراين حملة 2، 
تخريب واأو�ساخ وكاأن 
االأمر يتعلق بعملية 

انتقام من "مرفق 
عمومي" اأن�سئ من اأجل 
الرتفيه، فهل الدولة 

م�سوؤولة عن هذا العمل 
اأي�سا؟

�سماح خميلي

الأورا�س بلو�س+

حداد بامل�سرح اجلهوي لباتنة
عرب فنانوامل�سرح اجلهوي لباتنة من بينهم الذي تعامل عن قرب الفنانة امل�سرحية وم�سممة 
اأزياء العرو�ص امل�سرحية التي ووريت الرثى مبقربة بوزوران مبدينة باتنة م�سقط راأ�سها 
عن تاأثرهم البالغ يف وفاة هذه الفنانة يف حادث املرور الذي وقع ليلة ال�سبت اإىل االأحد 
با�سطيل بوادي �سوف . حيث تنقلوا اإىل منزل عائلتها بحي بارك اأفوراج باملدينة لتقدمي 
واجب العزاء ،وللفقيدة التي وافتها املنية عن عمر ناهز ال 34 �سنة عديد االأعمال التي 
كان من بينها "العقد" للح�سن �سيبة و "التحدي" و"اأمغار ثامنوكالث" اأو )�سيخ العقال( ،و 
"رهني" �سارك يف مهرجان امل�سرح العربي املنظم يف الفرتة اال�سبوع املا�سي  اآخرها عر�ص 

بعمان )االأردن( حيث �سممت مالب�ص امل�سرحية .



ق�صية طحكوت:

�ملجل�ص  رئ��ي�����ص  ن��ائ��ب  ق���ال 
�ل�����س��ع��ب��ي �ل���وط���ن���ي، �أح��م��د 
عدة  �إن  ت�سريح،  يف  �سريفي، 
�ل�سابق  �ل��وزي��ر  ت��الح��ق  تهم 
��ستدعت  و�يل،  �ل��ق��ادر  عبد 
حت����رك �ل���ع���د�ل���ة مل��ب��ا���س��رة 
عنه  �حل�سانة  رفع  �إج��ر�ء�ت 
تهريب  ق�سية  ر�أ���س��ه��ا  ع��ل��ى 

على  و�ال�ستيالء  �خل���ارج  �إىل  �ل�سعبة  �لعملة 
عقار�ت دون وجه حق.

وح�سب �لنائب فان مكتب �ملجل�ص �ل�سعبي �لوطني 
�أمر  �ل��ع��دل،  م��ن وز�رة  �مل��ذك��رة  ومب��ج��رد و���س��ول 
لدر��ستها  �لقانونية  �ل�سوؤون  جلنة  على  باإحالتها 

و��ستماع �إىل تربير�ت �لنائب.
و�أكد �أحمد �سريفي باأن �ملذكرة �لتي تخ�ص وزير 
جبهة  ح��زب  ونائب  �ل�سابق  �لعمومية  �الأ�سغال 
�إىل  ت�سري  م�ستغامن   والية  عن  �لوطني  �لتحرير 

تهريب  ق�سية  يف  ''ت��ورط��ه'' 
�خلارج  �إىل  �ل�سعبة  �لعملة 
�إ�سافة  �إىل متابعته يف ق�سية 
متعلقة با�ستيالء على عقار�ت 

دون وجه حق.
�ملجل�ص  رئي�ص  ن��ائ��ب  و�أك���د 
�للجنة  �أن  �لوطني،  �ل�سعبي 
�ل�سعبي  باملجل�ص  �لقانونية 
يوم  لها  �ج��ت��م��اع  يف  �مل��ذك��رة  �ستدر�ص  �ل��وط��ن��ي 
خالل  من  �لقانونية  �الإج��ر�ء�ت  باإتباع  �لثالثاء 
جل�سة  ل��ربجم��ة  متهيد�  ل��ت��ربي��ر�ت��ه  �ال���س��ت��م��اع 
حدث  ما  غر�ر  على  �حل�سانة  رفع  على  للت�سويت 

لنو�ب �آخرين يف �أ�سهر ما�سية.
�لعديد  �سغل  و�يل  �ل��ق��ادر  عبد  ف��ان  ل��الإ���س��ارة 
�الأ�سغال  وزير  غر�ر  على  �لدولة  يف  �ملنا�سب  من 
والية  عن  منتخب  وهو  �ملائية  و�مل��و�رد  �لعمومية 

م�ستغامن.

�لتعليم  �أ����س���ات���ذة  م���ن  �ل��ع�����س��ر�ت  جت��م��ع 
�أمام مقر وز�رة �لرتبية بالعنا�سر  �البتد�ئي 
�ملهنية  �الأو�ساع  �حتجاجا على  �لعا�سمة،  يف 

و�الجتماعية �ل�سعبة �لتي يو�جهونها.
�لذين  �الب��ت��د�ئ��ي  �لتعليم  �أ���س��ات��ذة  ودع��ا 
�ل�ساعة  �لوز�رة بد�ية من  تو�فدو� على مقر 
حممد  �ل��رتب��ي��ة  وزي����رة  �سباحا  �ل��ع��ا���س��رة 
و�جعوط �إىل حتقيق مطالبهم �ملرفوعة منذ 
7 �أكتوبر من �ل�سنة �ملا�سية و�ل�سعي لت�سوية 

و�سعيتهم �ملهنية و�الجتماعية.
�إىل ���س��رورة �الل��ت��ز�م  �مل��ح��ت��ج��ون  و�أ����س���ار 
�لتعليمية  �الأط���و�ر  �أ�ساتذة  بني  بامل�ساو�ة 
وكذ�  و�لت�سنيف  �ل�ساعي  �حلجم  يف  �لثالثة 
ب���اإدر�ج  ���س��و�ء  �ل��رتب��وي��ة،  �ملناهج  مر�جعة 
لتحقيق  �البتد�ئي  �لتعليم  يف  �الخت�سا�ص 
�ملعايري  تكر�سها  �ل��ت��ي  �لتعليم  يف  �جل���ودة 
�أو  و�لتعليم  �ل��رتب��ي��ة  جم���ال  يف  �ل��دول��ي��ة 

مر�جعة �ملقرر �لدر��سي.

�أ�ساتذة  رفعها  �لتي  �ملرفوعة  �ل�سعار�ت  ومن 
نف�ص  �ل�سهادة  ''نف�ص  �الب��ت��د�ئ��ي  �لتعليم 
''�سامدون  �الأج�����ور''،  ''رف���ع  �لت�سنيف''، 

�سامدون لالأو�ساع و�ملناهج ر�ف�سون''.
�لتعليم  �أ�ستاذة  �حتجاج  طريقة  �أن  ويذكر 
�أكتوبر   7 منذ  ت��ط��ور�  �سهدت  �الب��ت��د�ئ��ي 

�ملعلمون  ��ستهلها  حيث  �ملا�سية،  �ل�سنة  من 
بتنظيم يوم �إ�سر�ب كل �ثنني وتنظيم وقفات 
�لرتبية،  مديريات  مقر�ت  �أمام  �حتجاجية 
�الأ�سبوع  يف  �أي��ام   3 ل�  �إ���س��ر�ب  �إىل  لتتحول 
وتنظيم وقفات �حتجاجية وطنية �أمام مقر 

وز�رة �لرتبية �لوطنية.

الأفالن ين�سب
 جلنة اإعداد املقرتحات 

لتعديل الد�ستور
ن�سب �الأمني �لعام بالنيابة حلزب جبهة 

�لتحرير �لوطني، علي �سديقي، جلنة �إعد�د 
مقرتحات حزبه ب�ساأن �ملر�جعة �لد�ستورية 

مبقر �حلزب بحيدرة يف �لعا�سمة.
و�أكد �سديقي خالل ندوة �سحفية قبل 

تن�سيبه �للجنة، باأن قر�ر رئي�ص �جلمهورية 
مبر�جعة �لد�ستور مهم للغاية لكونه 

''حجرة �لز�وية'' لبناء جمهورية جديدة، 
متابعا:''هذ� �لقر�ر ما هو �إال جت�سيد 
لكل �لوعود �لتي قدمها خالل �حلملة 

�النتخابية''.
و�أ�سار �ملتحدث  باأن �جلز�ئر مقبلة على 
مر�جعة د�ستورية ولي�ص تاأ�سي�ص د�ستور 

جديد، م�سيفا:''هي مر�جعة تكت�سي �أهمية 
كبرية لعدة �عتبار�ت، �سيما تلك �ملرتبطة 
بالتغري�ت �ل�سيا�سية �لعميقة �لتي تعرفها 

�ل�ساحة، و�لد�ستور جاء للتجاوب مع متطلبات 
�ملجتمع''.

وب�ساأن �إخ�ساع م�سودة �لد�ستور ال�ستفتاء 
�سعبي يرى �الأمني �لعام بالنيابة لالأفالن 

�خلطوة �سرورية لتكري�ص �ل�سيادة �ل�سعبية 
ومنفذ� للعد�لة �الجتماعية.

�الأربعاء  �ليوم  تبون،  �ملجيد  عبد  �جلمهورية،  رئي�ص  يجري 
�الإعالمية  �ملوؤ�س�سات  م�سوؤويل  م��ن  ع��دد  م��ع  �سحفية  مقابلة 

�لعمومية و�خلا�سة، ح�سبما �أفاد به بيان لرئا�سة �جلمهورية.
وتخ�ص �لدعوة هذه �ملرة �ملوؤ�س�سات �الإعالمية �لتالية: �لتلفزيون 
�لعمومي، قناة �لبالد، قناة �حلياة ، يومية �ملجاهد، يومية �خلرب، 

يومية �ل�سروق �ليومي، لو �سو�ر د�جلريي، كوتيد�يان دور�ن.
و�أ�ساف �مل�سدر ذ�ته، �أن �للقاء ياأتي تنفيذ� اللتز�مات �لرئي�ص 
تنوير  ق�سد  �الإعالمية  �ملوؤ�س�سات  مع  دورية  لقاء�ت  بعقد  تبون 
�لر�أي �لعام ب�سفة منتظمة حول ق�سايا �ل�ساعة �لتي ت�سغل باله 

يف �لد�خل و�خلارج.

للحجاج  �مل��خ�����س�����س��ة  �حل�����س��ة  رف���ع  مت 
مو�سم  خ��الل   41300 �إىل  �جل��ز�ئ��ري��ني 
يف   36000 ك��ان��ت  بعدما   ،2020 �حل��ج 
بيان  به  �أف��اد  ما  ح�سب  �ملا�سية،  �ل�سنو�ت 

مل�سالح �لوزير �الأول.
عددهم  ك��ان  "بعدما  �ل��ب��ي��ان:  يف  وج��اء 
�رتفعت  �ملا�سية،  �ل�سنو�ت  يف   36000
�جلز�ئريني  للحجاج  �ملخ�س�سة  �حل�سة 
�حل���ج  م���و����س���م  خ�����الل   41300 �إىل 

1441ه/2020م".
و�أو�سح �مل�سدر ذ�ته �أن "قر�ر �عتماد هذه 
�حل�سة، من طرف �ل�سلطات �ل�سعودية، جاء 
��ستجابة للطلب �لذي تقدمت به �جلز�ئر 
�مل�سجل  �سكانها  تعد�د  ينا�سب  مبا  لرفعها 

لدى �لهيئة �ملخت�سة يف �الأمم �ملتحدة".
و�الأوقاف،  �لدينية  �ل�سوؤون  وزير  ويوجد 
زيارة  يف  �الأحد  يوم  مند  بلمهدي،  يو�سف  
�ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  �إىل  ر�سمية 
�ل�سهر  م��ن   24 غاية  �إىل  �ستدوم  و�ل��ت��ي 

�جلاري.
�لزيارة  ه��ذه  �أن  ل��ل��وز�رة  ب��ي��ان   و�أو���س��ح 

�لتي  �لثنائية  �للقاء�ت  �إطار  يف  "تندرج 
بلمهدي بوزير �حلج و�لعمرة  �ل�سيد  جتمع 
ترتيبات   ومناق�سة  بحث  بغر�ص  �ل�سعودي 
�جلز�ئريني  �حل��ج��اج  ���س��وؤون  ومتطلبات 

ملو�سم �حلج 2020".
و�جلماعات  �لد�خلية  وز�رة  �أن  ويذكر 
�ملحلية قد قررت متديد �أجال �لت�سجيالت 
�حلج  �أد�ء فري�سة  بعملية قرعة  �خلا�سة 
ملو�سمي 2020 و2021 ملدة خم�سة )15( 

ع�سر يوما �إ�سافية.
�أن��ه  �ل��د�خ��ل��ي��ة،  وز�رة  ب��ي��ان  و�أو����س���ح 
تقرر"تاأجيل �إجر�ء �لقرعة ملو�سم 2020 
فيفري   8 �ل�سبت  يوم  غاية  �إىل  و2021 
جانفي   25 �ل�سبت  يوم  من  بدال   2020

�ملقبل".
�إىل  �ملعنيني  �مل��و�ط��ن��ني  �ل����وز�رة  ودع���ت 
و�الإعد�د  ت�سجيلهم  با�ستكمال  "�لتعجيل 
�مل�سبق جلو�ز�ت �سفرهم �ل�سرورية" لهاته 
�لقرعة  عملية  �أن  �إىل  م�سرية   ، �لعملية 

." و2021   2020 معا  لل�سنتني  "�ستتم 

لقي 35 �سخ�سا م�سرعهم يف عدة حو�دث مرور على �مل�ستوى �لوطني خالل �أ�سبوع، ح�سبما �أفاد به 
بيان مل�سالح �حلماية �ملدنية.

و�أفاد �مل�سدر ذ�ته باأن وحد�ت �حلماية �ملدنية تدخلت يف 1027 حادثا مروريا �أدت �إىل وفاة 35 
�سخ�سا وجرح 1121 �آخرين حيث مت �إ�سعافهم ونقلهم �إىل �ملر�كز �ال�ست�سفائية.

وذكر �لبيان �أن �أثقل ح�س��يلة �سجلت يف والية برج بوعريريج  بوفاة 8 �أ�سخا�ص وجرح 40 �آخرين 
مت �إ�سعافهم وحتويلهم �إىل �ملر�كز �الإ�ست�سفائية  على �إثر 18  حادثا مروريا.

�ملجيد  عبد  �جلمهورية،  رئي�ص  ��ستقبل 
تبون، وزير �ل�سوؤون �خلارجية �لفرن�سي، 
مبقر  �أم�ص،  م�ساء  ل��ودري��ون،  �إي��ف  ج��ون 

رئا�سة �جلمهورية.
�جلز�ئر  �إىل  لودريان  �إيف  جون  وو�سل 
��ستقباله  يف  ك��ان  حيث  عمل،  زي��ارة  يف 
وزير �ل�سوؤون �خلارجية، �سربي بوقادوم، 
ليعقد بعدها معه حمادثات �سملت وفدي 
�لبلدين، كما ��ستقبله بعدها �لوزير �الأول 

عبد �لعزيز جر�د.
بوقادوم،  �سربي  �خلارجية،  وزير  وقال 
�إنه تقرر تفعيل �للجنة �حلكومية عالية 
مت  �أن��ه  �سحفية،  ن��دوة  وخ��الل  �مل�ستوى. 
لودريان،  �لفرن�سي،  نظريه  مع  �الت��ف��اق 
�حلكومية  �للجنة  تفعيل  بقر�ر  �أف�ست 
�الأوىل  �ل����وز�رة  ب��ني  �مل�ستوى  �لعالية 

�جلز�ئرية ونظريتها �لفرن�سية.
تنقل  ملف  معاجلة  ���س��رورة  على  و�أك��د 
ب�"�أكرث  وفرن�سا  �جلز�ئر  بني  �الأ�سخا�ص 
�لفرن�سي  �جلانب  من  و�سال�سة"  مرونة 
وبطريقة "تليق مب�ستوى وحجم �لعالقات 

بني �لبلدين.
و�أ�سار بوقدوم �إىل �أن �ملحادثات  �سمحت 
بتناول "�لعديد من �مللفات تهم �لعالقات 
�لثنائية بني �جلز�ئر وفرن�سا يف خمتلف 
�القت�سادي  �ملجالني  يف  ال�سيما  �أوجهها، 
�تفقا  �لطرفني  �أن  موؤكد�  و�ل�سيا�سي"، 
�ملوجودة  �الآليات  خمتلف  "تفعيل  على 

بني �لبلدين''.

و�أ�ساف �أن �جلانبني قرر� تفعيل �للجنة 
�الق��ت�����س��ادي��ة �مل�����س��رتك��ة �جل��ز�ئ��ري��ة- 
�لفرن�سية وكذ� �للجنة �حلكومية رفيعة 
�لوزير�ن  منا�سفة  ير�أ�سها  �لتي  �مل�ستوى 
�إىل  باالإ�سافة  �لبلدين،  لكال  �الأوالن 
مو��سلة �حلو�ر �ال�سرت�تيجي و�مل�ساور�ت 
خارجية  وز�رتي  م�ستوى  على  �ل�سيا�سية 

�لبلدين.
وعقب �للقاء �لذي جمعه بوزير �ل�سوؤون 
�ل�سيد  �أك��د  بوقدوم،  �سربي  �خلارجية، 
�إىل  ب��زي��ارة عمل  ق��ام  �ل���ذي  ل��ودري��ون 
�لنظر  وج��ه��ات   "تطابق  على  �جل��ز�ئ��ر، 
بني فرن�سا و�جلز�ئر وي�سكل �لت�ساور فيما 
تعد  "�جلز�ئر  �أن  م�سيفا  �أولوية"،  بيننا 
قوة تو�زن و�سلم تتم�سك بحزم باحرت�م 

�سيادة �لدول و�حلو�ر �ل�سيا�سي".  
"يتم  بلد  �جلز�ئر  �أن  يقول  و��سرت�سل 
له ويحظى باالحرت�م، وميكننا  �الإ�سغاء 
�سويا  نقيم  �أن  �الأ�سا�ص  ه��ذ�  على  بناء 

عالقة جد قوية".
�الأح����د�ث  "بخ�سو�ص  ق��ائ��ال  و�أردف 
�خل�سو�ص  وجه  وعلى  �لر�هنة  �لدولية 
�جلز�ئر  �ست�سهر  �الإقليمية،  �الأح���د�ث 
ال�سيما  جهودهما  تن�سيق  على  وفرن�سا 
وقف  الإق��ر�ر  �لليبي  بالنز�ع  يتعلق  فيما 
�حلو�ر  و��ستئناف  م�ستدمي  �لنار  الإطالق 
�ل�سيا�سي"، موؤكد� �أن �لبلدين "�سيتحركان 
متت  �لتي  �جل��ه��ود  تتو��سل  حتى  �سويا 

مبا�سرتها خالل  ندوة برلني". 

الأربعاء  11 ينار 2970/ 22  جانفي 2020 املوافق لـ 26 جمادى الأوىل 031441

تبون يجري مقابلة �سحفية مع عدد من مدراء و�سائل الإعالم اليوم

رفع احل�سة املخ�س�سة للحجاج اجلزائريني اإىل 41300 

مقتل 35 �سخ�سا يف حوادث املرور خالل اأ�سبوع

الوزير ال�سابق عبد القادر وايل متورط 
يف ق�سية تهريب العملة ال�سعبة!!

املعلمون يوا�سلون الحتجاج اأمام مقر وزارة الرتبية

الوطني
اجلزائر قوة توازن و�سلم تتم�سك 

باحرتام �سيادة الدول واحلوار ال�سيا�سي
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ق. و

ق. و

ق. و

ق. و



حفيظة. ب

باتنـة،  واليــــة  مبــقــر  اأمـــ�ـــص،  مت 
للموظفني  االإدمــــاج  عقود  ت�سليم 
امل�ساعدة  جهـاز  مــن  امل�ستفيدين 
االإدماج  وجهاز  املهني  االإدمــاج  على 
املهنـي والذين ا�ستوفوا 8 �سنوات من 
اخلدمة، بعد املر�سوم االأخيـر الذي 
قارة  منا�سب  يف  باإدماجهم  يق�سي 

على 3 دفعات.
وايل  عليها  اأ�ــســرف  التي  العملية 
 279 �سملت  حممدي،  فريد  باتنة، 
م�ستفيدا من عقود ما قبل الت�سغيـل 
غرار  على  القطاعات،  خمتلف  عرب 
الرتبية،  قــطــاع  املحلية،  االإدارة 
وغريها،  التجارة  العايل،  التعليم 
خالل  العملية  تتوا�سل  اأن  على 
املنا�سب  حــدود  يف  املقبلة  ـــام  االأي

املالية املتاحة.
ال�سباب  ــدد  ع اأن  بالذكر  جــديــر 
الت�سغيل  قبل  ما  عقود  اأ�سحاب  من 
واملعنيني بقرار االإدماج على دفعات 
 3205 منهم  �ساب،  بـ6465  يقدر 
يف  ــــاج  االإدم بــقــرار  معني  متعاقد 

مرحلته االأوىل، اأما الدفعة الثانية 
بني  متتد  بخربة  املوظفني  فتخ�ص 
عددهم  يقدر  والذين  �سنوات  و8   3
بـ1399 موظف، يف حني يقدر عدد 
مرحلته  يف  االإدمــاج  بقرار  املعنيني 

الثالثة واالأخرية 1861 موظف.
عقود  اأ�سحاب  االأول،  اأم�ص  وكــان 
خالل  طالبوا  قد  الت�سغيل  قبل  ما 
يف  بالتعجيل  احتجاجية  وقــفــة 
قارة،  منا�سب  يف  اإدماجهم  عملية 

اإدماجهم  مر�سوم  مل�سمون  تطبيقا 
والذي ين�ص على اإدماج امل�ستفيدين 
والذي  الت�سغيل  قبل  ما  عقود  من 
8 �سنوات من اخلدمة قبل  ا�ستوفوا 
31 دي�سمرب من العام املنق�سي، على 
العمال  لت�سمل  العملية  تتوا�سل  اأن 
املوظفني  واأخــريا  �سنوات  و8   3 بني 
ممن ميلكون خربة تقل عن 3 �سنوات 

يف غ�سون �سنة 2021. 

ينا�سد �سكان قرية بري عمار ببلدية 
ال�سلطات  باتنة،  والية  ياقوت  عني 
يف  للنظر  التدخل  ب�سرورة  املحلية 
معاناتهم،  على  والوقوف  مطالبهم 
واملاء  الطبيعي  الغاز  انعدام  ب�سبب 
والكهرباء، اإ�سافة اإىل الوقوف على 
احلالة الكارثية للطرقات، كما هّدد 
ال�سكان بتنظيم حركات احتجاجية 

اإن مل يتم الرد على مطالبهم.
تلقاها  التي  الكثرية  الوعود  رغم 
ــرف  ــان الـــقـــريـــة مـــن ط ــك ــس ــى � ــل ع
اإال  �ــســنــوات،  عــدة  منذ  املنتخبني 
لعديد  تفتقر  تــزال  ما  املنطقة  اأن 
تعي�ص  جعلها  ما  التنموية  امل�ساريع 
عزلة كبرية جراء الركود واجلمود 
�سكانها  جعل  الذي  االأمــر  التنموي، 
اجلهات  تقاع�ص  ظل  يف  متذمرون 
التنموية  امل�ساريع  الإجناز  الو�سية 
القليل  ترفع  اأن  �ساأنها  مــن  والــتــي 
غاز  اأ�سبح  حيث  عنهم،  الغنب  مــن 
طــرف  مــن  ــا  ــام مت من�سيا  املــديــنــة 
واأ�سبح  والوالئية  املحلية  ال�سلطات 
ظل  يف  امل�ستحيالت  من  به  الربط 

من  كــال  هــذا  وينطبق  الــكــل،  �سمت 
والكهرباء،  املاء  احليويتني  املادتني 
اأنهم  الــقــريــة،  قاطنو  �ــســرح  فيما 
التهمي�ص  جـــراء  االأمــريــن  ذاقـــوا 
قطع  من  �سئموا  حيث  طالهم،  الذي 
قارورة  اأجل  من  الطويلة  امل�سافات 
يف  وخــا�ــســة  مـــاء،  �سهريج  اأو  غــاز 
امل�سالك  تتحول  اأيــن  ال�ستاء  ف�سل 
فالطرقات  الطني،  من  ــال  اأوح اإىل 
يف قرية بري عمار اأقل ما ميكن عنها 
واملطبات،  احلفر  جراء  كارثية  اأنها 
تنقل  حركة  عرقلة  اإىل  يــوؤدي  ما 
الراجلني والراكبني على حد �سواء.

ب�سرورة  املعنيون  �سدد  جهته  من 
زيارة وايل الوالية للمنطقة، ليقف 
يعي�سها  الــتــي  املــعــانــاة  حجم  على 
مطالبهم  وحتقيق  القرية،  �سكان 
بالن�سبة  اأحــالمــا  تعد  باتت  التي 
م�ساريع  برجمة  يف  واملتمثلة  لهم، 
تنموية مبنطقتهم املن�سية يف جميع 
واأبرزها تعبيد الطرقات،  املجاالت، 
ــواد  امل تــوفــري  و  العمومية  االإنــــارة 

الطاقوية.

"االأورا�ص نيوز"،  وح�سب م�سادر 
ــرقــابــة  فــقــد حــجــز اأعــــــوان ال
وقــمــع الــغــ�ــص عــلــى يــومــني عرب 
باتنة،  واليــة  بلديات  من  عــدد 
ال�سميد  من  قنطار   400 حوايل 
املحالت  ــرب  ع للبيع  ــعــرو�ــص  امل
باأثمان  واملــطــاحــن  الــتــجــاريــة 
من  واملدعم  املقنن  ال�سعر  تفوق 
طرف احلكومة، حيث مت يف هذا 
ــار حتــريــر خمــالــفــات �سد  ـــ االإط
ال�سميد  37 تاجرا يقومون ببيع 
باأ�سعـار غري حقيقية وبعيدة كل 
التي  املدعمة  االأ�سعار  عن  البعد 

فر�ستها الدولة.
احلكومة  اأن  بــالــذكــر  جــديــر 
حمل  تنفيذي  مر�سوم  يف  �سنفت 
 25 يف  مـــــوؤرخ   402-07 ـــم  رق
الأ�سعار  املــحــدد  دي�سمرب2007 
�سميد القمح ال�سلب عند االإنتاج 
توزيعه  مـــراحـــل  خمــتــلــف  ويف 

املواطن  يقتنيها  مدعمة  كمادة 
ب�سعر  التجزئة  جتــار  عند  مــن 
للكيلوغرام  ديــنــار  بـ40  ــدد  ح
للقنطار،  دينار  و4000  الواحد 

حاليا  املطبقة  االأ�سعار  اأن  غري 
قيمتها  عــن  تــزيــد  االأ�ـــســـواق  يف 
حيث  ــائــة،  ــامل ب بـ50  املــدعــمــة 
ال�سميد  من  الكيلوغرام  يــرتاوح 

ما بني 60 و70 دينار للكيلوغرام 
يف  دينار   30 اإىل  ت�سل  بــزيــادة 

الكيلوغرام الواحد.

بلدية  ال�سكن  طالبوا  اأم�ص  احتج 
ــة، اأمـــام  ــن ــات ــــة ب بــريــكــة يف والي
بالتماطل  منددين  ــدائــرة  ال مقر 
ال�سكن  قــائــمــة  عـــن  ــــــراج  االإف يف 
انتظارها،  طــال  التي  االجتماعي 
اأنه  اأكــدوا  الذين  املحتجني  وح�سب 
ال�سكن  القوائم  عن  االإفراج  يتم  مل 
يف هذه ال�سيغة منذ 2008 اأي 12 
و�سفها  التي  املدة  وهي  كاملة  �سنة 

البع�ص منهم بالطويلة جدا.

القوائم  اأن  اأي�سا  املحتجون  واأكــد 
التي مت االإفراج عنها �سابقا تذهب 
لغري م�ستحقيها، فح�سب �سهود عيان 
م�سكنه  بغلق  يقوم  منهم  الكثري  اأن 
اأو كرائه يف املقابل يعاين املئات من 
املواطنني من اأزمة �سكن خانقة، لذا 
يطالب املحتجون من فتح حتقيقات 
تف�ست  الظاهرة  هذه  الأن  االأمــر  يف 
ال�سياق  ذات  يف  م�سيفني  مــوؤخــرا، 
اأن  يجب  القادمة  ال�سكن  قائمة  اأن 

تكون من حق املحتاجني لها فعال.
املـــحـــتـــجـــون من  هـــــذا وطــــالــــب   
وعلى  مطالبهم  يف  النظر  ال�سلطات 
الوالية  على  االأول  امل�سوؤول  راأ�سهم 
م�ست  التي  للتالعبات  حــد  لو�سع 
غري  باتوا  اأنهم  كما  ال�سكن،  قطاع 
�سيما  اأكــرث  االنتظار  على  قــادريــن 
واأن ممثليهم يف املجال�ص ال�سعبية مل 

تعد تنقل ان�سغاالتهم.

ت�سجيل  الفارطة  ال�سنة  خالل  مت 
و�سط  ال�ساملونيال  لبكترييا  بــوؤر   5
ك�سفت  ح�سبما  بباتنة  الــدواجــن 
مبديرية  البيطرة  مفت�سية  عنه 
امل�سالح الفالحية، وح�سب ر�سيد بن 
للوالية،  البيطري  املفت�ص  لعماري 
يعد هذا املر�ص البكتريي من اأخطر 
الدواجن،  ت�سيب   التي  امليكروبات 
اأن ال�ساملونيال  واأ�ساف ذات املتحدث 
بلديات  عرب  وا�سعا  انت�سارا  تعرف 

الوالية املعروفة باإنتاج الدواجن.

�سجلت  التي  ال�ساملونيال   بيكترييا 
بباتنة على غرار  املناطق  بعدد من 
زانــة  ــوت،  ــاق ي عــني  فــا�ــســل،  اأوالد 
مربي  األزمت  فا�سل  اأوالد  البي�ساء، 
الدواجن ا�ستعجال الذبح وت�سويقه، 
حيث مت خالل نف�ص الفرتة ذبح 10 
األف   30 للبي�ص،  ولود  دجاج  اآالف 
ا�ستهالك،  بي�ص  ولود  دجاج  �سو�ص 
اأمهات   4000 حلم،  دجاج  األف   30
دجاج حلم،  وقد �سدد ذات املتحدث 
االإجــــراءات  اتــخــاذ  ــرورة  �ــس على 

بهذا  االإ�سابة  من  للوقاية  الالزمة 
املر�ص البكتريي ال�سيما واأن االإن�سان 
عر�سة لالإ�سابة به ملا لهذه البكترييا 
التنقل، كما نبه على  من قدرة على 
النظافة  ب�سروط  التحلي  اإلزامية 
وتتبع بع�ص االإ�سرتاتيجيات الالزمة 
االإمكانيات  جتهيز  اإىل  باالإ�سافة 
املادية والب�سرية للتحكم يف الو�سع 
انت�سار  مــن  االإمـــكـــان  قـــدر  ـــد  واحل
بيكتيــريا ال�ساملونيال املهددة ل�سعبة 

الدواجن.

�سـادق اأم�ص، اأع�ساء املجل�ص 
ال�سعبي البلدي لبلدية نقاو�ص 
وباالإجمـاع، على تعيني ال�سيد 

"�سا�سي عز الدين" رئي�سا جديدا 
لبلدية نقاو�ص، خلفا ل�سلفه 

اأنهيت  حذفاين" الذي  "ال�سديق 
مهامه على راأ�ص املجل�ص بقرار 

من وايل الواليـة ب�سبب متابعته 
ق�سائيا، فيما احتفظ مبن�سبـه 

كع�سو باملجل�ص.
وح�سب م�سـادر "االأورا�ص نيوز"، 

اأن الرئي�ص اجلديد لبلدية 
نقاو�ص والذي حـاز على ثقـة 
اأ�سل  من  بالبلدية  ع�سوا   14

العادية  غري  املداولـة  خالل   19
التي انعقدت اأم�ص لتعيني 

�سغل  لنقاو�ص،  "مري" جديد 
من�سب نائب مكلف باالأ�سغال 

العموميـة باملجل�ص احلايل 
وباملجل�ص ال�سابق، كما اأنه يعد 

اإطارا بدائرة نقاو�ص، فيما اأعلن 
ان�سمامه اإىل حزب "االأفـالن" 

خالل العهدة احلالية بعد 
ا�ستقالته من حـزب "االأفانا" 

الذي تر�سح حتت غطاءه خالل 
االنتخابات املحلية.

وياأمل �سكان بلدية نقاو�ص 
مع تعيني الرئي�ص اجلديد، 

بعث نف�ص جديد يف البلدية 
ونف�ص الغبار عنها، خا�سة يف 

ظـل الركـود الذي ت�سهدهـا 
وتخلفها تنمويا عن العديد من 
الدوائر الكربى للوالية، حيث 

تفتقر البلدية اإىل العديد 
من املرافق احليوية على غرار 
مقر للمحافظة العقارية، مقر 

للمركز اجلواري لل�سرائب، 
مقر ل�سندوق التقاعد وغريها 
من املقرات التي طالب ال�سكان 

جت�سيدها يف اأقرب االآجـال.
جدير بالذكر اأن "امليـر" 

ال�سابق لبلدية نقـاو�ص، اأنهيت 
مهامه ب�سبب متابعته ق�سائيا 
يف عدة ق�سايا، عرب حماكــم، 

اأري�ص، �سريانة وبريكــة.

اأعلنت م�سالح الرقابة وقمع الغ�ش مبدرية التجارة بوالية باتنة، احلرب على التجار املتالعبني يف اأ�سعار املواد اال�ستهالكية املقننة، 
حيث يقوم املعنيون بفر�ش زيادات غري قانونية على هذه املواد الغذائية التي تراقبها وت�سبطها وتعاقب كل من يخالفها.

حجز 400 قنطار من ال�ضميد املعرو�ض للبيع ب�ضعف �ضعره

اإجراءات عقابية للتجـار املتالعبني بالأ�سعار بباتنة
حمليات الأربعاء  11 ينار 2970/ 22  جانفي 2020 املوافق لـ 26 جمادى الأوىل 041441

مرمي. ع

�سكان قرية "بيـر عمار" بعني 
ياقوت ي�ستنجدون بالوايل

 ت�سلــيم عقود الإدماج لـ279 �سـاب بباتنة

طالبو ال�سكن بربيكة يحتجــون

اإح�ساء 5 بوؤر لبكترييا "ال�ساملونيال" بباتنة

احتج اأم�ص، عدد من عمال م�سنع 
بوالية  ال�سيارات  لرتكيب  "كيـا" 
العمـل،  مفت�سية  مقر  اأمام  باتنة، 
لــلــقــرارات  رف�سهم  عــن  ُمــعــربيــن 
اإدارة  ــن  ع ــادرة  ــس ــ� ال ــرة  ـــ ــي االأخ
ب�سبب  االإنتـاج  توقف  بعد  املجمع 
اأجــزاء  مــن  امل�سنع  خمــزون  نفاد 

الرتكيب.
االإدارة  مبحاولة  املحتجون  وندد 
الــقــرارات  ــرب  ع حقوقهم  ه�سم 
االأخيـرة ال�سادرة عنها بعد توقف 
العام  �سهر نوفمرب من  االإنتاج منذ 
املن�سرم ب�سبب نفاذ خمزون امل�سنع 
قررت  حيث  الرتكيب،  اأجــزاء  من 
العمال،  املناوبة بني  بنظام  العمل 
بحيث ي�ستغل كل فريق ملدة �سهـر، 
فيما يكون الفريق االآخر يف عطلة 
اإجبارية دون تقا�سي االأجرة وهو 
اعتربوا  الذين  العمال  رف�سه  ما 
حيث  لت�سريحهم،  مناورة  املقرتح 
احلركات  مــن  �سل�سلة  يف  دخــلــوا 
ــذ االأ�ــســبــوع  ــن ــة م ــي ــاج ــج ــت االح
حلول  و�سع  على  م�سرين  املا�سـي، 

ظل  يف  خا�سة  مل�سكلتهم  جذرية 
الغمو�ص الذي ي�سود قطاع تركيب 
وطالب  اجلــزائــر،  يف  الــ�ــســيــارات 
التي  االأربــــاح  مبنحة  املــعــنــيــون، 
حتدثوا  حيث  �سنويا،  يتقا�سونها 
عن خروقات مبا اعتربوه حماولة 
وحتدثوا  حقوقهم  حول  التفاف 
بـ70  منحة  ت�سليمهم  اإعــالن  عن 
يتقا�سوها  اأن  دون  �سنتيم  مليون 
مقرتح  رفــ�ــص  على  العمال  واأَلـــح 
ــة الــ�ــســهــريــة دون  ــاوب ــن ــام امل ــظ ن
تقا�سي االأجرة يف ال�سهر الذي ال 

يلتحقون فيه بامل�سنع.
تركيب  قطاع  اأن  بالذكر  جدير 
و�سط  يتخبط  يــزال  ال  ال�سيارات 
االأ�سـهر   خـــالل  كــبــرية  �سبابية 
متاطل  ظل  يف  خا�سة  االأخيـرة، 
ــة يف جتــديــد  ــي ــس ــو� ال الــــــــوزارة 
االعتمادات بعد انق�ساء 5 �سنوات 
كاملة من الن�ساط وهي املدة التي 
قانونية  كاآجال  احلكومة  اأقرتها 
االعتمادات  الرتكيب  م�سانع  ملنح 

الر�سمية للن�ساط. 

يف �إطـار عملية �إدماج �أ�صحاب عقود ما قبل �لت�صغيل

��صتعجلو� �لإفر�ج عن قائمة �ل�صكن

�أحلقت خ�صائر فادحة باملربني

بعد �أن خابت �أمانيهم يف �ل�صلطات �ملحلية

تنديد� بالقر�ر�ت �لأخيـرة لإد�رة �ل�صركة
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عمال م�سنع "كيا"
يخرجون  اإىل ال�سارع

انتخاب رئي�ش 
جديد لبلدية 

نـقـــاو�ش

بعد توقيف "�ملري" 
�ل�صابق عن مهامه

 ب�صبب متابعته ق�صائيا



خن�شلة

ت�ضجيل �ضقوط
 اأعمدة كهربائية

 وانقطاعات متكررة للتيار

الفالحية  امل�سالح  مديرية  ك�سفت 
اأزيد من  تلقيح  لوالية خن�سلة، عن 
حملة  انطالق  منذ  بقرة   5600
دي�سمرب  �سهر  منت�سف  التلقيح 
املن�سرم، اأين اأكدت ذات امل�سالح على 
3566 بقرة �سد داء احلمى  تلقيح 
داء  �سد  بقرة  و2089  القالعية 
خن�سلة  والية  اأن  واأ�سافت  الكلب، 
ا�ستفادت موؤخرا من 6 اآالف جرعة 
القالعية  احلــمــى  داء  �ــســد  لــقــاح 

جرعة   5500 اإىل  ت�ساف  والــتــي 
املا�سية  ال�سنة  خمزون  تعترب  التي 
 10 بـــ  الــواليــة  ا�ستفادت  حــني  يف 

اآالف جرعة لقاح �سد داء الكلب.
ـــخـــرت لــهــا  ـــس هــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة �
جميع  الفالحية  امل�سالح  مديرية 
 60 ت�سخري  مت  اأيـــن  الــ�ــســروريــات 
بيطري من القطاع اخلا�ص من اأجل 
�سد  بقرة  األف   15 من  اأزيــد  تلقيح 
القالعية،  احلمى  وداء  الكلب  داء 

اأن  اإىل  امل�سالح  ذات  ــارت  ــس اأ� كما 
غاية  اإىل  تتوا�سل  التلقيح  عملية 
�سهر مار�ص من ال�سنة اجلارية، هذه 
 330 اأزيد من  ا�ستفاد منها  العملية 
ــادة  اإع يخ�ص  فيما  االأبــقــار  مربي 
تلقيح االأبقار �سد احلمى القالعية 
يف حني ا�ستفاد 170 مربي يف اإطار 
داء  �سد  للتلقيح  الوطنية  احلملة 

الكلب.

للقمامة  الــكــبــري  االنــتــ�ــســار  بــعــد 
خن�سلة  مدينة  اأحياء  اأرجــاء  عرب 
الــبــلــديــة قامت  مــ�ــســالــح  ــاب  ــي وغ
خن�سلة  لوالية  الوالئية  ال�سلطات 
اإعطاء  خــالل  من  وهــذا  بالتدخل 
التقني  الـــــردم  ــز  ــرك مل تــعــلــيــمــات 
بالتدخل ورفع القمامة با�ستخدام 
قامت  حيث  �ساغطتني  �ساحنتني 
القمامة،  من  االأطنان  اآالف  برفع 
اجلمايل  املنظر  �سوهت  اأن  بعد 
يف  كبري  ب�سكل  و�ساهمت  للمدينة 

انت�سار احليوانات ال�سالة والروائح 
الكريهة.

ويف هذا ال�سدد دعت م�سالح مركز 
الردم التقني املواطنني اإىل �سرورة 
احرتام مواعيد رفع القمامة وهذا 
يف  العمال،  على  العملية  لت�سهيل 
وقت رف�ص عمال النظافة بالبلدية 
رفع القمامة وهذا لعديد االأ�سباب 
العاملة  الــيــد  قــلــة  يف  واملتمثلة 
مع  للقمامة  املخ�س�سة  وال�ساحنات 

التو�سع العمراين الكبري للمدينة.

انــتــ�ــســار الــقــمــامــة عـــرب اأرجــــاء 
مدينة خن�سلة اأ�سبح هاج�ص يوؤرق 
املواطنني وال�سلطات على خد �سواء 
بالرغم من املبالغ املالية املخ�س�سة 
القتناء �ساحنات وحاويات خا�سة 
هذه  حمــاربــة  ــل  اأج مــن  بالقمامة 
لها  ي�سفع  مل  هذا  اأن  اإال  الظاهرة 
وبقيت االأمور على حالها وتفاقمت 
انتظار  يف  ــواأ  ــس االأ� اإىل  ــاع  ــس االأو�
هذه  الإنهاء  م�ستعجلة  حلول  و�سع 

االأزمة.

اأن  ب�سكرة،  لوالية  النقل  مدير  اأكــد 
املكلفة  اللجنة  فعلت  قــد  م�ساحله 
مبتابعة ومراقبة جتاوزات الناقلني يف 
جمال زيادة االأ�سعار والتالعب بها، وما 
على املواطنني اإال التبليغ عن مثل هذه 
م�ستوى  على  �سكاوى  برفع  التجاوزات 
املخالفني،علما  ملعاقبة  النقل  مديرية 

تراب  م�ستوى  على  مقننة  االأ�سعار  اأن 
الوالية وعليه يجب و�سع حد لظاهرة 
من  للناقلني  القانونية  غري  املمار�سات 
باأ�سعار  التالعب  ظاهرة  حماربة  حيث 
مت  فقد  املــ�ــســدر  ذات  وح�سب  الــنــقــل، 
احل�سري  العمومي  للنقل  املجال  فتح 
على م�ستوى كافة بلديات الوالية عدا 

ت�سبعا  ت�سهد  التي  الــواليــة  عا�سمة 
اأن  العلم  مــع  املــجــال،  هــذا  يف  وا�سحا 
عدد موؤ�س�سات النقل النا�سطة بالوالية 
بعا�سمة  موؤ�س�سة   33 منها  موؤ�س�سة   40
املركبات  عـــدد  ـــاوز  جت ـــن  اأي الــواليــة 
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ك�سف وايل قاملة، كمال عبلة" اأنه مت 
بر�سم ال�سنة املن�سرمة2019 بوالية 
ــار  اإط يف  عملية   282 ـــاز  اإجن قــاملــة 
خ�س�ص  للتنمية  البلدية  املخططات 
اأغــلــبــهــا ملــ�ــســاريــع لــفــك الــعــزلــة عن 
التابعة  وامل�ساتي  البلديات  مواطني  

لها واإجناز ال�سبكات الرئي�سية.
اأ�سغال  افتتاح  على  اإ�سرافه  ولــدى   
للمجل�ص  الرابعة  العادية  الـــدورة 
امل�سوؤول  ذات  اأو�سح  الوالئي،  ال�سعبي 
باأن هذه العمليات �سملت البلديات الـ 
والقرى  الوالية  الإقليم  امل�سكلة   34
واأفاد  لها،  التابعة  وامل�ساتي  النائية 
ــاء  ــط اإع مت  بــاأنــه  نف�سه  املــتــحــدث 
�سمن  املنجزة  امل�ساريع  يف  االأولوية 

االن�سغاالت  لت�سوية  املخططات  هذه 
الظروف  بتح�سني  مبا�سرة  املرتبطة 
ت�ستدعي  والتي  للمواطنني  املعي�سية 
تدخال عاجال مربزا باأن كل العمليات 
امل�سالك  لفتح  خ�س�ست  امل�سجلة 
زيــادة  النائية  املناطق  يف  والــطــرق 
الرتبوية  املرافق  ببع�ص  التكفل  على 
العمومية  ــارة  االإن وحتى  وال�سبانية 
�سبكات  واإجنــاز  احل�سري  والتح�سني 
مبياه  والــتــمــويــن  ال�سحي  الــ�ــســرف 

ال�سرب. 
هذه  بـــاأن  املــتــحــدث  ذات  واأو�ـــســـح 
ــمــن هــذه  ــات املـــنـــجـــزة �ــس ــي ــل ــم ــع ال
مليار   3.2 ت�سخري  املخططات تطلبت 
�سنة منوذجية   2019 دينار معتربا  

وجيدة يف جمال اإجناز امل�ساريع �سمن 
وفيما  للتنمية،  البلدية  املخططات 
الرابعة  الــعــاديــة  بــالــدورة  يتعلق 
للمجل�ص ال�سعبي الوالئي والتي كانت 
 ،2019 دي�سمرب  �سهر  نهاية  مقررة 
فقد  خا�سة  الأ�سباب  تاأجلت  لكنها 
الراحل  املجاهد  با�سم  ت�سميتها  متت 
تنظيم  مت  والذي  �سالح،  قايد  اأحمد 
دقيقة �سمت ترحما على روحه لدى 
جدول  يت�سمن  التي  ــدورة  ال افتتاح 
درا�سة  يــومــني  مـــدار  على  اأعــمــالــهــا 
بــالــواليــة،  الت�سغيل  قــطــاع  واقــــع 
حال  عــرو�ــص  تــقــدمي  اإىل  اإ�ــســافــة 
والغابات  الفالحة  بقطاعات  متعلقة 

وال�سباب والريا�سة. 

اأمرا�ش املا�سية ت�ستنفر امل�سالح الفالحية بخن�سلة

بلدية خن�سلة تعجز عن رفع القمامة!

حرب على "املتالعبني" باأ�سعار النقل العمومي بب�سكرة

بقاملة العزلـة  لفك  عملية   282
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اإثر وفاة �ضخ�ض يف حادث مرور

قام اأم�ص، ع�سرات املواطنني املقيمني 
مبنطقة اأوالد زايد بغلق طريق الوزن 
الثقيل الرابط بني مدينتي عني مليلة 
االجتنابـي،  �سقه  يف  زايـــد  واأوالد 
بالتدخل  املحلية  ال�سلطات  مطالبني 
وربطهم ب�سبكات الغاز الطبيعي وكذا 
مدينتي  بني  الرابط  الطريق  تهيئة 

عني مليلة واأوالد زايد.
اأم�ص،  فجر  ت�سجيل  بعد  ذلك  ياأتي 
ا�سطدام  اإثـــر  ممــيــت  مـــرور  حـــادث 
اأدى  مما  �سياحية،  مبركبة  �ساحنة 
اأوالد  اإىل وفاة �سخ�ص يقيم ببلدية 
بجروح،  اثنني  اأ�سيب  فيما  حملة، 
البلدية  �ــســكــان  تلقى  املــقــابــل،  يف 
املجل�ص  قبل  من  وعــودا  �سنتني  منذ 
البلدي احلايل بربط املنطقة بالغاز 
ي�سجل  مل  املقابل  يف  لكن  الطبيعي، 
هذا  امل�سروع،  يف  فعلية  انطالقة  اأي 
وقد اأ�سارت م�سادر م�سوؤولة مبديرية 
ــدم تلقي  الــطــاقــة واملــنــاجــم، عــن ع
قبل  من  ر�سمي  طلب  الأي  م�ساحلهـا 
املجل�ص البلدي باجناز درا�سة تقنية 

للم�سـروع.

تلقيح اأزيد من 5600 بقرة �ضد داء احلمى القالعية وداء الكلب 

ال�ضلطات جلاأت اإىل مركز الردم التقني لرفعها يوميا 

فيما مت فتح جمال النقل العمومي احل�ضري على م�ضتوى كافة البلديات

تاأخر اإدماج اأ�ضحاب عقود ما قبل الت�ضغيل

مقاولون يفر�ضون منطقهم 

نظم ع�سرات ال�سباب من اأ�سحاب عقود 
بلديات  خمتلف  من  الت�سغيل  قبل  ما 
احتجاجية  وقــفــة  �سطيف،  ـــة  والي
منديني  الت�سغيل  مديرية  اأمام  �سلمية 
املر�سوم  جت�سيد  يف  الكبري  بالتاأخر 
ومتاطل  بــاالإدمــاج  اخلا�ص  التنفيذي 

االإدارة ح�سبهم يف التنفيذ.
منها  عديدة  �سعارات  املحتجون  ورفع 
يتم  حــتــى  االحــتــجــاج  "االحتجاج 
�سامدون  "�سامدون،  وكــذا  االإدماج"، 
"االحتجاج  و�سعار  راف�سون"،  للعقود 
اإدماجنا"،  �سوى  عليكم  ومــا  متوا�سل 
على  توؤكد  التي  ال�سعارات  من  وغريها 
تلبية  غاية  اإىل  االحتجاج  موا�سلة 
مطلبهم، ويف اجلهة املقابلة فاإن م�سالح 
ت�سري  االإدماج  عملية  اأن  ترى  الت�سغيل 
بــوتــرية عــاديــة ووفـــق الــقــانــون حيث 
�سيتم دمج جميع اأ�سحاب عقود ما قبل 

الت�سغيل يف منا�سبهم على دفعات.

�سكان  من  الع�سرات  نظم  جانبهم  ومن 
البالعة  لبلدية  التابعة  ال�سمارة  بئر 
احتجاجية  وقــفــة  �ــســطــيــف  �ــســرق 
من  وهذا  وطني  لطريق  بغلق  متبوعة 
ب�سبكة  �سكناتهم  بربط  املطالبة  اأجل 
مناطق  باقي  غرار  على  الطبيعي  الغاز 
من  مــوؤخــرا  ا�ستفادت  الــتــي  البلدية 
الذين  املحتجني  وح�سب  اخلدمة،  هذه 
واملتاري�ص  باحلجارة  الطريق  اأغلقوا 
فاإنهم تلقوا وعودا من الوايل منذ زهاء 
�سهرين لتلبية مطلبهم لكن دون تنفيذ 
حلد االآن يف ظل معاناة كبرية للح�سول 
على قارورات غاز البوتان وكذا املازوت، 
م�سكل  اآخــــرون  حمتجون  ــرح  ط فيما 
الو�سعية الكارثية التي تتواجد عليها 
والتي  بوكركر  االبتدائية  املدر�سة 
م�ستعجلة  �سيانة  اإىل  حاجة  يف  تبقى 
باالإ�سافة اإىل �سرورة فتح قاعة العالج 

املغلقة منذ مدة. 

قررت م�سالح والية �سطيف االكتفاء 
م�سكن   920 تــنــاهــز  ح�سة  بــتــوزيــع 
تـــرقـــوي مــدعــم مبــوقــع عــبــيــد علي 
مبدينة �سطيف قبل حلول �سهر رم�سان 
 1590 اإجمايل ح�سة تناهز  وهذا من 
م�سكن كان مقررا توزيعها خالل الفرتة 
ن�سب  يف  التفاوت  ب�سبب  وهذا  احلالية 
ــقــاوالت املكلفة  امل ـــاز مــن طــرف  االإجن
باالأ�سغال. وح�سب بيان م�سالح الوالية 
ال�سكنية  احل�سة  تــوزيــع  �سيتم  فــاإنــه 
من  الثاين  ال�سدا�سي  مطلع  مع  كاملة 
مع  تقدير،  كاأق�سى  اجلــاريــة  ال�سنة 
منجزة  احل�سة  هذه  اأن  على  التاأكيد 
عرب  و�ست�ستلم  ـــودة،  اجل معايري  وفــق 
مراحل، حيث تقرر توزيع 920 وحدة 
�سهر  حلول  قبل  ال�سكنات  اإجمايل  من 
رم�سان، فيما �سيتم ت�سليم باقي ال�سقق 

قبل  م�سكن   670 بنحو  عددها  املقدر 
الدخول املدر�سي املقبل.

و مت توجيه تعليمات �سارمة من طرف 
ال�سلطات املحلية من اأجل تدعيم جميع 
العاملة الالزمة،  ور�سات االإجناز باليد 
ق�سد �سمان الت�سليم يف االأجال املحددة 
ودون اأي تاأخري جديد، وح�سب م�سالح 
االأ�سغال  �سري  مراقبة  ف�ستتم  الوالية 
واملتابعة امليدانية لن�سب تقدمها ب�سفة 
القانون  تطبيق  جــانــب  اإىل  دوريــــة، 
يف  تاأخرا  ت�سجل  التي  املوؤ�س�سات  �سد 
�سرورة  على  التاأكيد  مت  كما  االجنــاز، 
ــراع يف ربــط هــذا املــوقــع بجميع  ــس االإ�
و�سرف  ــاز  غ كــهــربــاء،  مــن  ال�سبكات، 
ف�سال  املعنيني،  جميع  طرف  من  �سحي، 

عن تهيئة م�ساحات للراحة واللعب. 

احتجاجات وغلق للطرقات 
ب�سطيف والبالعة 

الكتفاء بتوزيع 920 �سكن 
ترقوي مدعم قبل �سهر رم�سان 
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الطرقات والغـاز ُيفجران غ�سب مواطنني باأم البواقي

اأم البواقي

ت�سببت الرياح القوية االأخرية 
التي �سهدتها والية ب�سكرة خالل 

الليلتني املا�سيتني بخ�سائر معتربة 
للفالحني على م�ستوى عديد 

املناطق الفالحية، حيث تعر�ست 
ع�سرات البيوت البال�ستيكية 

للتعرية فيما غرقت هكتارات 
من الزراعات املحمية باالأتربة 

والرمال، ناهيك عن انقطاع التيار 
الكهربائي منذ اأول اأم�ص ببع�سها 

على غرار بلدية لوطاية وم�سون�ص 
و�سيدي عقبة والقنطرة وجمورة 

واحلاجب واأوما�ص وال�سعيبة 
وعا�سمة الوالية.

 وجتاوزت �سرعة الرياح ح�سب 
م�سالح االأر�ساد اجلوية ال 60 

كلم يف ال�ساعة جنم عنها ت�سجيل 
انقطاعات متوا�سلة للتيار 

الكهربائي تدخلت على اإثره 
الدوائر التقنية ملوؤ�س�سة توزيع 
الكهرباء والغاز لوالية ب�سكرة 

و�سخرت كافة االإمكانات املادية 
والب�سرية، كما �سجلت ذات امل�سالح 

عدة اأعطاب على م�ستوى عديد 
املناطق اإ�سافة اإىل �سقوط عمود 

كهربائي مبنطقة التو�سع العمراين 
املجاهد ع�سامي بعا�سمة الوالية 
يف حدود ال�ساعة الواحدة و 40 
دقيقة �سباحا تدخلت على اإثره 
اأعوان باملقاطعة التقنية ب�سكرة 

ليتم اإعادة التموين لكل من بلدية 
احلاجب واو ما�ص يف حني تتوا�سل 
االأ�سغال ب�سان اإعادة ن�سب العمود.

الرّياح ُتلحق 
بالفالحني خ�سائر 

فادحة بب�سكرة

بن �ستول.�ص

معاوية. �ص

معاوية. �ص

�سهيلة. ب

�ص. ب

�سهيلة. ب 

ب�شكرة

�شطيف

ت�ضجيل اأزيد من 180 حالة اإ�ضابة بداء "الربي�ضيلوز"  لدى الأ�ضخا�ض

خ�ض�ضت لفتح امل�ضالك والطرق يف املناطق النائية
ال�سحة  ــالــح  مــ�ــس دقــــت 
ـــص،  ـــرا� لـــواليـــة �ــســوق اأه
ناقو�ص اخلطر على خلفية 
حل�سيلة  موؤخرا  ت�سجيلها 
ثقيلة من احلاالت امل�سابة 
بـــــداء احلـــمـــى املــالــطــيــة 
عــنــد  "الربي�سيلوز" 
عدد  جتاوز  حيث  االإن�سان، 
عرب  حالة   180 امل�سابني 
الزانة  عني  بلديات  من  كل 

ما  الوالية،  وعا�سمة  ومداورو�ص  وامل�سروحة  واملراهنة 
دفع بامل�سالح واجلهات املعنية اإىل تعزيز وتدعيم عمليات 
املراقبة والتح�سي�ص والتوعية من اأجل الت�سدي لتف�سي 
هذا الداء، وجتنب موا�سلة انت�ساره وتوغله بكافة تراب 
باال�ستهالك  معروفة  االأخرية  هذه  اأن  وخا�سة  الوالية 
الذي يعد  االأبقار وم�ستقاته  الكبري والالعقالين حلليب 

الــداء،  لهذا  االأول  امل�سدر 
ت�سجل  مل  الوالية  اأن  علما 
�سنة  مــنــذ  ــذه  ــه ك ح�سيلة 
اكــرب  بــلــغــت  اأيــــن   ،2014
خالل  ت�سجيلها  مت  ح�سيلة 
حالة   153  ،2018 �سنة 
�سلة،  ذات  مــ�ــســادر  ح�سب 
�سحية  م�سادر  اأكـــدت  وقــد 
غياب  اأن  نيوز"  لـ"االورا�ص 
وال�سروط  النظافة  قواعد 
ال�سحية اال�ستهالكية يعد احد اأهم اأ�سباب تف�سي الداء 
اإىل االإن�سان مع �سرورة توخي  الذي ينتقل من احليوان 
واملاعز  االأبقار  حليب  ا�ستهالك  اأثناء  واحلذر  احليطة 
من47  اأكرث  املا�سية  ال�سنة  وخالل  الوالية  �سجلت  اأين 
18حالة لدى املاعز  25 بوؤرة، و  حالة لدى االأبقار عرب 

عرب 3 بوؤر.

حالة ا�ستنفار مب�ست�سفيات �سوق اأهرا�ش 

نو�ل. ب

�شوق اأهرا�س

قاملة



وزير التجارة  يوؤكد:

وقال �ل�سيد رزيق يف كلمة �ألقاها مبنا�سبة 
�لتجارة  �سروط  حول  وطنية  ندوة  عقد 
 )  2020  Incoterms  ( �ل��دول��ي��ة 
بالتجارة  �ملكلف  �ملنتدب  �لوزير  بح�سور 
�ملعارك  �أهم  �أن   � بكاي  عي�سى  �خلارجية� 
خالل  �ل��ت��ج��ارة  وز�رة  �ستخو�سها  �ل��ت��ي 
�لفرتة �ملمتدة من 2020 �إىل غاية 2024 
�جلز�ئرية  �ل�����س��ادر�ت  حجم  رف��ع  ه��ي 
و�عترب  و�إفريقيا،  �لعربية  �ملنطقة  نحو 
�لوزير �أنه من غري �ملعقول �أن دولة بحجم 
و�ملادية  �لب�سرية  وباإمكانياتها  �جلز�ئر 
�سئيلة  �ملحروقات  خ��ارج  �سادر�ت  متلك 
م�سعى  لتج�سيد  �سعيا  �أن��ه،  مو�سحا  ج��دً�، 
�ل�سادر�ت� مت و�سع جمموعة  ترقية هذه 
�ملجل�ص  تفعيل  غ���ر�ر  على  �الآل��ي��ات  م��ن 
وتعزيز  �ل�����س��ادر�ت  ل��رتق��ي��ة  �ل��وط��ن��ي 

�مل�ساركة يف �ملعار�ص �لدولية.
وتت�سمن هذه �الإجر�ء�ت كذلك �حلر�ص 
�إىل  �الن�سمام  �إج���ر�ء�ت  ��ستكمال  على 
منطقة �لتجارة �حلرة �لقارية �الإفريقية  
هاما  مك�سبا  رزي��ق  �ل�سيد  �عتربها  �لتي 
�الإفريقية  �ل��ت��ج��ارة  حت��ري��ر  ���س��اأن��ه  م��ن 
و�لبريوقر�طية  �مليد�نية  �لعر�قيل  من 
�إ�سافة �إىل توطيد �لعالقات �القت�سادية 
وترتكز  �الإف��ري��ق��ي��ة،  �ل��ق��ارة  دول  ب��ني 
و�لتجارية  �القت�سادية  �لديناميكية 
�لوزير-على  للجز�ئر-ي�سيف  �جلديدة 
�ال�ستري�د  وتقلي�ص  �ل�����و�رد�ت  عقلنة 
ومنع  �لوطني  �ملنتوج  حماية  طريق  عن 
حمليا  �ملنتجة  �ملنتجات  �أو  �ملو�د  ��ستري�د 
خ��ارج  �ل�����س��ادر�ت  ت�سجيع  ج��ان��ب  �إىل 

�ملحروقات.

على  �مل�سوؤول  ذ�ت  �أكد  �خل�سو�ص،  وبهذ� 
�أن كل هذه �الإجر�ء�ت �ست�سمح با�سرتجاع 
�خلارجية  �الأ���س��و�ق  يف  منتجاتنا  مكانة 
�لتجارية  �مل���ب���ادر�ت  حت��ري��ر  وك��ذل��ك 
�ملتخذ  �الإج��ر�ء  �أن  م�سيفا  و�ال�ستثمار، 
�إلغاوؤها  مت  �لتي   51/49 �لقاعدة  ب�ساأن 
�الإ�سرت�تيجية  غري  للقطاعات  بالن�سبة 
�أكرب عدد ممكن من  ��ستقطاب  �إىل  يهدف 
وزير  جدد  كما  �الأجنبية،  �ال�ستثمار�ت 
قدما  �مل�سي  على  قطاعه  ع��زم  �لتجارة 
على  و�لعمل  �لوطني  باالقت�ساد  للرقي 
�لوز�رة  يربط  �لذي  �لثقة  ج�سر  توطيد 

مع جميع �ل�سركاء.
�ملكلف  �مل��ن��ت��دب  �ل���وزي���ر  �أك���د  ب�����دوره، 
على  بكاي  عي�سى  �خلارجية�  بالتجارة 
�الأهمية �لتي يوليها رئي�ص �جلمهورية مللف 
��ستحد�ث  خالل  من  �خلارجية  �لتجارة 
وز�رة منتدبة تعنى بهذ� �مللف، كما �أ�ساف 
�أن �سنة 2020 تتميز باأحد�ث مهمة على 

وو�سع   49/51 �لقاعدة  مر�جعة  غ��ر�ر 
ودخول  للت�سدير  وطنية  �إ�سرت�تيجية 
حيز  �الإفريقية  �حل��رة  �لتجارة  منطقة 

�لتنفيذ يف جويلية �لقادم.
عبد  �ل�سيد  �جل��م��ه��وري��ة  رئي�ص  وك���ان 
�لفارط�  �ل�سبت  �أ���س��دى  قد  تبون  �ملجيد 
تعليمات  �ل���وزر�ء�  جمل�ص  ت��روؤ���ص  خ��الل 
مبنع ��ستري�د �ملنتجات �ملنتجة حمليا دون 
�مل�سا�ص بحاجيات �ملوؤ�س�سات و �مل�ستهلك مع 
الإ�سرت�تيجية  �سريع  جت�سيد  على  �لعمل 

ترقية �ل�سادر�ت خارج �ملحروقات.
بلغت  �جل��ز�ئ��ري��ة  �ل�����س��ادر�ت  �أن  يذكر 
�سهر�   11 خ��الل  دوالر  مليار   62�32
�الأوىل من 2019 منها ما يقارب 93 باملئة 
�ل�سادر�ت  تبقى  حني  يف  �ملحروقات  من 
 36�2 بحو�يل  هام�سية�  �ملحروقات  خارج 
�حلجم  من   %24�7 ميثل  ما  دوالر�  مليار 
ن�سبته  ت��ر�ج��ع  و  لل�سادر�ت  �الإج��م��ايل 

ب2018. 11�70% مقارنة 

مت  �ل��ذي  �لت�ساوري  �الج��ت��م��اع  وخ��الل 
للفالحة  �لوطنية  �لغرفة  رئي�ص  بح�سور 
�أكد �لوزير على جعل هذه �للقاء�ت دورية 
ق�سد  �لقطاع،  يف  �لفاعلني  خمتلف  وبني 
على  و�لتعرف  �مليد�ن  يف  �لو�قع  متحي�ص 
�إذ  �لوطني،  �ل��رت�ب  عرب  �ملهنة  تفا�سيل 
حول  م�ساور�ت  بفتح  عماري  �ل�سيد  وجه 
جمع  خ��الل  م��ن  �لفالحية  �لتعاونيات 
يف  للتعامل  �ملجال  يف  �ل�سابقون  �خل��رب�ء 
�إطارها وحتديد جدوى �لتجارب �ل�سابقة، 
على  �ملحليني  �مل�����س��وؤول��ني  �ل��وزي��ر  وح��ث 
لتن�سيط  �لالزمة  بالديناميكية  �لتحلي 
�أن  �لقطاع �لفالحي مبناطقهم م�سري� �إىل 
�لقطاع يحتاج �إىل مقاتلني يف �مليد�ن، مع 
بان�سغاالت  �ملتعلقة  �لتفا�سيل  كل  تبليغ 
يف  ل��ل��وز�رة  �لقطاع  ومتعاملي  �لفالحني 

حينها.
من  �لعديد  عر�ص  �لذي  �الجتماع  وكان 
يو�جهها  �ل��ت��ي  و�ل��ت��ح��دي��ات  �ل�سعوبات 
�ل��والي��ات��� فر�سة  �ل��غ��رف ع��رب  روؤ����س���اء 
توجيهات  يف  جاء  ما  �أهم  على  الإطالعهم 
رئي�ص �جلمهورية �ل�سيد عبد �ملجيد تبون 
خالل جمل�ص �لوزر�ء �ملا�سي �سيما ما يتعلق 
و�ال�ستثمار�ت  و�لتحويل  بالتجهيز�ت 
و�لدخول يف �إنتاج منتجات جديدة وتوفري 
زر�عتها  طريق  عن  �الأولوية  �ملو�د  بع�ص 
�ل��وزي��ر على  �أك��د  �ل��وط��ن، وعليه  د�خ��ل 
بع�ص  زر�عة  على  �لعمل  يف  �لقطاع  �سروع 
�لبالغة لالقت�ساد  �الأهمية  �ملنتجات ذ�ت 
تندرج  �أول��ي��ة  م��و�د  باعتبارها  �لوطني 
�لغذ�ئية  �ل�سناعات  من  �لعديد  �إطار  يف 
و�ل��ذرة  �ل�سكري  �ل�سمندر  غ��ر�ر  على   �
در��سات  �إع���د�د  م��ع  وغ��ريه��ا�  و�ل�سوجا 

وعينات منوذجية للتحقق من مدى جناح 
�ساأن  وم��ن  �لوطن،  �ل��زر�ع��ات د�خ��ل  ه��ذه 
فاتورة  �لوزير تقلي�ص  �الآلية ح�سب  هذه 
��ستري�د �ملو�د �الأولية� و�الأعالف، وجذب 
�مل��ج��االت  ل��ه��ذه  �مل��ح��ل��ي��ني  �مل�ستثمرين 

با�ستغالل �قت�ساد �ملعرفة و�لرقمنة.
وطلب �لوزير� تنظيم لقاء�ت مع �لتقنيني 
تكون  �ل�سحر�وية  �لفالحة  جم��ال  يف 
كفيلة بتحديد �الن�سغاالت وتكون من�سة 
لتثمني دور �لطاقات �ملتجددة يف �لفالحة 

باجلنوب.
 � �لفالحة  وزي��ر  دعا   ، �أخ��رى  جهة  ومن 
��ستثمار  �إىل  �لقطاع  يف  �لكبار  �لفالحني 
م�ستثمر�تهم  لتطوير  �ملالية  قدر�تهم 
�لذين  و�ملر�فقة  �لدعم  جانب  �إىل  �أكرث 
�مل�ستثمرين  دع��ا  كما  �ل��دول��ة،  توفرهما 
يف  �مل�����س��اه��م��ة  �إىل  �ل��ب��الد  يف  �خل��و����ص 
�ملو�د  و�إنتاج  �لغذ�ئية  �ل�سناعات  تطوير 
�أبو�به  يفتح  �لقطاع  �أن  موؤكد�  �الأولية� 
ل��ك��ل �ل�����س��رك��اء �مل��ح��ل��ي��ني �ل��ر�غ��ب��ني يف 
�لوزير  �سدد  ذلك  جانب  و�إىل  �ال�ستثمار، 

لدى  �ملهنيني  �ن�سغاالت  طرح  �سرورة  على 
�إبالغها  على  و�حلر�ص  �ملحليني  �مل�سوؤولني 
منظم  �إطار  يف  مناق�ستها  �أجل  من  للوز�رة 

يكون قابال للخروج بحلول ملمو�سة.

مرفقا  �للقاء  هذ�  خالل  �لوزير  وكان 
بالتجارة  �مل��ك��ل��ف  �مل��ن��ت��دب  ب��ال��وزي��ر 
�خلارجية �ل�سيد عي�سى بكاي، وقد نوه 
�لتاريخية  بالعالقات  �ل�سيني  �ل�سفري 
�لتي جتمع �لبلدين منذ 6 عقود، مبديا 
�القت�سادية  �ل�سر�كات  لكل  �رتياحه 
وحجم  �الآن  حل��د  حتقيقها  مت  �ل��ت��ي 
و�لتجارية  �القت�سادية  �ل��ت��ب��ادالت 
مليار   9 من  �أزي��د  بلغت  �لتي  �لثنائية 
�ل�سفري  م�سري�   ،2019 خ��الل  دوالر 
�ل�سريك  هي  �جلز�ئر  �أن  �إىل  �ل�سيني 
�الإفريقية،  �لقارة  يف  لبالده  �خلام�ص 
�خل�سب  و�ملناخ  �لت�سهيالت  بكل  منوها 
يل  ذك��ر  كما  �جل��ز�ئ��ر،  يف  لال�ستثمار 
�أقامتا �سنة  �ل�سني و�جلز�ئر  �أن  ليا نه 
�ساملة،  �إ�سرت�تيجية  �سر�كة   2014
�لتعاون  حول  بكني  قمة  خالل  تكللت 
على  بالتوقيع  �الإف��ري��ق��ي  �ل�سيني- 
�مل�سرتك  �لبناء  ح��ول  تفاهم  مذكرة 

�ل�سينية  �الق��ت�����س��ادي��ة  ل��ل��م��ب��ادرة  
و�حلرير". "�حلز�م 

من جهته، �أكد �ل�سيد رزيق على جناعة 
وكذ�  �لبلدين  جتمع  �لتي  �ل�سر�كة 
حجم �ال�ستثمار�ت �ل�سينية باجلز�ئر 
�أمت  على  �ل��وز�ري��ة  د�ئرته  �أن  موؤكد� 
�ال�ستعد�د ملو��سلة �الإطار �لت�ساوري من 
�أجل خلق فر�ص ��ستثمار �أقوى وتعزيز 
�مل�ستثمرين  ب��ني  �ل��ت��و����س��ل  رو�ب����ط  
�جلز�ئريني و�ل�سينيني، كما �أعرب عن 
حر�سه �لكامل يف رفع ح�س�ص �لت�سدير 
ميكانيزمات  وخلق  �ملحروقات  خ��ارج 
�أهمية  على  موؤكد�  جديدة،  ل�سر�كات 
ويف  باجلز�ئر  �ل�سينية  �ال�ستثمار�ت 

عدة ميادين.
�إىل  �ل��وزي��ر  �ل��ل��ق��اء دع���ا  ويف خ��ت��ام 
�حلرة  �لتجارة  منطقة  من  �ال�ستفادة 
الإفريقيا �لتي �ستدخل حيز �لتنفيذ يف 

جويلية 2020.

كلف �لوزير �الأول عبد �لعزيز جر�د �أول �أم�ص، 
جملة  باتخاذ  و�ملدينة  و�لعمر�ن  �ل�سكن  وزير 
�لبارزة  �لعيوب  ظاهرة  ملو�جهة  �الإج��ر�ء�ت  من 
�مل�سلمة  �مل�ساكن  من  �لعديد  �جن��از  يف  و�خلفية 
على  خطر�  ت�سكل  فتئت  ما  و�لتي  للم�ستفيدين 
مل�سالح  بيان  به  �أف��اد  ح�سبما  �ساغليها،  حياة 

�لوزير �الأول.
وحاالت  �لعيوب  هذه  �أن  �مل�سدر  ذ�ت  و�أو�سح 
عدم �لتو�فق �لظاهرة و �خلفية يف �الجناز باتت 
�إىل  و�مل�سلمة  �مل�ستلمة  �مل�ساكن  من  �لعديد  �سمة 

�مل�ستفيدين رغم ما متثله هذه �لعيوب و�لنقائ�ص 
�لبيان  م�سري�  �ساغليها،  بحياة  حتدق  �أخطار  من 
�لت�سدعات  �إىل  �حل�سر-  ال  �ملثال  �سبيل  -على 
عمومي  م�سكن   200 حي  م�ستوى  حدثت  �لتي 

�إيجاري مبدينة عني �ل�سفر�ء بوالية �لنعامة.
ي�سيف   - مقبولة  غ��ري  �لو�سعية  ه��ذه  و�أم���ام 
جر�د  �لعزيز  عبد  �الأول  �لوزير  كلف    - �مل�سدر 
�لعديد  باتخاذ  و�ملدينة  و�لعمر�ن  �ل�سكن  وزير 
من �الإجر�ء�ت تتمثل يف ��ستحد�ث  جلنة تقنية 
م�سكلة من �مل�سوؤولني �الأو�ئل عن هيئات �ملر�قبة 
�لتقنية للبناء )CTC( و�ملخرب �لوطني لل�سكن 
للدر��سات  �لوطني  و�ملركز   ))LNHC و�لبناء 
 )CNERIR( للبناء  �ملتكاملة  و�الأب���ح���اث 
و�ملركز �لوطني للبحث �ملطبق يف هند�سة مقاومة 
�لزالزل )CGS( لتتكفل بتحديد �أ�سباب حاالت 
خمتلف  م�سوؤوليات  م�ستوى  حتديد  وكذ�  �لعلل 
�ملتدخلني، كما �ستقرتح هذه �للجنة �لتقنية �لتي 
�لوطني يف  �لدرك  م�سالح  �ستو�سع حتت ت�سرف 
�إطار حتقيقاتها�  �لتد�بري �ال�ستعجالني للتدخل 

على م�ستوى �لبناء�ت �ملعنية ي�سيف �لبيان.
�إجر�ء  على  بالعمل  �أي�سا  �الأول  �لوزير  و�أم��ر 
�لوطني  �ل���درك  م�سالح  م�ستوى  على  حتقيق 
و�تخاذ  متدخل  كل  م�سوؤولية  حتديد  �جل  من 
�مل�سوؤولني يف  �لتاأديبية �لتحفظية �سد  �لتد�بري 
وحتقيقات  �لتقنية  �للجنة  �إ�سغال  نتائج  �نتظار 

�لدرك �لوطني.

اأكد وزير التجارةـ كمال رزيق، اأول اأم�س، باجلزائر اأنه مت و�صع جمموعة من الآليات من اأجل ترقية ال�صادرات خارج 
املحروقات التي تعد اأهم حتديات القطاع خالل اخلما�صي اجلاري.

ناق�س وزير الفالحة والتنمية الريفية ال�صيد �صريف عماري مع ممثلي الغرف الفالحية عرب الوطن م�صاألة اإن�صاء تعاونيات 
فالحية تتكفل بجمع املنتوج الفالحي بكميات معتربة لتغطية طلب املتعاملني املحليني والأجانب.

اأجرى وزير التجارة كمال رزيق باجلزائر حمادثات مع �صفري جمهورية ال�صني 
ال�صعبية ال�صيد يل ليا نه حيث تناول الطرفان �صبل دعم و تعزيز التعاون 

وال�صراكة الثنائية يف العديد من املجالت القت�صادية .
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اجلزائر-ال�صني: 

و�حد  نحو  �لنفط  �أ���س��ع��ار  تر�جعت 
عودة  �ملحللني  توقع  مع  �أم�����ص،  باملئة 
�ملطاف  نهاية  يف  �لليبي  �خل��ام  �إن��ت��اج 
�لقوة  حالة  �مل�سدر  �لبلد  �إعالن  عقب 

�لقاهرة يف حقلني رئي�سيني.
بتوقيت   07:46 �ل�ساعة  وبحلول 
 62 منخف�سا  برنت  خام  كان  �جلز�ئر، 
�سنتا مبا يعادل حو�يل و�حد باملئة �إىل 
�سعد  �أن  بعد  للربميل،  دوالر   64.58
�إىل �أعلى م�ستوياته يف �أكرث من �أ�سبوع 
�الأمريكي  �خل��ام  ون��زل  �الثنني.  �أم�ص 
غرب تك�سا�ص �لو�سيط 42 �سنتا �أو 0.7 

باملئة �إىل 58.12 دوالر.
جنوب  يف  رئي�سيان  نفط  حقال  وك��ان 
يوم  �الإغ����الق  يف  ���س��رع��ا  ليبيا  غ���رب 
�أنابيب،  خط  وقف  بعد  �ملا�سي  �الأحد 
مما قد يقل�ص �إنتاج ليبيا كثري�، ح�سبما 

ذكرته �ملوؤ�س�سة �لوطنية للنفط.
متعاملي  �إىل  �أُر���س��ل��ت  وثيقة  وت��ق��ول 
�لنفط  �إن موؤ�س�سة �لنفط �أعلنت حالة 
من  �خل��ام  حتميالت  يف  �لقاهرة  �لقوة 
بجنوب  و�لفيل  �ل�����س��ر�رة  حق���������لي 

غرب ليبيا.



كولومبيا.. 

اإثر اإدانته بتهم "ف�ضاد مايل"

انطلقت يف العا�سمة الكولومبية بوغوتا، اأول اأم�ش، اأعمال املوؤمتر الوزاري الثالث ملكافحة االإرهاب يف القارة االأمريكية، مب�ساركة 
ممثلني رفيعي امل�ستوى من 25 دولة.

"اجلرنال  اأكــادميــيــة  يف  ــوؤمتــر  امل وعــقــد 
والتي  بوغوتا،  يف  لل�سرطة  �سانتاندر" 
التحرير  جي�ص  قبل  من  لهجوم  تعر�ست 
اأ�سفر   ،2019 جانفي  يف  املتمرد  الوطني 
املوؤمتر  23 �سخ�سا، حيث يهدف  عن مقتل 
الــقــارة  دول  ــني  ب ــعــاون  ــت ال تــعــزيــز  اإىل 
وي�سارك  االإرهاب،  مكافحة  يف  االأمريكية 
الواليات  اأبرزها،  اإقليمية  دولة   25 فيه 
والــربازيــل،  واالأرجــنــتــني  وكندا  املتحدة 
كما ي�سارك يف املوؤمتر وفد من جلنة االأمم 
مكافحة  وجلنة  االإرهاب  ملكافحة  املتحدة 
االأمريكية،  ــدول  ال منظمة  من  االإرهـــاب 
واإ�سرائيل  اإ�سبانيا  عن  ممثلني  جانب  اإىل 
اأع�ساء  ب�سفة  الفنزويلية  واملعار�سة 

مراقبني.
الرئي�ص  عــقــد  املـــوؤمتـــر،  ــاح  ــت ــت اف ويف 
اخلارجية  ووزير  دوكي،  اإيفان  الكولومبي 
�سحفيا  موؤمترا  بومبيو،  مايك  االأمريكي 
التطورات  اإىل  خاللها  تطرقا  م�سرتكا، 

تقّدر  بالده  اإن  بومبيو،  وقال  االإقليمية، 
ا�ستقبال كولومبيا للعديد من الفنزويليني 
ــغــادرة بــالدهــم ب�سبب  الـــذي ا�ــســطــروا مل
يف  واالقــتــ�ــســاديــة  ال�سيا�سية  االأزمـــــة 
بالدهم، كما اأكد اأن بالده �ستوا�سل العمل 
االأخرى  االإقليمية  والــدول  كولومبيا  من 

يف  الدميقراطية  تاأ�سي�ص  اإعــادة  اأجل  من 
تدافع  كولومبيا  اأن  اإىل  م�سريا  فنزويال، 
بالده  واأن  اأمريكا،  قــارة  يف  احلريات  عن 
حدث  اأي  النعكا�ص  بوغوتا  مع  ت�سامنت 
املتحدة،  الواليات  على  كولومبيا  يف  يقع 
واأ�ساد باإقامة احلكومة الكولومبية طاولة 

العامة  اال�سطرابات  ملعاجلة  وطني  حوار 
كولومبيا  عموم  يف  الأ�سابيع  ا�ستمرت  التي 

العام املا�سي.
لفت  املــخــدرات،  ــارة  جت مكافحة  ــول  وح
الكوكا  نبات  اإنتاج  انخفا�ص  اإىل  بومبيو 
بف�سل العمل امل�سرتك بني الرئي�ص دونالد 
يتواجد  نبات  والكوكا،  ودوكـــي،  ترامب 
مادة  منه  ت�ستخرج  اجلنوبية،  اأمريكا  يف 
الكوكايني ومركبات �سبه قلوية اأخرى، كما 

ت�ستخدم اأوراق الكوكا يف الطب كمخدر.
اإن بالده حطمت رقما  بدوره، قال دوكي 
على  الق�ساء  يف  املــا�ــســي،  الــعــام  قيا�سيا 
خمتربات �سنع املخدرات وعلى اإنتاج نبات 

الكوكا.
االأول  الـــــوزاري  ــر  ــوؤمت امل اأن  اإىل  يــ�ــســار 
االأمريكية،  القارة  يف  االإرهـــاب  ملكافحة 
عقد  فيما   ،2018 عام  وا�سنطن  يف  انعقد 
االأرجنتينية  بالعا�سمة  الثاين  املــوؤمتــر 

بوين�ص اآير�ص عام 2019.
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جراء  االأخري،  االأ�سبوع  خالل  نيجرييا،  يف  م�سرعهم   15 لقي 
االإ�سابة بـ"حمى ال�سا".

يتلقون   100 من  اأكرث  اأن  اأم�ص،  حملية،  اإعالم  و�سائل  وذكرت 
28 منهم  اإندو )جنوب غرب(؛  املر�ص ذاته يف والية  العالج من 
حالتهم ال�سحية حرجة، الفتة اإىل اأن احلمى اأدت اإىل وفاة 15 

�سخ�سا خالل االأ�سبوع االأخري.
و"حمى ال�سا" هي مر�ص معد ياأتي نتيجة مالم�سة براز الفئران، 

وينتقل بني الب�سر، ويت�سبب يف حمى نازفة توؤدي اإىل املوت.

اأعلنت ال�سلطات ال�سينية عن وفاة اأربعة اأ�سخا�ص ب�سبب "مر�ص 
و�سط  خوبي  مقاطعة  يف  ظهر  الرئوي،  االلتهاب  ي�سبه  غام�ص" 

البالد.
اأ�سخا�ص  اأربعة  اأن  باملقاطعة،  ال�سحة  م�سوؤولون يف قطاع  وذكر 
"مر�ص غام�ص" �سببه فريو�ص كورونا اجلديد ظهر  توفوا جراء 
خوبي،  مقاطعة  يف  "ووهان"  مدينة  يف   2019 دي�سمرب  خالل 
الذين توفوا هم يف مدينة  االأ�سخا�ص  اأن جميع  امل�سوؤولون  واأكد 

"ووهان".
ويف �سياق مت�سل ذكر م�سوؤولو �سحة اأ�سرتاليون، اأن عمليات امل�سح 
الطبي يف مطارات البالد �ستزداد على خلفية تف�سي الفريو�ص يف 

ال�سني.

تعر�ست منطقة �ساركانو التابعة لوالية كونار االأفغانية، لـ200 
قذيفة اأُطلقت من اجلانب الباك�ستاين.

لل�سحفيني،  ت�سريح  يف  �سايف  مريفيز  االأفغاين  اجلرنال  واأو�سح 
خمافر  ا�ستهدفت  الباك�ستانية  احلدود  حر�ص  قوات  اأن  اأم�ص، 
اأفغانية قريبة من احلدود بني البلدين، م�سيفا اأن بالده تعاملت 
باملثل مع اإطالق القذائف، مبينا اأن �سلطات بالده لن ت�سمح الأحد 
باالعتداء على االأرا�سي االأفغانية، كما اأ�سار اإىل اأن قوات حر�ص 
احلدود الباك�ستانية ال تريد اأن تتواجد خمافر اأفغانية بالقرب 

من احلدود بني البلدين.

اأفاد م�سدر اأمني باأن �ساروخي كاتيو�سا �سقطا، يف وقت متاأخر 
و�سط  االأمريكية  ال�سفارة  حميط  يف  اأم�ص،  اأول  م�ساء  من 

العا�سمة العراقية بغداد، دون ت�سجيل خ�سائر على الفور.
حيث  ا�سمه،  ذكر  عدم  طلب  بغداد،  �سرطة  يف  نقيب  وقال 
كاتيو�سا  �ساروخي  اأن  لالإعالم،  الت�سريح  له  خمول  غري  اأنه 
�سقطا يف حميط ال�سفارة االأمريكية، التي تقع داخل املنطقة 
عدم  اإىل  م�سريا  بغداد،  و�سط  التح�سني،  �سديدة  اخل�سراء، 
ت�سجيل خ�سائر ب�سرية على الفور، واأ�ساف اأن اأ�سوات �سافرات 

االإنذار علت فوق اأجواء املنطقة اخل�سراء.

اأول  م�ساء  بجروح،  اآخرين   50 نحو  واأ�سيب  اأ�سخا�ص   5 ُقتل 
�سرقي  زفاق  حفل  خالل  يدوية"،  "قنبلة  انفجار  جراء  اأم�ص، 
وم�سدر  عيان  �سهود  بح�سب  اخلرطوم،  ال�سودانية  العا�سمة 

طبي.
وقال �سهود عيان اإن "قنبلة يدوية" انفجرت اأثناء حفل زفاف 
�سقوط قتلى وجرحى،  اإىل  اأدى  ما  "ال�سيخ يو�سف"،  يف منطقة 
ومل يت�سن على الفور التاأكد من ال�سرطة ال�سودانية ب�ساأن �سبب 

االنفجار.
"البان  م�ست�سفى  اإن  ا�سمه،  ن�سر  عدم  طلب  طبي،  م�سدر  وقال 
جديد"، يف منطقة "ال�سيخ يو�سف"، ا�ستقبل 7 قتلى، فيما يتلقى 

حوايل 50 جريًحا العالج يف عدة م�ست�سفيات.

وفاة اأربعة اأ�سخا�ش جراء مر�ش 
غام�ش يف ال�سني

ولية كونار الأفغانية تتعر�ش 
لـ200 قذيفة من اجلانب الباك�ستاين

�سقوط �ساروخني يف حميط 
ال�سفارة الأمريكية ببغداد

"قنبلة" خالل  انفجار  يف  7قتلى 
اخلرطوم زواج" �سرقي  "حفل 

خالل اأ�سبوع.. "حمى ل�سا " 
حت�سد اأرواح 15 يف نيجرييا

حــول

الوكاالت  

العــامل

دويل
انطالق موؤمتر دويل ملكافحة الإرهاب يف قارة اأمريكا

ق.د

رفع  �إىل  �أم�ص،  �أول  �ملتحدة،  �الأمم  دعت 
�حل�سار �ملفرو�ص على قطاع غزة، ومو��سلة 

تقدمي �لدعم للفل�سطينيني.
جاء ذلك يف موؤمتر �سحفي عقده �ملتحدث 
��ستيفان  �ملتحدة  لالأمم  �لعام  �الأمني  با�سم 
دوغ���ري���ك مب��ق��ر �مل��ن��ظ��م��ة �ل���دول���ي���ة يف 
على  جاءت  �لدعوة  �أن  مو�سحا  نيويورك، 
�ملتحدة  لالأمم  �لعام  �الأمني  م�ساعدة  ل�سان 
�لتي  مولر"  "�أور�سوال  �الإن�سانية  لل�سوؤون 
 6 ��ستغرقت  زي���ارة  �سابق  وق��ت  يف  �أن��ه��ت 
�ملحتلة  �لفل�سطينية  �الأر��سي  �سملت  �أيام، 

و�إ�سر�ئيل.
�أن مولر قالت  �إىل  �الأممي  �ملتحدث  و�أ�سار 
قابل  �سيا�سي  حل  �إىل  �لتو�سل  حلني  �أن��ه 

يو��سل  �أن  �لدويل  �ملجتمع  فعلى  للتطبيق، 
وم�ستد�مة  مت�سقة  بطريقة  �لدعم  تقدمي 
�الأك��رث  �لفل�سطينيني  �حتياجات  لتلبية 
�الأممية  �مل�سوؤولة  �أن  �إىل  الفتا  �سعفا، 
مبعاجلة  �مل��ت��ح��دة  �الأمم  �ل��ت��ز�م  ج���ددت 
�أنحاء  جميع  يف  �الإن�سانية  �الحتياجات 
و�لدعوة  �ملحتلة،  �لفل�سطينية  �الأر����س��ي 
رفع  ذلك  يف  مبا  �الأم��د،  طويلة  حلول  �إىل 

�حل�سار عن غزة.
فل�سطيني يف  مليوين  �أكرث من  هذ� ويعاين 
غزة �أو�ساًعا مرتدية للغاية، ب�سبب ح�سار 
فازت  �أن  منذ  للقطاع،  م�ستمر  �إ�سر�ئيلي 
�لت�سريعية،  "حما�ص" باالنتخابات  حركة 

�سيف 2006.

�����س����ه����دت �ل���ع���ا����س���م���ة 
�أول  ل��ن��دن،  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة 
�أم�ص، مظاهرة �سد �لرئي�ص 
�مل�سري عبد �لفتاح �ل�سي�سي 
يف  للم�ساركة  و�سلها  �ل��ذي 
قمة �ال�ستثمار �لربيطانية 
لدعوة  تلبية  �الإفريقية 
بوري�ص  �ل��وزر�ء  رئي�ص  من 

جون�سون.
ودعا �إىل �ملظاهرة �ملجل�ص 
)جتمع  �مل�����س��ري  �ل���ث���وري 
م�سري معار�ص يف �خلارج(، 
�ملتظاهرون  �حت�سد  حيث 
تعقد  �ل��ذي  �لفندق  �أم���ام 
فيه �لقمة، حاملني الفتات 
مناه�سة  هتافني  ومرددين 

لل�سي�سي وجون�سون.
�أو���س��ح��ت  ت�����س��ري��ح  ويف 
عز�م:  مها  �ملجل�ص  رئي�سة 
�أن كافة �مل�سريني �الأحر�ر 
�ج��ت��م��ع��و� �أم�����ص م��ن �أج��ل 
�الح���ت���ج���اج ع��ل��ى وج���ود 

�أن  قائلة  هناك،  �ل�سي�سي 
قتل  فقد  ق��ات��ل،  �ل�سي�سي 
م�سرية  �الأبرياء،  �مل�سريني 
بطلب  ت��ق��دم��و�  �أن��ه��م  �إىل 
�لتعذيب،  بتهمة  العتقاله 
وتطرقت عز�م �إىل توثيق 

غ��رف �ل��ع��دل �ل��دول��ي��ة يف 
 ،)37 )غرينيكا  بريطانيا 
تعر�ص  �ل����ذي  �ل��ت��ع��ذي��ب 
مر�سي  حممد  �ل��ر�ح��ل  ل��ه 
منتخب  م�سري  رئي�ص  �أول 
خالل فرتة �سجنه يف م�سر، 
ممار�سة  متت  �أنه  و�أ�سافت 
هذ� �لتعذيب بعلم �ل�سي�سي، 
ووفقا للقانون �لدويل ميكن 

�عتقاله يف هذ� �لبلد.
�أثناء  وتويف حممد مر�سي 
 ،2019 ج���و�ن  حماكمته 
مفاجئة،  قلبية  نوبة  �إث��ر 
�لقاهرة  �أع��ل��ن��ت  م��ا  وف���ق 

�آنذ�ك.

ب�سجن  �أم�����ص،  �سينية،  حمكمة  ق�ست 
�لدولية(  )�ل�سرطة  �الإن��رتب��ول  رئي�ص 
عاما   13.5 ملدة  هونغوي،  مينغ  �ل�سابق، 
�إعالم  وفق  مايل،  ف�ساد  بتهم  �إد�نته  �إثر 

حملي.
و�لتلفزيون  �الإذ�ع����ة  هيئة  وذك���رت 
�ل�سجن  عقوبة  �أن  )حكومية(  �ل�سينية 
�ل�سعب  حمكمة  �أ�سدرتها  هونغوي  بحق 
)غ��رب(،  تياجنني  مبقاطعة  �ملتو�سطة 
ت�سمنت،  �لعقوبة  �أن  مو�سحة  �أم�����ص، 
�أي�سا، تغرمي هونغوي مليوين يو�ن )نحو 
290 �ألف دوالر(، الفتة �إىل �أن حمامي 
يرت�أ�ص  �سيني  �أول  كان  �ل��ذي  هونغوي، 

يطعن  لن  موكله  �إن  قال  �الإن��رتب��ول، 
على قر�ر �ملحكمة.

هونغوي  �ل�سيني  �لق�ساء  و�ت��ه��م 
بني  �سغلها  �لتي  منا�سبه،  با�ستغالل 
لوزير  كنائب  و2007   2005 عامي 
�الأمن �لعام ورئي�ص لل�سرطة �لبحرية 
تلقى  حيث  �ل�سخ�سية؛  مل�سلحته 
يو�ن  مليون   14.46 قيمتها  ر�ساوي 

)مليوين دوالر(.
وقال �إعالم �سيني، يف وقت �سابق، �إن 

هونغوي �أقر بالتهمة �ملوجهة �إليه.
ي�سار �أنه يف �سبتمرب �ملا�سي، �نقطعت 

�أخبار هونغوي بعد مغادرته مدينة ليون 
�إىل  � متوجها  � مقر �الإنرتبول  �لفرن�سية 

�ل�سني.
وبعد 12 يوما، �أعلنت بكني �أن هونغوي 
عاد �إىل �ل�سني، ومت توقيفه على خلفية 

تهم "ف�ساد مايل".

الأمم املتحدة تدعو لرفع احل�سار 
عن قطاع غزة

مظاهرة �سد زيارة ال�سي�سي اإىل بريطانيا بلندن

�لرنويج  يف  �الئتالفية  �حلكومة  تو�جه 
�ليمني  �لتقدم  ح��زب  �إع���الن  بعد  �أزم���ة، 
�إثر مو�فقتها على  �ن�سحابه منها،  �ملتطرف 
عودة عن�سر من تنظيم "د�ع�ص" �الإرهابي 

و�أطفالها �إىل �لبالد.
ويف موؤمتر �سحفي عقدته �أول �أم�ص، �أعلنت 
من  �ن�سحابهم  ين�سن،  �سيف  �حلزب  رئي�سة 
"�أو�سلت  وق��ال��ت:  �الئتالفية،  �حلكومة 
منها،  �أن�سحب  و�الآن  �حلكومة،  �إىل  �حلزب 
وجودنا  ورغم  �ل�سو�ب،  الأنه  بهذ�  و�أق��وم 
كحزب يف �حلكومة �إال �أنه ال ميكننا تطبيق 
يف  �مل�ساركة  ت�ستحق  بطريقة  �سيا�ساتنا 
دعم  �سيو��سلون  �أنهم  موؤكدة  �حلكومة""، 
�حلكومة رغم �ن�سحابهم منها، وم�ساندتهم 
حزب  زعيمة  �سولبريغ  �أرنا  �لوز�رء  رئي�سة 

�ملحافظني.
وميتلك حزب �لتقدم 27 نائًبا يف �لربملان 
�أكرب  ثالت  ويعد  مقعًد�   169 من  �ملوؤلف 

حزب يف �لرنويج.
�حلكومة  و�ف��ق��ت  �مل��ا���س��ي،  و�الأ����س���ب���وع 
�مر�أة نرويجية من  �لرنويجية على عودة 
يف  "د�ع�ص"  عنا�سر  من  باك�ستاين  �أ�سل 

�سوريا، برفقة طفليها �إىل �لبالد.

اأزمة حكومية 
بالرنويج ب�سبب 
ال�سماح بعودة 
عنا�سر "داع�ش"

ال�سجن 13.5 عاما بحق رئي�ش 
الإنرتبول ال�سابق بال�سني

ق.دق.د

ق.د

ق.د



مويال  برايان  الزامبي  الالعب  اأحدث 
طوارئ يف بيت وفاق �سطيف نهار االأم�ص 
الفح�ص  اإجــتــيــاز  رف�ص  اأن  بعد  وهــذا 
تــراجــع عن  ــك  ذل مــن  واالأكــــرث  الطبي 
من  بطلب  الوفاق  اإىل  االإن�سمام  فكرة 
اإدارة  جعل  الـــذي  االأمـــر  وهــو  والـــده 
اأجــل  مــن  حقيقية  ورطـــة  يف  ــاق  ــوف ال
من  قليلة  �ساعات  قبل  الالعب  تعوي�ص 
حيث  ال�ستوية،  التحويالت  فرتة  غلق 
حاول امل�سريون اإقناع الالعب بالبقاء يف 

�سفوف الفريق.
الوفاق  اإدارة  متكنت  اأخر  جانب  ومن   
ــمــان �ــســفــقــة اأخـــــرى يف فــرتة  مـــن �ــس
االأمــر  ويتعلق  ال�ستوية  الــتــحــويــالت 
ال�ساورة  ل�سبيبة  ال�سابق  امليدان  بو�سط 
وثائق  على  حت�سل  الذي  مرباح  م�سالة 
ت�سريحه من جلنة املنازعات ليكون على 
موعد مع التوقيع على عقده مع الوفاق 
بعد  املنتدبني  ثاين  ليكون  مو�سمني  ملدة 

بن  العا�سمة  الإحتـــاد  ال�سابق  املــدافــع 
يحي.

يف  بو�سوف  اإ�سحاق  الــالعــب  واإنــدمــج 
تدريبات الوفاق ب�سورة عادية حيث بات 
الالعب جاهزا للم�ساركة ب�سورة عادية 
اجلمعة  يوم  املقررة  الودية  املباراة  يف 
اأمام كلوج الروماين وهو احلال ذاته مع 
يبقى  فيما  ور�سواين  يحي  بن  الثنائي 
احل�سابات  خــارج  الوحيد  تــوري  املــايل 
التي  االإ�سابة  ب�سبب  الراهن  الوقت  يف 
تعر�ص لها يف اللقاء الودي، علما اأن وفد 

اأر�ص  اإىل  االإثنني  يــوم  �سيعود  الوفاق 
الوطن بعد نهاية الرتب�ص ال�ستوي.

التجارية  لل�سركة  العام  املدير  ووعد 
زيارته  للوفاق فهد حلفاية على هام�ص 
للوفاق  الــ�ــســابــق  ــب  ــالع ال مــنــزل  اإىل 
التام بتكاليف  م�سطفى غريب بالتكفل 
يف  جراحية  لعملية  الــالعــب  اإجـــراء 
وجنحت  املقبلة،  االأيــام  خــالل  اخلــارج 
"البوتيك"  فتح  اإعادة  يف  الوفاق  اإدارة 
اخلا�ص بالنادي والذي ظل مغلقا طيلة 
الفرتة ال�سابقة، حيث �سيكون يف مقدور 
وم�ستلزمات  اأقم�سة  اإقتناء  االأن�سار 
املتجر،  هـــذا  مــن  ــيــة  ــل االأ�ــس ــفــريــق  ال
الإتفاق  رحبة  ال�ساب  الالعب  وتو�سل 
التوقيع  اأجل  من  اأرزيو  اأوملبي  اإدارة  مع 
ظل  يف  االإعارة  ب�سيغة  الفريق  هذا  مع 
الفني على عدم حاجته  الطاقم  تاأكيد 
العودة  مرحلة  خالل  الالعب  خلدمات 

ب�سبب الفائ�ص املوجود يف الت�سكيلة. 

خمتار  ه�سام  بجاية  �سبيبة  لفريق  ال�سابق  الالعب  وقــع 
على عقد ملو�سم ون�سف مع اإحتاد ب�سكرة وهذا بعد اأن تو�سل 
اأم�ص،  اأول  �سهرة  عي�سى  بن  الرئي�ص  اإدارة  مع  نهائي  الإتفاق 
يف  االإحتــاد  �سفوف  يدعم  العب  ثالث  خمتار  املهاجم  ويعد 
وجعبوط،  عثماين  من  كل  بعد  ال�ستوية  االإنتقاالت  فــرتة 
وبعد التوقيع �سد الالعب الرحال نحو ترب�ص الفريق حيث 
املجموعة،  رفقة  حت�سرياته  يف  االأم�ص  نهار  من  بداية  �سرع 
وقال الالعب خمتار بعد توقيه على العقد اأنه �سعيد بتقم�ص 
باأف�سل وجه ممكن  الظهور  األوان االإحتاد واعدا بالعمل على 
املو�سم،  هذا  امل�سطر  الهدف  حتقيق  على  الت�سكيلة  وم�ساعدة 
علما اأن الالعب خمتار كان قريبا من التوقيع يف �سفوف �سريع 

غليزان قبل اأن يحول وجهته يف نهاية املطاف نحو االإحتاد.
نذير  ــاد  الإحت الفنية  العار�سة  عن  االأول  امل�سوؤول  وطلب 
لكناوي من الالعبني �سرورة ن�سيان امل�سوار املخيب الذي قدمه 
اأف�سل  نتائج  حتقيق  نحو  والتطلع  الذهاب  مرحلة  يف  الفرق 
وهو  ال�سقوط  �سبح  من  الفريق  الإنقاذ  العودة  مرحلة  خالل 
خالل  نوعية  بتح�سريات  القيام  ح�سبه  ي�ستلزم  الذي  االأمر 

الفرتة احلالية ال�سيما مع اإلتحاق عنا�سر جديدة بالتعداد.
بها  قام  التي  باالإ�ستقدامات  لكناوي  اأ�ساد  اأخر  جانب  ومن 
التي  النقائ�ص  تغطية  يف  ت�سهم  اأن  �ساأنها  من  والتي  الفريق 
االإحتاد  بني  وديــة  مباراة  برجمة  ومت  الفريق،  منها  يعاين 
اخلروب  جمعية  اإعتذار  بعد  وهذا  ال�سبت  يوم  الربج  واأهلي 

اأن  قريري  االإحتــاد  وفــد  رئي�ص  واأكــد  االإحتـــاد،  مالقاة  عن 
ترب�ص الفريق يف تون�ص ي�سري يف اأف�سل الظروف وهذا بعد اأن 
قامت اإدارة الفريق بت�سوية جزء من م�ستحقات الالعبني وهو 
االأمــــــر الذي �ســــاهم يف اإزالة حالة القلق الذي كانت �سائدة 

بني الالعبني. 

ــة  ــاوي ــس ــ� ــــــاد ال يـــوا�ـــســـل فـــريـــق اإحت
املرتقبة  للمواجهة  حت�سبا  حت�سرياته 
اللقاء  وهــو  ق�سنطينة  مولودية  اأمــام 
كثريا  االإحتــاد  اأ�سرة  عليه  تعّول  الذي 
من اأجل الظفر بنقاطه، وباملّرة موا�سلة 
امل�سرية اجليدة وذلك يف اأ�سعب املباريات 
املواجهة  هذه  يف  امل�سوؤولية  ثقل  ورغم 
رفع  على  اأكد  اجلنحاوي  املــدرب  اأن  اإال 
�سيحفز  الــذي  الفوز  وحتقيق  التحدي 

الالعبني على التفاوؤل ببقية امل�سوار. 
ويجمع املحيط العام للكتيبة ال�سفراء 
اإيجابية  نتيجة  حتقيق  حتمية  على 
بتعلق  االأمر  اأن  خا�سة  امل�سرية  لتعزيز 
يراهن  ال�سعود  على  مبا�سر  مبناف�ص 
هـــو االآخـــــر عــلــى نــفــ�ــص الـــهـــدف وهــو 
والالعبني  الــفــنــي  الــطــاقــم  يجعل  مــا 
هذا  مــن  ح�ساباتهم  بــقــراءة  مطالبني 

متطلبات  مع  التفاو�ص  ق�سد  اجلانب، 
وبنية  قــوة،  موقع  من  دقيقة  الت�سعني 
الظهور بوجه اإيجابي واإذا كان الطاقم 
الالعبني  جاهزية  على  يعول  الفني 
والبدنية  الفنية  النواحي  جميع  من 
عباب�سة  زمالء  اأن  اإال  النف�سية،  وحتى 

باحل�سور  االأن�سار  دعوة  يف  يتوانوا  مل 
طيلة  وم�ساندتهم  اللقاء  ملتابعة  املكثف 
خدمات  على  مراهنني  دقيقة،  الت�سعني 
على  وحتفيزهم  الفارق  خللق  اجلمهور 
يرونها  التي  الــثــالث،  بالنقاط  الظفر 
املواعيد  للخو�ص  الهامة  املوؤ�سرات  اأحد 
اإثــراء  وبنية  مريح،  موقع  من  املقبلة 
جّيد  موقع  يف  للبقاء  املحقق  امل�سوار 

وم�سايرة كوكبة املطاردة.
اإجــراء  ر�سميا  تــاأكــد  اأخــر  �سياق  ويف 
اأمـــام عــني فــكــرون يف اجلولة  الــداربــي 
الـــعـــودة مبلعب  الــثــالــثــة مــن مــرحــلــة 
بعد  وذلــك  مليلة  بعني  خليفي  الزوبري 
مواجهة  لعب  على  االإدارتــــني  اإتــفــاق 
الذهاب واالإياب مبلعب عني مليلة وذلك 
واإنزالقات  �سغب  اأعمال  حلدوث  تفاديا 

بني اأن�سار الفريقني.

الالعب مرباح م�سالة ثالث املنتدبني 
والإدارة تتكفل بعالج غريب 

ه�سام �سريف يغلق الإنتدابات ولكناوي يعد بفتح �سفحة جديدة 

نقاط املوك منعرج هام لتعزيز م�سرية ال�سعود
 والداربي �سد عني فكرون يف عني مليلة
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وفاق �سطيف 

�إحتاد ب�سكرة 

�إحتاد �ل�ساوية

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

اأحمد اأمني. ب

فريد  بــاتــنــة  واليــــة  وايل  عــمــد 
حفل  الإقـــــامـــــة  حمــــمــــدي 

تكرميي مبقر الوالية 
�سرف  على  وذلـــك 

مـــديـــر الــ�ــســبــاب 
والـــــريـــــا�ـــــســـــة 
اإ�ــــســــمــــاعــــيــــل 
ـــة  ـــس ـــ� ـــري ـــوخ ب
ودعى جل روؤ�ساء 

الوالئية  االأندية 
�سمن  تن�سط  التي 

ومت  الريا�سات  خمتلف 
التكرمي  من  جانب  تخ�سي�ص 

على  حــازت  التي  ــديــة  االأن لبع�ص 
مراتب اأوىل يف بطوالتها باالإ�سافة 
الفرق  لكل  مــايل  دعــم  تقدمي  اإىل 
الريا�سية ومنها فريق الكاب وبلغت 
الوالية  وايل  قدمها  التي  املنحة 
حيث  مليون   300 للفريق  حممدي 
فرحات  الــفــريــق  رئي�ص  اإعــتــربهــا 
�سح  ظــل  يف  الكافية،  بغري  زغينة 
يف  الفريق  وجنـــاح  املالية  املـــوارد 
يتطلب  الـــذي  الــريــا�ــســي  مــ�ــســواره 

ــق على  ــري ــف ال لــتــ�ــســجــيــع  اأمــــــواال 
غاية  اإىل  النجاح  موا�سلة 
حتقيق الهدف امل�سطر 
وهــــــو الــ�ــســعــود 
فــالــرئــيــ�ــص اأكـــد 
ينتظر  كــــان  ــــه  اأن
مبلغا اأكرب كت�سجيع 
موا�سلة  يف  للفريق 
االإدارة  وكذا  العمل 
قال،  كما  باتت،  التي 
خالل  من  النادي  ت�سري 
ــك  اأمـــوالـــه اخلــا�ــســة وذل
ح�سبه،  مطوال  يــدوم  لن  اأمــر 
ومنه نا�سد زغينة ال�سلطات املحلية 

بتقدمي الدعم االإ�سايف.
امل�سري  املكتب  بــداأ  ذلك  مقابل  ويف 
من  االإنــ�ــســحــاب  يف  يفكر  للفريق 
ت�سيري الفريق جراء هذه الو�سعية 
باإمكانها  كــان  املحلية  فال�سلطات 
تقدمي دعم اأكرب للفريق خا�سة واأن 
الفريق يلعب على ال�سعود والبد من 

تثمني للجهود املبذولة.  

الإدارة م�ستاءة من قيمة اإعانة 
الوايل وتفكر يف الإن�سحاب..!

�سباب باتنة 

اأحمد اأمني. ب

ريا�ص عبيد )�ملدرب �مل�صاعد �ص. باتنة(:

عزز  املوك  على  "الفوز 
مكانتنا يف املقدمة و�سنحاول
 التاأكيد يف اجلولت القادمة"

لفريق  امل�ساعد  املـــدرب  اأكـــد 
�سباب باتنة عبيد ريا�ص عقب 
مباراة املوك باأن فريقه مطاَلب 
القادمة  ــات  ــاري ــب امل بــخــو�ــص 
اأي  تــفــادي  اأجــل  مــن  بجدية، 
وموا�سلة  �ــســارة  غــري  مفاجاأة 

امل�سوار يف
عن  وبعيدا  الــظــروف  اأح�سن 
ــابــات حــيــث ان  دائــــرة احلــ�ــس
الفوز على عني فكرون �سروري 
املقدمة  فـــرق  �ــســمــن  لــلــبــقــاء 
ال�سعود  ــة  ورق على  للتناف�ص 
كما ثمن التقني التون�سي الفوز 
املوك  اأمام  الذي حققه فريقه 
عززت  اأن  بعد  باملهم،  واعتربه 
املقدمة  يف  مكانتها  الت�سكيلة 
الرائد  مــن  قريبة  االآن  وهــي 
الرائد  عــن  تف�سلنا   ": ــال  وق
بالبقاء  �سمح  فالفوز  نقطتني 
واالإرتقاء  املقدمة  فرق  �سمن 
ال�سيء  اأن  كما  الو�سافة  اإىل 
الذي تركنا نرتقي اإىل مراتب 
اأننا  هــو  الرتتيب  يف  متقدمة 
نــلــعــب ونــحــن حمــافــظــني على 
ن�ساأ  مل  اإذ  وتركيزنا،  هدوئنا 
�سغطا  اأنف�سنا  على  نفر�ص  اأن 
على  �سلبا  ينعك�ص  اأن  �ساأنه  من 
الفني  الطاقم  اأن  كما  الفريق، 
كذلك مل يحاول يوما فعل ذلك 

مع الالعبني، و�سراحة املرتبة 
بالنظر  م�ستحقة  لنا  احلالية 
اإىل البداية املوفقة واملباريات 
ــاهــا يف  اجلـــيـــدة الـــتـــي قــدمــن
فقط  و�سنحاول  �سابقة،  فرتة 
القادمة  اجلــوالت  يف  تاأكيدها 
الالعبني  من  �سنطالب  اأننا  كما 
بتوخي احلذر وح�سد اأكرب عدد 
من النقاط التي ت�سمح للفريق 
باأريحية،  البطولة  بت�سيري 
املربجمة  املــبــاراة  من  انطالقا 
نهاية هذا االأ�سبوع بعني فكرون 
اأمام ال�سباب املحلي لكي نتفادى 
اأي مفاجاأة غري �سارة فاملباريات 
الأننا  �سهلة،  لي�ست  الــقــادمــة 
قوية،  فــرقــا  فيها  �ــســنــواجــه 
املباريات  هــذه  ت�سيري  ويجب 
بطريقة ذكية، وحماولة الفوز 
�سنلعبها  التي  الــلــقــاءات  بكل 
للرغبة  نظرا  القواعد  داخــل 
التي حتذو الالعبني وعزميتهم 
امل�سطر  ــهــدف  ال حتقيق  عــلــى 
متفائلون  اأننا  عليك  اأخفي  وال 
الهدف  حتقيق  على  بقدرتنا 
امل�سطر يف نهاية املو�سم ومتكني 
حظرية  اإىل  العودة  من  الكاب 
اإدراكــنــا  رغـــــــم  الكبـــــــــار 

�سعوبة املهمة". 

اأحمد اأمني. ب



بيت  يف  وتــتــ�ــســابــه  االأيــــــام  متـــر 
التي  للم�ساكل  وبالنظر  احلراكتة 
عجز  والــتــي  الفريق،  منها  يعاين 
حلول  اإيــجــاد  عن  الغيورين  بع�ص 
عاجلة لها ب�سكل اأ�سر بالنادي، الذي 
اإ�ستقالة  بعد  اأزمته  رهينة  اأ�سحى 
التي  بركاين  حليم  الرئي�ص  اإدارة 
العريق،  الفريق  معاناة  من  زادت 
و�سار م�سريه غام�سا وجمهوال، وهو 
اأن�ساره  م�ساعر  حرك  الذي  االأمــر 
وكل الغيورين على اللونني االأبي�ص 
روؤية  يتحملوا  مل  الذين  واالأ�ــســود 

االإحتاد وهو يغرق يف �سمت .
وحمبي  اأن�سار  طالب  جهته  ومــن 
النادي من امل�سوؤول االأول يف الوالية 

الذي  النادي  اإنقاذ  ق�سد  التدخل 
الهاوية  نحو  ثابتة  بخطى  ي�سري 
يف  االأخــري  للمركز  اإحتالله  بدليل 
بع�ص  اإ�ستغرب  كما  الرتتيب،  �سلم 
حمبي احلراكتة من ال�سمت الرهيب 
اجلمعية  واأع�ساء  البلدية  مل�سوؤيل 
تعبريهم  حــ�ــســب  الــذيــن  الــعــامــة 
اإكتفوا فقط بلعب دور املتفرج على 
ال�سيما  تغرق  وهي  النادي  �سفينة 
يف  العبيه  بع�ص  الزال  النادي  اأن 
امل�ستحقات  ب�سبب  مفتوح  اإ�ــســراب 
اىل  الفريق  تنقل  ولعل  العالقة 
املا�سية  اجلــولــة  يف  العيد  �سلغوم 
خري  االأوا�سط  من  اأغلبها  بت�سكيلة 

دليل على ذلك.

عادت ت�سكيلة �سباب قاي�ص 
بعد  ــات  ــب ــدري ــت ال جـــو  اإىل 
الطاقم  منحها  التي  الراحة 
مباراة  عقب  لالعبني  الفني 
الرائد  اأمام  املا�سية  اجلولة 
وجتدر  جــالل،  اأوالد  �سباب 
اأوني�سي  رفقاء  اأن  االإ�ــســارة 
وقع  على  خــ�ــســارة  تــكــبــدوا 
خلفت  والتي  كاملة  ثالثية 
الالعبني،  جميع  عند  تاأثرا 
التدريبات  ا�ستئناف  وبعد 
قام  الالعبني  جــل  بح�سور 

اجتماع  بعقد  الفني  الطاقم 
قبل ا�ستئناف احل�سة االأوىل 
ــب من  ــهــذا االأ�ــســبــوع وطــل ل

العبيه طي الهزمية املا�سية 
وو�سعها يف الن�سيان للتح�سري 
اجلــيــد ملــوعــد مـــبـــاراة هذا 

جد  تعترب  والــتــي  اخلمي�ص 
مهمة حني ي�ستقبل القاي�سية 
لتحقيق  ال�سويف  الت�سامن 
بنقاطها  ــفــوز  وال الدكليك 
القاي�سي  الرئي�ص  اأن  ناهيك 
يف كل ت�سريحاته واأكد على 
�سيلعب على هدف  اأن فريقه 
بتاأ�سرية  الظفر  وهــو  واحــد 
املجموعة  �سمن  الــ�ــســعــود 
املعنية بال�سعود التي �ستعرب 
الثاين  الوطني  الق�سم  اإىل 

املو�سم املقبل.

جنم  فــريــق  حققها  الــتــي  النتائج  بعد 
واحتل  الذهاب  مرحلة  خالل  تازوقاغت 
وعلى  نقطة   27 بر�سيد  الثالثة  املرتبة 
عني  جمعية  ــد  ــرائ ال عــن  نــقــاط   3 بــعــد 
قام  الذي  العمل  بف�سل  هذا  جاء  كر�سة، 
رما�ص،  را�سيم  املدرب  املو�سم  بداية  يف  به 
الفريق  مغادرة  االأخري  هذا  ف�سل  وبعدما 
اإدارة  ا�ستنجدت  البطولة  منت�سف  يف 
حممد  التون�سي  بن  بالثنائي  النمام�سة 
اللذان  يو�سف  بوعبيد  وامل�ساعد  ال�سغري 
اأكمال امل�سرية وعادت النتائج املوفقة وكما 
�سلف ذكره اأنهى النجم مرحلة الذهاب يف 
البطولة  توقف  خالل  ومن  الثالث،  املركز 

جيدا  عــادل  بلف�سل  القائد  رفقاء  ح�سر 
وبرمج الطاقم الفني بع�ص املباريات الودية 
التي كانت جد مهمة تكللت بانطالقة قوية 
فوزا  الذين حققوا  لع�سي�ص عامر  لرفقاء 
العودة  ملرحلة  االفتتاح  جولة  يف  عري�سا 

بفوز عري�ص على فريق �سباب امليلية على 
يف  النجم  و�سعت  التي  كاملة  ثالثية  وقع 
جمعية  فريق  مع  منا�سفة  الرتتيب  ريادة 

عني كر�سة مبجموع 30 نقطة لكل فريق.

موؤ�سرات  االأخــــرية  االأيــــام  حملت 
عقب  اأري�ص  ترجي  بيت  يف  اإيجابية 
املريكاتو  يف  عنا�سر  عـــدة  �ــســمــان 
ــن �ــســم اأربــعــة  الــ�ــســتــوي ومتــكــنــت م
دعا�ص  وبــن  بوتيغان  وهــم  عنا�سر 
بوادر  خلف  ما  وهو  وبو�سعيد  معر�ص 
الذين  االأن�سار  لــدى  ن�سبية  ارتياح 
على  القائمني  يف  الثقة  ا�ستعادوا 
موا�سلة  ـــل  اأج مــن  الــنــادي  �ــســوؤون 
املناف�سة على تاأ�سرية ال�سعود وف�سلت 
هذه  يف  الــتــامــة  الــ�ــســريــة  االإدارة 
املالية  االأزمــة  ب�سبب  وهذا  العملية 
كما  الفريق  على  مرت  التي  الكبرية 
كبري  �سح  عرف  التحويالت  �سوق  اأن 
من الالعبني الذي يتمتعون باخلربة 
على  اللعب  حتدي  ملواجهة  املطلوبة 
خ�سو�سا  االأول  اجلهوي  اإىل  ال�سعود 

الثالثة  املرتبة  يحتل  الفريق  واأن 
اجلهوي  لبطولة  العام  الرتتيب  يف 
الثاين وبذلك �سبطت االإدارة قائمة 

امل�ستقدمني نهائيا.
اأمــني  ـــدرب  امل عمد  فقد  ذلـــك،  اإىل 
االإدارة  مــن  الــطــلــب  اإىل  بــوخــلــوف 
الودية  املباريات  برجمة  من  تكثيف 
الكبري  التاأخر  لــتــدارك  حماولة  يف 
حيث  الــتــحــ�ــســريات،  يف  املــ�ــســجــل 
وديتني  مبارتني  الرتجي  �سيخو�ص 
قــبــل بـــدايـــة الــ�ــســطــر الـــثـــاين من 
و�ستكون  جماورة  فرق  اأمام  البطولة 
االأن�سب  الفر�سة  املــواجــهــات  ــذه  ه
عن  وا�سحة  نظرة  اخذ  من  للمدرب 
اجلدد وجتدر االإ�سارة اإىل اأن الفريق 
�سيدوم  باأري�ص  دخل يف ترب�ص مغلق 

حوايل اأ�سبوع.

العلمة  مــولــوديــة  ت�سكيلة  تــوا�ــســل 
من  االأوىل  اجلولة  ملباراة  حت�سرياتها 
يوم  واملــقــررة  للبطولة  العودة  مرحلة 
مبلعب  وهــــران  جمعية  اأمــــام  ال�سبت 
حت�سريات  وتــ�ــســري  بــوعــقــل،  احلــبــيــب 
باإ�ستثناء  مكتمل  �سبه  بتعداد  الفريق 
مقاطعا  مـــازال  الـــذي  �سايلة  ــع  ــداف امل
يف  رغبته  ب�سبب  الــفــريــق  لــتــدريــبــات 
يعود  اأن  املنتظر  ومــن  االأجـــواء،  تغيري 
وهذا  التدريبات  اإىل  اليوم  نهار  الالعب 
ال�ستوية  التحويالت  فــرتة  نهاية  بعد 
الت�سريح  ورقة  على  ح�سوله  عدم  بعد 
ترف�ص  التي  العلمة  مولودية  اإدارة  من 
التفريط يف خدمات الالعب حتت �سغط 

االأن�سار.
العار�سة  عــن  االأول  املــ�ــســوؤول  ويـــرى 
الفنية للفريق م�سطفى �سبع اأن ت�سكيلة 
اجلولة  ملــبــاراة  جــاهــزة  باتت  البابية 
النوعية  التح�سريات  بعد  وهذا  االأوىل 
التي قام بها الفريق خالل فرتة توقف 
عدم  مــن  الــرغــم  على  وهـــذا  البطولة 
الفرتة،  هــذه  يف  مغلق  ترب�ص  برجمة 
ورغم ذلك اإال اأن �سبع بدا متفائال بقدرة 
الت�سكيلة العلمية على العودة على االأقل 
بنقطة التعادل من وهران بغية حتقيق 
اإنطالقة موفقة ورفع معنويات الت�سكيلة 

قبل املباريات القادمة. 
وقررت اإدارة املولودية التنقل على منت 

اإىل وهران هذا اجلمعة  الفريق  حافلة 
على اأن يقيم الفريق يف اأحد فنادق هذه 
حتفيز  اأجل  ومن  املباراة،  ليلة  املدينة 
اإيجابية  بنتيجة  العودة  على  الالعبني 
اأمام جمعية وهران  يف لقاء يوم ال�سبت 
منحة  تخ�سي�ص  البابية  اإدارة  قــررت 
من  لالعبني  �سنتيم  ماليني   10 بقيمة 
�سي�ستفيد  حني  يف  الفوز،  حتقيق  اأجــل 
ماليني   05 بقيمة  منحة  من  الالعبون 

�سنتيم يف حال العودة بنقطة التعادل.
وتتجه اأنظار منا�سري مولودية العلمة 
والتي  العلمة  حمكمة  نحو  اليوم  نهار 
بالق�سية  يتعلق  فيما  حكمها  �ست�سدر 

للنادي  ال�سابق  الرئي�ص  رفعها  الــتــي 
اإبطال  اأجـــل  مــن  رقـــاب  �سمري  ــاوي  ــه ال
قام  والتي  منه  الثقة  �سحب  اإجــراءات 
بها اأع�ساء النادي الهاوي يف وقت �سابق، 
اأن ي�سمح باإنهاء  ومن �ساأن قرار العدالة 
امل�سريين  بني  القائم  االإداري  ال�سراع 
على  �سلبية  ــريات  ــاأث ت لــه  ــان  ك ـــذي  وال
اأن  علما  اجلــاري،  املو�سم  خالل  النادي 
التجارية  ال�سركة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص 
�سالح كراو�سي اأكد عن اإ�ستعداده للعمل 
ب�سورة عادية مع الرئي�ص راقب يف حال 

عودته لرئا�سة النادي.

الت�سكيلة  جاهزية  "�سبع" يوؤكد 
والعدالة تف�سل اليوم يف ال�سراع الإداري 

الطاقم الفني يطوي �سفحة اأولد جالل 
وي�سر على التدارك يف قادم اجلولت 

النجم يد�سن مرحلة الإياب باإنت�سار 
وي�سارك جمعية عني كر�سة يف ال�سدارة

الإدارة ت�سمن خدمات اأربع لعبني 
وتربمج ترب�سا مغلقا باأري�س 
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مقرب  م�سدر  اأمــ�ــص  ك�سف 
عني  �سباب  اإدارة  مــن 
م�سوؤويل  اأن  فــكــرون 
الـــــفـــــريـــــق ظــــلــــوا 
ــون الــزمــن  ــق ــاب ــس ــ� ي
ــني  ــب النـــــتـــــداب الع
جدد و�سبط التعداد 
نهاية  قبل  النهائي، 

ـــتـــحـــويـــالت  ــــــرتة ال ف
ليلة  منت�سف  ال�ستوية 

امل�سدر  ذات  ح�سب  و  اأمــ�ــص، 
اإىل قلب هجوم  فاإن حاجة الفريق 

بحكم  ــــن،  اأمي ظــهــري  و  خـــربة  �ــســاحــب 
النق�ص  ل�سد  اإليهما  ال�سديدة  احلاجة 
امل�سجل الذي �سجله املدرب ر�سيد ترعي 
حي  �سباب  �سد  ــرية  االأخ املباراة  خالل 
يكون  االإداري  الطاقم  اأن  م�سريا  مو�سى، 
الالعبني  هوية  يف  ف�سل  قد  اأم�ص  ليلة 

امل�ستهدفني 
ال�سياق، ك�سفت م�سادر ح�سنة  ويف ذات 
الظهري  اأن  نيوز"  اأورا�ـــص   " لـــ  االإطـــالع 
�سبق  ــــذي  وال الــعــيــد  ل�سلغوم  ــــن  االأمي
املو�سم  يف  ال�سباب  �سفوف  يف  لعب  وان 
على  اتفق  قــد  يكون  جعفري،  املا�سي 
بال�سالحف،  التحاقه  تفا�سيل  جميع 
من  ــثــاين  ال ال�سطر  يف  األـــوانـــه  وحــمــل 
البطولة لتدعيم اخلط اخللفي وتغطية 
احتياجات الفريق، ورغم امتالك االأخري 

لالعبني باإمكانهم اللعب يف هذا 
املركز، اإال اأنهم مل ي�ستغلوا 
منحت  الـــتـــي  الـــفـــر�ـــص 
الذهاب  مرحلة  يف  لهم 
فر�ص  من  يتمكنوا  ومل 
اأنف�سهم داخل املجموعة 
القائمون  الزال  الــتــي 
على  يـــراهـــنـــون  عــلــيــهــا 
وحتقيق  ــدي  ــح ــت ال ـــع  رف
االأهداف امل�سطرة  واملتمثلة 
يف  بعيدا  والــذهــاب  الــتــاألــق  يف 
باإحتالل  ــواة  ــه ال بطولة  مناف�سة 
اإحدى املراتب ال�سبعة االأوىل ، ما جعل 
م�ساألة تدعيم الدفاع بظهري اأمين �سرورة 

حتمية لتح�سني اخلط اخللفي.
ورقة  �سقوط  وبعد  ـــرى،  اأخ جهة  مــن 
ف�سلت  والـــذي  ــالوة  ع املــيــدان  متو�سط 
اإدارة جنم التالغمة االإحتفاظ به، فاإن 
اأمال القائمني على عملية اال�ستقدامات 
املهاجم  على  معلقة  بقت  الــفــريــق  يف 
اأكزيز، الذي يكون و�سل اىل عني فكرون 

�سهرة اأم�ص للتوقيع على عقده.
األوان   يذكر اأن الالعب �سبق واأن حمل 
اأحد  يكون  املقابل  يف  ق�سنطينة،  �سباب 
ــن غــلــيــزان قد  املــهــاجــمــني الــقــادمــني م
الفريق  رئي�ص  مع  اأم�ص  م�ساء  تفاو�ص 
منح  اأن  بــعــد  بــالــ�ــســالحــف،  لــاللــتــحــاق 

موافقته النهائية .

برج  يف  امل�سغر  ترب�سه  يف  تواجده  خالل  مليلة  عني  جمعية  فريق  يخو�ص 
اليوم حني يالقي فريق برج  اأم�سية  والبداية تكون  مبارتني وديتني  البحري 
البحري الذي ين�سط يف االأق�سام ال�سفلى وي�سعى من خاللها امل�سوؤول االأول عن 
العار�سة الفنية جلمعية عني مليلة اليامني بوغرارة الإعطاء الفر�سة لالعبني 
الذين مل ي�ساركوا كثريا يف املباريات الر�سمية من جهة واأخذ �سورة عن جتاوب 

العبيه مع طريقة العمل من جهة اأخرى.
كما برمج الطاقم الفني للجمعية مباراة ودية ثانية يوم ال�سبت املقبل تكون 
�سد اأحد الفرق النا�سطة يف املحرتفة االأوىل اأو الثانية ومل يك�سف حلد االآن 

عن هوية الفريق الذي �سيواجهه.
ويف ال�سياق نف�سه تراجعت اإدارت اجلمعية عن التعاقد مع املهاجم الكامريوين 
هامان ب�سبب عدم اإقتناع املدرب اليامني بوغرارة باإمكانياته لتعو�سه مبهاجم 

املولودية الكامريوين بوين الذي اأتى على �سكل اإعارة ملدة �ستة اأ�سهر.

 ا�سامة روين ر�سميا العب يف اجلمعية ملدة 18 �سهر
جنحت ادارة جمعية عني مليلة ام�ص يف اقناع املهاجم ا�سامة تبي حلمل قمي�ص 
الفريق ملدة 18 �سهرا قادما من وفاق �سطيف وبذلك يكون الالعب الثاين الذي 

ت�سمن االدارة املليلية خدماته بعد املهاجم الكامريوين بوين.

ق�سنطينة  مولودية  ت�سكيلة  طــوت 
تلقاها  التي  القا�سية  الهزمية  �سفحة 
حيث  باتنة،  �سباب  لقاء  يف  الفريق 
املــدرب  بقيادة  الفني  الطاقم  متكن 
معنويات  ــع  رف مــن  بلعريبي  ال�سعيد 
الفريق  اأن  على  تاأكيده  بعد  الالعبني 
بالنظر  الهزمية  هذه  ي�ستحق  يكن  مل 
للمردود املقدم من طرف الت�سكيلة، مع 
�سرورة الرتكيز جيدا على مباراة هذا 
بالنظر  ال�ساوية  اإحتــاد  اأمــام  ال�سبت 
ت�سكيلة  تبقى  حيث  املناف�ص  لــقــوة 
مطالبة  بلعريبي  ح�سب  املــولــوديــة 
ال�سيما  االإنت�سارات  �سكة  اإىل  بالعودة 
اأن املباراة مربجمة داخل الديار مبلعب 

ال�سهيد بن عبد املالك.  

ومن جانبه قرر رئي�ص املولودية عبد 
احلق دميغة مرا�سلة الرابطة وهذا من 
اجل النظر يف التجاوزات التي تعر�ص 
خالل  ال�سباب  لــقــاء  يف  الــفــريــق  لها 
ــن طـــرف ثالثي  ــة الــفــارطــة م ــول اجل

التحكيم.
ومن جانب اأخر طالبت اإدارة املولودية 
ــن الــالعــبــني �ــســرورة رد االإعــتــبــار  م
التي  الهزائم  �سل�سلة  بعد  الأنف�سهم 
الفارطة  اجلــوالت  يف  الفريق  تلقاها 
حيث يبقى من ال�سروري العودة ل�سكة 
االإنت�سارات لتفادي تو�سع الفارق اأكرث 
ظل  يف  جالل  اأوالد  �سباب  الرائد  عن 
رهان املولودية على ال�سعود يف املرتبة 

االأوىل. 

مروانة  يف  املدوي  ال�سقوط  بعد 
الرتتيب  جـــدول  يف  والـــرتاجـــع 
االأخرية  املرتبة  واحتالل  العام 
الأجــواء  تب�سة  وفــاق  فريق  عــاد 
التح�سريات حت�سبا للقاء اجلولة 
فيه  �سي�ستقبل  ـــذي  وال املقبلة 
الفجوج  ن�سر  �سيفه  الـــوفـــاق 
للوفاق  الفني  الطاقم  وي�سعى 
وجتهيزهم  الــالعــبــني  لتح�سري 
ت�سمح  ايجابية  نتيجة  لتحقيق 
بعودة الهدوء لبيت الفريق وقد 
و�سعية  حت�سينب  على  ت�ساعد 

النادي.
الفني  ــم  ــاق ــط ال يــعــمــل  حــيــث 
االأخطاء  ت�سحيح  على  للفريق 
لقاء  يف  الالعبني  فيها  وقع  التي 

اأمل مروانة.

اأغلقت اإدارة مولودية باتنة نهائيا ملف 
هالل  وهو  اآخــر،  مبهاجم  اال�ستقدامات 
اأمني الذي تقم�ص الوان احتاد خن�سلة يف 
املا�سي  املو�سم  يف  ولعب  الذهاب،  مرحلة 
املحرتفة  الرابطة  يف  ب�سكرة  الإحتـــاد 
ابناء  من  امــني  هــالل  يعد  كما  الثانية، 
فريق مولودية باتنة و�سبق له وان لعب 
للنادي االأبي�ص واالأ�سود يف لعدة موا�سم 
م�ست، ليكون رابع �سفقة للبوبية بعد كل 

من بو�سكريط وجفايل وبوخالفة.
هذا وتتوا�سل حت�سريات فريق مولودية 
الكتيبة  وخا�ست  الــقــادم  للقاء  باتنة 
اأم�ص  ع�سية  املــران  البي�ساء  االأورا�سية 

نوفمرب  اول  الريا�سي  باملركب  االأول 
 5 غياب  وعرفت  اال�ستئناف  ح�سة  يف 
منهم  البع�ص  غياب  ليتوا�سل   ، العبني 
من  بكل  االمــر  ويتعلق  اأم�ص  ح�سة  عن 

مزهودي وكنون و�سياب.
فار�ص  الــفــريــق  هـــداف  ح�سر  حــني  يف 
م�ساركة  عن  وتعذر  املدين  بالزي  �سنيقر 
ب�سبب  وهذا  التدريبية  احل�سة  زمالئه 
مقابلة  اآخر  يف  لها  تعر�ص  التي  ال�سابة 
الكاحل،  م�ستوى  على  تالغمة  نادي  �سد 
يف  �سنيقر  ي�سارك  ال  ان  املنتظر  ــن  وم
الفيالج  حتى يتعافى  القادم �سد  اللقاء 
لغيموز  يت�سنى  حتى  اال�سابة،  من  نهائيا 

وهي  اهمية  االكــرث  املقابلة  يف  اقحامه 
مقابلة �سباب باتنة يف الداربي االأورا�سي 
ــن مرحلة  م الــثــالــثــة  ــة  ــول حلــ�ــســاب اجل

االياب.
اأمني غيموز عرب عن  ومن جهته، املدرب 
من  مربرة  الغري  الغيابات  من  ر�ساه  عدم 
ان  غيموز  وياأمل  الالعبني،  بع�ص  قبل 
الروح  وتعود  ال�سرامة  االدارة  تفر�ص 
للمجموعة حتى يحقق ما قدم من اجله 

وهو اعادة البوبية ل�سكة االنت�سارات.

الإدارة تغلق ملف الإنتدابات بـ"هالل" 
والغيابات توؤرق غيموز قبل موقعة الفيالج 

الوفاق يتخطى 
نك�سة مروانة 

ويح�ســـر
 ملواجهة الفجوج 

بلعريبي يطوي �سفحة الكاب
 ويطالب بنقاط ال�ساوية 
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مولودية باتنة 
�سباب عني فكرون 

جمعية عني مليلة 
وفاق تب�سة

مولودية ق�سنطينة 

عبا�سي.ع

رفيق.ح

رفيق.ح

اأمري.ج

الإدارة ت�سابق الزمن يف ق�سية الإ�ستقدامات 
وجعفري يوقع ر�سميا لل�سالحف  

ل�سام تواجه اليوم �سباب برج البحري وديا  

بدري.ع

�سفوف  يف  ال�سابني  الالعبني  اأم�ص  اإلتحق 
م�ستغامن  برتجي  وقبايلي  خوين  اجلمعية 
النا�سط يف بطولة الهواة املجموعة الغربية 

على �سبيل االإعارة ملدة �ستة اأ�سهر.
جدير بالذكر اأن الالعبني ميلكان اإمكانيات 
يف  لهما  مو�سم  اأول  ويخو�سان  بها  باأ�ص  ال 

�سنف االأكابر.
رفيق.ح

اإعارة كل من خوين وقبايلي لرتجي م�ستغامن ملدة 6 اأ�سهر



ال�سادرة  اأملانيا،  �سحف  اهتمت 
ام�ص االأول االثنني على نتائج مباريات اجلولة الـ 

 3 الـ  االأيام  اأقيمت على مدار  التي  البوند�سليغا،  18 من عمر 
املا�سية. 

وحمل غالف �سحيفة "كيكر" عنوان "جمنون جديد"، يف اإ�سارة للرنويجي 
دورمتوند  بورو�سيا  بقمي�ص  م�سواره  ا�ستهل  الذي  هاالند،  اإيرلينغ 

خالل  بالبوند�سليغا  االأول  ظهوره  يف  "هاتريك"  ثالثية  بت�سجيل 
مواجهة اأوك�سبورغ.

للمناف�سة"،  اإ�سارة  جمدًدا..  "فرينر  بعنوان  ا  اأي�سً ال�سحيفة  جاءت  كما 
حيث األقت ال�سوء على ثنائية تيمو فرينر، التي قادت اليبزيغ للفوز على 

يونيون برلني )3-1(، موا�ساًل تربعه على عر�ص �سدارة البوند�سليغا.
 

"انتكا�سة  بعنوان   Berliner Morgenpost �سحيفة  وخرجت 
بايرن  يد  على  داره  عقر  يف  برلني  هريتا  �سقوط  بعد  وذلك  لهريتا"، 

ميونخ )4-0(.
عنوان  غالفها  حمل  فقد   Abendzeitung �سحيفة  ــا  اأم

يورغن  املدرب  رجال  ل�سقوط  اإ�سارة  يف  لكلين�سمان"،  "�سفعة 
كلين�سمان برباعية نظيفة على يد الفريق البافاري.

جنون هالند 
و�سفعة 

البايــرن 
يف واجهة 

�سحف اأملانيا

 ال�صحافة معـــــــــــــــــــــــر�ض
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جريمان،  �سان  باري�ص  جنم  مبابي،  كيليان  رف�ص 
�أن  موؤكًد�  �حلايل،  �لتوقيت  يف  م�ستقبله  مناق�سة 
ي�سعى للفوز مبزيد من �الألقاب مع فريق �لعا�سمة 

�لفرن�سية هذ� �ملو�سم.
وق�����ال م��ب��اب��ي يف ت�����س��ري��ح��ات ن��ق��ل��ه��ا م��وق��ع 
عن  يتحدث  "�لكل  �لفرن�سي:   "le10sport"
ذلك  حدث  �سغرًي�،  العًبا  كنت  عندما  م�ستقبلي، 
يف  نحن  �ملنا�سب،  �لوقت  هو  لي�ص  �الآن  لكن  ا،  �أي�سً

جانفي ، �إنه وقت ح�سا�ص للغاية يف �ملو�سم".
�لذي  مدريد،  لريال  رئي�سيا  هدفا  مبابي  ويعد 

ي�سعى بقوة خلطفه يف �ل�سيف �ملقبل.
وقلت  �سوؤ�لك  على  �أجبت  �أنني  "تخيل  و�أ�ساف: 
�سيًئا ما، فاجلميع �سيتحدث عن هذ� �الأمر، وهذ� 
لي�ص جيًد� بالن�سبة �إىل باري�ص �سان جريمان، و�أنا 

�الآن �أحد العبي �لفريق".
�لنادي على حتقيق مزيد  "�أريد م�ساعدة  وتابع: 
من  بالكثري  و�ل��ف��وز  �ملو�سم،  ه��ذ�  �لنجاحات  من 
�أن  يل  بالن�سبة  �جليد  من  لي�ص  لذلك  �الأل��ق��اب، 

�أحتدث عن م�ستقبلي".

لقد  �ساعدين،  �لنادي فقط الأنه  "�أفكر يف  و�أكد: 
لقد  عمري،  من  ع�سر  �لثامنة  يف  هنا  �إىل  و�سلت 
�سان  بف�سل  جنم  �أن��ا  و�الآن  موهبة،  جم��رد  كنت 

جريمان و�ملنتخب �لوطني".
تركيزي  كامل  ويف  هادًئا  �أبقى  �أن  "يجب  و�أمت: 
ما  �سرنى  �ملو�سم  نهاية  يف  ذلك  بعد  �لفريق،  مع 
ل�سان  ملك  فاأنا  �حل��ايل،  �لوقت  يف  لكن  �سيحدث، 

جريمان".
حول  �ل�سكوك  لتثري  مبابي  ت�سريحات  وت��اأت��ي 

��ستمر�ره مع باري�ص بعد �ملو�سم �جلاري.
�ملهاجم  ��ستعادة  يف  توتنهام  يرغب 
�لذي  بيل،  غاريث  �لويلزي 

 2013 �سيف  يف  �سفوفه  عن  رحل 
�إىل ريال مدريد، لكن و�سعه مل يعد 
�لقلعة  د�خ��ل  كان  كما  م�ستقر� 

�مللكية.
"�ل�سريجنيتو"  برنامج  وك�سف 
�الإ�سباين �ل�سهري على قناة )ميغا 
تي يف( �أن رئي�ص توتنهام، د�نييل 
ليفي، �لتقى يف مدريد بنظريه يف 
لبحث  برييز،  فلورنتينو  �لريال، 
خدمات  على  �حل�سول  �إمكانية 

بيل، �لبالغ من �لعمر 30 عاما.
�ملرة  لي�ست  �أن��ه��ا  �مل�سدر  و�أو���س��ح 
�ل�سبريز  فيها  يطلب  �لتي  �الأوىل 
�سفوفه  يف  ت��األ��ق  �ل��ذي  بيل،  �سم 

ل�ستة �أعو�م بني 2007 و2013.
و�أ�ساف �أن مدرب توتنهام، �لربتغايل 

�سم  �أي�سا  ح��اول  مورينيو،  جوزيه 
�جلناح �لدويل �لويلزي حينما كان 

مدربا يف �سفوف مان�س�سرت يونايتد.
م�ستوياته  �أف�����س��ل  بيل  ي��ق��دم  وال 
مع �ل��ري��ال و�أث���ار م��وؤخ��ر� ع��دد من 
دعم  ع��ل��ى  ح�سل  لكنه  �الأزم�����ات 
زيد�ن،  �لدين  زين  �لفرن�سي  مدربه 
كانت  م��ا  د�ئ��م��ا  �الإ���س��اب��ات  �أن  كما 

تد�همه خالل �ملو��سم �ملا�سية.

�سحفية  ت���ق���اري���ر  ك�����س��ف��ت 
بر�سلونة  رغبة  عن  �إ�سبانية، 
ب�سم  هجومه،  خط  تدعيم  يف 
�مل�ساب،  �سو�ريز  للوي�ص  بديل 
�ل�ستوية  �النتقاالت  ف��رتة  يف 

�جلارية.
عملية  ����س���و�ري���ز  و�أج��������رى 
جر�حية بالركبة، �ستبعده عن 
يعني  ما  �أ�سهر،   4 ملدة  �ملالعب 

�نتهاء مو�سمه مع �لبار�سا.

"موندو  ���س��ح��ي��ف��ة  وب��ح�����س��ب 
فاإن  �الإ�سبانية،  ديبورتيفو" 
�ال�سم �ملر�سح لتعوي�ص �سو�ريز، 
ه��و �ل��غ��اب��وين ب��ي��ري �إمي��ري��ك 
�آر�سنال،  مهاجم  �أوب��ام��ي��ان��غ، 
ه����د�ف �ل�����دوري �الإجن��ل��ي��زي 
هدفا  ب�22  �ملا�سي  �ملو�سم  يف 
ليفربول  )بالت�ساوي مع جنمي 

حممد �سالح و�ساديو ماين(.
مع  �أوب��ام��ي��ان��غ  ع��ق��د  وينتهي 
�آر����س���ن���ال ب��ان��ق�����س��اء �مل��و���س��م 
�لعددي  �لنق�ص  �أن  �إال  �ملقبل، 
�ل��غ��ان��رز يف  �ل���ذي ي��ع��اين منه 
�لفريق  وم��وق��ف  �مل��رك��ز،  ه��ذ� 
رمبا  �ملو�سم،  هذ�  بالربميريليغ 
�ل�سفقة  �إمتام  �إمكانية  ي�سعب 

خالل �ل�سهر �جلاري.
بر�سلونة  ف��اإن  للتقرير  ووفًقا 
م��ط��ال��ب ب��ت��ق��دمي ع���ر����ص ال 
�أجل ح�سم  يقاوم الآر�سنال، من 

�ل�سفقة يف جانفي �جلاري.
و�ستكون رغبة �لالعب حا�سمة 
ب�����س��ك��ل ك��ب��ري جت����اه �ل��ع��ر���ص 
طلبه  حالة  ففي  �لكتالوين، 
يف  �آر���س��ن��ال  �سيكون  �ل��رح��ي��ل، 
م��وق��ف ح���رج ل��ل��غ��اي��ة، ورمب��ا 
ي�����س��ط��ر �ل����ن����ادي �ل��ل��ن��دين 

للمو�فقة.

ك�سف تقرير �سحفي �إ�سباين ، عن 
�سم  يف  بر�سلونة  م�سوؤويل  رغبة 
�ملريكاتو  يف  م��دري��د  ري���ال  ه��دف 
غياب  لتعوي�ص  �جل��اري  �ل�ستوي 

لوي�ص �سو�ريز �مل�ساب.
و�أج������رى ���س��و�ري��ز ج���ر�ح���ة يف 
�لركبة، �ستبعده عن �ملالعب حتى 
�نتهاء  يعني  �ملقبل، مما  �سهر ماي 

مو�سمه مع بر�سلونة.
"�سبورت"  ���س��ح��ي��ف��ة  وب��ح�����س��ب 
�ملر�سح  �ال���س��م  ف��اإن  �لكتالونية، 
�ل�سريح  �مل��ه��اج��م  م��رك��ز  ل�سغل 
�جل���اري،  ج��ان��ف��ي  يف  برب�سلونة 
فرينر،  تيمو  �الأملاين  �لدويل  وهو 

مهاجم اليبزيغ.
ي�سعى  بر�سلونة  �أن  �إىل  و�أ�سارت 
حل�سم �ل�سفقة ل�ساحله يف �الأيام 
نهاية  ق��ب��ي��ل  �مل��ق��ب��ل��ة،  �لقليلة 

جانفي، مقابل 30 مليون يورو.
�الأ�سابيع  يف  فرينر  ��سم  و�رتبط 
ل�سفوف  ب��االن�����س��م��ام  �الأخ�����رية، 
�سيخلق  �لذي  �الأمر  مدريد،  ريال 
على  �لناديني  بني  ا  خا�سً �سر�ًعا 

�ملهاجم �لدويل �الأملاين.
وخا�ص فرينر 26 مبار�ة بقمي�ص 
هذ�  �مل�سابقات  جميع  يف  اليبزيغ 
هدًفا   25 �سجل  حيث  �مل��و���س��م، 

و�سنع 10 �آخرين.

تقدمه  م���ي���الن،  �إن����رت  �أع���ل���ن 
توتنهام  لنادي  ر�سمي  بعر�ص 
للتعاقد  �الإجنليزي،  هوت�سبري 
كري�ستيان  �ل���دمن���ارك���ي  م���ع 
�لفريق،  �إريك�سن، العب و�سط 

يف �ملريكاتو �ل�ستوي �جلاري.
�ملدير  �أو�سيليو،  بيريو  وق��ال 
�لريا�سي الإنرت، يف ت�سريحات 
���س��ب��ورت  "�سكاي  ل�����س��ب��ك��ة 
العب  "�إريك�سن  �إيطاليا": 
بعد  �ل���رد  ننتظر  نحن  م��ه��م، 

تقدمي عر�ص ر�سمي".
من  �لعديد  "هناك  و�أ���س��اف: 
�سم  يف  ترغب  �لتي  �الأن��دي��ة 

�إريك�سن، �إنه العب ر�ئع ونحن 
بكل  نلعب  ب��ه،  �ل��ف��وز  ن��ح��اول 

�أور�قنا معه". 
وي��ن��ت��ه��ي ع��ق��د �إري��ك�����س��ن مع 
ت��وت��ن��ه��ام ب��ن��ه��اي��ة �مل��و���س��م 
�جل�������اري، ح��ي��ث رف�������ص كل 
للتجديد،  �ل�سبريز  حم��اوالت 
جديدة  جتربة  خلو�ص  �سعًيا 

خارج �إجنلرت�.
تقا�سي  يف  توتنهام  وي��رغ��ب 
20 مليون يورو، لال�ستغناء عن 

�لالعب يف جانفي �جلاري.

ح�سم  من  ميالن،  �إن��رت  �ق��رتب 
���س��ف��ق��ة �ل��ت��ع��اق��د م���ع الع��ب 
ت�سيل�سي، لين�سم للنري�تزوري 
خ�����الل ف�����رتة �الن���ت���ق���االت 

�ل�ستوية �جلارية.
�سبورت  "�سكاي  �سبكة  وذكرت 
�أن فيكتور مو�سي�ص،  �إيطاليا"، 
�إيطاليا  ت�سيل�سي، و�سل  العب 
��ستعد�ًد�  �الإثنني،  يوم  م�ساء 
�لطبية  �لفحو�سات  الإج��ر�ء 

ومن ثم توقيع �لعقود.
�ل��ن��ي��ج��ريي  �أن  و�أ����س���اف���ت 
يف  �لطبي  �لفح�ص  �سيجري 

�إنرت ميالن.

�ملدير  �أو�سيليو،  بيريو  وك��ان 
تو�سل  �أك��د  الإن��رت،  �لريا�سي 
ت�سيل�سي  مع  التفاق  �ل��ن��ادي 
وق��ال:  مو�سي�ص،  �سم  ح��ول 
"لقد �تفقنا مع ت�سيل�سي ب�ساأن 

فيكتور".
و�أ�ساف "نحن نقيم �ملوقف، قد 
يكون فر�سة، لكن من �الأف�سل 

�النتظار قبل قول �ملزيد". 
ت�سيل�سي  من  مو�سي�ص  و�نتقل 
�إىل �سفوف فرنبخ�سه �لرتكي 
يف جانفي 2019 �ملا�سي، على 

�سبيل �الإعارة.

كافاين ورا�سفورد يتحكمان 
يف وجهة األكا�سري

على  م�سيطًر�  �لغمو�ص  ي���ز�ل  ال 
مهاجم  �أل��ك��ا���س��ري،  ب��اك��و  م�ستقبل 
�الأنباء  ظل  يف  دورمتوند،  بورو�سيا 
�لتي تفيد بقرب رحيله عن �لنادي 

�الأملاين. 
�سبورت  "�سكاي  ل�سبكة  ووف���ًق���ا 
ماز�لت  �ألكا�سري  وجهة  فاإن  �أملانيا"، 
مع  �سيما  ال  �الآن،  حتى  جمهولة 

تعدد �خليار�ت �ملتاحة �أمامه.
و�أ�سارت �ل�سبكة �إىل �إمكانية عودة 
بو�بة  عرب  لليغا  �الإ�سباين  �لدويل 
فريقه �الأ�سبق، فالن�سيا، �لذي يعد 
تقدم  ع��دم  رغ��م  ل��ه،  مثالًيا  خياًر� 
حتى  ر�سمي  ع��ر���ص  ب���اأي  �الأخ���ري 

�الآن.
ك��م��ا ي��ب��ق��ى خ��ي��ار �الن��ت��ق��ال �إىل 
ف�سل  ح��ال  قائًما،  مدريد  �أتلتيكو 
نادي �لعا�سمة �الإ�سبانية يف �لظفر 
مهاجم  كافاين،  �إيدن�سون  بتوقيع 
جانفي  يف  ج��ريم��ان،  ���س��ان  باري�ص 

�لرئي�سي  �ل��ه��دف  �أن��ه  �إذ  �جل���اري، 
�مل��ريك��ات��و  يف  ل��ل��روخ��ي��ب��الن��ك��و���ص 

�ل�ستوي.
وح������ال ف�����س��ل �ن���ت���ق���ال �ل�����دويل 
و�ن���د�  ملعب  �إىل  �الأوروغ����وي����اين 
�ألكا�سري  ف����اإن  م��ي��رتوب��ول��ي��ت��ان��و، 
�سي�سبح �لبديل �الأن�سب لدى �ملدرب 

�الأرجنتيني دييغو �سيميوين.
لتفكري  ��ا  �أي�����سً �إم��ك��ان��ي��ة  وه��ن��اك 
العب  �سم  يف  يونايتد  مان�س�سرت 
بعد  �سيما  ال  �ل�����س��اب��ق،  بر�سلونة 
ر��سفورد  ماركو�ص  مهاجمه  تعر�ص 
الإ�سابة قد تبعده لفرتة طويلة عن 
�ملالعب، لي�سبح �ألكا�سري حاًل مثالًيا 

لتعوي�سه.
�ألكا�سري  م�����س��ارك��ة  ف��ر���ص  وب��ات��ت 
�سبه  دورمتوند  مع  �أ�سا�سية  ب�سفة 
ناديه  تعاقد  بعد  ال�سيما  معدومة، 
�إيرلينغ  �ل��رنوي��ج��ي  �مل��ه��اج��م  م��ع 

هاالند هذ� �ل�ستاء.



قرب  الــواقــعــة  الــهــادئــة  البلدة  تلك  تــبــدو 
يزيد  ال  والتي  االأملانية،  الت�سيكية  ــدود  احل
2700 ن�سمة، م�سقطا لراأ�ص  عدد �سكانها على 
الدوالر ومكانا ال توجد فيه هذه العملة فعليا 

يف الوقت ذاته.
على اأي حال، من املحتمل اأال تكون قد �سمعت 
عن هذه البقعة من العامل من االأ�سل، اأو َعِلمت 
اأنها ت�سكل اأحد اأحدث املواقع التي اأُْدِرَجت على 
اأكرث  العاملي.  للرتاث  اليون�سكو  منظمة  قائمة 
من ذلك، قد ال ت�سي جولتك يف اأنحاء البلدة، 
التي يوجد بها �سارع واحد وال تزال تعاين من 
َتِبعات انهيار ال�سيوعية ويزيد فيها عدد اأماكن 
اللهو على م�سارفها، باأنها املكان الذي ن�ساأت فيه 
ما  �سرايني  يف  حاليا  القوة  ت�سخ  التي  العملة 

ميكن اأن يو�سف بالعامل احلر.
ــالــدوالر،  ب مرتبطا  يــبــدو  هــنــاك  �ــســيء  فــال 
ع�سر  طــراز  على  املُ�سيدة  العتيقة  املباين  ال 
التي  القلعة  وال  القوطي،  الطراز  اأو  النه�سة 
الكبري  العدد  وال  ع�سر،  ال�ساد�ص  للقرن  تعود 
يف  الواقع  الــوادي  يف  املوجودة  املنتجعات  من 

ياخيموف.
ومن بني املنده�سني لعلمي بتاريخ هذه البقعة، 
مي�سال اأوربان امل�سوؤول عن اإحدى املنظمات غري 
الهادفة للربح يف البلدة، الذي قال يل مت�سائال 
اإعالن  اأو  اإ�سارة  ما من  "كيف متكنت من ذلك؟ 
وغالبية  ــر،  االأم هذا  عن  يك�سف  مكان  اأي  يف 
من يعي�سون هنا ال يعرفون" �سيئا عن ارتباط 

بلدتهم بتاريخ الدوالر االأمريكي.
واأ�ساف، وهو يقودين عرب درج مظلم اإىل قبو 
املتحف: "لي�ص لبلدة اأخرى يف العامل من تلك 
مثل  كبري  تاأثري  التعدين،  يف  اأهلها  يعمل  التي 

ذاك الذي لياخيموف، لكننا ن�سينا تاريخنا".
حتى  التعدين  مع  البلدة  ق�سة  بــداأت  وقــد 
بفعل  وذلــك  احلــديــث،  ب�سكلها  ن�ساأتها  قبل 
اأرا�سيها  يف  الف�سة  من  كبرية  كميات  اكت�ساف 
عام 1516. وقتذاك اأطلق نبيل حملي ذو روح 
�سليك،  هريونيمو�ص  الكونت  ُيدعى  مقدامة، 
كلمة  وهــي  يواخيم�ستال،  ا�سم  املنطقة  على 
وذلك  يواخيم"،  "وادي  باالإجنليزية  تعني 
العذراء  ال�سيدة مرمي  والد  يواقيم،  ا�سم  على 
وجد ال�سيد امل�سيح، الذي يعتربه عمال املناجم 

يف املنطقة القدي�ص الراعي لهم.
كما   - تتاألف  اأوروبـــا  كانت  الــفــرتة  تلك  يف 
يقول املوؤرخ يارو�سالف اأوخيك�ص - من عدد مما 
"حكام  "الدول املدينة" التي يقودها  ُيعرف بـ 
ويو�سح  ال�سلطة".  على  يتناف�سون  حمليون 
عملة  وجود  عدم  ظل  "يف  بالقول:  اأوخيك�ص 
نقدية موحدة يجري التعامل بها )يف املناطق 
�سك  كان  احلكام،  هــوؤالء  عليها(  ي�سيطر  التي 
اأكرث  اأحــد  ي�سكل  بــه،  خا�سة  عملة  اأحــدهــم 
الطرق فاعلية، التي ميكن له من خاللها تاأكيد 

�سيطرته، وذلك ما فعله �سليك".
املجل�ص  منح   ،1520 يناير  من  التا�سع  ففي 
�سليك  الكونت  بوهيميا  ملنطقة  الت�سريعي 
خا�سة  ف�سية  عمالت  ب�سك  ر�سميا  ت�سريحا 
به. يف البداية، �سمى الرجل عملته اجلديدة 
ا�سم "يواخيم �ستاالر�ص"، وقرر اأن ُيو�سع على 
�سورة  و�سع  مع  يواقيم،  �سورة  وجهيها  اأحــد 
اأ�سد من اأ�سود بوهيميا على الوجه االآخر. لكن 

َر اال�سم اإىل "تاالر''. �سرعان ما اْخُت�سِ
لقيمة  فيه  الوحيد  املُــحــدد  كــان  ع�سر  ويف 
التي حتتوي  املعدن  كمية  يتمثل يف  اأي عملة، 

عليها، قام �سليك باأمرين ذكيني ل�سمان انت�سار 
وُقطرها  وزنها  جعل  اأولهما  وبقائها،  عملته 
كانت  ف�سية  عــمــلــة  وقــطــر  لــــوزن  ممــاثــلــنْي 
اأوروبــا  اأنحاء  غالبية  يف  وقتذاك  ُت�ستخدم 
االأخرى  املمالك  قبول  جعل  ما  وهو  الو�سطى، 
اأكرث  اأرا�سيها  يف  "تاالر"  الـ  لتداول  املجاورة 
عملته  من  �سك  اأنــه  ذلــك،  من  االأهــم  �سهولة. 
�سهده من  العامل قد  كان  اأكرب مما  هذه، عددا 

اأي عملة اأخرى يف ذلك الوقت.
ـــنـــوات، حتــولــت  �ـــس  10 ـــن  م اأقـــــل  وخـــــالل 
نحو  يقطنها  �سغرية  قرية  من  يواخيم�ستال 
يف  للتعدين  مركز  اأكــرب  اإىل  �سخ�سا   1050
�ساخبة  بقعة  واأ�سبحت  الو�سطى،  اأوروبــــا 
األف   18 اإىل  �سكانها  عــدد  ي�سل  باحلركة، 
فيها  يعمل  للف�سة،  منجم  األــف  وت�سم  ن�سمة 

�سخ�ص.  8000
يواخيم�ستال  اأ�سبحت   ،1533 عام  وبحلول 
يكد  ومل  بــراغ.  بعد  بوهيميا  مدن  اأكــرب  ثاين 
حتى  يحل،  ع�سر  ال�ساد�ص  الــقــرن  منت�سف 
انت�سرت  التي   - "تاالر"  الـ  عمالت  عدد  كان 
من  �سكها  مت  بعدما  اأوروبـــا  اأنحاء  خمتلف  يف 
 - البلدة  هذه  مناجم  من  امل�ستخرجة  الف�سة 
ح�سبما  عملة،  مليون   12 بـ  ُيقدر  ما  ناهز  قد 
ما  عدد  اأن  ذلك  ويعني  اأوربــان.  مي�سال  يقول 
عملة  اأي  من  �سكه  مت  مما  اأكرث  كان  منها  �ُسَك 

اأخرى �سهدتها القارة حينذاك.
ومل تلبث خمزونات الف�سة القابعة حتت ثرى 
"تاالر"  الـ  عملة  لكن  ن�سبت،  اأن  يواخيم�ستال 
كانت قد باتت معروفة جيدا يف اأرجاء اأوروبا 
كانت  اأنها  حد  اإىل   ،1566 عام  بحلول  كافة 
االإمرباطورية  اختيار  عليها  وقع  التي  العملة 
معني  حجم  لتحديد  �سعت  عندما  الرومانية، 
ووزن بعينه من الف�سة، لكل العمالت املعدنية 
يف  وقــتــذاك  متداولة  كانت  التي  املختلفة، 

االأرا�سي اخلا�سعة ل�سيطرتها.
واأ�ساف اأوربان يف هذا ال�سياق: "ولنحو 300 
عام مقبلة، �سممت الكثري من الدول يف خمتلف 
`تاالر`.  الـ  غرار  على  عمالتها  العامل  اأنحاء 
تكون  اأن  يف  العملة،  هــذه  ــداأت  ب ما  و�سرعان 
يل  قال  هنا".  عن  بعيدا  اخلا�سة  حياتها  لها 

الرجل هذه الكلمات، وهو يحدق عرب االأ�سطح 
باجتاه  ياخيموف  لبيوت  ال�سدئة  املعدنية 
قلعة �سليك وكذلك �سوب البئر ال�سخم اأبي�ص 
يف  بانتظام  يعمل  يزال  ال  منجم  الأقدم  اللون 
اأوروبا باأ�سرها، وهما املَْعَلمان اللذان ال يزاالن 

يطالن على البلدة حتى اليوم.
امللوك واحلكام بت�سميم عمالتهم  ومل يكتف 
بل  "تاالر"،  الـــ  ت�سميم  غــرار  على  اخلا�سة، 
عن  عبارة  اأي�سا  اأ�سماوؤها  تكون  اأن  اخــتــاروا 
ترجمة ال�سم هذه العملة باللغات ال�سائدة يف 
ممالكهم. وهكذا حتول الـ "تاالر" يف الدمنارك 
الـ  واأ�سبح  "دالري"،  الـ  اإىل  وال�سويد  والرنويج 
"داللرو"،  الـ  اإيطاليا  ويف  اأي�سلندا،  يف  "داِلر" 
ويف بولندا الـ "داالر"، ويف اليونان الـ"تالريو"، 

واأخريا الـ"تالري" يف املجر.
اأفريقيا،  اإىل  ذلك  "تاالر" بعد  الـ  و�سل  وقد 
وموزمبيق  وكينيا  اإثيوبيا  يف  تداوله  مت  حيث 
وتنزانيا، كما �سملت املناطق التي ا�ْسُتخِدَم فيها 
والهند،  العربية  اجلزيرة  �سبه  اأنحاء  غالبية 
ذلك البلد الذي ظلت هذه العملة متداولة فيه 

على مدار القرن الع�سرين.
الر�سمية يف  العملة  2007، ظلت  وحتى عام 
عملة  تزال  ال  فيما  "توالر"،  ُتدعى  �سلوفينيا 
الوقت  ويف  "تاال".  ا�سم  حتمل  �ساموا  دولــة 
رومانيا  مــن  كــل  عمالت  ا�سماء  تعني  نف�سه، 
"ليف" والـ  "ليو" والـ  الـ   - ومولدوفا  وبلغاريا 
يف  وذلــك  اأ�سد،  كلمة   - الرتتيب  على  "ليو" 
اإ�سارة اإىل االأ�سد الذي ُطِبَع على اأحد وجهْي الـ 

عام.  500 "تاالر" قبل 
االأمريكية  العملة  ال�سم  املبا�سر  االأ�سل  لكن 
التي كان ُتدعى  الهولندية،  العملة  ا�ْسُتِمَد من 
وُتخت�سر  االأ�ــســد(  )دوالر  اأو  داالر"  "لوي 
ال  الهولندية  املفردة  هذه  اأن  اإذ  "داالر"،  اإىل 
تختلف كثريا يف نطقها عن نطق كلمة "دوالر" 

باالإجنليزية.
اأوىل  و�سول  وبعد  ع�سر،  ال�سابع  القرن  ففي 
مــوجــات الــهــجــرة الــقــادمــة مــن هــولــنــدا اإىل 
حتمل  كانت  اأمريكا  يف  هولندية  م�ستعمرة 
ا�سم "نيو اأم�سرتدام"، انت�سرت عملة الـ "داالر" 
"امل�ستعمرات  بـــ  وقــتــذاك  ُيــعــرف  ــان  ك مــا  يف 
ذلك  بعد  �سكلت  التي  وهــي  ع�سرة"،  الــثــالث 
الواليات املتحدة. وبداأ امل�ستوطنون الناطقون 
هذه  على  دوالر  ا�سم  اإطالق  يف  باالإجنليزية، 
ذات  ــرى  االأخ الف�سية  العمالت  وكل  العملة، 
كانت  اإ�سبانية  عملة  ذلك  يف  مبا  نف�سه،  الوزن 
متداولة على نطاق وا�سع حينذاك، وكان ُيطلق 

عليها ا�سم "قطعة الثمانية".
اأ�سبح الدوالر عملة ر�سمية   ،1792 ويف عام 

للواليات املتحدة، وهو 
ما ال يزال قائما حتى 
تلك  ووا�ــســلــت  االآن. 
من  امل�ستوحاة  العملة 
م�سريتها  "تاالر"،  الـــ 
لت�سل  كوكبنا،  عــرب 
اإىل بقاع مثل ا�سرتاليا 
و�سنغافورة  وناميبيا 

وفيجي.
لكنني عندما خرجت 
القبو  من  ُم�سيفّي  مع 
متحف  حتــت  القابع 
ل�سك  امللكية  "الدار 
وتوجهت  العملة"، 

اإىل برج مراقبة ع�سكري قريب يحيطه �سياج 
يكون  رمبا  اأنــه  َعِلَمت  ال�سائكة،  االأ�سالك  من 

ملناجم هذه البلدة، تاريخ اأكرث قتامة.
فبعد تقل�ص خمزونات هذه البلدة الت�سيكية 
من الف�سة، بداأ عمال املناجم يف العثور َعَر�سا 
اإىل  قادت  ال�سواد،  �سديدة  غام�سة  مادة  على 
حدوث زيادة مثرية للقلق، يف حاالت االإ�سابة 
هذه  على  ــق  ــِل واأُْط املميتة.  الــرئــة  بــاأمــرا�ــص 
"بي�سبلينده"، وهي كلمة موؤلفة من  املادة ا�سم 
"احلظ العاثر" باللغة  جزئني، يعني اأحدهما 

االأملانية.
الفيزيائية  العاملة  اكت�سفت   ،1898 عام  ويف 
 - البلدة  ملناجم  فح�سها  خالل   - كــوري  مــاري 
"الدوالرات  منها  �ُسكت  التي  اخلــام  ــادة  امل اأن 
عن�سرين  على  حتــتــوي  الــعــامل،  يف  االأوىل" 
اإ�سعاعيني جديدين، هما الراديوم والبلونيوم. 
كوري،  يــدْي  ت�سويه  اإىل  االكت�ساف  هذا  اأدى 
يف  وجعلها  وفاتها،  اإىل  املطاف  نهاية  يف  وقاد 
نوبل.  بجائزة  تفوز  امــراأة  اأول  نف�سه  الوقت 
ثاين  البلدة  ت�سهد  اأن  اإىل  ذلــك،  اأف�سى  كما 
عندما  اأرا�ــســيــهــا،  يف  يقع  متوقع  غــري  ــدث  ح
حتولت املناجم التي وفرت املادة اخلام الأ�سهر 
الت�سلح  �سباق  ميد  م�سدر  اإىل  العامل،  يف  عملة 

النووي، بالوقود الالزم ال�ستمراره.
اأ�سبحت  لذلك،  التالية  العقود  مــدار  فعلى 
اأُعــيــد  الــتــي  يــاخــيــمــوف،  يف  الف�سة  مــنــاجــم 
اأُغلقت  قد  كانت  بعدما  حينذاك  افتتاحها 
يف  للراديوم  االأول  امل�سدر  الف�سة،  ن�سوب  اإثر 
على  بتجارب  النازيون  وقــام  باأ�سره.  العامل 
ودّون  بل  البلدة،  تلك  يف  نووي  مفاعل  اإقامة 
"اأبو القنبلة النووية" جيه روبرت .اأوبنهامير 
الغنية  يواخيم�ستال  مناجم  ب�ساأن  اأطروحته 

باليورانيوم.
التي   - ت�سيكو�سلوفاكيا  ا�ستعادت  اأن  وبعد 

انق�سمت بعد ذلك بعقود اإىل ت�سيكيا و�سلوفاكيا 
اإثر  اأملانيا  من  املنطقة  هذه  على  ال�سيطرة   -
عليها  اأطلقت  الثانية،  العاملية  احلرب  انتهاء 
الناطقني  ال�سكان  وطــردت  ياخيموف،  ا�سم 
لقرون  فيها  عــا�ــســوا  ممــن   - منها  بــاالأملــانــيــة 
وقعت  كما  حملهم.  ت�سيك  �سكانا  واأحــلــت   -
الزعيم  مع  �سرية  اتفاقية  ــذاك  اآن احلكومة 
مبوجبها  حتولت  �ستالني،  جوزيف  ال�سوفيتي 
الرو�سية،  العمل  مع�سكرات  اأحــد  اإىل  البلدة 

التي كان الواحد منها ُيعرف بـ "الغوالغ ".
ويقول مي�سال اأوربان يف هذا ال�ساأن: "اأدى ذلك 
لبدء فرتة مو�سومة ب�سوء الطالع يف تاريخنا". 
امل�سار  الغابات، على طول  الرجل عرب  وقادين 
حتت  كيلومرتا   8.5 بطول  حديثا  ُد�ِسن  الذي 
اأثر  يقتفي  ــك  وذل ياخيموف،  "جحيم  ا�سم 
يف  القابعة  الف�سة  مناجم  حتويل  مــراحــل 
وادي هذه البلدة الت�سيكية، اإىل مع�سكر عمل 
اأوربــان  ا�ستطرد  اجلــولــة،  ــالل  وخ �سوفيتي. 
قائال: "قبل احلرب، كان املقيمون هنا فخورين 
تغري  عندما  لكن  للدوالر.  باخرتاعهم  للغاية 
ال�سكان، �ساعت الذكريات اخلا�سة بهذا االأمر، 
رو�سيا  مل�ساعدة  املناجم  وا�ْسُتِغَلت 
قنبلة  تطوير  على 

نووية".
قنبلة  اأدت  فبعدما 
من   - ـــر  ـــامي ـــه ـــن اأوب
 - الفعلية  الــوجــهــة 
ال�ستار  اإ�ــســدال  اإىل 
العاملية  احلــرب  على 
قرابة  اأُْر�ِسَل  الثانية، 
ال�سجناء  من  األفا   50
ال�سوفيت  ال�سيا�سيني 
يف  يـــاخـــيـــمـــوف  اإىل 
الــــفــــرتة بــــني عــامــي 
1949 و1964، وذلك 
اليورانيوم  ال�ستخراج 
و�سحقه وحتميله للنقل اإىل االحتاد ال�سوفيتي 
ال�سابق، وذلك لتزويد الرت�سانة النووية لهذا 
رمزْين  اأقــوى  اإن  القول  ميكن  ولــذا  به.  البلد 
وهما  العامل،  يف  والقوة  بال�سلطة  يرتبطان 
هذه  من  جاءا  قد  النووية،  والقنبلة  الــدوالر 
والتي  بالتعدين،  وال�سهرية  الغريبة  البلدة 

تقبع يف اأح�سان تالل منطقة بوهيميا.
ياخيموف  بلدة  الوقت احلا�سر، ال تزال  ويف 
وامل�سطرب.  ال�ساخب  ما�سيها  مــع  تت�سارع 
حمل  حتل  ــداأت  ب اخل�سرة  دائمة  فاالأ�سجار 
عن  الناجمة  النفايات  من  الهائل  الكم  ذاك 
العمل يف املناجم، الذي كان ي�سوه �سورة واديها 
القرن  يف  �ُسّيدت  التي  املنازل،  اأما  ال�سابق.  يف 
التا�سع ع�سر وُغطيت نوافذها واأبوابها باألواح 
على  واحــتــوت  احلــمــايــة  ــص  ــرا� الأغ خ�سبية 
روا�سب �سامة من اليورانيوم، فُيعاد اإليها ببطء 

بهاوؤها ال�سابق.
وهو   - �سوفورنو�ست  ي�سخ  نف�سه،  الوقت  ويف 
قيد  تـــزال  ال  الــتــي  ياخيموف  مناجم  اأخـــر 
الف�سة  كميات  قدميا  وفــر  ــذي  وال الت�سغيل، 
"اجلد"  الالزمة ل�سك العملة التي تعد مبثابة 
االأكرب للدوالر- في�سخ االآن املياه التي حتتوي 
املنتجعات  من  ثالثة  اإىل  م�سعة،  عنا�سر  على 
تعلن  والتي  واحــد،  اآن  يف  والغريبة  الباذخة 
غاز  على  املحتوية  باملياه  "عالج  توفري  عــن 

الرادون".
ورغم اأن هذه البلدة الت�سيكية ال تزال تخلو 
باأن  املُحقة  مطالبتها  تــوؤكــد  ــارة،  ــس اإ� اأي  مــن 
ُيعرتف بها مهدا للدوالر، فاإنك اإذا زرت متحف 
القائمني  و�ساألت  العملة"،  ل�سك  امللكية  "الدار 
عليه عن جديدهم الإحياء الذكرى اخلم�سمئة 
ورقة  بفخر  عليك  ف�سيعر�سون  احلــدث،  لهذا 
�سورة  حتمل  ــدوالر،  ال فئــــــة  من  جديــــــدة 

جورج وا�سنطن.
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رغم اأن هذه البلدة الت�سيكية ل تزال تخلو من اأي اإ�سارة، توؤكد مطالبتها املُحقة 
باأنها مهدا للدولر، فاإنك اإذا زرت متحف"الدار امللكية'' ، و�ساألت القائمني عليه 
عن جديدهم لإحياء الذكرى اخلم�سمئة لهذا احلدث، ف�سيعر�سون عليك بفخر 

ورقة جديدة من فئة الدولر حتمل �سورة جورج وا�سنطن

بداأ امل�ستوطنون الناطقون 
بالإجنليزية، يف اإطالق ا�سم 

دولر على هذه العملة، وكل 
العمالت الف�سية الأخرى 

ذات الوزن نف�سه، مبا يف ذلك 
عملة اإ�سبانية كانت متداولة 

على نطاق وا�سع حينذاك

تعرف على البلدة التي اخرتعت الدولر 
�ضاعدت رو�ضيا على �ضناعة القنبلة النووية..

ي�صكل الدولر الأمريكي العملة الأكرث انت�صارا يف العامل، فبح�صب �صندوق النقد 
فظ به 62 يف املئة من الحتياطيات املالية على �صطح كوكبنا، وهو  الدويل حتحُ
والني  باليورو  املحفوظة  املماثلة  الأجنبية  الحتياطيات  �صعف  على  يزيد  ما 
جمتمعة. بجانب ذلك، تتبنى 31 دولة الدولر عملة ر�صمية، اأو �صمت عمالتها 
على ا�صمه. ويربط اأكرث من 66 بلدا قيمة عملته املحلية بالدولر، الذي يحُقبل 

ال�صمالية  كوريا  مثل  العامل،  من  متوقعة  وغري  نائية  مناطق  يف  به  التعامل 
النت�صار  هذا  ورغم  ال�صمايل.  القطب  يف  الأبحاث  حمطات  وكذلك  و�صيبرييا 
الوا�صع، فاإن املفارقة تتمثل يف اأنه من بني البقاع القليلة، التي ل يحُ�صمح فيها 
بالتعامل بالدولر، بلدة ت�صيكية حتمل ا�صم ياخيموف، رغم اأنها ت�صكل "م�صقط 

راأ�س" هذه العملة قبل 500 عام، وحتديدا يف يناير من عام 1520.



وزادت خماوف مواطني والية خن�سلة 
اإىل  ال�سرعية  غري  الهجرة  حتول  من 
اأبناءهم،  عقول  على  ت�سيطر  فكرة 
االأخــرية  اأ�سهر  الثالث  خــالل  خا�سة 
من  ال�سباب  مــن  الع�سرات  متكن  بعد 
واإر�سالهم  البحار  وراء  ما  اإىل  الو�سول 
لفيديوهات و�سور لذويهم واأ�سدقائهم 
لتت�سلل  "احلرقة"،  يف  جناحهم  تثبت 
ومنهم  الكثريين  اأذهـــان  اإىل  الفكرة 
وخالل  متكن  اإذ  والفتيات  املراهقني 
اأكرث من ع�سرين �سابا  الفرتة املذكورة 
 22 نحو  تبعد  التي  قاي�ص  بلدية  من 
من  الــواليــة  عا�سمة  غــرب  وتقع  كلم 
ال�سواحل  وبلوغ  املوت  قــوارب  امتطاء 
االأوروبية رفقة �سابتني، ما اأثار تخوف 
اأبناءهم  ــروب  ه اإمكانية  مــن  االآبـــاء 

لهذا  واختيارهم  املراهقني  وخا�سة 
الطريق ب�سبب وجود مروجني للفكرة، 
املنطقة  بــذات  بــــاالأرواح  ومتاجرين 
وكثريا ما تبني اأنهم ين�سطون بني هذه 
جــراء  املـــال  جني  ويــحــاولــون  الفئة 
واملراهقني  لل�سباب  امل�ساعدة  تقدمي 

لقطعه البحر.
كلم   30 ــار  ــاب ب بــلــديــة  �ــســهــدت  كــمــا 
منذ  خن�سلة  واليـــة  عا�سمة  جــنــوب 
مراهق  فــرار  حمــاولــة  �سهر  مــن  اأكــرث 
غادر  قد  كان  �سنة   14 العمر  من  يبلغ 
مبقاعد  ليلتحق  ال�سباح  يف  منزله 
بها،  يدر�ص  التي  باملتو�سطة  الدرا�سة 
خماوف  اأثار  العودة  تاأخره عن  اأن  اإال 
خرب  ن�سر  اإىل  �سارعا  اللذان  الوالدين 
اختفاءه على �سفحات مواقع التوا�سل 

به  االت�سال  فقدان  بعد  االجتماعي، 
على  وحتركت  املدينة  داخل  واإيجاده 

وكــذا جريان  االأمــن  م�سالح  ذلــك  اثــر 
الولد الذي اعترب �سحية اأفكار دخيلة، 

ليتبني انه تنقل اإىل اجلزائر العا�سمة 
تعر�ص  اأن  وبعد  باحلراقة  ليلتحق 
للن�سب من طرف املتاجرين بهذه الفئة 
و�سط  العائلي  م�سكنه  اإىل  اإرجاعه  مت 

ذهول وحرية اأهله واأقاربه.
اجل  مــن  اجلــهــود  تظافر  ومتثل  هــذا 
ـــة اخلــطــرية التي  حمــاربــة هــذه االآف
ــت بـــواليـــة خــنــ�ــســلــة بــالــذات  تــوغــل
�ساباتها  وحتى  �سبابها،  حت�سد  وبداأت 
مقتنعني  ــوا  ــات ب ــن  ــذي ال ومــراهــقــيــهــا 
االأمثل  احلــل  الــبــالد،  من  اخلــروج  اأن 
للحفاظ على حياتهم وذلك من خالل 
والتح�سي�ص  التوعية  حمالت  تعزيز 
اجلمعيات  حتـــــــــــــــــــــــاول  والــتـــــــــــــــــي 

املتخ�س�سة اإجناحها.

منابر  عرب  التح�سي�ص  عملية  متت  كما 
احلماية  �سباط  اأطــرهــا  التي  امل�ساجد 
�سملت  التي  اجلمعة  درو�ــص  �سمن  املدنية 
الروى  عني  ببلدية  اأح�سن  �سيدي  زاويــة 
�سبانة،  بني  من  بكل  ــرى  اأخ م�ساجد  و4 
�سطيف، قالل، وكذا بلدية مزلوق مب�سجد 
الب�سري االإبراهيمي حيث قدم الرائد رابح 
بن حمي الدين املكلف باالإعالم للمديرية 
هذا  يف  در�ــســا  املــدنــيــة  للحماية  الــعــامــة 
التي  احلــوادث  اأهــم  على  معرجا  املو�سوع 
االآونة  يف  الوطن  واليات  خمتلف  �سهدتها 
�سطيف،  والية  اخل�سو�ص  وعلى  االأخــرية 
االحتياطات  كــل  اأخــذ  بــ�ــســرورة  مــذكــرا 
لتفادي مثل هذه احلوادث اخلطرية، واأ�سار 
بهذا  املرتبطة  ــرى  االأخ للحوادث  كذلك 

املو�سم ال�ستوي مبا يف ذلك حوادث املرور.
اأن  املــدنــيــة  احلــمــايــة  م�سالح  واأكــــدت 
هي  ال�سامت"  القاتل  خطر  من  "الوقاية 
�ساأن اجلميع، فالكل مطالب بتعزيز معارفه 
ربة  اأو  رب  فعلى  املجال،  هذا  يف  وثقافته 
ا�ست�سارة  يجب  اأنه  جيدا  يدركا  اأن  البيت 
الأجل  والــتــربيــد  الت�سخني  يف  خمت�سني 
للمنزل  املنا�سب  التدفئة  نظام  اختيار 
املادية  واالإمكانيات  املنزل  حجم  ح�سب 
ال�سبكة  �سالمة  من  التاأكد  مع  ل�ساحبه، 
اقتناء  وكـــذا  ــغــاز،  ال لــتــوزيــع  الداخلية 
توفر  الــتــي  وملحقاتها  ــزة  ــه االأج اأجـــود 
ال�سمان  �سهادة  وطلب  واأمان  �سالمة  اأكرث 
الرتكيب  على  احلر�ص  وكذلك  ــك،  ذل يف 

كما  وا�ستعمالها  التجهيزات  لهذه  ال�سليم 
يو�سي ال�سانع.

احلماية  م�سالح  اأو�ست  مت�سل  �سياق  ويف 
الت�سريف  من  التحقق  ب�سرورة  املدنية 
دون  االأعلى  اإىل  االحــرتاق  لغازات  الكلي 
مقاومة  متينة  قــنــوات  عــرب  اإلـــتـــواءات 
للحريق وال�سدمات وربطها جيدا باملدفاأة، 
�سخان املاء اأو جهاز الت�سخني املركزي، مع 
والكافية  الدائمة  التهوية  توفري  �سمان 
االأجهزة  هذه  بها  تتواجد  التي  باالأماكن 
خالل  من  االحـــرتاق  غــازات  تطرح  التي 
فتحات �سفلية جللب الهواء النقي واأخرى 
)امللوث(،  الفا�سد  الهواء  لت�سريف  علوية 
ناهيك عن احلر�ص على املراقبة وال�سيانة 

والرتكيبات  التجهيزات  لهذه  الــدوريــة 
واإ�سالح االأعطاب يف حينها دون تقاع�ص، 
الدوري  التنظيف  �سمان  اإىل  باالإ�سافة 
اأو  للمداخن  االأقــل(  على  �سنة  كل  )مــرة 
قنوات ت�سريف غازات االحرتاق وحماية 
واقي  �سباط  بوا�سطة  اخلارجية  فوهتها 
دائما  االنتباه  وكــذا  الطيور(،  )اأع�سا�ص 
فلونها  اجلـــهـــاز،  مــوقــد  �سعلة  لـــون  اإىل 
اأما  كامل،  االحـــرتاق  على  موؤ�سر  االأزرق 
اأن  اأحمر فذلك يوؤكد  اأو  اإذا كان برتقايل 
االحرتاق غري كامل وهنا يجب البحث عن 
ال�سبب واإ�سالحه، كما اأو�ست ذات امل�سالح 
الكربون  اأك�سيد  لك�سف غاز  برتكيب جهاز 
بكل حمل توجد به هذه االأجهزة لالإنذار 
الكربون  اأك�سيد  غــاز  انبعاث  خطر  عــن 
اعتبار  على  اخلــطــر،  م�ستويات  وبلوغه 
والقابل  )الــ�ــســام  اخلطري  الــغــاز  هــذا  اأن 
له،  لون  وال  ذوق  ال  رائحة،  ال  لالنفجار( 

حيث ال ميكن ك�سفه بحوا�ص االإن�سان.
بتحذير  اأي�سا  مطالبة  العائالت  وتبقى 
ـــذه االأجـــهـــزة  ـــال مـــن خـــطـــورة ه ـــف االأط
وتفادي العبث بها حفاظا حياتهم وحياة 
على  اأكرث  االإقبال  مع  العائلة،  اأفــراد  كل 
ن�ساطات التح�سي�ص والتوعية رفقة اأفراد 
الأجل  الالزم  االهتمام  واإعطائها  العائلة 
اكت�ساب معرف جديدة وتثبيت اأخرى مبا 
يعزز وينمي الثقافة الوقائية من خمتلف 

املخاطر للجميع. 

بعد حماولة �لتحاق مر�هق بقو�فل �حلر�قة �ل�صهر �ملن�صرم

ظاهرة احلرقة بخن�سلة تزحف نحو املراهقني والن�ساء

اإ�ستنفار لدى احلماية املدنية للحد من حوادث الغاز القاتلة ب�سطيف

بريكةنقاو�صمرو�نة�آري�صعني �لتوتةباتنةالتاريخ

بوخلوف مو�سى/ �ملنحدر �الأزرقاالأربعاء 21  جانفي  2020
033225208

بيطام زكية
033358093

نو�ر �سليمةمر�زقة �إ�سمهانقروف نو�لقاري نور �لهدى
033381152

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

جدول املنــــــــاوبة لل�سيادلة بولية باتنة ل�سهر جــــانفي 2020
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ر�أ�ص �لعيونبيطامجز�ر�سريانةعني جا�سرو�د �ملاءمنعةو�دي �لطاقة�إي�سمول�ل�سمرة�ملعذرتيمقادتازولتالبلدية

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

من�سوري يا�سني
033325057

بهلول �سعادتابليت نزيهة
033269877

غ�سبان �سماح
033327416

�سويف �إليا�ص
033349113

عثماين جناةعجينة خديجةزياد زين �لدين�سيف �هلل �سافيةمز��ص �سهرز�د
033265094

دري�ص يو�سفقرو�ص �سعيدة
033898123

خماري عمار
033370259

قيقبةق�سبات�أوالد �سي �سليمان �سفيانز�نة �لبي�ساء�أوالد �سالمتاخلمتبوزينةثنية �لعابدتكوتعني ياقوتاأوالد فا�سلالبلدية

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

براج حنان
033299190

عثماين خمتارخياري �أحمد
033340076

غ�سام ر�سو�ن بن فيفي جميلة
لو�سيف �أ�سماءمعن�سري �سماحم�سطفى

03289312
ملليزي عبد �لغاينيو�سف �سهام

033375228
�ساكري �سهيلة

033373332
عيا�ص منريبن من�سور فاروق

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

الأربعاء  11 ينار 2970/ 22  جانفي 2020 املوافق لـ 26 جمادى الأوىل 171441

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

جمتمع

نوارة.ب

عبد الهادي. ب  

اأكدت االإح�سائيات االأخرية اأن ظاهرة احلرقة قد تو�سعت وطنيا وزادت حدتها خالل االأ�سهر االأخرية وحتديدا بعد ا�ستمرار احلراك ال�سعبي الذي انطلق �سهر فيفري من ال�سنة املا�سية، لتن�سر نوعا من اخلوف 
و�سط االأولياء الذين تفاجوؤوا بوجود مراهقني يف �سن مبكرة بقوارب احلراقة وكذا �سابات من خمتلف االأعمار، كما �سهدت والية خن�سلة هي االأخرى خالل الثالثة اأ�سهر االأخرية تزايدا مريبا للظاهرة التي اعتربها 

املخت�سون اكرب خطر مهدد ال�ستقرار املجتمع، فيما دق املخت�سون وفعاليات املجتمع املدين ناقو�ش اخلطر داعني اإىل تكثيف جمهودات حماربة هذه االآفة.

ت�سببت حوادث االإختناق بغاز اأحادي الكربون امل�سجلة منذ بداية ال�سنة اجلارية يف حالة اإ�ستنفار كربى لدى م�سالح احلماية املدنية للوالية رفقة كل 
امل�سالح والهيئات ذات ال�سلة للتعاون من اأجل احتواء الو�سع وتعزيز الثقافة الوقاية لدى املواطنني لتحا�سي هذا اخلطر الذي يهدد اأمنهم و�سالمتهم 
يف منازلهم يف حلظة غفلة، اأو عدم انتباه، اأو تهاون، وهذا من خالل تكثيف عمليات التح�سي�ش والتوعية وب�ستى الو�سائل والطرق، ال�سيما عرب اأمواج 
االإذاعة املحلية من �سطيف، وكذا من خالل العمل التح�سي�سي اجلواري الذي �سمل خالل هذه الفرتة 10 موؤ�س�سات تربوية، ف�سال عن جامعة حممد 

ملني دباغني بحي اله�ساب �سطيف، مركز التكوين املهني بني ورثيالن، دار ال�سباب جميلة، ال�سوق االأ�سبوعي وبلدية حربيل.

رواد  رفعها  التي  ال�سعارات  بني  ومن 
االإجتماعي،  التوا�سل  مواقع 

يف  "مات�سب�ص  ــار  ــع ــس �
الـــطـــريـــق مــاراكــ�ــص 

ــــــــا  ـــــــــــــدك ران وح
وقــــد  عايلة"، 
من  الن�سطاء  حاول 
احلملة  هذه  خالل 

معها  تــفــاعــل  الــتــي 
التعليقات  يف  البع�ص 

املختلفة،  واملن�سورات 
ظاهرة  لكون  االإ�سارة  اإىل 

الكبائر  ــم  ــظ اأع ــن  م ــن  ــدي ال �ــســب 
املو�سوع  ولقد�سية  اأي�سا،  واملنكرات 
ــا لفت  ــي ــن ــا دي ــب ــان الـــــذي يــحــمــل ج
النا�سطون االإنتباه اإىل كون من ي�سب 
الدين مرتد عن االإ�سالم بل يعد كافرا 
اأو  ملا يحمل ذلك من االإ�ستهزاء باهلل 

ر�سوله الكرمي.
عديد  لــدى  الدين  �سب  يعد  وفيما   
اأ�سحت  لديهم،  هينا  اأمرا  االأ�سخا�ص 
مراعاة  دون  ــك  ذل تنطق  األ�سنتهم 

يف  ق�سد،  اأو  جهل  عن  �سواء  �سيء  اأي 
ذلك،  غري  اأو  غ�سب  حــاالت 
الدين  يجرمه  ما  ورغم 
االإ�سالمي بهذا االأخري 
ــار  ــك ملـــا فــيــه مـــن اإن
اأن  اإال  لــالألــوهــيــة 
امل�ساجد اأو اجلهات 
ـــذت  املــخــتــلــفــة اأخ
مهمة  عاتقها  على 
ـــن  ـــري حتـــذيـــر االآخ
ــم  ــه ــت ــن ــس ــ� بـــحـــفـــظ األ
اإىل  يجرهم  قد  ملا  و�سونها 
االإ�ستهزاء بالدين والقراآن الكرمي، 
فيه  وجب  الذي  الوقت  يف  ذلك  ياأتي 
وترطيب  الغ�سب  يف  التحكم  ــدل  ب
ياأتي  الكرمي  والقراآن  بالذكر  الل�سان 
واإهــانــة  الــديــن  �سب  معظمهم  على 
رموزه، ما ينايف ال�سرع وملا يحمله اأي�سا 
من اإهانة للمجتمع اجلزائري الذي مت 
التعدي عليه من خالل اإهمال اإحرتام 

االآخرين بت�سرفات الم�سوؤولة.

عايلة"  ر�نا  وحدك  مار�ك�ص  �لطريق  يف  "مات�صب�ص 

مواقع التوا�سل الإجتماعي تطلق 
حملة لنبذ ال�سب وال�ستم يف الطرقات

حفيظة.ب 

"�سب  االإجتماعي حمالت خمتلفة ملحاربة ظاهرة  التوا�سل  نا�سطون على مواقع  اأطلق 
االآفة يف  تف�سي هذه  بعد  الله �سبحانه وتعاىل ال�سيما  الدين" ملا فيها من تطاول على 
اأمام االآخرين، االأمر الذي ي�سطهده ب�سدة االأفراد ملا  املجتمع بل وتعدت الأن ت�سبح علناً 
يف ذلك من كفر بالدين االإ�سالمي احلنيف وتعدي ملحوظ على تعامليه وقيمه، وح�سب 
نا�سطني عرب �سفحات الفاي�سوك فاإن هذه الظاهرة اأ�سحت متار�ش اأمام املالأ دون خجل 
الالزمة  االأهمية  االأمر  واإعطاء  لها  الت�سدي  ي�ستدعي ح�سبهم  ما  االآخرين  من  اأو حياء 

للمحافظة على حرمة الدين االإ�سالمي احلنيف.



من  والثالثني  التا�سعة  يف  حمتال  حاول 
احل�سول  اأجــل  من  وفاته"  "تزييف  عمره 
على مبلغ تاأمني ُتقدر قيمته بـ مليون جنيه 
وُك�سف  خطته  ف�سلت  وعندما  اإ�سرتليني، 

اأمره األقى اللوم على زوجته.
"مريور"  �سحيفة  ن�سرته  تقرير  و�سلط 
الواقعة،  تفا�سيل  على  ال�سوء  الربيطانية 
مو�سًحا اأن هذا الرجل "�سيد بخاري"، املقيم 
قد  كــان  اإجنــلــرتا،  يف  "مان�س�سرت"  مبدينة 
عرب  التاأمني  �سركة  مع  البداية  يف  توا�سل 
�سخ�سية  انتحل  حيث  االإلكرتوين،  الربيد 
باأزمة  اإ�سابته  اإثر  تويف  اأنه  وزعم  زوجته 

قلبية مبدينة "كرات�سي" يف باك�ستان.
كي  كــذلــك  ــه  ــت زوج �سخ�سية  وانــتــحــل 
�سركة  م�سئويل  مــع  الهاتف  عــرب  يتحدث 
التاأمني يف حماولة لتاأكيد �سحة خرب وفاته 
ال�سركة  موظفي  لكن  املبلغ،  على  لال�ستيالء 
�سكوا يف اأمره وقرروا اإبالغ ال�سرطة ب�ساأنه.

وقام خبري حتليل اأ�سوات مبقارنة �سوته 
اأن  يف  و�سك  املــكــاملــات،  يف  املتحدث  ب�سوت 
ينتحل  واأنه  املتحدث  هو  نف�سه  "بخاري" 

�سخ�سية زوجته.
اأر�سل  اأنــه  التحقيقات  خــالل  من  وتبني 

اىل  وفــاة  �سهادة  بينها  من  مزيفة،  وثائق 
خدعته،  ك�سف  مت  اأن  وبعد  التاأمني،  �سركة 
اأن  وزعم  االأمــر،  البداية  "بخاري" يف  اأنكر 

زوجته هي من اأقدمت على هذا الفعل بدون 
علمه، لكنه ا�سطر لالعرتاف بجرميته اأمام 
املحكمة يف نهاية املطاف، و�سدر عليه حكم 

بال�سجن.

يزن  الــذي  باك�ستان  عمالق  او  هولك  يبحث 
حلجمه،  منا�سبة  زوجــة  عن  كيلو   450 حــوايل 
خ�سية  عاًما  الـ16  دون  زوجه  يف  يفكر  ال  حيث 

�سحقها بج�سده العمالق.
ويدعي اأرباب خيزر حياة، 27 عاًما ، اأنه رف�ص 
�سغاًرا  كانوا  الأنهم  عرو�سة   300 اإىل  ي�سل  ما 
للغاية، وهو يبحث االآن عن زوجة ذات وزن ثقيل 
مثله . وقال عمالق بك�ستان ، الذي يبلغ طوله 6 
اأن  اإن �سريكته املثالية يجب   ، اأقدام و6 بو�سات 
تكون طباخة رائًعا لتلبية نظامه الغذائي الذي 
 ، يومًيا  حــراريــة  �سعرة   10000 على  يحتوي 

ويت�سمن36 بي�سة فى االإفطار.
واو�سح حياة :" اأحتاج اإىل زوجة ثقيلة الوزن 
يف  يرغنب  الالئي  الن�ساء  جميع  اأوؤذيها  ال  حتى 
الزواج مني حتى االآن نحيفات للغاية"، م�سيًفا: 

والدي يريدين اأن اأتزوج، اإنهم يريدون اأن اجنب 
اأطفااًل عمالقة ، لكنني مل اأجد الزوجة املنا�سبة 

لنف�سي".
رجل  قـــال  ميل"،  "ديلي  ل�سحيفة  ــا  ــًق ووف
باك�ستان ال�سخم اإنه يف ال�سنوات ال�سبع املا�سية، 
كنت اأبحث ياأ�ًسا عن احلب، و�ساهدت من 200اإىل 

املتو�سط. يف  كانوا  لكنهم   ، عرو�ص   300
وا�ساف: اأنا طول 6 اأقدام ووزين ما يقرب من 
اإىل زوجة عادية، من  النظر  لذلك ال ميكن  طن 

املهم للغاية بالن�سبة يل اأن ننظر ب�سكل �سحيح.
وعلى الرغم من التهام "حياة " كميات هائلة 
من الطعام يومًيا 3 كجم من اللحم واأطباق ثابتة 
من  لــرتات  بخم�سة  املغ�سولة   ، واخلبز  االأرز  من 
م�ساكل  مــن  يــعــاين  ال  اأنـــه  على  ي�سر  احلــلــيــب، 

�سحية.

الـــ�ـــســـدمـــة عــــــــلــــــــت 
�سريالنكي  فــنــدق  يف  الــــزوار  وجـــوه 
خالل جتربة غري عادية، وهي عندما 
�ساهدوا فيل بري كان قد قرر التجول 
وب�سمت  الفندق  بهو  عــرب  نزهة  يف 

�سديد دون اأي �سجة.
موقع  على  الفيديو  مقطع  انت�سر 
ــرت لــلــفــيــل الـــربي  ــوي ــدات ت ــري ــغ ــت ال
ال�سخم وهو مي�سي بخفة يف حماولة 
لعدم اإزعاج �سيوف الفندق، بل ويلقي 
املكان  ومقتنيات  التحف  على  نظرة 

ويلم�سها بخرطومه اأو "زلومته".
حــقــق الــفــيــديــو عـــددا كــبــريا من 
التوا�سل  مــواقــع  عــلــى  املــ�ــســاهــدات 
حيث  امل�ستخدمني،  �سخرية  ـــار  واأث
متاجر  للثريان يف  "ميكن  كتب مغرد: 
ال�سني تعلم الكثري من زيارات االأفيال 

يف �سريالنكا".
اأن  تغريدة  يف  اآخر  �سخ�ص  واأ�سار 
املجاورة  االأر�ـــص  على  يعي�ص  الفيل 
واملثري  �ــســفــاري،  مع�سكر  يف  للفندق 
كانوا  الفندق  م�سئويل  اأن  للده�سة 
املتكررة  الفيل  ــارات  ــزي ب علم  على 

للردهة فلم تكن املرة االأوىل.
بل واأخربوا الزوار اأن الفيل �سيمر 
لكن عليهم م�ساهدته من م�سافة اآمنة 
واالأكرث  اك�سربي�ص،  ل�سحيفة  وفًقا 
اأن  هو  ذلك  يف  ال�سبب  اأن  هو  غرابة 
مم�سى  على  �سيد  قــد  كــان  الــفــنــدق 
هو  الردهة  مكان  وحتديًدا  لالأفيال، 

نف�ص املكان.

عرثت ال�سلطات يف والية "نيو جري�سي" االأمريكية 
عمرها  من  واالأربعني  ال�ساد�سة  يف  �سيدة  جثة  على 
بعد  وذلك  نهر،  قاع  يف  غارقة  حمطمة  �سيارة  داخل 

�ستة اأعوام من اختفائها ب�سكل غام�ص.
ميل"  "ديلي  ل�سحيفة  تقرير  يف  جــاء  ملا  ووفًقا 
الربيطانية، فتم اإخراج ال�سيارة التي كانت جثة هذه 
املا�سي؛  االأ�سبوع  النهر  ال�سيدة موجودة بداخلها من 
ومتكنت ال�سلطات من حتديد هويتها وتبني اأنها ُتدعى 
"بريلينجتون" يف  بلدة  من  وهي  �سمولوود"،  "فاني�سا 
"نيو جري�سي"، وكان مت االإبالغ عن اختفائها يف عام 

.2014
اجلدير بالذكر اأنه مت العثور على جثتها بال�سدفة 
املياه  حتت  عوائق  عن  بالبحث  غوا�سني  قيام  اأثناء 

عرثوا  حيث  املــالحــة،  حركة  على  تــوؤثــر  اأن  ميكن 
اآنذاك على ال�سيارة املحطمة وبداخلها اجلثة.

هذه  ــاة  وف �سبب  عــن  بعد  ال�سرطة  تك�سف  ومل 
على  موؤ�سر  اأي  يوجد  ال  باأنه  اأفــادت  لكنها  ال�سيدة، 

�سبهة جنائية.
قبيل  مــتــواجــدة  كانت  اأنــهــا  ال�سحيفة  وذكـــرت 
مدينة  يف  مالب�ص  مغ�سلة  خارج  �سيارة  يف  اختفائها 
ولدى  الداخل،  يف  زوجها  كان  حني  يف  هيل"،  "�سريي 

خروجه من فوجئ باختفاء زوجته وال�سيارة.
واأ�سارت ال�سحيفة اإىل اأن "�سمولوود" كانت تعاين 
من م�ساكل متعلقة بال�سحة النف�سية. ومل يت�سح بعد 
كم م�سى على وجود ال�سيارة يف النهر، اأو كيف انتهى 

بها احلال يف قاع هذا النهر يف االأ�سا�ص.

ميكن  وال  املـــــراأة،  تـــاج  ال�سعر 
بتاجها  االهتمام  تهمل  اأن  ل�سيدة 
اأمام  امللكة  مبظهر  يظهرها  الــذي 
تعر�ست  االإطـــار  هــذا  ويف  النا�ص، 
ــاة هــنــديــة حلــــادث كــارثــي يف  ــت ف
اإحــدى  ــرت  دم حيث  "الكوافري"، 
امل�سففات �سعرها يف �سغرها، وبعده 
ــفــتــاة االحــتــفــاظ  قــــررت هـــذه ال

�سعر  اأطــول  لقب  على  لتح�سل  املراهقة  �سن  حتى  بتاجها 
يف العامل وحتقق به اأرقاًما قيا�سية، بل ولقبت بـ "ربانزل 
عقد  من  اأكرث  منذ  خ�سالتها  قطع  عن  توقفت  اإذ  الهند"، 
كامل، وذلك بعد جتربة �سالون التجميل، ومل تذهب الأي 
به  االحتفاظ  وقــررت  عاًما،   11 من  الأكرث  �سعر  م�سففة 

لالأبد وفًقا لـ "الدايلي ميل".
باتل«  »نيالن�سي  على  االآن  حتى  فتاة  اأي  تتفوق  مل 
يف  ال�سغرية  مودا�سا  بلدة  من  عاًما،   17 العمر  من  البالغة 
لالأرقام  جيني�ص  �سجالت  يف  الهندية  جــوجــارات  واليــة 
القيا�سية بعد اأن حطمت الرقم القيا�سي ال�سابق لها البالغ 
 2018 اإن�سات والذي مت حتديده يف دي�سمرب  اأقدام و6   5

بطول جديد يبلغ 6 اأقدام و2 اإن�ص.
يعرب والدها عن فخره باأن خ�سالت �سعر ابنته الوحيدة، 
قد حولتها من �سخ�سية حملية اإىل �سخ�سية عاملية، ويطلق 
�سعرها  ب�سبب  "ربانزل"  عليها  نيالن�سي  واأ�سدقاء  زمالء 

الطويل املتدفق كاالأمرية يف رواية 
االأخوان جرمي.

تقول: "يف ال�ساد�سة من عمري، 
للغاية  �سيئة  جتربة  لــدي  كانت 
دمرت  حيث  حملي  �سالون  داخــل 
�ــســعــري، ومــنــذ ذلـــك احلـــني كنت 
وقد  خ�سالتي،  ق�ص  مــن  خائفة 
قبل والداي اأمنيتي واأ�سبح �سعري 

االآن هو "اآية �سعدي".
طرق تعاي�ص ربانزل الهند مع اأطول �سعر يف العامل:

ارتـــداء  مهند�سة،  تعمل  الــتــي  نيالن�سي  على  يتعني 
�سعرها  يالم�ص  ال  حتى  الــعــايل  الكعب  ذات  ــة  ــذي االأح
االأر�ص، وب�سرف النظر عن ذلك تقول نيالن�سي باأنها تهتم 
والدتها  مب�ساعدة  ولكن  اأخرى،  مراهقة  كل  مثل  ب�سعرها 

»كامينيبينات«.
وت�سيف: "اأفعل ما تفعله كل مراهقة"، فاأغ�سل �سعري 
كل اأ�سبوع واأ�سع الزيت مرة اأو مرتني يف االأ�سبوع، م�سيفة 
جمفف  با�ستخدام  اأو  ال�سم�ص  يف  باجللو�ص  جتففه  اأنها 

ال�سعر، وغالًبا ما جتدله با�ستخدام "ال�سفائر".
تقوم  املنا�سبات،  بع�ص  ح�سور  عند  اأو  اللعب  اأثناء  يف 
ي�سعب  التي  م�سكلتها  ولكن  كعكة،  �سكل  على  ال�سعر  بربط 
حلها تكمن يف "ال�سباحة بهذا ال�سعر"، فيلتف حول رقبتها 

ووجها لذا ال ت�ستطيع ال�سباحة.

اأ�سفر انفجار قنبلة يف حفل زفاف �سوداين اليوم، 
من  كبري  وعـــدد  �سحايا  عــدة  وقـــوع  عــن  الــثــالثــاء، 
امل�سابني، والغريب اأن ال�سبب مل يكن بحجم الكارثة 

التي وقعت وراح �سحيتها الكثريون.
 5 ارتفع عدد �سحايا حفل الزفاف ال�سوداين من 
ا، وذلك  اإىل 9 اأ�سخا�ص مع اإ�سابة حوايل 70 �سخ�سً
نوع  من  يدوية  قنبلة  االأ�سخا�ص  اأحــد  األقى  بعدما 

والعرو�سني. املعازمي  "قرنيت" على 
منعه  لكن  الفرح  دخــول  حــاول  قد  اجلــاين  كــان 
اأ�سحاب املنزل املقام به احلفل، ووقعت بينهم م�سادة 

وخالف انتهى باإلقائه قنبلة على جميع احل�سور.
�سرق  يو�سف  اأبـــو  احلـــاج  حــي  يف  احلـــادث  وقــع 

اخلرطوم، ومن املتوقع اأن يزداد عدد ال�سحايا الأكرث 
نيوز"،  لـ"�سكاي  وفًقا  املقبلة  ال�ساعات  خالل   9 من 

فيوجد عدد من احلاالت احلرجة �سمن امل�سابني.
اأحياء  جميع  يف  اال�ستغاثة  نـــداءات  وانت�سرت 
التربع  اأجل  من  احلادث  وقوع  فور  اخلرطوم  مدينة 

بالدماء للم�سابني، الإنقاذ �سحايا احلادث االأليم.

نزلء فندق 
يتفاجاأون بفيل 

�سخم يتجول 
خل�سة يف الردهة

عمالق باك�ستان يبحث 
عن زوجة تنا�سب حجمه

حمتال يدعي املوت للح�سول 
على مليون جنيه اإ�سرتليني ويورط زوجته..

العثور على جثة �سيدة داخل �سيارة 
يف قاع نهر بال�سدفة

ق�سة �ساحبة اأطول �سعر يف العامل 
تدخل مو�سوعة غيني�ش..

منعوه من الدخول.. 9 قتلى يف حادث اإلقاء 
رجل قنبلة على حفل زفاف �سوداين
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بعد اختفاء 6 اأعوام.. 

رف�ش 300 عرو�سة..

�أعلنت وكالة �الإح�ساء �لوطنية �الإيطالية �أن 4.59 % من �ملو�طنني يف �سن �لعمل كانو� عاملني 

يف نوفمرب �ملا�سي بزيادة بن�سبة 1.0 % عن معدل �سهر �أكتوبر، م�سجلني بذلك �أعلى معدل 

منذ بدء ت�سجيل �الإح�ساء�ت يف عام 1977.

ويف �لوقت نف�سه، �نخف�ست ن�سبة �ملو�طنني �الإيطاليني �لذين يعتربون خارج �سوق �لعمل 

�سو�ء الأنهم ال ميلكون عمال �أو ال يبحثون عن عمل �إىل 34 % يف نوفمرب بانخفا�ص 

.1977 عام  منذ  م�ستوى  �أدنى  وم�سجلني  �كتوبر  �سهر  % عن   0.2

و�أو�سحت وكالة �الح�ساء �الإيطالية �أن عدد �ملو�طنني غري �لن�سطني يف 

�سن �لعمل بني 15 و64 عاما و�نخف�ص بو�قع 72 �ألفا �إىل 55ر13 

مليون، وبلغت ن�سبة �لعاطلني يف �إيطاليا 7ر9 يف �ملئة يف 

�سهر نوفمرب وهي نف�ص �لن�سبة �مل�سجلة يف 

�ل�سهر �ل�سابق.

معدل التوظيف يف اإيطاليا ي�سجل 

م�ستوى قيا�سيا يف نوفمرب املا�سي



 ESA االأوروبية  الف�ساء  وكالة  افتتحت 
ا  خ�سي�سً املــ�ــســمــم  ــدا،  ــن ــول ه يف  م�سنعها 
القمري  الغبار  مــن  االأك�سجني  ال�ستخراج 
م�ساألة  وتعد   ،Regolith با�سم  املــعــروف 
ال�ستك�سافه  الف�ساء  يف  االأك�سجني  �سناعة 
من  اأ�سا�سية  خطوة  مبثابة  طويلة  لفرتة 
بت�سنيع  الف�ساء  ـــرواد  ل ت�سمح  اأن  �ساأنها 

وقود  اإنتاج  وكذلك  للتنف�ص،  القابل  الهواء 
ال�سواريخ.

وياأمل امل�سنع اجلديد الإنتاج االأك�سجني من 
غبار القمر يف و�سع االأ�س�ص لقاعدة القمر يف 
االأوروبية  الف�ساء  وكالة  وفتحت  امل�ستقبل، 
النا�ص  الإر�ــســال  خططها  من  كجزء  امل�سنع 
للعي�ص على �سطح القمر يف ال�سنوات القادمة، 

اأن تتمكن من توفري طرق  وتاأمل الوكالة من 
الغبار  با�ستخدام  االأك�سجني  الإنتاج  عملية 

القمري.
يف  وفــرة  االأكــرث  العن�سر  االأك�سجني  ويعد 
على  التجارب  اأظهرت  حيث  القمري،  الغبار 
اأنها  ــص  االأر� اإىل  ت�سليمها  مت  التي  العينات 
موجود  لكنه  وزنــه،  من  املائة  يف   45 متثل 
لــرواد  ميكن  ال  وبالتايل  زجــاج،  اأو  كمعدن 

الف�ساء الو�سول اإليه ب�سهولة.
اإىل  متجهني  الب�سر  اأن  الوا�سح  من  واأ�سبح 
القمر، حيث اأعلنت وكالة الف�ساء االأمريكية 
وغريها  وال�سني  االأوروبية  الف�ساء  ووكالة 
اأو على  القمر  اإىل  الب�سر  عن خطط الإر�سال 
االأقل ملناق�سة االحتماالت، لكن هناك الكثري 
اأن يتمكن  القيام به قبل  العمل املفرت�ص  من 

الب�سر من اإن�ساء وجود على �سطح القمر.
اإثـــارة  االأكـــرث  ــيــاء  االأ�ــس اإحـــدى  وتتمثل 
يف  قمرية  قــاعــدة  اإنــ�ــســاء  ــول  ح لالهتمام 
اخلا�سة،  القمر  مــوارد  ا�ستخدام  اإمكانية 
وذلك بداًل من ا�سطرار رواد الف�ساء لنقل كل 
�سيء معهم خالل رحلتهم، وهو ما دفع وكالة 
باأنه  و�سفته  ما  الفتتاح  االأوروبية  الف�ساء 
م�سنع االأك�سجني النموذجي، الذي يعمل على 
املواد  حماكاة  با�ستخدام  االأك�سجني  اإنتاج 

القمرية.
املحتملة  ــد  ــوائ ــف ال مــن  الــكــثــري  وهــنــاك 

خالل  املوقع  يف  االأك�سجني  توليد  الإمكانية 
االأك�سجني  ي�ستخدم  ال  حيث  القمر،  مهمة 
ــرواد  ل للتنف�ص  قــابــل  هـــواء  لتكوين  فقط 
الإنتاج  حيوي  عن�سر  ا  اأي�سً لكنه  الف�ساء، 
الوقود، مما يعني اإمكانية اإطالق مهام اأعمق 
يف الف�ساء وا�ستخدام القمر كنقطة انطالق.

 Beth وقــالــت الــبــاحــثــة بــيــث لــومــاكــ�ــص 
بيان:   يف  غال�سغو  جامعة  مــن   Lomax
اإنتاج  على  بالرتكيز  لنا  ت�سمح  من�ساآتنا 
على  الــقــدرة  اأن  الوا�سح  ومــن  االأك�سجني، 
احل�سول على االأك�سجني من املوارد املوجودة 

ب�سكل  مفيدة  �ستكون  الــقــمــر،  �سطح  على 
امل�ستقبل،  يف  القمريني  للم�ستوطنني  كبري 
لوقود  املحلي  االإنــتــاج  يف  اأو  للتنف�ص  �سواء 

ال�سواريخ.
واملاء  االأوك�سجني  اإنتاج  م�ساألة  اأن  يذكر 
ت�سكل  القمر  �سطح  على  ال�سواريخ  ــود  ووق
اأمًرا حيوًيا، اإذا اأرادت جمموعات مثل وكالة 
الف�ساء االأمريكية ووكالة الف�ساء االأوروبية 
على  م�ستدامة  القمرية  القواعد  تكون  اأن 

مدار فرتات زمنية طويلة.
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عـــرب اإيــــفــــان �ــســبــيــغــل الــرئــيــ�ــص 
التنفيذي وموؤ�س�ص التطبيق ال�سبابي 
بخدمة  اإعجابه  عن  �سات"  "�سناب 
"تيك  اجلــديــدة  الفيديو  م�ساركة 
منوه  احــتــمــالــيــة  مــرجــحــًا  توك"، 
وقال  ان�ستغرام،  تطبيق  وتخطيه 
بفاريا  مــ�ــســرح  عــلــى  وهـــو  �سبيغل، 
 Digital ال�سنوي  ــر  ــوؤمت امل خــالل 
 Life Design Conference
TikTok وهو من  اأنه يحب تطبيق 
موقع  بح�سب  وذلــك  معجبيه،  اأكــرث 

بلومبورغ االأمريكي.
املحتمل  من  اأنه  "�سبيغل"  واأ�ساف 
من  �سعبيًة  اأكرث  وي�سبح  يتخطى  اأن 
خالل  و�سل  الذي  ان�ستغرام  تطبيق 
م�ستخدم  مــلــيــار  اإىل   2018 عـــام 
ن�سط �سهريًا، حيث يتملك تيك توك 
ن�سط  م�ستخدم  مليون   400 حــوايل 
فيما  االح�ساءات،  الآخر  وفقًا  يوميًا 
التطبيقات  حتليل  �سركة  �سنفت 
توك  تيك  تطبيق   App Annie
ان�ستغرام  خلف  الثانية  املرتبة  يف 
الن�سطني  امل�ستخدمني  عدد  حيث  من 

�سهريًا خالل عام 2019.
ولعل ما يثري االهتمام هو اأنه لطاملا 

 ByteDance �سركة  ا�ستخدمت 
من�سة في�ص بوك وتطبيق ان�ستغرام 
ــــالإعــــالن عـــن تــطــبــيــقــهــا وجــلــب  ل
امل�ستخدمني ملن�ستها منهما، والذي قد 
يعد مدعاة لل�سخرية نوعًا ما يف حال 
ان�ستغرام،  لتطبيق  ــري  االأخ تخطي 
اأموااًل   ByteDance اأنفقت  حيث 
على  التطبيق  عن  لــالإعــالن  طويلة 
وان�ستغرام  بوك  في�ص  مثل  من�سات 
ــي  ــس ــا� ــس ــكــل اأ� حــيــث تــ�ــســرتي بــ�ــس

امل�ستخدمني من اأكرب مناف�سيها.
اأن  ك�سف  حديث  تقرير  اأن  يذكر 
اإطـــالق  تــعــتــزم  بـــوك  في�ص  �ــســركــة 
لتطبيق  املناف�ص   Lasso تطبيقها 
ال�سهري  الق�سري  الفيديو  م�ساركة 
خالل  جديدة  دولــة  يف   TikTok
موقع  ك�سف  حــيــث  احلــــايل،  ــعــام  ال
عمالق  اأن  الــهــنــدي،   Entrackr
اإطالق  يعتزم  االجتماعي  التوا�سل 
منت�سف  الهند  يف   Lasso تطبيق 
اأطلقته  اأن  بعد  وذلــك   ،2020 عــام 
املك�سيك،  يف  املا�سي  العام  ال�سركة 
ــواليــات  ال يف  مـــرة  الأول  واإطـــالقـــه 

املتحدة يف عام 2018.

رئي�ش �سناب �سات يك�سف 
 TikTok عن اإعجابه بـ

يتوقع تخطيه ان�ضتغرام

رابع  لغوغل،  االأم  ال�سركة  "األفابت"  اأ�سبحت 
�سوقية  قيمة  اإىل  ت�سل  تكنولوجية  �سركة 
القيمة  دفــع  ممــا  دوالر،  تريليون   1 تــتــجــاوز 
االإجمالية الأكرب خم�ص �سركات تكنولوجية اإىل 
فيما  دوالر،  تريليونات   5.2 يبلغ  قيا�سي  م�ستوى 
م�ستوى  من  بكثري  اأعلى  ومايكرو�سوفت  اآبل  تقف 
تريليون دوالر، حيث ارتفعت خالل العام اجلديد 

بعد مكا�سب هائلة يف عام 2019.
�سمن  املعلومات  تكنولوجيا  قطاع  ارتفع  وقد 
للخدمات  بورز"  ــد  اآن "�ستاندرد  �سركة  تقييم 
ال�سابقتني،  ال�سركتني  ي�سمل  والـــذي  املــالــيــة، 
على  متفوًقا  �سنوي،  اأ�سا�ص  على   ٪5 من  باأكرث 
اجلميع جمموعات اأخرى يف املوؤ�سر القيا�سي، وقد 
اأعلى  ال�سابق بقيمة �سوقية  اأمازون يف  احتفظت 
من احلد الفا�سل االأربع، لكنها انخف�ست منذ ذلك 

احلني اإىل 930 مليار دوالر تقريًبا.
بينما يقع موقع في�ص ببوك على اأقل تقدير بني 
ال�سوقية  قيمته  تبلغ  حيث  اخلم�سة،  جمموعة 
بوك  في�ص  وبح�ساب  دوالر،  مليار   630 حــوايل 
ل�سركة  القيمة اجلماعية  اأن  يف املجموعة، جند 
الكبار" عن  بـ"اخلم�سة  يعرف  فيما  التكنولوجيا 

حوايل 5.2 تريليون دوالر.
ياأتي  الــكــبــري  الــ�ــســوقــي  التقييم  هـــذا  ولــعــل 
التنظيمية  اجلهات  من  مكثفة  حتقيقات  و�سط 

الدعوات  احتلت  حيث  االأمريكيني،  وامل�سرعني 
قيمة  االأكــرث  التكنولوجيا  �سركات  تفكيك  اإىل 
مركز ال�سدارة يف جل�سات اال�ستماع يف الكونغر�ص 
واملناق�سات االأولية للدميقراطيني ويف احلكومات 
يف اخلارج حيث يرى الكثريون اأن ال�سركات ت�سل 

اإىل م�ستويات احتكارية من النفوذ.
يف  االحتكار  مكافحة  منظمات  ان�سمت  كما 
مع  التحقيقات  اإىل  مــوؤخــًرا  ـــي  االأوروب ــاد  االحت
ال�سركات التكنولوجية الكربى يف اأعقاب ف�سيحة 
Cambridge Analytica ، وتقوم املجموعة 
اخلا�سة  �سيا�ساتها  ب�ساأن  غوغل  با�ستجواب  االآن 
العامون يف  البيانات، فيما يحقق املحامون  بجمع 
ا يف عمالق حمرك البحث،  الواليات املتحدة اأي�سً
لكن اأ�سهر ال�سغوط التنظيمية مل توقف االأ�سهم، 
 2019 عام  يف   %30 من  اأكــرث  األفا  قفزت  وقد 
العام  يف   %9 مــن  يــقــرب  مــا  بالفعل  وارتــفــعــت 

اجلديد.
مل  بـــوك  في�ص  اأن  فــايــ�ــســبــوك:رغــم  �ــســركــة 
لكن  االآن،  الرتليون دوالر حتى  نادي  اإىل  تدخل 
كربى  من  واحــدة  اأنها  حقيقة  جتاهل  ميكن  ال 
ال�سركات التكنولوجية يف العامل من حيث القيمة 
الوقت  يف  ال�سوقية  قيمتها  تبلغ  حيث  ال�سوقية، 

احلايل 632 مليار دوالر.
931 مليار  اأمازون: قيمتها ال�سوقية   - �سركة 

دوالر
اأمـــازون  �سركة  اأ�سبحت   ،2018 �سبتمرب  يف 
اأكـــرب ثـــاين �ــســركــة جتـــارة عــامــة يف الــواليــات 
اأبل،  املتحدة تتعدى حاجز الرتيليون دوالر بعد 
رقمًا  لل�سركة  الــواحــد  ال�سهم  �سعر  �سجل  وقــد 
2،050.50دوالر، والذي يدفعها  قيا�سيًا ببلوغه 
الواحد  لل�سهم  2،050.27دوالر  عتبة  لتتخطى 
تريليون  الــواحــد  حاجر  لتخطي  توؤهلها  التي 
انخفا�سًا  ال�سعر  �سهد  وقــد  ال�سوقية،  لقيمتها 
كما  البور�سة  تقلبات  ب�سبب  اللحظة  تلك  منذ 

هو معتاد.
1 ترليون  ال�سوقية:  األفابت: قيمتها  - �سركة 

دوالر
االأم  ال�سركة   Alphabet ا�ستطاعت  حيث 
بقيمتها  ت�سل  اأن  اال�سبوع  هــذا  خــالل  لغوغل 
1 تريليون دوالر يف �سوق  اأكرث من  اإىل  ال�سوقية 
�سركات  ثــالث  اإىل  لتن�سم  االأمريكية،  االأ�سهم 
الــواليــات  يف  ال�سوقية  القيمة  بنف�ص  اأخـــرى 

املتحدة.
- �سركة مايكرو�سوفت: قيمتها ال�سوقية 1.27 

ترليون دوالر
ويف اأفريل 2019 ، ان�سمت �سركة مايكرو�سوفت 
بعد  واأمازون"،  "اأبل  �سركتي  اإىل  االأمريكية 
تريليون  اإىل  الأ�سمهما  ال�سوقية  القيمة  و�سلت 
�سركة  �سهم  �سعر  افتتح  ــد  وق اأمــريــكــي،  دوالر 
دوالًرا   130 عند  الوقت  ذلك  يف  مايكرو�سوفت، 
لل�سهم الواحد، مما رفع اإجمايل القيمة ال�سوقية 

اإىل اأكرث من تريليون دوالر اأمريكي.
- �سركة اآبل: قيمتها ال�سوقية :1.38 ترليون 

دوالر
اأول  "اآبل"  �سركة  اأ�سبحت   2018 اأوت  يف 
�سركة عامة يف العامل تتجاوز قيمتها ال�سوقية 
ال�سانعة  ال�سركة  و�سجلت  دوالر،  تريليون 
لهاتف اأيفون هذه القيمة ال�سوقية يف تعامالت 
�سعر  ارتفع  حيث  نيويورك،  بور�سة  يف  النهار 
االأ�سهم اإىل م�ستوى قيا�سي عند 207 دوالرات، 
ومنذ طرح هاتف اأيفون للبيع الأول مرة يف عام 
يف   1100 بن�سبة  اآبل  اأ�سهم  ارتفعت   ،2007
املئة، كما قفزت بنحو ثلث قيمتها خالل العام 

املا�سي.

اآبل ومايكرو�سوفت يت�سارعان على املقدمة يف نادي الرتليون

اإنتاج الهواء من الغبار القمري كجزء من خطة للعي�ش على القمر

االأ�سواق اأعلنت �سركة �سام�سونغ لالإلكرتونيات عن اإطالقها  يف  املبتكر   AirDresser جلهاز  ورو�سيا، عاملًيا  املتحدة  اململكة  ذلك  يف  مبا  العامل،  من اأ�سياء مثل رائحة العرق والدخان واإزالة الغبار من الهواء والبخار القوي لتنظيف املالب�ص والتخل�ص وي�ستخدم اأحدث ابتكار منزيل من �سام�سونغ مزيًجا حول 
Jennifer Song، نائبة واجلراثيم وتعقيم املالب�ص. وقالت جينيفر �سونغ  

التي لالإلكرتونيات: تعمل �سام�سونغ جمدًدا على االرتقاء رئي�ص اأعمال االأجهزة الرقمية يف �سركة �سام�سونغ  الطريقة  تغيري  خالل  من  الع�سرية  امل�ستهلكني باحلياة  مينح  مما  املنزل،  يف  مبالب�سنا  بها  االأ�سياء نعتني  عمل  يف  وقتهم  لق�ساء  احلرية  من  مزيًدا 
ال�سركة التي يريدون القيام بها”. ا�ستجابة  هو   AirDresser“ واأ�سافت 

وفعااًل لطلب امل�ستهلكني للح�سول على اأداء اأكرث ديناميكية  �سهاًل  يوفر حاًل  االأ�سا�سية، مما  االأجهزة  ذات من  نظيفة  مالب�ص  من  احتياجاتهم  لتلبية  للبيت 
يحتاج منع�سة خالية من اجلراثيم وتبدو اأنيقة”. اجلــنــوبــيــة،  الــكــوريــة  لل�سركة  ووفــًقــا 

املــالبــ�ــص داخـــل  تــعــلــيــق  اإىل  فــقــط  و املــ�ــســتــهــلــكــون   Jet Air لتطلق  دورتها،  وتعيني   AirDresser

املحيط  الغبار  الإزالة  قوًيا  هواًء   Air Hangers وبهدوء واالهتزاز،  ال�سو�ساء  من  ممكن  حد  يف باأدنى  مبا  املنزل،  يف  مكان  اأي  داخل  االآلة  لو�سع  يكفي 
املالب�ص ذلك غرفة النوم.  JetSteam ويطهر  يعقم  ذلــك،  وبعد 

املثرية  واملــواد  والفريو�سات  البكترييا  من  االأداة للح�سا�سية، وذلك من خالل �سخ بخار بدرجة حرارة للتخل�ص   JetSteam ويعد  الن�سيج،  عمق  يف  من عالية  والعديد  للمالب�ص  الروتيني  للتعقيم  واالألعاب املثالية  البيا�سات  مثل  االأخرى  املنزلية  االأدوات 
فلرت اللينة. وظيفة  ا  اأي�سً  AirDresser وت�ستخدم 

وحتطيم  املالب�ص  لتنظيف  الكريهة  الروائح  العرق اإزالــة  عن  الناجتة  للرائحة  امل�سببة  والتبغ والغذاء، مع منع الروائح الكريهة من التكون اجلزيئات 
.AirDresser الوقت داخل يف  الـــذاتـــي،  التنظيف  تقنية  وتــعــمــل 

الروائح  واإزالة  الرطوبة وتطهري  اإزالة  اإىل نف�سه، على  احلاجة  دون   AirDresser من  طريق الداخلية  عــن  ــك  وذل املكلفة،  اأو  املزعجة  كما املنظفات  والبخار،  والهواء  احلرارة  من  مبزيج  التنظيف التنظيف  اإىل  احتاجت  كلما  امل�ستخدمني  تنبه  اأنها 

وال يحتاج تثبيت AirDresser اإىل م�سدر ثابت كل 40 دورة.
ال�سرف، مع وجود حاويتني حممولتني يف  اأو  للمياه 

مما قاعدة AirDresser تقومان بذلك. بلطف،  املالب�ص  مع  التعامل  ــة  االآل وت�سمن 
م�ساعدة  عرب  وذلــك  االفرتا�سي،  عمرها  من  امل�ستهلكني على جتنب غ�سل اأغرا�سهم املف�سلة ب�سكل يزيد 

املالب�ص متكرر، مما قد يت�سبب يف تلف الن�سيج الرقيق. جتفيف   Heatpump ميزة  اأن  كما 
يقلل  ممــا  منخف�سة،  حـــرارة  درجـــة  عند  وت�ستطيع بلطف  واالنــكــمــا�ــص،  ـــــرارة  احل ـــرار  ـــس اأ� الكي مـــن  دون  الــتــجــاعــيــد  اإزالـــــة   AirDresser جانب اإىل  والــهــواء،  البخار  من  مزيج  با�ستخدام 

ومع اإمكانات SmartIings التي يوفرها الذكاء التعامل مع املواد احل�سا�سة مثل الفراء.
برعاية  التمتع  امل�ستخدم  باإمكان  فاإن  يقوم اال�سطناعي،  حيث  ال�سيانة،  و�سهولة  للمالب�ص  عن اأف�سل  امل�سكالت  بتحديد   Home Care Wizard ،واإ�سالحها االأخطاء  ا�ستك�ساف  خدمة  ويوفر  بينما يقوم My Closet بتخزين تفا�سيل املالب�ص بعد 

ويقرتح اأف�سل طريقة لتنظيفها.

�سام�سونغ متلك اآلة منزلية للتنظيف اجلاف بحجم خزانة



املوؤلفني على  ت�صجيع  اأن فكرة  ترى  اأن تخربنا ملا  هل ميكن 
الكتاب للحراك اأمر ل بد منه، اأي زاوية تعتقد اأنها مدعاة حقا 

للتاأمل واعطاء فكر خمم�س فيها؟ 
من وجهة نظري و�لتي قد تكون عند �لبع�ص خاطئة 
�أرى ب�سرورة �لكتابة عن �حلر�ك �ل�سعبي �لذي  �أجمع 
�لعامل �أنه �سّكل �سدمة للوعي �جلز�ئري ، الأنه ي�ستثمر 
�لعقل يف �لّروؤية �لتي تخدم م�سار �حلقيقة �لد�ئر يف 
ملا  ومتابعاته  مالحظاته  يف   فالوعي  �ل��و�ق��ع،  رح��ى 
على  �حلركة  متاأّمال  يكون  �لو�قع،  �أر�ص  على  يجري 
م�ستويي �لّر�هن و�لتاريخي، مبعنى ربط ما يجري مبا 
�ملثقف  ح�سور  مبعنى   �لعقل،  م�ستوى  على  تاأّملي  هو 
ك�سرط �أويل ملا �ستتاأثث به �مل�سهدية �لو�قعية، �سو�ء 
يف ر�هنها �أم يف م�ستقبلها، ذلك �أّن "�لعقل و�حلرية ال 

ينف�سالن".
من اجليد اأن جندك �صاعرا و�صحفيا يف اآن واحد، األي�س ذلك 
ما جعلك ت�صدر كتابك "وم�صات حوارية مع اأقالم �صاعرة"، 
ال�صبيل  اأ�صئلة كنت ترى فيها  بتوجيه  اأنك قمت  اأخمن  كما 

ملتنف�س اأي �صاعر.، األ توافني الراأي؟
خو�ص  يحب  ط��م��وح  ج��د�  ب�سيط  ���س��اب  نف�سي  ع��ن 
�لتجارب وحلوح يف طرح �الأ�سئلة �أحب هو�ياتي و�أولها 
�لتدريب �لريا�سي و�لكتابة و�ل�سحافة و�لتجويد وال 
�أي �سيئ تقع  �أي�سا �أين �أحب �لتعلم كثري� يعني  �أن�سى 
عليه عيناي �أجد فر�سة لتعلمه �ساأخو�ص غمار تعلمه، 
ثم  �لقر�ءة  وحب  �سغف  رزق  من  لكل  �أكتب  �أنني  كما 
�إن كتاباتي مفعمة باالإيجابية و�الأمل وحب وتقدير 
�لر�سائل  من  �لعديد  �ي�سال  خاللها  من  �أحاول  �لذ�ت 
�أولها �أن �ل�سعادة  تكمن يف �لعطاء ال �الأخذ، ولكل موقف 
�لو�سعية  نتخذ  ال  من  فقط  نحن  م�سرق  جانب  �سيء 
�لالزمة و�جليدة للحكم عليه، وعلى كل منا �أن يخو�ص 
الأنها  �أطر�فها  جميع  ملو�جهة  وي�ستعد  �حلياة  غمار 
متغرية بب�ساطة وت�ستلزم منا �ال�ستعد�د لكل مرحلة 
وجتنب  لالأمور  �اليجابية  بالنظرة  يكون  وهذ�  منها 
�سعرية  وم�سات  كتاب  �سحيح  �أط��الل��ه،  على  �لعي�ص 

كانت بد�ية ولوجي عامل 
�ل�سيد  بف�سل  بتيارت  يوتوبيا  �لن�سر  د�ر  من  �لتاأليف 
بعطو�ص عبد �لقادر �لذي �حتوى م�سروعي بكل ثقة 
�أ�سئلة  فيه  وقدمت  جريدتكم   خالل  من  �أحييه  و�أنا 
فتحت من خاللها ف�ساء كبري� لكتاب من د�خل وخارج 
وتوجهاتهم  وت�سور�تهم  �أر�ئهم  عن  للتنفي�ص  �لوطن 

�لفكرية وخلفياتهم �لثقافية. 

الن�صوج  مرحلة  الثالثنيات  اأن  منطلقي  من  اأقــل  دعني 
اأن  عكفنا  التي  الأمنة  املنطقة  من  اخلروج  مرحلة  والكتابة 
ندخل فيها اإىل مرحلة الجنازات واملغامرة، وها انذا اأت�صفح 
بع�صا من جتارب اأق�صد بذلك كتبك املتاأتية عن  روح املتابعة 
التناف�س، هل ميكن ا�صاءة املو�صوع مبزيد من  واذكاء روح 

التعليق؟
كتبي هي جمموعة من �لن�سو�ص �لتي حتمل فل�سفتي 
�لتي  �ل��ت��ج��ارب  لبع�ص  ونتائج  �حل��ي��اة  يف  �خلا�سة 
ملخ�ص  �للحظة وهي كذلك عبارة عن  لغاية  خ�ستها 
�سلبي  �ن�سان  لكل  و�الر�ساد�ت  �لن�سائح  لبع�ص  �سامل 
�أو �قرتب �سعور �لف�سل من �لهيمنة عليه �أو �جتاحته 
�لتفكري  ب��ع��دوى  و�أ���س��ي��ب  �ل�سلبي  �لتفكري  غيمة 
�أكتب  �لت�ساوؤمي كتاباتي ولدت من معاناة �ل�سعب فاأنا 
من �أجل �لفرد و�ملجتمع، ثم �إن فكرة �لتاأليف جاءتني 
من  �لعديد  يل  �ستكون  باأنه  يقني  وعلى  متاأكد  الأنني 
�ال�ستنتاجات يف �مل�ستقبل باإذن �هلل الأن �حلياة متغرية 
و�لتجارب م�ستمرة و�ال�ستنتاجات متو��سلة و�الأهم من 
ذلك تدفق �الأمل بيننا متو��سل وحتقق حلم �لتاأليف 
بف�سل �الر�دة و�سغف �ل�سباب، �أعني بكلمة بيننا بيني 
وبني �لقر�ء �الأوفياء لكتاباتي �لذين �أوجه لهم كلمة 
�أبدوه من تفاعل  �سكر وتقدير من هذ� �ملنرب نظري ما 
جتاه قر�ءتهم ال�سد�ر�تي �ملوجهة لكل من يحبونني 
ومن ال يحبونني كنت عادال يف توزيع �لن�سو�ص فاأن�سح 
�جلميع باالإطالع عليها و�سيعرف كل منهم �لفئة �لتي 
جتاه  تنتابه  �لتي  �مل�ساعر  من  �إنطالقا  �إليها  ينتمي 

كتاباتي.

اأت�صاءل عن الفعل الفيزيائي للكتابة عندما يتعلق الأمر بك ، 

هل مازال الكائن 
الورقي الرقم واحد �صمن اأجندة الكتابة لديك؟

�لذهن  �لورقي كتاب ثقايف تاريخي، تر�سخ يف  �لكتاب 
�لب�سري منذ �كت�ساف �لورق، و�إ�سد�ر �لكتب �ملخطوطة 
يف  عا�ص   لذلك  و�لدمار،  لالنتهاء  قابل  غري  وهو  به. 
ع�سور  عديدة. من هنا تكمن قد�سية �لورق �أواًل، ثم 

قد�سية �لكالم �ملكتوب عليه ثانًيا؛ 
�لثقافة  ح���ّول  ق��د  �ل���ورق  �إن  �إذ 
�إىل  �سفاهية  ثقافة  من  �لعاملية 
�النت�سار.  و��سعة  كتابية  ثقافة  
الأية  ما  قد�سية  لدينا  �أّن  �أظن  وال 
فهي  �إلكرتونية؛  �أو  رقمية  كتابة 
عديدة   و�سائل  �إىل  حتتاج  تقنية 
�أي  حتت  تعطلت  و�إذ�  تعمل؛  حتى 
ومن  �سيء.  كّل  �سنفقد  فاإنها  ظروف 
�لكتاب  لهذ�  ب��اأن  �ل��ق��ول  ميكن  هنا 
ال  �لتي  �لتكنولوجية  خ�سو�سيته 
�لكتاب  موؤلف  خ�سو�سية  من  تكون 

�لذي  �لورقي  �لكتاب  بعك�ص  قارئه،  �أو 
وكاتًبا،  قارًئا  �الإن�سان  خ�سو�سية  يف  مبا�سرة  ي�سبح  
�سخ�سيا ال �أنكر �يجابيات �اللكرتونيات و�لتكنولوجيا 
بح�سب  و�لتغيري  و�حل���ذف  ل��الز�ل��ة  قابلة  ولكنها 
�أما  �لدهر،  مدى  باق  �لورقي  �أما  و�ملتغري�ت  �لظروف 
تتعلم  �إم��ا  �سا�سع  بحر  �الأدب��ي  فالفعل  يل  بالن�سبة 
ال  حتى  �ل�ساطئ  على  تبقى  �أو  وتدخله  �ل�سباحة 

تغرق فيه. 

لتكتب  توؤرقك  لتــزال  اأنها  ترى  التي  املوا�صيع  عن  مــاذا 
عنها؟

و�حليوية  بالن�ساط  مفعم  �ساب  �أن��ا  �حل��ال  بطبيعة 
وبالتايل  و�ملجتمع  �الفر�د  �جتاه  بامل�سوؤولية  و�حتلى 
�ساأكون من هذ� �ملجتمع �ذن ميكن �لقول �نني �كتب يف 
ما  كل  يف  عامة  ب�سفة  و�الأخالقي  و�لثقايف  �لرتبوي 
مي�ص �لفرد و�ملجتمع، �أنا �أرى �أن هناك م�سوؤولية كبرية 
ملقاة على عاتقي �جتاه كل ما يحيط بي وعليه البد 
من حتمل �مل�سوؤولية بكل جدية وعزم ال يلني  ون�ساأل 

�هلل �لتوفيق و�ل�سد�د 

هل ميكن القول اأن خل�صر بن يو�صف 
كتحُابا ما يحبذ اأن يقراأ لهم، اأو تعلق 

بهم، وحلد ال�صاعة يقراأ لهم؟
خل�سر �ساب ب�سيط من �جلز�ئر 
طريقة  �سق  ولكن  �ملهم�سني  �ل�سباب  كل  مثل  �لعميقة 
ب��اق��ت��د�ر وج����د�رة وم����از�ل ي��ح��ارب وي��ك��اف��ح برغم 
�النك�سار�ت و�خليبات �لتي مل تزده �ال ��سر�ر� وروحا 
�سلبة، �أنا �أقر�أ كل ما يكون بني يدي �أو ما يتوفر لدي 
�لكتاب  فقد  معينا  كتابا  بالتحديد  لي�ص  ويعجبني 
�ملميز �لذي �أقر�أه و�حفظ منه �لكثري تقريبا �لن�سف 

هو كتاب �هلل .

ماذا عن الأهداف التي تريد اأن ي�صيبها �صهمك البداعي؟
�لعمرية  �ملرحلة  هذه  يف  و�أن��ا  ب�سر�حة  كبري  �سوؤ�ل 
و�إعالن  �لتخطيط  مرحلة  من  �النتهاء  م�سارف  على 
مرحلة �لتنفيذ هناك �لعديد من �مل�ساريع و�الأهد�ف 
و�الأ�سري  و�ل�سخ�سي  و�لفني  �ملهني  �ل�سعيد  على 
و�لعلمي، فاأما على �ل�سعيد �لعلمي و�ملهني �أطمح الأكون 
�لفني  �ل�سعيد  على  �أم��ا  وطني  يف  �لعلم  قامات  �أح��د 
وخا�سة  �أخرى  �أدبية  �أعمال  الإ�سد�ر  �أطمح  و�الأدبي 
مع  خا�سة  ح���و�ر�ت  فيه  وك��ت��اب  �سعريني  ديو�نيني 
�الوربية  و�ل��دول  �جلز�ئر  من  �لرو�ية  كتاب  قامات 

رفقة  �ملقد�سة  �لبقاع  وزيارة  �لعربي  و�لوطن  �لكربى 
�الأ�سرة �لكرمية و�لو�لدين �لكرميني حفظهما و�أ�ستغل 
�لفر�سة الأوجه �ل�سكر �جلزيل لهما و�إىل �سخ�ص مميز 
ومهم يف حياتي ب�سفة خا�سة، فما �أنا عليه �الآن ما هو 
�إال نتاج تربيتها وخال�سة تعبها ل�سنو�ت وت�سحية من 
و�أد�م  للحنان يل والإخوتي  �أد�مها �هلل منبعا  روحهما 
يل من �أحب كما �أنوي �الرتباط مبن �أحب و��ستقر يف 
�مل�ستوى  على  �أما  �الأ�سري،  �ل�سعيد  على  هذ�  حياتي 
فيما  خا�سة  ب�سر�حة  عديدة  م�ساريع  هي  �ل�سخ�سي 
و�لتجربة  و�لتطلع  و�لذ�تي  �لعلمي  بالتكوين  يتعلق 
�الأور�ق  حبي�سة  بع�سها  �ستظل  و�الكت�ساف  و�ملغامرة 
وبع�سها حبي�سة �لتخيالت ولكن مل ولن �أن�ص فكرة �أنها 

تتطلب حماربة �حلياة القتنا�سها ب�سر��سة.

كلمة ختامية
�حلب  عبار�ت  باأعمق  �أتوجه  �خلتامية  �لكلمة  قبل 
للتاأليف  دفعي  يف  ور�ئي  كان  ملن  و�لتقدير  و�الحرت�م 
هذ�  ح���و�ري  �سيقر�أ  �أن��ه  �أع���رف  غ��ايل  �سخ�ص  وه��و 
 ، لك  قطعته  �ل��ذي  �لوعد  على  �أن��ا  له  �أق��ول  ويبت�سم 
كلمتي للقارئ �أن يقر�أ ما يروق له لغر�ص �ملتعة و يقر�أ 
ما  زمن  يف  �سيحتاجها  ما  فكرة  الأخ��ذ  له  ي��روق  ال  ما 
ومكان ما لت�ستمر حياته لوجهة ما ويف �الأخري �أجدد 
�سبيل  يف  �ملتو��سل  �سعيها  و�أثمن  جلريدتكم  �سكري 

ت�سجيع �لقلم �لفتي.

تهاطلت ر�سائل العزاء من طرف الفنانني والأدباء بعد فاجعة رحيل كل من لبني بلقا�سمي فنانة بامل�سرح اجلهوي باتنة والدكتور 
13 �سخ�سا. "�سخري خل�سر" من ولية �سطيف، اثر حادث املرور الأليم الذي وقع مبنطقة �سطيل بولية الوادي والذي اأودى بحياة 

حو�ر: رقية حلمر

حــوار

ميلة بكل من باتنة و�صطيف

 34( بلقا�سمي  لبنى  �لفقيدة  عائلة 
�ملنطقة  ومثقفو  وف��ن��ان��ون  ���س��ن��ة( 
وخا�سة �أ�سرة �مل�سرح �جلهوي لباتنة 
�لتعازي،  بر�سائل  �لفقيدة  �رث���و� 
حيث عرفت كفنانة وكم�سممة �أزياء 
عرو�ص م�سرحية، و�ساركت يف عديد 
"�لعقد"  �الأعمال �لتي كان من بينها 
مع  "�لتحدي"  و  �سيبة  للح�سن 
و"�أمغار  ب��رو�ل  ريا�ص  �لكوريغر�يف 
مع  �لعقال(  )�سيخ  �أو  ثامنوكالث" 
رمزي قجة �إىل جانب �أعمال �أخرى 
خ���ارج �ل��والي��ة وب����د�أت �ب��ن��ة حي 
"بباتنة،  �ل�سعبي  �أف���ور�ج  "بارك 
بو�بة  من  �سباها،  يف  �لفني  م�سارها 
حتبه  ك��ان��ت  �ل���ذي  �لباليه،  رق�����ص 
فنون  ج��ان��ب  �إىل  �أد�ءه،  وو����س��ل��ت 
�أخرى، كالتمثيل على خ�سبة �مل�سرح، 

فيما متيزت يف عامل �ل�سينوغر�فيا.
وفد  �سمن  �لر�حلة  �لفنانة  وكانت 
�لفنانني �مل�ساركني يف �فتتاح تظاهرة 
�لعربية  �لثقافة  عا�سمة  ق�سنطينة 
عدة  يف  �ساركت  كما   ،2015 �لعام 
�نتحار  "ملحمة  منها  �أخ��رى  �أعمال 
�إخ��ر�ج  من  �لعلمة  مل�سرح  �لرفيق" 
يف  ��ستغلت  كما  ب��ر�ه��م،  ب��ن  ف���وزي 

جمايل �لتوزيع و�ل�سينوغر�فيا".
�آخر  �أن  �سوقي  بوزيد  �لفنان  وق��ال 
عمل للفنانة كان مع �لعمل �مل�سرحي 
�مل�سرحية،  مالب�ص  "رهني" بت�سميم 
�لعربي  �مل�سرح  مهرجان  يف  و�سارك 
؟  ترحلني  "هكذ�  مردفا:  ب���االأردن، 
!!! �سحيح  �لفو�سى ترحلني  تلك  يف 
�سديقتي فو�سوية لكن لي�ص حد هذ� 
�لرحيل، حتى �أيام رهني تلك �الأيام 
�أده�سني  �أركبها،  �أن  علي  و�إ�ستع�سي 
تده�سينني  كنت  مثلما  متاما  رحيلك 
�سديقتي  �رح��ل��ي   ... ب��خ��رج��ات��ك 
عن  �نا  �ل�سم�ص  ور�ء  �إنتظرينا   ...

�سخ�سي لن �أطيل عليك �النتظار".
عرب  كتب  م�سعودي  ن���و�ل  �لفنانة 
�سرتحلني  �أن��ك  �أتوقع  "مل  �سفحتها 

جميلة  ذكريات  رهني  منا  كل  ليبقى 
وجنون  وحم��ب��ة  ود  ع��ل��ى  جمعتنا 
وغد  جن��اح  �أم��ل  و�أم��ل  وتعب  وجهد 
ن��ام��ي لبنى  ب���وج���ع،  ل��ك��ن  �أف�����س��ل، 

حبيبتي ولروحك �ل�سالم".
�لعربية  �لهيئة  ���س��ارك��ت  ح��ني  يف 
�مل�سرحيني  �ل�����س��ارق��ة،  يف  للم�سرح 
�لفنانة  لوفاة  �أحز�نهم  �جلز�ئريني 
بلقا�سمي، ووريت �لرثى �لفقيدة �أول 

�أم�ص مبقربة بوزور�ن.
�لفقيد  و�أ�سدقاء  �أدب��اء  وقدم  هذ� 
تعازيه  خل�سر  ���س��خ��ري  �ل��دك��ت��ور 
�جلز�ئر،  يف  �لعلم  �أعمدة  من  و�حد 
نوفمرب   13 م��و�ل��ي��د  م��ن  و�ل��ف��ق��ي��د 
بني  ببلدية  �أملي�سان  بقرية   1958
وهو  �سطيف،  والي��ة  �سمال  �سبانة 

حت�سل  �أب��ن��اء،  لثالثة  و�أب  متزوج 
ثم  �الأ���س��ل��ي،  �لتعليم  ���س��ه��ادة  على 
�إحد�دن  بثانوية  �لبكالوريا  �سهادة 
بوالية بجاية، ويف �سنة 1984 نال 
للكيمياء  �لعليا  �ل��در����س��ات  �سهادة 
ثم  ق�سنطينة  بجامعة  �لع�سوية 
�إ���س��ت��ف��اد م���ن م��ن��ح��ة ل��ل��در����س��ة يف 
بجامعة  م�ساره  لي�ستكمل  �خل���ارج 
ح�سد  حيث  �لربيطانية،  مان�س�سرت 
ب�سهادة  ليتوج  در��ساته،  ثمار  فيها 

دكتور�ه �سنة 1998.
ح�سوله  بعد  �سخري  �لفقيد  وع��اد 
�لوطن  �أر����ص  �إىل  �ل��دك��ت��ور�ه  على 
بجامعة  �لتدري�ص  مهنة  ز�ول  �أي��ن 
ق��ا���س��دي م��رب��اح ب��والي��ة ورل���ة، 
فكانت له عدة موؤلفات منهادرو�ص يف 
حملولة  م�سائل  �حليوية،  �لكيمياء 
من  وغ��ريه��ا  �حليوية  �لكيمياء  يف 
معروفا  �لر�حل  كان  كما  �ملوؤلفات، 
وتو��سعه،  بطيبته  �ل��ع��ام��ة  ع��ن��د 
و�ساءت �الأقد�ر �أن يكون فجر �الأحد 
من  حمطة  �آخر   2020 جانفي   19
�ملوت عن عمر  حياته، حيث خطفه 

ناهز 62 �سنة.

�لثقافة مبارك  ك�سف عز�لدين بو�سناق مدير د�ر 
�لن�ساطات  م��ن  جملة  ع��ن  ميلة  ب��والي��ة  �مليلي 
خالل  �ل��د�ر  �ستحت�سنها  �لتي  و�لفنية  �لثقافية 
على  �لقائمني  رغبة  ظل  يف  وهذ�  �جلارية  �ل�سنة 
هذه �ملوؤ�س�سة يف بعث �لن�ساط �لثقاقي بالوالية من 
خالل جملة من �لتظاهر�ت �لوطنية و�ملحلية �لتي 
ت�سعى �إىل �إعطاء نف�ص �أخر للحركة �لثقافية وفتح 

�ملجال �أمام �ملبدعني و�ملثقفني يف �ستى �ملجاالت.
�الأ�سابيع  خالل  موعد  على  �لثقافة  د�ر  و�ستكون 
لل�سورة  �لتا�سع  �لوطني  �ل�سالون  م��ع  �لقادمة 
غاية  �إىل  تاأجيله  تقرر  و�ل��ذي  �لفوتوغر�فية 
ونوعية  �أك��رب  مب�ساركات  لل�سماح  �لربيع  ف�سل 
ميلة  جمهور  �سيكون  كما  �جلديدة،  �لطبعة  خالل 
على موعد مع تظاهرة �أيام �مل�سرح �لفكاهي ناهيك 

عن تنظيم معر�ص �سخم لبيع �لكتاب، كما يت�سمن 
�لربنامج ح�سب �ملدير بو�سناق تنظيم ملتقى �لعزف 
�لفردي وهذ� من �أجل �إعطاء �لعازفني و�ملنخرطني 
يف �لور�سات �لفنية فر�سة الإبر�ز مو�هبهم يف هذ� 
�ملجال �لفني، ناهيك عن تنظيم �إحتفاليات خا�سة 

باملنا�سبات �لدينية �لوطنية.
�أن  بو�سناق  ع��ز�ل��دي��ن  �أك���د  �آخ���ر  �سعيد  وع��ل��ى 
ف�ساء  �ل��ر�ه��ن  �ل��وق��ت  يف  حتت�سن  �لثقافة  د�ر 
"�لطفل  �سعار  حتت  وهذ�  �لتوحد  باأطفال  خا�ص 
�لتوحدي فنان" وهذ� عن طريق متابعة ومر�فقة 
�إدماجهم  للتعرف على ميوالتهم ومن ثم  �الأطفال 
حتت  �لثقافة  بد�ر  �ملفتوحة  �لور�سات  خمتلف  يف 

�إ�سر�ف خمت�سني يف هذ� �ملجال. 
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فنانون واأدباء يرثون الفقيدين "لبنى بلقا�سمي" و"�سخري خل�سر"

موؤلفاته  عرب  ويدونه  �سحفي   بح�س  الواقع  يتحرى  يو�سف" كاتب  بن  "خل�سر 

تظاهرات حملية ووطنية لك�سر الركود الثقايف مبيالف 

عبد �لهادي. ب رقية. ل/ عبد �لهادي ب

�سارك يف العديد من الندوات والدورات التدريبية، وحا�سل على دبلوم تنمية ب�سرية من املعهد التدريبي املتخ�س�ش البتدائي واملتو�سط والثانوي يف عني احلجل، ووا�سل درا�ساته اللي�سان�ش واملا�سرت بجامعة حممد بو�سياف بامل�سيلة، "خل�سربن يو�سف" اأ�ستاذ و�ساعر و�سحايف ومدون يف عديد املواقع اللكرتونية، �ساب من اجلزائر العميقة، بداأ تعليمه الأوراق التي انحت كتقدير على جميل احلرف الذي يكتبه ويب�سمه يف خمتلف الكتب التي قدمها للقراء، هو ا�ستلهم من كائنه احلربي العطاء ليكتب عن تلك التفا�سيل الغائرة يف عمق املجتمع، واأن يعطي ب�سمة عرب رواق 
عنوان "بني وقع و�سدى حار فكري، 22 فيفري وقمنا ن�سنع جمدا"، كما له العديد من املقالت الثقافية والرتبوية  �سدر له اأول ا�سدار عن دار يوتوبيا بتيارت حتت عنوان "وم�سات حوارية مع اأقالم �سعرية واعدة" وله كتابني  حتت بالبويرة.

والفكرية، و�سيل من دف احلديث يف هذا احلوار:



ع�صرون على ع�صرين
و�حد �لطفل بعدما رّوح من �ملدر�سة قال الأمه

ماما �أّديت ع�سرين
قالت لو �سحيت ولدي دميا �أدي 

ع�سرين
لها  قال  ز�د  ذ�ك  من  غ��دوة 

ماما �أّديت ع�سرين
�أنا فخورة  �أح�سنت  لو  قالت 

بيك
ويف �ملرة �جلاية دخل حازن 
وق���ال لها م��ام��ا ه��ذي �مل��رة 

�ّديت غري ع�سرة
قالت �أمو ما علي�ص عال�ص �ّديت غري 

ع�سرة؟؟
قال لها: خلاطر هذ� ما �لقيت يف �ل�ساك؟!.

تفـــوق
تلقاو زوج كذ�بني بز��������ف

 فقال �الأول: ر�ك ت�سوف يف �لنملة �لو�قفة 
يف قمة �جلبل؟

حالة  يل  فيهم  ويناها  �لثاين:  رد 
عينيها واّل يل قافلتهم!؟.

باأثر رجعي
و�ح���د غ��ب��ي ح���اط ع��ل��ى وذن��و 

�سيجارة
يفك  دخ��ل  يتقاب�سو  زوج  ���س��اف 
مبو�ص  �سربو  فيهم  و�ح��د  بيناتهم 

طريو وذنو
قعد يعيط وذين وذين وذين

و�حد �لقى وذن مرمية يف �الر�ص قالو هاذي وذنك؟
معلومات م�سليةقالو ال... وذين معلق فيها �سيجارة!؟.

ملحاجية 
بحد ذاتها

اأمثال �سعبية

• منارة "الكتبية" التي اأقيمت يف مراك�ص الغربية 
من  كي�ص   900 بنائها  يف  مزج  قــرون،  ثمانية  منذ 

امل�سك، بحيث تظل عابقة بريح امل�سك دائما.
اإىل  تو�سلت  الربيطانية  كيلي  جلامعة  درا�سة    •
اأن ال�سخ�ص عندما ي�سرخ بعد حدوث اأمل فاإن ذلك 

ال�سراخ يخفف من االأمل بن�سبة %50.
يت�سبب  طويلة  ل�ساعات  اجللو�ص  اأن  تعلم  هل   •
ينتج  الــذي  ال�سغط  من  ظهرك  على  اأكــرب  ب�سغط 

عن وقوفك على رجليك.
ال�سهادات  عــلــى  حــ�ــســوال  ــعــامل  ال دول  اأكـــرث   •
هي  هــذا  يومنا  يف  م�ستوياتها  مبختلف  اجلامعية 
ال�سهادات  على  احلا�سلني  ن�سبة  تبلغ  حيث  رو�سيا 

اجلامعية اإىل عدد ال�سكان الكلي %55 .
"برزل"  بني  قبيلة  من  الربازيل  ت�سمية  • جاءت 
االأندل�ص،  اإىل  "م�سيلة"  مدينة  من  هاجرت  التي 
بعدما  االأر�ـــص  هــذه  اإىل  اأفــرادهــا  بع�ص  هــرب  ثم 
اإبادتهم..وعمروها  وحماولة  امل�سلمني  ا�سطهاد  مت 
على  يــدل  ــر  اأث كــل  وطم�سوا  الربتغال  بهم  وحلــق 
بقيت  الت�سمية  لكن  هناك  امل�سلم  العربي  الوجود 

خالدة.
•  ال�سخ�سية الكرتونية لل�سيدة ال�سمراء ال�سمينة 
ف�سول  واأثــارت  وجريي(  عر�ص)توم  يف  تظهر  التي 
ماك  هاتي  وتدعى  حقيقية  امـــراأة  هي  االأطــفــال 

دانيال طلبت عدم ك�سف وجهها.
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ا�سحك وال�سحك بال�س.. قبل ما يغلى وتقول يامن عا�س

جواب 
املحاجية

حاجيتكم على بنيتي 
عطيتها جلماعة، 
واعطيتها اأعطى 

ما فيه ندامة هوما 
يحو�سوا يك�سرو 

رقبتها، وانا نحو�ص 
لها على ال�سالمة

حدث يف مثل هذا اليوم
�لثاين و�لع�سرون 

من �سهر جانفي
جــزر  بــريــطــانــيــا  متــنــح  اإ�ــســبــانــيــا  ـ   1771

فوكالند.
يف  جــورجــتــاون  جــامــعــة  تاأ�سي�ص  ـ   1789

وا�سنطن.
ت�سبح  امراأة  اأول  بالكويل  اإليزابيث  ـ   1849

طبيبة يف الواليات املتحدة.
اال�ستخبارات  ــة  ــال وك تاأ�سي�ص  ـ    1946

املركزية )�سي اآي ايه(.
باخرة  توقف  الفرن�سية  ال�سلطات  ـ   1958
باالأ�سلحة  حمملة  وهران  مبيناء  يوغو�سالفية 
يف  ت�سبب  مما  الوطني  التحرير  جي�ص  لفائدة 
هذا  على  تيتو  بروز  جو�سيف  الرئي�ص  احتجاج 

االإجراء الذي و�سفه "بالقر�سنة".
على  يوقع  بومدين  هواري  الرئي�ص  ـ   1969
بعد  املغربية(  )اجلــزائــريــة  اإيــفــرن  معاهدة 

موافقة اأع�ساء جمل�ص الثورة واحلكومة.
ركاب  حتمل  جامبو  ركاب  طائرة  اأول  ـ   1970
حتط يف مطار هيرثو قادمة من نيويورك وذلك 

يف اأول رحله لها.
يبث  االإ�سرائيلي  االحتالل  تلفزيون  ـ   1993
يا�سر  الفل�سطيني  للزعيم  كلمة  االأوىل  للمرة 
فيها  �سعب االحتالل دعا  اإىل  ر�سالة  عرفات يف 
اإىل  رابــني  اإ�سحق  االإ�سرائيلي  الـــوزراء  رئي�ص 

عقد "�سالم ال�سجعان".
1997 ـ مادلني اأولربايت تتوىل ر�سميا من�سب 
لت�سبح  املتحدة  الــواليــات  يف  اخلارجية  وزيــر 

اأول امراأة يف تاريخها تتوىل هذا املن�سب.
تاأمر  الرتكية  الد�ستورية  املحكمة  ـ   1998
جنم  رئي�سة  ومنع  االإ�سالمي  الرفاه  حزب  بحل 
�سيا�سي  ن�ساط    اأي  ممار�سة  من  اأربكان  الدين 
يف  احلزب  حققه  الذي  الكبري  الفوز  بعد  وذلك 

االنتخابات البلدية والنيابية.
الفل�سطينيني يف غزة يقتحمون  اآالف  ـ   2008
ـــــدود مـــع مــ�ــســر لــ�ــســراء مــــواد غــذائــيــة  احل
احل�سار  بــ�ــســبــب  مــنــهــا  حـــرمـــوا  ـــات  ـــروق وحم

االإ�سرائيلي.
املغاربية  الرقمية  املكتبة  تد�سني  ـ   2011
البحث  موؤ�س�سة  مع  بالتعاون  باجلزائر  للعلوم 

والتنمية احل�سارية االأمريكية.
تك�سف  اجلمارك  م�سالح  اإح�سائيات  ـ   2012
2011 جتاوزت قيمة  اأن عائدات اجلزائر عام 
مليار   57،  053 مقابل  دوالر  مليار   73،  39
 28،  63 بلغت  منو  بن�سبة   2010 عــام  دوالر 

باملائة.
بو�سعيب  اأحــمــد  املجاهد  جثمان  ـ   2012
ح�سرت  التي   ''22 الـ''  جمموعة  اأع�ساء  اأحد 
1954 يوارى الرتاب  اأول نوفمرب  الندالع ثورة 

بعني متو�سنت. 
القزم  الكوكب  اأن  يكت�سفون  العلماء   -  2014

�سريي�ص ينبعث منه بخار للماء.
ربه  عبد  اليمني  الرئي�ص  ا�ستقالة   -  2015

من�سور هادي، وحكومته برئا�سة خالد بحاح.
من  اأنحاء  عدة  ت�سرب  برد  موجة   -  2016
اآ�سيا ال�سرقية وت�سفر عن م�سرع ما ال يقل عن 

ت�سعني �سخ�سا.

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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وجه �ل�سارفة ما يخفى، 
ولو حتكو باحللفة

حكـــمة
ا�ستمر يف عمل اخلري مهما واجهت 

من نكران.. لأنك تفعله لوجه اهلل
�سورة م�سحكة

�لبقر عندنا و�لب�سر عندهم؟!

�أجري  عالوة  �سي  يا  بعني  �سربوين   �
لّيا؟

عمر.ل عني مليلة
و��ص درت من �بتكار�ت خارقة حتان 
ك ي�سربوك  ي�سربوك بعني.. �أنت خ�سّ
�خلرطي  علينا  تبّطل  با�ص  بالنووي 

هذ�؟!.

�لفاي�ص  ع���الوة  �سي  ُي��ع��ّرف  كيف   �
بوك؟

�سمرية مزيان خن�سلة
�لتي يجب  باالأخبار  ياأتينا  فا�سق  هو 

�أن نتبينها قبل �أن ن�سدقها؟!.

يف  ح��الب  �أك��رب  �أن��ك  �كت�سفت  لقد   �
�جلز�ئر يا �سي عالوة؟

حممد.ك باتنة
حليب  عندنا  منها...  مفروغ  حاجة 

�ملاعز و�لبقري و�نت خري؟!!.

يف  �لديني  �لتطرف  �أ�سباب  هي  ما   �
ر�أيك يا �سي عالوة؟

خل�سر مفتاح �مل�سيلة
يوؤدي  هذ�  �لالديني......  �لتطرف 

�إىل ذ�ك و�لعك�ص لي�ص �سحيح؟!.

�لفاي�ص  ع���الوة  �سي  ُي��ع��رف  كيف   �
بوك؟

�سمرية مزيان خن�سلة
�لتي يجب  باالأخبار  ياأتينا  فا�سق  هو 

�أن نتبينها قبل �أن ن�سدقها؟!.

�سرعة  �أب��ط��اأ  ه��ي  �ل�����س��وت  �سرعة   �
بدليل ما تقوله �أمك و�أنت يف �لع�سرين 

ال ت�سمعه �إال و�أنت يف �الأربعني؟
جمال بن من�سور ميلة

طبيب..  ت�سقي�ص  وما  جمرب  �سق�سي 
كاين منها!!.
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تب�صة

ب�صكرة

ميلة

�لعملية �أ�صفرت عن حجز ن�صف كيلوغر�م من �لكيف �ملعالج و33 مليون �صنتيم

والتدخــل  البحــث  فرقــة  متكنــت 
التابعة للم�سلحة الوالئية لل�سرطة 
الق�سائيــة باأمــن واليــة تب�ســة،  من 
اإجراميــة  مبجموعــة  االإطاحــة 
متكونــة مــن 10 اأ�سخا�ــص متورطــة 
يف جنايــة احل�ســول وال�ســراء ق�سد 
الــدويل  والتهريــب  والنقــل  البيــع 

للمخدرات.
العمليــة جاءت بنــاء على ا�ستغالل 
ملعلومــات موؤكدة تفيــد بوجود �سبكة 

امتــداد دويل متتهــن  لهــا  اإجراميــة 
املتاجــرة والتهريــب للمخــدرات عرب 
حتركــات  تتبــع  مت  حيــث  احلــدود، 
امل�ستبه فيهم الذين ترتاوح اأعمارهم 
بــني 43 و24 �سنة، ليتم توقيفهم يف 
حاجــز فجائــي كمــا مت حجــز كمية 
مــن املخــدرات يقــدر وزنها بـــ200 غ، 
وبعــد تعميــق التحريــات مت توقيف 
اآخرين متورطني �سمن  اأ�سخا�ص   06
هــذه ال�سبكــة وحجز اأكــرث من ن�سف 

كيلوغــرام مــن املخــدرات باالإ�سافــة 
اإىل  12 جهاز هاتف نقال و33 مليون 
�سنتيم وقر�ســني مهلو�سني و�سكني من 
احلجم الكبري باالإ�سافة اإىل املركبة 
املذكورة والتي كانت ت�ستعمل للتمويه 
ونقل املخدرات داخل وخارج املدينة، 
ليتم بعد ا�ستيفــاء كافة االإجراءات 
القانونيــة الالزمة تقــدمي االأطراف 
اأمــام العدالة التــي اأ�سدرت يف حقهم 

اأمرا باالإيداع.

اأوقفــت عنا�سر اأمــن والية تب�سة، �سابني م�سبوقــني ق�سائيا يبلغان من العمر 
23 و25 �سنــة، اأبديـــا مقاومة عنيفة عند اإيقافهما، حيث �سبط بحوزة كل 
واحــد منهما علــى كمية من املخــدرات، باالإ�سافة اإىل مبلغ مــايل قدره 1340 
دينــار، وعليه مت  حتويلهما اإىل مقر اأمــن الوالية ومبا�سرة اإجراءات التحقيق 
ليتــم بعــد اإمتــام كافــة االإجــراءات القانونيــة تقــدمي املعنيــان اأمــام اجلهات 

الق�سائية التي اأ�سدرت حكما بتاأجيل النطق باحلكم.

متكنــت م�سالح ال�سرطــة باأمن دائرة 
فوغالة موؤخرا مــن توقيف 6 اأ�سخا�ص 
علــى خلفيــة تورطهم بتكويــن جمعية 
اأ�ســرار وترويــج العملــة املــزورة، وهــي 
العملية التــي متت با�ستغــالل معلومات 
حــول تواجــد �سخ�ــص بالدائــرة يقوم 
بالرتويج للعملة املزورة على منت دراجة 
ناريــة ليتم توقيفه وعرث بحوزته على 
مبلــغ مايل قــدر بـــ2 مليــون �سنتيم من 
فئــة 2000 دينــار لتفتــح ذات امل�سالح 

حتقيقاتهــا التــي اأ�سفــرت عــن تفكيك 
ع�سابة خمت�سة يف هذا الغر�ص تتكون 
مــن ت�سعــة اأ�سخا�ــص تــرتاوح اأعمارهم 
بــني 23 و45 �سنة، ليتــم اإلقاء القب�ص 
علــى 6 منهــم يف حني يتواجــد الثالثة 
االآخــرون حمل بحث من طــرف م�سالح 
االأمــن، كمــا مت ا�سرتجــاع مبالــغ مالية 
بقيــة  م�ساكــن  تفتي�ــص  بعــد  مــزورة 
االأفراد قدرت يف جمملها بـ 123 مليون 
�سنتيم ليتم حتويل املتورطني للعدالة.

ت�سبب حادث مرور وقع 
على الطريق الوطني رقم 79 

باملكان امل�سمى "الكراكطـة" 
ببلدية وادي النجاء يف وفاة 

�ساب "ع.ر" يبلغ من العمر 
انحراف  بعد  وهذا  �سنة،   32

وانقالب �سيارة جتارية 
من نوع "بوجو J5" حتمل 

ترقيم والية ميلة، كما اأ�سفر 
احلادث عن اإ�سابة �ساب اآخر 

باإ�سابات  �سنة   17 " "ع.اأ
خمتلفة، وتدخلت م�سالح 

احلماية املدنية لتحويلهما 
اإىل م�سلحة اال�ستعجاالت 

بالعيادة املتعددة اخلدمات 
بوادي النجـاء.

قتيل وجريح 
يف حادث مرور 
بوادي النجاء

�سي الأورا�سي..

ما  جــديــد...  مــاو�ــص  لالأ�سقاء  دعمنا 
حديد...  وعزميتنا  اخلفاء  يف  نلعبو�ص 
ال�سعب  يحرك  ما  اآراء  من  قيل  ما  كل 
واجلي�ص ال�سنديد... بكل الطرق نكونو 

فداء ونوقفو يف وجه التهديد...

hamzalaribi005@gmail.com

بامل�سلحة  ال�سرطة  عنا�سر  اأمــ�ــص،  اأول  قامت 
بتوقيف  البواقي،  بــاأم  العمومي  لالأمن  الوالئية 
احليوانية  ال�سحوم  من  كلغ  بـ551  حمملة  �ساحنة 
ــري الــ�ــســاحلــة لــال�ــســتــهــالك الــبــ�ــســري، حــيــث ال  غ
للمنتوجات  ال�سحية  ال�سهادة  على  �ساحبها  يحوز 
هذه  اأن  االأولية  التحقيقات  اأثبتت  كما  احليوانية، 
الكمية كانت موجهة للت�سويق، فيما مت عر�ص املتهم 
يف  الغ�ص  بتهم  البواقي  اأم  نيابة  اأمــام  الق�سية  يف 
عدم  الفوترة،  للم�ستهلك،عدم  امل�سروعة  الرغبات 
للمواد  ال�سحية  والنظافة  النظافة  �سرط  اإلزامية 
م�سدر  ذات  مواد  ونقل  حيازة  وال�سالمة،  الغذائية 
ممار�سة  الب�سري،  لال�ستهالك  �ساحلة  غري  حيواين 

ن�ساط جتاري خارج مو�سوع ال�سجل التجاري.

التابعة  ال�سرطة  عنا�سر  اأم�ص،  اأول  متكنت   
كر�سة،  بعني  الق�سائية  لل�سرطة  املتنقلة  للفرقة 
ترويج  يف  ــوا  ــورط ت اأ�ــســخــا�ــص   07 توقيف  مــن 
مهلو�ص،  قر�ص   230 وحجز  املهلو�سة  االأقرا�ص 
م�ستوى  على  مراقبة  نقطة  �سمن  العملية  ومتت 
مت  حيث  �سعيدة،  قرعة  باجتاه  املدينة  خمــرج 
اأ�سخا�ص   4 متنها  على  �سياحية  مركبة  توقيف 
ينحدرون  �سنة  و29   28 بني  اأعمارهم  تــرتاوح 
من والية خن�سلة، فيما مت العثور على 60 قر�ص 
مع  التحقيقات  اأ�سفرت  كما  العقلية  املوؤثرات  من 
النوع  نف�ص  من  اأخــرى  كمية  حجز  عن  املتهمني 
170 قر�ص مهلو�ص ليتم عر�ص املتهمني  قدرت بـ 
على وكيل اجلمهورية الذي اأ�سدر يف حقهم االأمر 

باالإيداع.

تازولت  دائــرة  اأمــن  م�سالح  اأم�ص،  اأول  متكنت 
لل�سرطة  ــة  ــي ــوالئ ال امل�سلحة  ــع  م بالتن�سيق 
�سابني  توقيف  من  باتنة،  والية  باأمن  الق�سائية 
االخ�سرار  بحي  �سنة  و28   26 العمر  من  يبلغان 
باأمن  االتــ�ــســال  خلية  بــيــان  وحــ�ــســب  بــبــاتــنــة، 
كمية  عر�ص  ب�سدد  كانا  املتهمني  فــاإن  الــواليــة، 
حجز  مت  اأين  للبيع  للدموع  امل�سيلة  قــارورات  من 
وبعد  اأبي�ص  �سالح  اإىل  باالإ�سافة  قارورات،   07
امل�ستبه  تقدمي  مت  التحقيق  ــراءات  اإج ا�ستيفاء 

بهما اأمام وكيل اجلمهورية لدى حمكمة باتنة.

حجز 5 قناطري
 من ال�سحوم الفا�سدة 

مروجي املهلو�سات بعني كر�سة 
وراء الق�سبان

توقيف �سابني قاما بعر�ش 
الإطاحة بع�سابة دولية للمتاجرة باملخدرات بتب�سـة قارورات م�سيلة للدموع للبيع

توقيف م�سبوقني 
وحجز كمية من املخدرات 

تفكيك �سبكة خمت�سة يف تزوير 
العملة الوطنية بفوغالة

وجب �لكالم

عبد  الراحل  فــاإن  واالأقــاويــل  الــروايــات  من  كثري  ح�سب 
ي�سمى  ما  اأو  م�سر  يف  اجلميل  الزمن  فنان  حافظ  احلليم 
جمهورية  يف  دبلوما�سية  مكانة  ذا  كان  قد  الذهبي  بالزمن 
امل�سرية  للمخابرات  الكثري  قدم  �سخ�سا  يكن  مل  اإن  م�سر 
يف  بعيدا  ذهبت  التي  امل�سادر  من  كثري  ح�سب  طبعا  اأي�سا، 
اأم كلثوم قد  الراحلة  الفنانة  باأن  اأي�سا  الفنان، وقيل  مدح 
النا�سر  عبد  جمال  الراحل  امل�سري  الرئي�ص  من  ح�سلت 
فر�سيات  جمرد  هذه  كانت  واإن  دبلوما�سي،  �سفر  جواز  على 
االأقل  على  �ساهمت  اأنها  اإال  اإثباتها  يتم  مل  اأقاويل  وجمرد 
اإظهار التقدير الذي يحظى به الفن والفنانني يف م�سر،  يف 
واأخذنا م�سر كمثال فقط، اأما يف اجلزائر فال اأحد ينكر اأنها 
متلك فنانني اأي�سا حامت حولهم ال�سكوك يف كونهم اأ�سخا�سا 
للدبلوما�سية اجلزائرية، وكمثال على ذلك  قدموا خدمات 

الفنانة اجلزائرية "وردة" التي دفنت مبقربة "العالية".
فنانني  متلك  اجلزائر  فــاإن  اجلزائرية  وردة  غــرار  على 
و�سفراء  وطنية  ق�سايا  �سفراء  اأنهم  على  ت�سنيفهم  ميكن 
يف  فكرت  قد  ما  يوم  يف  ال�سلطة  كانت  واإن  اإيديولوجيات، 
اإعادة االعتبار لبع�ص الفنانني الراحلني فاإن اأكرث من ا�ستفاد 
من ذلك هو الفنان القبائلي الراحل "معطوب الونا�ص" الذي 
يعتربه الكثري من اجلزائريني عامة واأبناء منطقة القبائل 
منه  جعلت  ما  فل�سفة  �ساحب  اأو  ما  ق�سية  �ساحب  خا�سة 
"بطال قوميا" عند البع�ص، حتى اأنه بات رمزا من رموز الفن 
ال�سيا�سي املعار�ص، ونحن اإذ قررت ال�سلطة امل�سي قدما يف رد 
اأول من  االعتبار للفنانني االأحياء واالأموات منهم ف�سنكون 

يدعم القرار لكن �سرط اأن يتم ذلك بالعدل.
م�ص  قــد  رمبــا  االعتبار  رد  اأن  هــو  �سخ�سيا  اأالحــظــه  مــا 
دعوة  له  وجهت  قد  بع�سهم  اأن  حتى  الفنانني،  من  الكثري 
بعد  الع�سابة  زمن  يف  اجلزائرية  االأرا�سي  لدخول  ر�سمية 
قامات  اأن  هو  اأي�سا  الحظته  ما  لكن  مغرتبا،  فنانا  كان  اأن 
الذي  املمنهج  التهمي�ص  يف  غارقة  تزال  ال  االأورا�سية  الفن 
ميار�سه البع�ص ممن لهم �سلطة على الثقافة يف البالد، وعلى 
وما  عانى  الذي  �سابري"،  "جمال  الفنان  نذكر  املثال  �سبيل 
زال يعاين، وقد مت تداول اأخبار موؤخرا مفادها اأنه مري�ص 
معنوية  كانت  واإن  التفاتة  اأية  من  ي�ستفد  فلم  ذلك  ورغم 
ا�ستفاد  البالد يف حني  الثقافة يف  االأو�سياء على  من طرف 
اآخرون من الدعم املادي واملعنوي وحتى االإعالمي،  فنانون 
اأر�سيفه  اأبيد  "عمريو�ص ايغونام" الذي  وغريه نذكر الفنان 
بل واأو�سدت كل االأبواب اإعالميا يف وجهه ونذكر ما�سيني�سا 
ونذكر ميهوب، واآمناي والقائمة تطول، واإن كان ذنب هوؤالء 
اأنهم غنوا يوما من االأيام �سد الظلم وغنوا يوما للوطن فما 
جرعة  اأخذ  من  وبني  بينهم  العدل  وبني  بينهم  حال  الذي 
اليوم  بيته  اأ�سبح  وقد  ال�سيا�سي"  النظام  "انتقاد  يف  اأكرب 

ال�سعب؟ قبل  "مزارا" لل�سيا�سيني 
اأبنائها  لكل  االعتبار  رد  يف  حقا  تفكر  ال�سلطة  كانت  اإن 
فلالأورا�ص  الثقافة  على  القائمة  الع�سابة  �سحايا  خا�سة 
ا�ستذكرنا  واإن  لفنانيه،  االعتبار  رد  يتم  اأن  يف  حق  اأي�سا 
"جمال  للفنان  ال�سهرية  االأغنية  بكلمات  نذكر  "اآمغار" لكي 
ملكك  هو  ما  "كل  قائال  عجوزا  فيها  خاطب  التي  �سابري" 
يتوجب  اأنه  عن  به  نعرب  اأن  نريد  ما  وهذا  نحن"،  �سنحمله 
على القائمني على الثقافة يف االأورا�ص اأن يحملوا كل ما هو 
ملك ل�سيوخ الفن يف منطقة االأورا�ص وال ي�سمحوا ب�سقوطه.

اآمغار... ردوا العتبار

حمزه لعريبي
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