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ريا�سة
م�ضتقبل تاخلمت

ال�صعود نحو  ثابتة  " امل�صتقبل" بخطى 

�سورة من االأر�سيف

خالف اأ�سحابها قواعد املمار�سات التجارية

�أ�سدرت مديرية �لتجارة ب�الية باتنة يف ح�سيلة �سن�ية لها ح��يل 3304 �أمر بالغلق ملحالت وم�ؤ�س�سات جتارية يف كل من 
جمايل �لن�عية وقمع �لغ�ش باالإ�سافة �إىل جمال �ملمار�سات �لتجارية ب�سفة عامة وذلك يف �إطار �الإجر�ء�ت �لتحفظية �لتي 

تعمد �مل�سالح �ل��سية من خاللها �إىل �إر�ساء ق��عد �لنظام �لعام وتطبيق �لق��نني �لتي من �ساأنها تنظيم �لقطاع �لتجاري ب�الية 
باتنة وحماية �مل�ستهلك من �ملخاطر ...

غلق 3 اآالف حمل جتاري يف عام واحد بباتنة!
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نوارةبوبري

خطوات  نتقدم  ان  اردنــا  الــذي  الوقت  يف 
اىل االمام ونتخل�ص من االزمة االقت�سادية 
واإنعا�ص  الــذاتــي،  الت�سنيع  على  باعتمادنا 
على  االعتماد  ب�سيا�سات  املحلي  االقت�ساد 
تام  �سبه  ب�سكل  اال�سترياد  وتطليق  النف�ص
عامل  اقتحام  على  قادرين  غري  اننا  وجدنا 

اخلداع �سيا�سة  انتهاج  واخــرتنــا  جديد 
تالعبنا  حيث  من  �سواء  جاورها  وما  والغ�ص 
اأو  الب�سيط،  للمواطن  واإرهاقنا  باالأ�سعار 
لل�سبغة وتهديدنا حلياة النا�ص. تذريحنا
ال�سيارات  تركيب  م�ساريع  بذلك  ونق�سد 
لت�سنيع  كم�ساريع  البداية  يف  جــاءت  التي 
حملي �سياأخذ البالد اىل عامل اآخر وي�سورها 
املانيا  ال  ومل  وكــوريــا  اليابان  �ساكلة  على 
لن�سنع  ال�سناعة،  هذه  يف  الريادة  �ساحبة 
بقطع  ا�سحابها  �سدم  �سينوية فول�سفاغن 
حياة  تهدد  ظلت  التي  البال�ستيكية  غيارها 
متكنت  التي  يف   �سيمبول   ونركب  النا�ص 
م�سنعها  مــن  خروجها  بعد  ــام  اي غ�سون  يف 
الكليو  تغليف  مــن  متكنا  كما  التوقف،  مــن 
ال  اإذ  وقــت  اي  يف  للتغيري  قابلة  ب�سبغة 
واحد  لون  على  البقاء  اىل  �ساحبها  ي�سطر 
باأدوات ب�سيطة لتعود  تق�سريها كما ميكنه 
�ساء،  متى  لونها  الزبون  فيغري  اال�سلي  للون 
عمالقة  خطوات  نتقدم  جعلتنا  ف�سائح  يف 

للوراء.
فكل تلك املاليري التي مت �سخها يف م�ساريع 
ال�سناعة  و�سعت  بدايتها  منذ  فا�سلة  كانت 
املحلي  الزبون  واأفقدت  املحك،  على  املحلية 
االخرى  الدول  نظرة  عن  ناهيك  فيها  ثقته 

اأكــدت مرة اأخرى عمليــة حجز دجاج 
فا�سد بباتنــة، غياب �سمري لدى ع�سرات 
التجار الذين ي�سوقون املوت للم�ستهلكني، 
غري مكرتثني باالأ�سرار التي قد يلحقونها 
بالزبائــن، مــن اأمرا�ص خطــرية، غري اأن 
جهود م�سالح الرقابة مبديرية التجارة 
بالتن�سيــق مــع امل�سالــح االأمنيــة حتــول 
دائما دون دخول املواد الغذائية منتهية 
ال�سالحية اإىل ال�سوق، ومن ثم اقتنائها 
من املواطن الذين يجهــل دائما م�سدرها 

و�سالحية ا�ستهالكها من عدمه. 

بطاقة حمـــــــــراء

يف غياب املدير تنعدم املعلومة

عندما ت�صدد الرقابة على الرداءة 

الزبون     تدوخ الفتات حمالت

بلخادم.. �صننظف احلزب من الدخالء

  األف
لالأع�ساء  الوطني  لــلــديــوان  الــعــام  املــديــر  ك�سف 
عن  واقـــنـــوين،  في�سل  ولــواحــقــهــا  اال�سطناعية 
حذاء  األــف  و  ا�سطناعي  ع�سو  األــف  توزيع  
اأ�سهر  الـ خالل  اإلكرتوين  كهربائي  كر�سي  و 
الــديــوان  اأن  مو�سحا  اجلــــاري،  الــعــام  مــن  االأوىل 
موؤ�س�سة  ولواحقها  اال�سطناعية  لالأع�ساء  الوطني 
خدمة  تقدم  وجتــاري  �سناعي  طابع  ذات  عمومية 
وتوفر  اجتماعيا  موؤمن  معاق  األف  لـ   عمومية 
االأجهزة  اأ�سهر قادمة من  لـ   ا�سرتاتيجيا  خمزونا 

وامل�ستلزمات املوجهة لهذه الفئة.

+الأورا�ص بلو�ص
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. �لربيد �لإلكرتوين: 

الـــذي  الـــوقـــت  يف 
�سارعت فيه العديد 
ــــديــــريــــات  مـــــن امل
التنفيذية مبختلف 
الــــقــــطــــاعــــات يف 
ف�سال  باتنة،  والية 

اإىل  اخلا�سة  ــاالت  ــوك وال البلديات  بع�ص  عــن 
مهمة  ت�سهيل  اجل  من  لالإعالم  خاليا  ا�ستحداث 
تبقى  املعلومة،  على  احل�سول  يف  ال�سحفيني 
املتاعب  مهنة  رجــال  تطلعات  عن  بعيدة  اأخــرى 
عنها  االأول  امل�سوؤول  غــاب  فــان  املــواطــن،  وحتى 
ي�سبح احل�سول على املعلومة اأمرا �سبه م�ستحيل، 

الرقابة  ت�سديد  يف  اجلامعي،  املو�سم  انطالقة  منذ  اجلامعية  االقامات  مدراء  من  عدد  با�سر 
داخل اأ�سوار االقامات، �سعيا منهم للت�سدي لبع�ص الظواهر التي �سهدتها االأخرية يف ال�سنوات 
املا�سية، على غرار اقتحام غرباء خارج القطاع اإىل االإقامة الطالبية، غري اأن هذا االإجراء 
خا�سة  الطالب  اإىل  تقدم  التي  اخلدمات  نوعية  كذلك  يطال  اأن  املفرت�ص  من  كان  االيجابي 
ت�سدر  ت�سرفات  عن  ناهيك  الطالب،  تطلعات  عن  بعيدة  تبقى  التي  االإطعام  بوجبة  تعلق  ما 
من بع�ص العمال يف حق الطلبة املقيمني من كالم غري الئق وغريها من �سلوكيات تعك�ص رغبة 

املدراء يف حت�سني ظروف اإقامة الطالب. 

مناطق  ببع�ص  مواطنون  وا�ستغرب  انده�ص 
حتمل  التي  املحالت  بع�ص  من  باتنة  واليــة 
للن�ساط  ومنافية  مغلطة  واجهتها  يف  الفتات 
التجار  كون  م�ستواها،  على  املمار�ص  احلقيقي 

عملية  اأثـــنـــاء  االأخـــــرية  اإىل  ينتبهون  ال 
اإدراكهم  ا�ستئجار املحل ملزاولة ن�ساطهم دون 
اأن الالفتة القدمية املعلقة يف الواجهة حتمل 

. دوخ الزبون بيانات ن�ساط اآخر، وهو ما 

قال االأمني العام االأ�سبق حلزب جبهة التحرير الوطني خالل لقاءه مبن�سق القيادة املوحدة 
للعتيد، معاذ بو�سارب، اأنه �سيقدم له امل�ساعدة و�سي�ساعده على تنظيف احلزب من الدخالء، كما 
ك�سف ان مرحلة اخلالف بينه وبني االأمني العام االأ�سبق عمار �سعداين، مت جتاوزها، واأ�ساف 

. مند اأيدينا للجميع من اأجل اإعادة مل �سمل احلزب قائال  يف ندوة �سحفية ن�سطها 

تعود ق�سة هذه املقولة اإىل 
قا�ص ببالد ال�سام يف زمان من 

االأزمنة، حيث كان يقوم كل 
يوم بو�سع ميزان العدالة اأمامه 
ويجل�ص للنظر يف الق�سايا التي 
تطرح عليه كي ي�سدر االأحكام 
ويتبني اأي ال�سنفني من النا�ص 

اأكرث يف بالده، ال�ساحلون 
اأم الطاحلون، وذات يوم قام 

مذنبني احلاجب بجلب ثالثة 
لينظر القا�سي يف اأمرهم.

امتثل املذنب االأول اأمام 
هذا  القا�سي، وقال احلاجب 
�سب�سول ابن ف�سكول يا �سيدي 
وذنبه اأنه ال ي�سنع خريا وال 
ي�سنع �سرا، وال يقطع �سعرة 

، فقال القا�سي  وال يذبح بقرة
هذا موقفه �سيء وحكم عليه 
بال�سجن ثالثة اأ�سهر، فامتثل 

املذنب الثاين وقال احلاجب 
يا  طام�ص  ابن  عام�ص  هذا 

�سيدي، وذنبه اأنه رجل فا�سل 
اأكرث من اللزوم، حتى اأنه ي�سنع 

املعروف اأحيانا مع غري اأهله
وهذا جرمه اأ�سواأ  فقال القا�سي 

فحكم عليه بال�سجن  من ذاك
�ستة اأ�سهر، وامتثل الثالث اأمام 

هذا  القا�سي فقال احلاجب 

هكذا يتم اجناز م�ساريع �سبكة املياه بعيدا كل البعد عن املعايري املعمول بيها يف 
هذا املجال كل ذلك يف ظل غياب الرقابة.

ال�سورة من بلدية نقاو�ص

قال: حممد عي�سى 
)وزير ال�س�ؤون الدينية(
غري  الأئ��م��ة  اأج����ر  رفع  ...

. مطروح للتفاو�ض

قلنا: يا راجل... انتظرهم يف 
ال�شارع اإذن.

�سهر  خالل  الوطني،  لالأمن  العامة  للمديرية  الق�سائية  ال�سرطة  م�سالح  متكنت   )AFIS( نظام  بف�سل 
170 ق�سية جنائية و حتديد هوية مرتكبيها، حيث متكن خرباء امل�سلحة  2018، من فك لغز  دي�سمرب 
املركزية لتحقيق ال�سخ�سية عرب كامل حمطاتها الفرعية الأمن الواليات، من معاجلة وحل 15799 ق�سية 
النظام  تقنية  ا�ستعمال  طريق  عن  فيهم  امل�ستبه  هوية  وحتديد  واملمتلكات،  باالأ�سخا�ص  بامل�سا�ص  تتعلق 
االآيل )AFIS، منها 5982 ق�سية حتقق من الهوية ودرا�سة حالة، و1755 ق�سية اإخالل بالنظام العام، 
ق�سية  و1503  الوطني،  باالقت�ساد  مت�ص  ق�سية  و183  املزور،  وا�ستعمال  بالتزوير  تتعلق  ق�سية  و216 
و723  العقلية  واملوؤثرات  باملخدرات  ال�سرعية  غري  باملتاجرة  تتعلق  ق�سية  و2275  بال�سرقة،  متعلقة 

ق�سية متعلقة باالعتداء.

nawara.boubire@gmail.com

نوارة بوبري

االعرتاف �صيد االأدلة
كان ت�سكيك بع�ص اجلهات يف عمل الهيئة 
العليا ملراقبة االنتخابات اأ�سبه "باملحرم" 

واخلروج عن االأ�سول والوقوع يف الزلة 
واخلطاأ، حتى ان عديد ال�سكاوى املرفوعة 

ب�سان التزوير يف اال�ستحقاقات املا�سية 
ظلت من�سية غري مبال بها لتتغري االحوال 

من باب دوام احلال من املحال، وتعرتف ذات 
الهيئة باأنها كانت قد ارتكبت اأخطاء خالل 

اال�ستحقاقات املا�سية قد يراها البع�ص 
وخا�سة املت�سروين انها "خطايا" .

وهاهي توؤكد انها يف هذه الفرتة بالذات 
�ستفتح "باب التحقيق" و�ستفتح النار على 

املزورين �سواء كانوا تابعني جلهات حكومية 
او �سخ�سيات اأخرى، كما �سيتم حتويل 

الفيديوهات املوثقة لعمليات التزوير للق�ساء 
من اجل التحقيق ومعاقبة واملزورين، لكن 

بعد ماذا وخا�سة ان اال�ستحقاقات املا�سية 
عرفت عديد النقائ�ص، وت�سرر على اثرها 

املواطن بعد ت�سجيل ان�سداد على م�ستوى عديد 
البلديات ناهيك عن افتكاك  بع�ص ال�سخ�سيات 

وبا�سم العرو�سية الأ�سوات زائدة خالل 
ت�سريعات العام املن�سرم اومل يكن ذلك كافيا 

للتحرك ب�سرعة "م�سبقا".
كما ان االعرتاف املذكور قد جاء على خلفية 

مطالبة الهيئة العليا لالنتخابات على ل�سان 
رئي�سها عبد الوهاب دربال بتو�سيع �سالحياتها 

باعتبار ان املطلب بات "اأكرث من �سرورة" يف 
ظل هذه امل�ستجدات التي نعتربها "قدمية 

بالن�سبة لوجهات نظرنا"، ناهيك عن م�ساكل 
انحياز االدارة يف االنتخابات التي �ستحرك 

ب�ساأنها ذات الهيئة الدعوى العمومية يف حال 
ثبوتها، و�سرورة ا�ستحداث مديريات خا�سة 

لت�سيري االنتخابات على م�ستوى البلديات 
واإخ�ساع اعوان االدارة املحلية اىل تكوين يف 
االنتخابات وهلم جر من اخلطابات املرموقة 

التي ن�سعرها ومن حيث �ساكلتها انها مطالب 
ظلينا نرتقبها منذ اعوام يف حني نوؤمن ويف 

قرارة انف�سنا انها ال تتعدى "ا�سغاث اأحالم".

قالت ن�رية بن غربيت
)وزيرة الرتبية ال�طنية(

... اأنا ل اأوؤمن بالتهديد.
ام��راأة، عندك حق،  قلنا: يا 

فالقوي ُيهِدد وال ُيَهَدد.

auresbook

يعتــرب حمام ال�ساحلني الكائن ببلدية احلامة التابعة 
لواليــة خن�سلــة وجهــة �سياحيــة خالبــة وموقعــا اأثريا 
يعود اإىل ما يزيد عن االألفي �سنة ومنتجعا ت�ستهر مياهه 
بقــدرة فائقــة علــى عــالج عديــد االأمرا�ــص..و بالرغم 
مــن كونه ا�ستفاد مــن ميزانيات �سخمــة لرتميمه واإعادة 
تهيئتــه اإال اأن واقــع حالــه املوؤ�ســف واملــزري مــع انت�ســار 
االأو�ســاخ والقــاذورات وان�ســداد دورات امليــاه املح�ســورة 
يف قاعــات اال�ستحمام..حيــث رغــم كــرب املركــب اإال اأنه 
ال يحتــوي علــى مراحي�ص خارجية ترتقــي حلاجة زوار 
"حمام ال�ساحلني" الذي يعانون من اأجل ق�ساء حاجتهم 
ناهيك عــن اال�ستمتاع والعالج يف اأجــواء الئقة..يجعلنا 
نفتــح النار على اجلهات املعنيــة الذين  ميعنون يف اإهماله 
وتخريبه بــدل اال�ستفادة منه باعتبــاره منفذا للحركة 
االقت�سادية لوالية خن�سلــة التي �سنفت والية "فقرية" 

ب�سبب �سوء الت�سيريرغم غناها الفاح�ص.

تبلــغ االأعباء املخ�س�سة لدفــع اأجور عمــال موؤ�س�سة بريد 
اجلزائــر 29.6 مليــار دج، ح�ســب وزيــرة الربيــد واملوا�سالت 
ال�سلكيــة والال�سلكية والتكنولوجيــات والرقمنة، هدى اإميان 
فرعــون، التــي اأ�ســارت اإىل تخ�سي�ص 2.2 مليــار دج يف ال�سنة 
املا�سيــة لتجديد االألياف الب�سرية و920 مليون دج لل�سيانة 

وتدفق االنرتنت عرب هذه ال�سبكة.

بطاقة حمـــــــــراء

دج مليار   29.6
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بعد مرور اأكرث من �سنة عن االإ�سراب املفتوح الذي 
و�سف  الــذي  املا�سي  العام  الكناب�ست  اإليه  دعت 
بغري الناجح من وجهة نظر الوزارة، اأعلن التكتل 
قطاع  يف  تن�سط  نقابات   6 ي�سم  الــذي  النقابي 
اليوم  من  بدءا  اإ�سراب  يف  الدخول  عن  الرتبية، 
الثالثة  باالأطوار  التعليمية  املوؤ�س�سات  جميع  يف 
املتبوع بتنظيم وقفات احتجاجية والئية اأم�سية 
يتم  اأن  على  الرتبية  مديريات  اأمام  جانفي،   22
يف  للنظر  ال�سهر،  ذات  من   24 الـ  يف  اجتماع  عقد 
�ست�ستمر  كانت  اإن  ما  االحتجاجية  احلركة  اآفاق 
مدة اأطول اأو يتم اإيقافها وهذا بعد ف�سل جل�سات 
يرى  حيث  مــوؤخــرا،  املنعقدة  الـــوزارة  مع  احلــوار 
التكتل باأنها مل ترق اإىل م�ستوى تطلعات االأ�سرة 
رد  معتربين  لها،  املمثلة  والنقابات  الرتبوية، 
وزارة  الرتبية على املطالب املرفوعة بال�سطحية، 
املهنية  االجتماعية  بامللفات  يتعلق  فيما  خا�سة 

والبيداغوجية التي تلقوا جمرد وعود من طرف 
م�سوؤويل القطاع دون حتديد رزنامة زمنية واآليات 
الرتبية  وزيرة  اأكدت  حني  يف  لتنفيذها  وا�سحة 
احلوار  اأبــواب  اأن  غربيت،  بن  نورية  الوطنية، 
مفتوحة اأمام جميع النقابات، موؤكدة اأن قطاعها 
ال�سركاء االجتماعيني  اأبواب احلوار مع  يغلق  مل 
�سي�سلمون  الوطنية  الرتبية  وزارة  م�سوؤويل  واأن 
ــام  االأي يف  عقدها  مت  التي  االجتماعات  نتائج 
لالإعالم  النقابات.  اإىل  حما�سر  �سكل  يف  املا�سية 
االإ�سراب  مع  التعامل  اأن  ال�سياق  ذات  يف  وهددت 
اإدخال  اأو  االأق�سام  على  التالميذ  بتوزيع  �سيكون 
حال  يف  امل�سربني  لتعوي�ص  متعاقدين  اأ�ساتذة 
انه  يبدو  ال  الــذي  امل�سل�سل  هذا  اأمــام  ا�ستمراره، 
املكفول  للتالميذ  التمدر�ص  حق  يبقي  �سينتهي 
رمية  عــادت  بعدما  املدر�سة  جــدار  على  د�ستوريا 

حلاتها القدمية.

كلما اأح�س�سنا بغدر الزمان وانقالب االأحوال على 
من كانوا �سادة كراما..اأو على اأي �سخ�ص كان يعي�ص 

عي�ص الكرام وتنقلب حياته "راأ�سا على عقب" وال 
يجد من اأحد ي�سنده اأو يتعاطف معه بالقدر الذي 

كان يفعل نتاأ�سف على و�سعه برتديدنا للمثل القائل 
لربادع".. وتبقى  اخليل  "متوت 

وقد ي�سح هذا املثل ال�سعبي اأي�سا يف حال �ساد 
الف�ساد وعّمت الرداءة حيث تتاح الفر�ص للفا�سلني 

وذوي اخلرجات "الفارغة" واملفرغة من اأي 
اإبداع، يف حني ُيحال كل مبدع ومبتكر وجاد وعامل 

ومثقف..على رف التهمي�ص والتنا�سي واالإعرا�ص 
وك�سر اخلواطر.. وقد ي�سل االأمر اإىل حد 

املحاربة..وما اأكرث اخليول التي نفتقدها اليوم على 
جميع ال�ساحات ويف كل امليادين واملجاالت يف حني 

ارتقت "لربادع" لت�ستقر يف القمة دون منازع..
ويحكى اأن اأ�سل املثل يعود اإىل زمن اخليول 

والفر�سان و"الرجلة" مبفهومها العميق ـ ولي�ص 
ال�سطحي الذي �سّهل على "االأدعياء" تقم�سها دون 
حرج ورهبة ـ .. حيث نزل وباء باإحدى املدن التي 

كانت تت�سدر تربية اخليول االأ�سيلة، ومعلوم اأن 
للخيول منزلة عظيمة عاي�ست اأ�سحابها يف حّلهم 
وترحالهم وبطوالتهم ومعاركم وحروبهم وكانت 

متثل اأ�سدق ق�س�ص الوفاء عرب التاريخ..
وكان هذا الوباء مبثابة ال�سربة القا�سية حيث 

كان �سببا يف موت معظم اخليول التي ي�ستاأن�ص بها 
اأهل تلك املدينة ويعتربونها من اأفراد اأ�سرهم..

فاأُعلن احلداد ملا يزيد عن االأربعني يوما وقد ُو�سعت 
عن  تعبريا  املدينة  مداخل  على  "برادع" اخليول 

احلزن ال�سديد فمّر بهم اأحد احلكماء املعروفني يف 
ذلك الزمان فهاله منظر املدينة فقال وهو ينعي 
حالهم: " متوت اخليل وتبقى لربادع " واأ�سبحت 
مقولته تلك مثال ي�سرب من بعد تلك احلادثة..

واملت�سفح لو�سائل االإعالم بجميع اأنواعها..
والف�سائيات ومواقع التوا�سل االجتماعي والواقع 

املعي�ص وحال ال�سيا�سيني وال�سيا�سة العامة يجد 
ل له املواقف املخزية  اأن لهذا املثل مو�سع قار توؤ�سّ

والفنون الهابطة واحل�س�ص التافهة واأ�سحاب 
امل�سالح الذين يتفننون يف اللعب على احلبلني لن�سرب 

كفا بكف على حالنا املوؤ�سف ونحن نردد �سدق من 
قال " متوت اخليل وتبقى لربادع"..يا زمن "لربادع".

يقولون احذر من عدوك 
مرة واحذر من �سديقك 

األف مرة، ونحن نقول 
احذر يف امل�سالك املجهولة 

مرة واحذر يف حي بارك 
اآفوراج األف مرة.

 



�سهر  خالل  الوطني،  لالأمن  العامة  للمديرية  الق�سائية  ال�سرطة  م�سالح  متكنت   ) ( نظام  بف�سل 
، من فك لغز  ق�سية جنائية و حتديد هوية مرتكبيها، حيث متكن خرباء امل�سلحة  دي�سمرب 
املركزية لتحقيق ال�سخ�سية عرب كامل حمطاتها الفرعية الأمن الواليات، من معاجلة وحل  ق�سية 
النظام  تقنية  ا�ستعمال  طريق  عن  فيهم  امل�ستبه  هوية  وحتديد  واملمتلكات،  باالأ�سخا�ص  بامل�سا�ص  تتعلق 
، منها  ق�سية حتقق من الهوية ودرا�سة حالة، و ق�سية اإخالل بالنظام العام،  االآيل )
ق�سية  و  الوطني،  باالقت�ساد  مت�ص  ق�سية  و  املزور،  وا�ستعمال  بالتزوير  تتعلق  ق�سية  و 
و  العقلية  واملوؤثرات  باملخدرات  ال�سرعية  غري  باملتاجرة  تتعلق  ق�سية  و  بال�سرقة،  متعلقة 

ق�سية متعلقة باالعتداء.

. .
نوارة بوبري

االعرتاف �صيد االأدلة
كان ت�سكيك بع�ص اجلهات يف عمل الهيئة 

باملحرم العليا ملراقبة االنتخابات اأ�سبه 
واخلروج عن االأ�سول والوقوع يف الزلة 

واخلطاأ، حتى ان عديد ال�سكاوى املرفوعة 
ب�سان التزوير يف اال�ستحقاقات املا�سية 

ظلت من�سية غري مبال بها لتتغري االحوال 
من باب دوام احلال من املحال، وتعرتف ذات 
الهيئة باأنها كانت قد ارتكبت اأخطاء خالل 

اال�ستحقاقات املا�سية قد يراها البع�ص 
. خطايا وخا�سة املت�سروين انها 

وهاهي توؤكد انها يف هذه الفرتة بالذات 
و�ستفتح النار على  باب التحقيق �ستفتح 

املزورين �سواء كانوا تابعني جلهات حكومية 
او �سخ�سيات اأخرى، كما �سيتم حتويل 

الفيديوهات املوثقة لعمليات التزوير للق�ساء 
من اجل التحقيق ومعاقبة واملزورين، لكن 

بعد ماذا وخا�سة ان اال�ستحقاقات املا�سية 
عرفت عديد النقائ�ص، وت�سرر على اثرها 

املواطن بعد ت�سجيل ان�سداد على م�ستوى عديد 
البلديات ناهيك عن افتكاك  بع�ص ال�سخ�سيات 

وبا�سم العرو�سية الأ�سوات زائدة خالل 
ت�سريعات العام املن�سرم اومل يكن ذلك كافيا 

. م�سبقا للتحرك ب�سرعة 
كما ان االعرتاف املذكور قد جاء على خلفية 

مطالبة الهيئة العليا لالنتخابات على ل�سان 
رئي�سها عبد الوهاب دربال بتو�سيع �سالحياتها 

يف  اأكرث من �سرورة باعتبار ان املطلب بات 
قدمية  ظل هذه امل�ستجدات التي نعتربها 

، ناهيك عن م�ساكل  بالن�سبة لوجهات نظرنا
انحياز االدارة يف االنتخابات التي �ستحرك 

ب�ساأنها ذات الهيئة الدعوى العمومية يف حال 
ثبوتها، و�سرورة ا�ستحداث مديريات خا�سة 

لت�سيري االنتخابات على م�ستوى البلديات 
واإخ�ساع اعوان االدارة املحلية اىل تكوين يف 
االنتخابات وهلم جر من اخلطابات املرموقة 

التي ن�سعرها ومن حيث �ساكلتها انها مطالب 
ظلينا نرتقبها منذ اعوام يف حني نوؤمن ويف 

. ا�سغاث اأحالم قرارة انف�سنا انها ال تتعدى 

قالت ن�رية بن غربيت
)وزيرة الرتبية ال�طنية(

... اأنا ل اأوؤمن بالتهديد.
ام��راأة، عندك حق،  قلنا: يا 

يعتــرب حمام ال�ساحلني الكائن ببلدية احلامة التابعة فالقوي ُيهِدد وال ُيَهَدد.
لواليــة خن�سلــة وجهــة �سياحيــة خالبــة وموقعــا اأثريا 
يعود اإىل ما يزيد عن االألفي �سنة ومنتجعا ت�ستهر مياهه 
بقــدرة فائقــة علــى عــالج عديــد االأمرا�ــص..و بالرغم 
مــن كونه ا�ستفاد مــن ميزانيات �سخمــة لرتميمه واإعادة 
تهيئتــه اإال اأن واقــع حالــه املوؤ�ســف واملــزري مــع انت�ســار 
االأو�ســاخ والقــاذورات وان�ســداد دورات امليــاه املح�ســورة 
يف قاعــات اال�ستحمام..حيــث رغــم كــرب املركــب اإال اأنه 
ال يحتــوي علــى مراحي�ص خارجية ترتقــي حلاجة زوار 
الذي يعانون من اأجل ق�ساء حاجتهم  حمام ال�ساحلني
ناهيك عــن اال�ستمتاع والعالج يف اأجــواء الئقة..يجعلنا 
نفتــح النار على اجلهات املعنيــة الذين  ميعنون يف اإهماله 
وتخريبه بــدل اال�ستفادة منه باعتبــاره منفذا للحركة 

فقرية االقت�سادية لوالية خن�سلــة التي �سنفت والية 
ب�سبب �سوء الت�سيريرغم غناها الفاح�ص.

تبلــغ االأعباء املخ�س�سة لدفــع اأجور عمــال موؤ�س�سة بريد 
اجلزائــر  مليــار دج، ح�ســب وزيــرة الربيــد واملوا�سالت 
ال�سلكيــة والال�سلكية والتكنولوجيــات والرقمنة، هدى اإميان 
فرعــون، التــي اأ�ســارت اإىل تخ�سي�ص  مليــار دج يف ال�سنة 
املا�سيــة لتجديد االألياف الب�سرية و مليون دج لل�سيانة 

وتدفق االنرتنت عرب هذه ال�سبكة.

بطاقة حمـــــــــراء

دج مليار   
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�ملنطقة �حل�صرية �لثانية جتزئة  رقم  ـ باتنة

�لهاتف: 
�لفاك�س: 

. �لربيد �لإلكرتوين: 

بعد مرور اأكرث من �سنة عن االإ�سراب املفتوح الذي 
و�سف  الــذي  املا�سي  العام  الكناب�ست  اإليه  دعت 
بغري الناجح من وجهة نظر الوزارة، اأعلن التكتل 
قطاع  يف  تن�سط  نقابات  ي�سم   الــذي  النقابي 
اليوم  من  بدءا  اإ�سراب  يف  الدخول  عن  الرتبية، 
الثالثة  باالأطوار  التعليمية  املوؤ�س�سات  جميع  يف 
املتبوع بتنظيم وقفات احتجاجية والئية اأم�سية 
يتم  اأن  على  الرتبية  مديريات  اأمام  جانفي،   
يف  للنظر  ال�سهر،  ذات  من  الـ   يف  اجتماع  عقد 
�ست�ستمر  كانت  اإن  ما  االحتجاجية  احلركة  اآفاق 
مدة اأطول اأو يتم اإيقافها وهذا بعد ف�سل جل�سات 
يرى  حيث  مــوؤخــرا،  املنعقدة  الـــوزارة  مع  احلــوار 
التكتل باأنها مل ترق اإىل م�ستوى تطلعات االأ�سرة 
رد  معتربين  لها،  املمثلة  والنقابات  الرتبوية، 
وزارة  الرتبية على املطالب املرفوعة بال�سطحية، 
املهنية  االجتماعية  بامللفات  يتعلق  فيما  خا�سة 

والبيداغوجية التي تلقوا جمرد وعود من طرف 
م�سوؤويل القطاع دون حتديد رزنامة زمنية واآليات 
الرتبية  وزيرة  اأكدت  حني  يف  لتنفيذها  وا�سحة 
احلوار  اأبــواب  اأن  غربيت،  بن  نورية  الوطنية، 
مفتوحة اأمام جميع النقابات، موؤكدة اأن قطاعها 
ال�سركاء االجتماعيني  اأبواب احلوار مع  يغلق  مل 
�سي�سلمون  الوطنية  الرتبية  وزارة  م�سوؤويل  واأن 
ــام  االأي يف  عقدها  مت  التي  االجتماعات  نتائج 
لالإعالم  النقابات.  اإىل  حما�سر  �سكل  يف  املا�سية 
االإ�سراب  مع  التعامل  اأن  ال�سياق  ذات  يف  وهددت 
اإدخال  اأو  االأق�سام  على  التالميذ  بتوزيع  �سيكون 
حال  يف  امل�سربني  لتعوي�ص  متعاقدين  اأ�ساتذة 
انه  يبدو  ال  الــذي  امل�سل�سل  هذا  اأمــام  ا�ستمراره، 
املكفول  للتالميذ  التمدر�ص  حق  يبقي  �سينتهي 
رمية  عــادت  بعدما  املدر�سة  جــدار  على  د�ستوريا 

حلاتها القدمية.

كلما اأح�س�سنا بغدر الزمان وانقالب االأحوال على 
من كانوا �سادة كراما..اأو على اأي �سخ�ص كان يعي�ص 

وال  راأ�سا على عقب عي�ص الكرام وتنقلب حياته 
يجد من اأحد ي�سنده اأو يتعاطف معه بالقدر الذي 

كان يفعل نتاأ�سف على و�سعه برتديدنا للمثل القائل 
.. لربادع وتبقى  اخليل  متوت 

وقد ي�سح هذا املثل ال�سعبي اأي�سا يف حال �ساد 
الف�ساد وعّمت الرداءة حيث تتاح الفر�ص للفا�سلني 

واملفرغة من اأي  الفارغة وذوي اخلرجات 
اإبداع، يف حني ُيحال كل مبدع ومبتكر وجاد وعامل 

ومثقف..على رف التهمي�ص والتنا�سي واالإعرا�ص 
وك�سر اخلواطر.. وقد ي�سل االأمر اإىل حد 

املحاربة..وما اأكرث اخليول التي نفتقدها اليوم على 
جميع ال�ساحات ويف كل امليادين واملجاالت يف حني 

لت�ستقر يف القمة دون منازع.. لربادع ارتقت 
ويحكى اأن اأ�سل املثل يعود اإىل زمن اخليول 

مبفهومها العميق ـ ولي�ص  الرجلة والفر�سان و
تقم�سها دون  االأدعياء ال�سطحي الذي �سّهل على 
حرج ورهبة ـ .. حيث نزل وباء باإحدى املدن التي 

كانت تت�سدر تربية اخليول االأ�سيلة، ومعلوم اأن 
للخيول منزلة عظيمة عاي�ست اأ�سحابها يف حّلهم 
وترحالهم وبطوالتهم ومعاركم وحروبهم وكانت 

متثل اأ�سدق ق�س�ص الوفاء عرب التاريخ..
وكان هذا الوباء مبثابة ال�سربة القا�سية حيث 

كان �سببا يف موت معظم اخليول التي ي�ستاأن�ص بها 
اأهل تلك املدينة ويعتربونها من اأفراد اأ�سرهم..

فاأُعلن احلداد ملا يزيد عن االأربعني يوما وقد ُو�سعت 
عن  تعبريا  املدينة  مداخل  على  اخليول  برادع

احلزن ال�سديد فمّر بهم اأحد احلكماء املعروفني يف 
ذلك الزمان فهاله منظر املدينة فقال وهو ينعي 
واأ�سبحت  متوت اخليل وتبقى لربادع  حالهم: 
مقولته تلك مثال ي�سرب من بعد تلك احلادثة..

واملت�سفح لو�سائل االإعالم بجميع اأنواعها..
والف�سائيات ومواقع التوا�سل االجتماعي والواقع 

املعي�ص وحال ال�سيا�سيني وال�سيا�سة العامة يجد 
ل له املواقف املخزية  اأن لهذا املثل مو�سع قار توؤ�سّ

والفنون الهابطة واحل�س�ص التافهة واأ�سحاب 
امل�سالح الذين يتفننون يف اللعب على احلبلني لن�سرب 

كفا بكف على حالنا املوؤ�سف ونحن نردد �سدق من 
. لربادع ..يا زمن  متوت اخليل وتبقى لربادع قال 

يقولون احذر من عدوك 
مرة واحذر من �سديقك 

األف مرة، ونحن نقول 
احذر يف امل�سالك املجهولة 

مرة واحذر يف حي بارك 
اآفوراج األف مرة.

 

لقي �سبعة �أ�سخا�ش حتفهم و�أ�سيب �سخ�ش 
�آخر بجروح يف حادث ��سطد�م حافلتني وقع 
 67 رقم  �ل�طني  بالطريق  �أم�ش  ي�م  �سباح 
ب�الية  وحج�ط  �أعمر  �سيدي  بني  �لر�بط 
�حلماية  م�سالح  لدى  علم  ما  ح�سب  تيبازة, 

�ملدنية.
باملديرية  ب��االت�����س��ال  �مل��ك��ل��ف  و�أو����س���ح 
�الأول  �مل���الزم  �ملدنية,  للحماية  �ل�الئية 
حممد مي�ساليخ, �أن عنا�سر �حلماية �ملدنية 
تدخل�� يف حدود �ل�ساعة �ل�ساد�سة من �سباح 
ي�م �أم�ش الإجالء �سبعة �أ�سخا�ش لق�� حتفهم 
يف عني مكان وق�ع �حلادث �مل�سمى "تامالط" 
كانت  �مل�سافرين  لنقل  حافلة  ��سطد�م  �إثر 

�سيدي  �جتاه  يف  حج�ط  مدينة  من  قادمة 
�أعمر بحافلة �أخرى لنقل �لطلبة.

منت  على  كان��  ممن  �أ�سخا�ش  �سبعة  ولقي 
ما  �أعمارهم  )ترت�وح  �مل�سافرين  نقل  حافلة 
�ملكان  عني  يف  حتفهم  �سنة(   50 و   30 بني 
حفظ  م�سلحة  م�ست�ى  على  و�سع��  حيث 
�سائق  �أ�سيب  فيما  حج�ط  مل�ست�سفى  �جلثث 
متنها  على  يكن  مل  �لتي  �لطلبة  نقل  حافلة 
�أفاد  ما  ح�سب  متعددة,  بجروح  م�سافر  �أي 

ذ�ت �مل�سدر.
�ل�طني  �ل��درك  م�سالح  فتحت  جهتها  من 
حتقيقا ق�سائيا لتحديد مالب�سات وق�ع هذ� 

�حلادث �ملميت.

غ��ر�ر  �ل��ي���م,ع��ل��ى  فجر  �جل��ز�ئ��ر  ت�سهد 
فى  ي�ستمر  للقمر,  كليًا  خ�س�فا  �لعامل,  دول 
دقائق,  وث��الث  �ساعة  مل��دة  �لكلية  �س�رته 
فيها  يظهر  �لتي  �ملناطق  يف  روؤي��ت��ه  ميكن 
�ل�سرق  )منطقة  ومنها  حدوثه  عند  �لقمر 
�الأمريكيتني,  �أفريقيا,  �أوروب���ا,  �الأو���س��ط, 

معظم �سرق رو�سيا, معظم �أوقيان��سيا(.
وك�سف معمل �أبحاث �ل�سم�ش فى تقرير له, 
�لكلي  �خل�س�ف  مر�حل  ت�ستغرق  �س�ف  �أنه 
منذ بد�يته حتى نهايته )�سبه ظلى, جزئى, 
�لقمر  دخ�ل  منذ  ظلى(,  �سبه  جزئى,  كلى, 
مرة  منها  خروجه  ثم  �الأر���ش  ظل  منطقة 
ثانية مدة قدرها ثالث �ساعات و�سبع ع�سرة 
�لزمنية  �لفرتة  هي  وهذه  تقريبًا,  دقيقة 
ي�ستطيع  �ل��ذي  للم�ساهد  بالن�سبة  �ملهمة 
بالعني  �خل�س�ف  مر�حل  م�ساهدة  خاللها 

م�ساهدة  ي�ستطيع  لن  �إن��ه  حيث  �مل��ج��ردة, 
�أحد�ث �سبه �لظل بالعني �ملجردة.

كلها  �خل�س�ف  مر�حل  �أن  �لتقرير  و�أو�سح 
ظل  ب�سبه  �لقمر  يقرتن  �أن  منذ  ت�ستغرق 
�الأر���ش ثم  �الأر���ش ثم دخ�له منطقة ظل 
ومبغادرتها  �أخ��رى  مرة  �لظل  �سبه  منطقة 
5 �ساعات  ينتهي �خل�س�ف متامًا مدة قدرها 

و15 دقيقة تقريبًا.
�لقمري  �خل�س�ف  ه��ذ�  �أن  بالذكر  جدير 
ي��اأت��ي ب��ع��د �أ���س��ب���ع��ني م��ن ك�����س���ف جزئي 
لل�سم�ش حدث يف �ل�ساد�ش من جانفي 2019 
, و�س�ف يتبعه يف �لن�سف �لثاين هذه �ل�سنة 
و�لع�سرين  �لتا�سع  يف  لل�سم�ش  ك�س�ف  ثاين 
من  للثانى  �مل����ف��ق   1440 �س��ل  �سهر  من 
�سماء  يف  م�ساهد�  يك�ن  ولن  �ملقبل  ج�يلية 

�ل�طن �لعربي.

ق. و

عبد  �لبحري,  و�ل�سيد  �لريفية  و�لتنمية  �لفالحة  وزير  طماأن 
�ل�سغرية,  �ملجرت�ت  �ملت�سررين من طاع�ن  �مل��لني  �لقادر ب�عزغي 
تع�ي�سهم  على  مبا�سر  ب�سكل  �ستتكفل  �حلك�مة  �أن  على  بتاأكيده 

ماليا.
تع�ي�ش  �أن  �لفالحي  للتعاون  �ل�طني  �ل�سندوق  ك�سف  حني  يف 
بلغ  �لقالعية وطاع�ن �ملجرت�ت  �مل��لني بخ�س��ش �حلمى  خ�سائر 
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�سحب �سباح �أم�ش, رئي�ش حزب طالئع 
�حلريات, علي بن فلي�ش, مطب�عات 

�الكتتاب �لفردية, متهيد� للم�ساركة يف 
�النتخابات �لرئا�سية �ملقرر �إجر�وؤها 

ي�م 18 �أفريل �لقادم.
وك�سف بن فلي�ش, يف بيان وزعه على 

و�سائل �الإعالم, �أن وجه ر�سالة �إىل وزير 
�لد�خلية و�جلماعات �ملحلية وتهيئة 
�الإقليم, �أعلمه خاللها, باإبد�ء �لنبة 
لتك�ين ملف �لرت�سح النتخاب رئي�ش 

�جلمه�رية.
و�أ�سح رئي�ش �حلك�مة �الأ�سبق يف بيانه, 

�أن م�ساألة �مل�ساركة يف �النتخابات من 
عدمها �سيف�سل فيها خالل دورة �للجنة 

�ملركزية لت�سكيلته �ل�سيا�سية.
و�سبق لنب فلي�ش خ��ش غمار 

�لرئا�سيات مرتني, �الأوىل �سنة 2004 
و�لثانية �سنة 2014, وجاء فيهما ثانيا 

خلف رئي�ش �جلمه�رية, عبد �لعزيز 
ب�تفليقة.

من �ملنتظر �أن ت�سهد �لدر��سة �لي�م تذبذبا 
وفق  �لثالثة  �الأط����ر  م�ست�ى  على  و��سحا 
�الإ�سر�ب  لي�م  �ال�ستجابة  �إليه  �ست�ؤول  ما 
نقابات   6 ع��ن��ه  �أع��ل��ن��ت  �ل����ذي  �ل���ط��ن��ي 
مل  حال  يف  �جلديدة  �ل�سنة  مطلع  وطنية 
�ملهنية  مطالبهم  لالئحة  �ل��ساية  ت�ستجب 
�ل��ساية  تتحفظ  و�ل��ت��ي  و�الجتماعية 
مطالب  �أنها  على  فيها  جاء  ما  بع�ش  ب�ساأن 
بن  ن���ري��ة  م�سالح  تتعدى  "تعجيزية" 
غربيط �إىل �لقر�ر �حلك�مي مثل مطلب رفع 
�الأج�ر متا�سيا و�لقدرة �ل�سر�ئية ح�سب ما 

جاء يف �لنقاط �ل�ستة للغا�سبني.  
باب  �أن  على  ملر�ت  �أكدت  �ل��ساية  �أن  ومع 
�ملطالب  وط���رح  للنقا�ش  مفت�ح  �ل�����ز�رة 
�لقب�سة  ����س��ت��م��ر�ر  �أن  �إال  مب������س���ع��ي��ة 
�نتهى  �ل��ق��ط��اع  ���س��رك��اء  ب��ني  �حل��دي��دي��ة 
لغة  �إىل  �ل��ذه��اب  على  ر�سمي  تاأكيد  �إىل 
�مل��قع  حرب  من  و"�مل�ساومة"  �الحتجاج 
يعني  ما  �إ�سقاطها,  من  �ملطالب  حتقيق  على 
يف كل �الأح��ل نهاية "�لهدنة" �لتي عرفها 
�لدر��سي  �مل������س��م  منت�سف  م��ن��ذ  �ل��ق��ط��اع 

�ملن�سرم.
و�سبق ل�زيرة �لرتبية ن�رية بن غربيط �أن 
�أطلقت �تهامات �سريحة بخ�س��ش نقابة مل 
�سغ�ط  متار�ش  �أنها  قالت  باال�سم  تذكرها 
ق�ية على �حلك�مة من �أجل حتقيق �ملطالب 
�لتي  �لت�سريحات  وه��ي  با�سمها  �ملرف�عة 

�الأو�ساع  �أججت  قد  متابعني  بح�سب  تك�ن 
خط  على  "كناب�ست"  نقابة  بدخ�ل  �أك��ر, 
عن  باالإف�ساح  �ل�زيرة  ومطالبة  �مل��جهة 
ه�ية �لنقابة "�ملتمردة" يف وجه �ل�سلطة؟

من  �سل�سلة  �سمن  �لي�م  �حتجاجات  وتاأتي 
�لرتبية  نقابات  تق�دها  �لتي  �خل��رج��ات 
�ل��ساية  و�إج��ب��ار  مطالبها  الئحة  لتبليغ 
ح�سب  "�سعف"  منطلق  من  �لتفاو�ش  على 
�أكدت يف  �لتي  �ل�ز�رة  �إليه رو�ية  ما ذهبت 
مغل�ب  وال  غالب  ال  �أن  على  �الأخ��ري  بيانها 
�لتفكري  تعني  �لتي  �حل����ر  لغة  تغليب  يف 
باالأ�سا�ش يف م�سلحة �لتالميذ دون �س��هم. 
�أول��ي��اء  ج��م��ع��ي��ات  تكتف  مل  جهتها  م��ن 

�لتالميذ باأخذ م��سع �ملتفرج �إز�ء ما يجري 
على  ودخ��ل��ت  �ل��رتب���ي  �لقطاع  �ساحة  يف 
�الأ�ساتذة  بتحميل  للنقا�ش  �ل�ساخن  �خلط 
�لتالميذ  م�سري  �رتهان  م�س�ؤولية  و�لنقابات 
و�ملتاجرة �سر�حة مب�ستقبلهم, ما من �ساأنه 
�لدفع على تعقيد م��س�ع �حل��ر �لقادم �إن 

مل يكن تعفني �أو�ساع �لقطاع برمتها. 
�الإ�سر�ب  بحركة  �ملعنية  �لنقابات  وت�سع 
�ملطالب  من  حزمة  �لي�م  مبا�سرته  �ملزمع 
بالقان�ن  تتعلق  و�الج��ت��م��اع��ي��ة  �ملهنية 
�الأ���س��ا���س��ي ورف���ع �الأج�����ر وحت�����س��ني �إط���ار 
طاولة  �أي  �إىل  �جلل��ش  قبل  �لعم����������ل 

تفاو�ش ر�سمي. 

تنفذ 6 نقابات وعيدها �ضبيحة �ليوم ب�ضن �إ�ضر�ب وطني د�خل قطاع �لرتبية رد� على ما �أ�ضمته بال مباالة �لو�ضاية �لتي يقول �لغا�ضبون �أنها 
كانت ور�ء �إجها�ص جميع فر�ص �حلو�ر و�لتو�فق �ملتاحة قبل �لتلويح بالدخول يف �إ�ضر�ب وطني قد تتحدد وفق موؤ�ضر�ت �لتعاطي معه ميد�نيا 

مو�زين �لقب�ضة �حلديدية بني وز�رة �لرتبية �لوطنية و�لنقابات �مل�ضربة. 
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النقابات تتوعد ب�سل املدار�س اليوم 

بوعزقي يجدد تعهدات احلكومة بتعوي�س املوالني املت�سررين 

بن فلي�س ي�سحب 
ا�ستمارات الرت�سح 

للرئا�ســـيات

على من يراهن اجلرنال؟!  

�سبط 10 خمازن ذخرية بجيجل

لعل �ل�س�ؤ�ل �لذي يقفز �إىل �الأذهان ه� 
كيف يريد �لل��ء �ملتقاعد علي غديري 
خ������ش غ��م��ار �ل��رئ��ا���س��ي��ات؟ �أك���ر من 
وبرناجمه  وه�يته  �سخ�سه  عن  �ل�س�ؤ�ل 
ب��ه��ذ� �ال�سم  �ل��ت��ي دف��ع��ت  و�خل��ل��ف��ي��ات 
�ل�سيا�سي,  �مل�سهد  �ساحة  �قتحام  �ملغم�ر 
على  �ملت�ساعد  �ل��ك��م  ب��ه��ذ�  و�ل��ت����ج��د 

منابر و�سفحات �الإعالم؟ 
حتقيق  دون  يح�ل  �سيء  ال  د�ست�ريا 
خ��ش  يف  �ملتقاعد  �جل��ر�ل  طم�حات 
مغازلة  يف  �حلظ  جتريب  �أقّلها  مغامرة 
لكن  �جل��م��ه���ري��ة,  يف  كر�سي  "�أغلى" 
يف  �ملتد�ولة  و�الأع��ر�ف  �لتقاليد  بحكم 
يُلف  ظل  �س�ؤ�ل  من  �أك��ر  ف��اإن  �جلز�ئر 
يف  �الأ�سبق  �مل�ستخدمني  مدير  �سخ�سية 
�إطاللة قلمه  وز�رة �لدفاع �ل�طني منذ 
�ملا�سي,  دي�سمرب  �جلر�ئد  �سفحات  عرب 
ولي�ش مع �إبد�ء �لنية يف �لرت�سح ملن�سب 
�لقا�سي �الأول يف �لبالد و�إمنا يف �لدو�ئر 

�لتي حترك �لل��ء غديري؟
�أن  ل����ء  برتبة  لع�سكري  ي�سبق  ومل 
�جلز�ئر  يف  �لرئا�سيات  معرتك  دخ��ل 
على  حمتكر�  �لباب  ظل  حيث  قبل,  من 
�أي  من  �أكر  �ملدنية  �ل�سخ�سيات  مقا�ش 
�لرئي�ش  مب��ج��يء  حتى  �أخ����رى,  �سفة 
�الأ�سبق �ليامني زرو�ل �إىل ق�سر �ملر�دية 
1995 فقد مت بغطاء مدين  يف ن�فمرب 

�أكر منه بخلفية "�لقبعة". 
وحت���ت���ف���ظ م�����ع���ي���د �ل�����س��ن��ادي��ق 
مبحاوالت جلر�الت متقاعدين تقدم�� 
قائد  �آخرهم  �ل�سابقة,  لال�ستحقاقات 
�آيت  �لطاهر  حممد  �لبحرية  �ل��ق����ت 
رئا�سيات  دخ�ل  عن  تر�جع  �لذي  يعلى 
ر�سيد  حال  وه�  حلظة,  �آخر  يف   2014
رئا�سيات  دخ�له  �أعلن  �ل��ذي  يل�ش  بن 
�لذي  �ل�قت  2004 وتر�جع بدوره, يف 
عرّب فيه عديد �لعقد�ء �ملتقاعدين عن 
�النتخابات  معرتك  ل��دخ���ل  ن��ياهم 
و�سائل  يف  م���رة  م��ن  �أك���ر  �ل��رئ��ا���س��ي��ة 
�الأحد�ث  غّيبتهم  ما  و�سرعان  �الإعالم, 
�أو ذوب���ان  �ل��ط���ع��ي  ب��االن�����س��ح��اب  �إم���ا 

�مل�ساريع �لتي ر�هن�� عليها, �أو من منطلق 
"�سرعية �ل��قع" �لتي �أنهت طم�حاتهم 

يف "�ملرَي�َسة".
ما من �ساأنه �أن يتهدد �مل�ستقبل �ل�سيا�سي 
خط��ت  يف  وو�أده  غديري  علي  لل��ء 
"�جلفاء"  بعد  خا�سة  �الأوىل,  "�ملهد" 
يف  �ملتقاعد  �جل��ر�ل  طلب  لقَيه  �ل��ذي 
معار�سة  �سيا�سية  �أح��ز�ب  روؤ�ساء  لقاء 
ب�ثيقة  و���س��ط��اء  ع���رب  �إل��ي��ه��م  ت�����دد 
لربناجمه  �لعري�سة  �لعناوين  تت�سمن 
بال�سلب,  رد  معظمهم  لكن  �النتخابي, 
"غري  �جتماع  ح�س�ر  �ملعني  دفع  ما  وه� 
حلركة  ع�����س���ل  ح���زب  م��ق��ر  يف  معلن" 
"م��طنة" �لتي يق�دها ثلة من �ملفكرين 
حزبية  بقايا  جانب  �إىل  و�ل�سيا�سيني 
لتك�ن  مزفر�ن1  ن��دوة  على  حم�س�بة 
على  غديري  �لل��ء  ر�أ�ش  �إطاللة  نقطة 

�ل��قع �ل�سيا�سي يف �لبالد.   
دع��م  "علي" ع��ل��ى  ي���ع���ِ�ل  ذل���ك  وم���ع 
وروؤ�ساء  متقاعدة  ع�سكرية  �سخ�سيات 
وعلى  م��ع��ار���س��ة,  ���س��ي��ا���س��ي��ة  �أح�����ز�ب 
حتدث  قد  �نق�سام  حالة  يف  �ال�ستثمار 
ع��دم  �ل�����س��ل��ط��ة يف ح����ال  �أح������ز�ب  يف 
�لعزيز  عبد  �جلمه�رية,  رئي�ش  تر�سح 

ب�تفليقة, لعهدة خام�سة.
و�سبق للجر�ل �ملتقاعد �ملثري للجدل �أن 
دفع بامل�ؤ�س�سة �لع�سكرية الإ�سد�ر بيانات 
مقاالته  ب�سبب  "نارية"  وت�سريحات 
�لدميقر�طي,  �النتقال  ح�ل  �ل�سحفية 
�إىل  �جلي�ش  مل�ؤ�س�سة  �لعالنية  ودع�ته 

لعب دور ما يف �لرئا�سيات �ملقبلة.
حيث تاأ�سف بيان 30 دي�سمرب "�ل�سهري" 
هذه  تك�ن  "�أن  �ل�طني  �لدفاع  ل���ز�رة 
�لع�سكريني  بع�ش  �سنيعة  من  �الأف��ع��ال 
خدم��  �أن  وب��ع��د  �ل��ذي��ن  �مل��ت��ق��اع��دي��ن 
�ل�طني  �جلي�ش  �سف�ف  �سمن  مط�ال 
�ملريبة  �لدو�ئر  بتلك  �لتحق��  �ل�سعبي, 
�أطماع  �إىل  �ل��س�ل  ق�سد  و�خلفية, 
�سخ�سية وطم�حات جاحمة مل يتمكن�� 

من حتقيقها د�خل �مل�ؤ�س�سة".
طم�حات  ت��ن��ت��ه��ي  ���س��ق��ف  �أي  ف����اإىل 
�جلر�ل علي غديري يف �سباق �ملر�دية 

�لربيع �ملقبل؟ 

�سبطت مفرزة م�سرتكة للجي�ش �ل�طني �ل�سعبي �أم�ش �الأول ب�الية جيجل بندقية �سيد, 
م�سد�سا �آليا وع�سرة خمازن ذخرية باالإ�سافة �إىل 100 طلقة من خمتلف �لعيار�ت و�أغر��ش 

�أخرى, ح�سب ما جاء يف بيان ل�ز�رة �لدفاع �ل�طني ي�م �أم�ش.
للجي�ش  م�سرتكة  مفرزة  �سبطت  �ملنظمة,  �جلرمية  مكافحة  �إطار  يف  �أنه  �لبيان  و�أو�سح 
بالناحية  بجيجل  وتفتي�ش  بحث  عملية  خالل   2019 جانفي   19 ي�م  �ل�سعبي,  �ل�طني 
خمازن  وع�سرة   �آليا  وم�سد�سا   49-MAT ن�ع  من   )01( بندقية  �خلام�سة,  �لع�سكرية 

ذخرية باالإ�سافة �إىل مائة  طلقة من خمتلف �لعيار�ت و�أغر��ش �أخرى.
من جهة �أخرى, "�أوقفت مفرزة م�سرتكة للجي�ش �ل�طني �ل�سعبي مهربا على منت �ساحنة 
مت  فيما  �لر�بعة,  �لع�سكرية  بالناحية  بب�سكرة  �لتبغ  ورق  من  قنطار�   73,4 ب�  حُمملة 
ت�قيف 20 مهاجر� غري �سرعي من جن�سيات خمتلفة بكل من عني قز�م بالناحية �لع�سكرية 

�ل�ساد�سة وتلم�سان بالناحية �لع�سكرية �لثانية, ي�سيف �مل�سدر ذ�ته.

ع. �ش

ق. و

ق. و ق. و

ق. و

ع. �ش

تلونت رئا�ضيات �لربيع �لقادم بطموح "�لقبعة" قبل �ضيا�ضيي �ل�ضاحة، ففي �لوقت �لذي 
تر�جع فيه زعماء �لطبقة �ل�ضيا�ضية قليال �إىل �لور�ء جل�ص نب�ص �ملوعد، و�الأهم ترقبا 

الت�ضاح مالمح مر�ضح �ل�ضلطة، �أحد �الأبناء �ل�ضابقني للموؤ�ض�ضة �لع�ضكرية وجد يف �الأمر 
بابا مفتوحا على م�ضر�عيه على �الأقل الإبد�ء نية �لرت�ضح حتى و�إن كان �حلدث هنا يتجاوز 

بكثري جمرد �الإف�ضاح عن �لنو�يا، �أو حماوالت ج�ص �لنب�ص على �عتبار "قيمة" �ملوعد 
كاأهم معرتك �ضيا�ضي ت�ضهده �لبالد. 

عبد �لرحمان �سايبي

عبد �لرحمان �سايبي



اأبوابها مو�ضدة طيلة اأيام ال�ضنة

زانة البي�ضاء 

متعددة  الــقــاعــة  و�ــســعــيــة  اأ�ــســحــت 
حممود"  "بلمبارك  ال�سهيد  الن�ساطات 
ببلدية زانة البي�ساء يف بوالية باتنة، 
وتدعوا  املنطقة  �سكان  ت�ساوؤل  تثري 
لال�ستغراب خا�سة اأن اأبوابها مغلقة يف 

وجوههم على مدار ال�ساعة. 
هذا  مهمل،  وحمــيــط  مغلقة  اأبــــواب 
ال�سورة  هي  وهــذه  ال�سكان  يعرفه  ما 
البلدية  �سباب  يعرفها  التي  الوحيدة 
حيث  االأن�سطة،  املتعددة  القاعة  عن 
تعي�سه  الذي  العطل   من  اأ�سفهم  اأبدوا 
كامل  وتغييب  الو�سائل  غياب  ظل  يف 
العادية خا�سة  اأو  الثقافية  للن�ساطات 
ال�سنة  ــام  اأي طيلة  مغلقة  اأبوابها  اأن 
االن�سباط  عــدم  يف�سر  مــا  تقريبا، 
وغياب الرقابة على القائمني يف خدمة 
هوؤالء ال�سباب الذين ال يجدون متنف�سا 

اأن  متحدثون  ويوؤكد  البلدية،  يف  لهم 
ن�ساطات  بع�سهم قد جلاأ لالنخراط يف 
ثقافية بالبلديات املجاورة، التي تعمل 
مواهبهم  وتنمية  مهاراتهم  �سقل  على 
املجاالت،  جميع  يف  منها  لال�ستفادة 
مثل  دور  غياب  اأن  ال�سباب  بع�ص  واأكد 
هذه املراكز التي جتذب ال�سباب، وعدم 
املجتمع  من  الفئة  هذه  حاجة  مراعاة 
االآفات  انت�سار  اإىل  يــوؤدي  وتهمي�سها، 
االجتماعية وغياب القيم االأخالقية. 
�سغف �سباب بلدية زانة البي�ساء دفعهم 
بفتح  املعنية  اجلــهــات  مــن  للمطالبة 
اأبواب القاعة ، والعمل على تفعيلها من 
ت�ساعد  هادفة  ن�ساطات  برجمة  خالل 
على توجيه رغبات ال�سباب الطموح يف 
القاعدة  وجعل  البي�ساء  زانــة  بلدية 

قطبا فعاال يف جمتمعهم.

على  بــاحلــفــاظ  املعنيون  وطــالــب 
اال�ستقاللية املالية واالإدارية لكلية 
جلامعة  التابعة  االإ�سالمية  العلوم 
باتنة والتي تتمتع بها منذ ما يقارب 
ال30 �سنة، علما اأن رئا�سة اجلامعة 
تلح على م�ساألة اإحلاق الت�سيري املايل 
بامل�سالح  االأخـــرية  لهذه  واالإداري 
وذلك   ،1 باتنة  جلامعة  املركزية 
يف  واملوظفون  االأ�ساتذة  يرف�سه  ما 

الكلية جملة وتف�سيال.
املحتجون  واملــوظــفــون  االأ�ــســاتــذة 
واأكدوا من خالل ن�ص ال�سكوى التي 
الو�سية،  لــلــوزارة  برفعها  قــامــوا 
على  نيوز"  "االأورا�ص  حتــوز  والتي 
العلوم  كلية  اأن  اأكــدوا  منها،  ن�سخه 
االإ�سالمية كانت تتمتع باال�ستقاللية 
�سواء  املالية واالإداريــة ملدة طويلة 
فيها  كانت  التي  الفرتة  يف  ذلك  كان 
للتعليم  وطنيا  معهدا  االأخــرية  هذه 
عقب  اأو  اال�سالمية،  والعلوم  العايل 

حتويلها اإىل كلية واإحلاقها بجامعة 
باتنة �سنة 1998 اإىل غاية اليوم، 
حيث  �سنة،  ال30  تناهز  ملــدة  اأي 
اأثبتت الكلية طيلة كل هذه الفرتة 
الت�سيري  يف  وجنــاعــتــهــا  جــدارتــهــا 
املايل واالإداري للكلية املعنية وذلك 
املركزية  االداريــة  امل�سالح  ب�سهادة 
وكــــذا خمــتــلــف مــ�ــســالــح الــرقــابــة 

املحلية على م�ستوى الوالية.
تعزيز  يف  ــتــنــدوا  ا�ــس املــحــتــجــون 
ال�سكوى  ن�ص  ــالل  خ مــن  مطالبهم 
ــم  رق ــذي  ــي ــف ــن ــت ال ـــوم  املـــر�ـــس اإىل 
 2008 �سنة  يف  املـــوؤرخ   279-03
الكليات  كــل  بتمتع  يق�سي  والـــذي 
عن  واالإدارية  املالية  باال�ستقاللية 
هذا  ويــحــدد  كما  اجلامعة  رئا�سة 

والقواعد  اجلامعة  مــهــام  االأخـــري 
وهي  وت�سيريها،  بتنظيمها  اخلا�سة 
من  الكثري  تعمل  التي  الت�سريعات 
اإر�ساءها وتنفيذها من  الكليات على 
يف  ا�ستقالليتها  كلية  كل  منح  اأجــل 
طاقم  تفاجاأ  حني  يف  ال�ساأن،  هــذا 
على  االإ�سالمية  العلوم  كلية  عمل 
رئا�سة  بقرار  باتنة  جامعة  م�ستوى 
 20.12.2018 يف  املــوؤرخ  اجلامعة 
كافة  وحتويل  ب�سم  يق�سى  والــذي 
جلميع  واملــالــيــة  ــــة  االإداري امللفات 
ــني  واإداري اأ�ساتذة  من  امل�ستخدمني 
املخت�سة  امل�سالح  اإىل  ومتعاقدين 
للجامعة، االأمر الذي اأثار ا�ستهجان 
الــعــامــلــني بــالــكــلــيــة ودفــعــهــم اإىل 
االحتجاج من اأجل اإلغاء هذا القرار 
عن  ناهيك  تنفيذه،  عن  العدول  و 
احلوار  باب  فتح  ب�سرورة  مطالبتهم 
هذا  ودواعـــــي  خــلــفــيــات  ملناق�سة 

القرار. 

�سائقوا احلافالت، كانوا قد رف�سوا 
�سيارات  ل�سائقي  مــوازي  خط  فتح 
ــص  راأ� بلدية  بــني  يــربــط  االأجــــرة 
ـــرورا بـــاأوالد  الــعــيــون ونــقــاو�ــص، م
اأن  ذلك  يف  وحجتهم  �سليمان،  �سي 
مزاحمتهم من قبل �سيارات االأجرة 
العديد  ن�ساط  على  �سلبا  ينعك�ص 
منهم من ناحية املدخول يف ظل كرثة 
عديد احلافالت وكذا ال�سيارات، وما 
ال�سائقني  زاد من حدة ال�سراع بني 
املواطنني  الكثري من  اأن  املعنيني هو 
وخا�سة املوظفني والطلبة يلجئون 
لعدم  نظرا  االأجـــرة،  �سيارات  اإىل 
املحطة،  يف  طــويــل  وقــت  توقفها 
وعدم  الــوقــت  اخت�سار  عــن  ف�سال 

تــوقــفــهــا مبــواقــف فــرعــيــة، على 
يف  تتوقف  التي  احلــافــالت  عك�ص 
�سائقو  جهتهم  من  النقاط،  عديد 

ي�ستغلون  الذين  االأجـــرة  �سيارات 
بلديتي  بــني  ــرابــط  ال ــط  عــرب اخل
هددوا  ونقاو�ص،  �سليمان  �سي  اأوالد 

عرب  امل�ستغلة  احلــافــالت  �سائقي 
برفع  نقاو�ص  ـ  العيون  راأ�ــص  خط 
ب�سبب  النقل  مديرية  اإىل  �سكاوي 
لطاملا  م�سكل  اخلــطــوط،  تــداخــل 
الناقلني، و�سلت  خلف م�سادات بني 
اجل�سدية،  االعــتــداءات  حد  اإىل 
اجلهات  فطالبوا  املــواطــنــون  اأمـــا 
وف�ص  التدخل  ب�سرورة  الو�سية 
عليهم  �سلبا  اثر  الذي  اخلالف  هذا 
بالدرجة االأوىل، كما ا�ستكوا كذلك 
من الزيادات الع�سوائية يف ت�سعرية 
االأحيان  من  كثري  يف  والتي  النقل 

تكون غري قانونية.

خالف اأ�ضحابها قواعد املمار�ضات التجارية

الأ�ضاتذة والعمال يف وقفة احتجاجية للمطالبة بال�ضتقاللية املالية والإدارية

�ضراعات بني �ضائقي �ضيارات الأجرة واحلافالت يدفع فاتورتها املواطن 

ــارة  ــج ــت ــــدرت مــديــريــة ال اأ�ــــس
�سنوية  ح�سيلة  يف  باتنة  بوالية 
بالغلق  اأمـــر   3304 حـــوايل  لها 
كل  يف  جتارية  وموؤ�س�سات  ملحالت 
الغ�ص  وقمع  النوعية  جمايل  من 
املمار�سات  جمال  اإىل  باالإ�سافة 
يف  وذلــك  عامة  ب�سفة  التجارية 
اإطار االإجراءات التحفظية التي 
الو�سية من خاللها  امل�سالح  تعمد 
العام  النظام  قواعد  اإر�ساء  اإىل 
�ساأنها  من  التي  القوانني  وتطبيق 
بوالية  التجاري  القطاع  تنظيم 
من  امل�ستهلك  وحــمــايــة  بــاتــنــة 
حمايته  وكــذا  ال�سحية  املخاطر 
احتيالية  لعمليات  التعر�ص  من 
ــه  ــى وج ــل مـــن طــــرف الــتــجــار ع

اخل�سو�ص.
بــلــغ عــدد  ــــه  ذات ــيــاق  الــ�ــس ويف 
جمال  �سملت  التي  الغلق  قــرارات 
ــوايل  الــنــوعــيــة وقــمــع الــغــ�ــص ح
املحالت  بغلق  يق�سي  قرارا   448
واليــة  م�ستوى  عــلــى  الــتــجــاريــة 
لها  التابعة  والــبــلــديــات  باتنة 
راأ�سها  وعــلــى  خمتلفة  الأ�ــســبــاب 
انعدام النظافة ال�سحية، وترويج 
ال�سالحية  منتهية  مــنــتــوجــات 
مطابقة،  غري  �سلع  ترويج  وكــذا 
ف�سال عن املخالفات املتعلقة بعدم 
امل�ستهلك  اإعالم  اإلزامية  احرتام 
القانوين واملنتجات الغري  بالو�سم 

املطابقة.
ذات  �سجلت  ذلك  اإىل  باالإ�سافة 
يف  بالغلق  قــرارا   2856 امل�سالح 

التي  التجارية  املمار�سات  جمال 
االإعـــالم  ــدم  ع خمــالــفــات  ت�سمل 
بــاالأ�ــســعــار والــتــعــريــفــات، وعــدم 
ن�ساط  ممار�سة  وكـــذا  الــفــوتــرة 
ودون  قانوين  غري  ب�سكل  جتــاري 

حيازة لل�سجل التجاري.
بــلــغــت قيمة  اأخــــرى  مــن جــهــة 
النوعية  جمــال  يف  املــحــجــوزات 
مليار   11 حـــوايل  الغ�ص  وقــمــع 
بلغت  فيما  �سنتيم،  مليون  و831 
قيمة احلجز االعتباري يف جمال 
 566 املمار�سات التجارية حوايل 
اأما  �سنتيم،  مليون  و122  مليار 
الفوترة  عدم  مببلغ  يتعلق  فيما 
اأكدت م�سالح التجارة على م�ستوى 
الوالية اأنه مت اإح�ساء ما تتجاوز 
 290 و  ــيــار  مــل  1921 قــيــمــتــه 
للمبادالت  كقيمة  �سنتيم  مليون 
لنظام  خا�سعة  الغري  التجارية 
الربح  مبلغ  جتاوز  فيما  الفوترة، 
ذات  اأح�سته  الــذي  �سرعي  الغري 
مليون   733 مــن  اأزيــــد  املــ�ــســالــح 

و645 األف �سنتيم.
اأمـــــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــرقــابــة 
التجارة  م�سالح  اأكدت  التحليلية 
اجلارية  ال�سنة  خــالل  مت  بــاأنــه 
منها  عــيــنــة   2247 اقـــتـــطـــاع 
2093 عينة يف القطاع الفالحي 
القطاع  يف  عينة  و154  الغذائي، 
ــرت هذه  ــف ــس اأ� اأيــــن  الــ�ــســنــاعــي، 
بوجود  تفيد  نتائج  عن  العملية 
و457  مطابقة  عينة   1020

اإميان. جعينة غري مطابقة.

اإميان. ج

اأ�سامة. ب

خالد. ع

العمال  من  منخرطيه  من  وطالب 
مبقررة  مرفوقني  حوله  االلتفاف 
اال�ستفادة من املنحة النتزاع حفنة 
رئي�ص  "فخامة  باأن  يقولون  دراهم 
بوتفليقة  العزيز  عبد  اجلمهورية 
هو من منحها للزوالية لكن امل�سوؤولني 
يريدون انتزاعها منهم »مبا اأن هذه 
املنحة ت�سب �سنويا وازدادت خماوف 
العمال الذين يتجاوزن االألف عامل 
باإمكانه اال�ستفادة منها بعد ت�سرب 
اإ�ساعات مفادها بان املنحة املذكورة 
متهمني   2014 لفئة  فقط  �ست�سب 
حيث  بالتالعب  الرتبية  مديرية 
 2016 يف  �سبها  مت  مــرة  ــر  اآخ اأن  
متجاهلة ال�سنتني الفارطتني، ف�سال 
وي�ستدلون  منهم  الكثري  اإق�ساء  عن 
عــلــى ذلــــك عــلــى ذلــــك مبـــا ورد 
ل�سنة   61 رقم  الر�سمية  اجلريدة 
املر�سوم  على  حتتوي  التي   2007
يف  املــوؤرخ   308/07 رقم  الرئا�سي 
 24 املادة  ال�سيما   2007/09/29
منه الذي ن�ص على تعوي�ص اخلربة 
 1.40 اأ�سا�ص  على  وحت�سب  املهنية 
كل  عن  القاعدي  االأجــر  من  باملئة 

�سنة ن�ساط.
النقابة  تتهم  ال�سياق  ذات  ويف 
نفقات  ت�سيري  م�سلحة  املــذكــورة 

املــ�ــســتــخــدمــني بــالــتــهــرب مــن هــذه 
فيه  ب�سكل  عليها  والتعتيم  امل�ساألة 
بني  ثقة  واأزمـــة  ال�سك  الــكــثــريون 
الــطــرفــني ومـــع ذلـــك فـــان االأمـــور 
بداية  مع  النقاب  عنها  �سينك�سف 
اأ�سالك  لكل  املالية  املخلفات  �سب 
املقبل  االأ�سبوع  غ�سون  يف  الرتبية 
الغ�سب  من  �سيء  امت�سا�ص   بهدف 
املحتاجة  العمال  فئة  تبقى  بينما 

�سعف  ــص  ــ� ــي ل االأمــــريــــن  تـــعـــاين 
انعدامها  ــا  واإمن ال�سرائية  القدرة 
باأنها  الو�ساية  الفئة  هــذه  وتتهم 
ت�سوية  بخ�سو�ص  مبكيالني  تكيل 
وكاأنها  العالقة  املالية  الو�سعيات 
يقول  "حينها  للبحر  املــاء  "تزيد 
لغة  اإىل  �سيحتكمون  باأنهم  العمال 
عن  للدفاع  واالإ�ــســراب  االحتجاج 
و�ســـف  وقت  يف  الكرامة"  "خبزة 

االأ�سبوع  هذا  الرتبوي   الو�سع  فيه 
بامل�سموم.

النقابة  فـــاأن  م�سابه  �سياق  ويف 
امل�سرتكة  لـــالأ�ـــســـالك  ــيــة  ــوطــن ال
يف  الرتبية  لقطاع  املهنيني  والعمال 
والية باتنة كانت قد نددت يف وقت 
لي�ص بالبعيد برفع احلقرة امل�سّلطة 
عليهم �سواء خ�سو�سا من م�سوؤوليهم 
ومـــدراء  كاملقت�سدين  املبا�سرين 
بعقوبات  التعليمية  املــوؤ�ــســ�ــســات 
من  كاخل�سم  تع�سفية  عنها  يقولون 
وحتى  والتوبيخ  ال�سهري  الراتب 
اإق�سائهم  النقل التاأديبي ف�سال عن 
الكثري  يف  هــام  اجتماعي  ك�سريك 
وا�سعة  فئة  انها  رغم  االأحيان  من 
املنا�سب  اجلو  توفري  اجل  من  ت�سهر 
على  واالإداري  واالأ�ــســتــاذ  للتلميذ 
من  الكثري  عن  ناهيك  ال�سواء،  حد 
املــطــالــب اجلــديــدة الــقــدميــة على 

امل�ستويني املحلي والوطني.
مديرية  ــن  م مــ�ــســادر  جــهــتــه  ــن  م
اأن  ــدت  اأك باتنة،  لوالية  الرتبية 
هذه الق�سية يف اإطار الت�سوية وكل 
هذه  يف  اأحقيته  القانون  يثبت  من 
املنحة �سياأخــــــذ حقه دون نق�سان، 
يف  حّلها  على  املديرية  تعمل  حيث 

اأقرب االآجال.
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طالبت ب�ضب خملفات تعوي�ص اخلربة املهنية

قب�سة حديدية بني نقابة االأ�سالك امل�سرتكة ومديرية الرتبية بباتنة
�نتق�س �ملكتب �لوالئي للنقابة �لوطنية لالأ�شالك �مل�شرتكة و�لعمال �ملهنيني لقطاع �لرتبية يف والية باتنة، يف وجه �لقائمني على ر�أ�س 

م�شلحة ت�شديد نفقات �مل�شتخدمني من �أجل ت�شوية خملفات تعوي�س �خلربة �ملهنية �خلا�شة باالأعو�ن �ملتعاقدين �ملعروفة 1.40.

ال تز�ل م�شاهد �لفو�شى تطبع خطوط �لنقل �لتي تربط بني بلديات ر�أ�س �لعيون، �أوالد �شي �شليمان ونقاو�س يف باتنة، ب�شبب �ل�شر�عات 
�لتي دخل فيها �شائقو �شيار�ت �الأجرة مع �شائقي �حلافالت، حول �أمور تنظيمية تخ�س ن�شاطهم ليدفع �ملو�طن تكلفتها.

رفع �أ�شاتذة وموظفون بكلية �لعلوم �الإ�شالمية بجامعة باتنة 1، على هام�س �لوقفة �الحتجاجية �لتي قامو� بها �أم�س على م�شتوى 
�لكلية جملة من �ملطالب �إىل وز�رة �لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي بهدف �لنظر فيها.

نور. ق



بخن�شلة عميق  بئر   50 لإجناز  مليار   126

قطعة اأر�شية حمل اأطماع اجلميع بخن�شلة

بخن�شلة تربوية  موؤ�ش�شة   200 لرتميم  مليار   60

موزعة عرب خمتلف بلديات الولية

مت تخ�سي�سها لبناء م�سجد

بعد تقارير �سوداء ُرفعت عنها اإىل ال�سلطات

طالب �أم�س، مئات �ل�شباب �ملقيم مبختلف بلديات والية �أم �لبو�قي، ب�شرورة �لتدخل �لعاجل 
للجهات �لو�شية وعلى ر�أ�شها مدير �لنقل من �أجل �الإ�شر�ع يف �الإفر�ج عن رخ�س �لنقل �لتي ظل 

ينتظرها �ملعنيون منذ 8 �شنو�ت، يف ظل �لبطالة �لتي يعاين منها �الآالف من �شباب �لوالية.
اأبدت قرابــة 30 عائالت بحي 
االإخــوة مرنا�ــص ببلديــة تيزي 
�سطيــف  واليــة  �سمــال  نب�ســار 
ا�ستياءهــا الكبــري مــن امل�سوؤولني 
املحلــني وموؤ�س�ســة �سونلغــاز على 
وجه اخل�سو�ص وهذا ب�سبب عدم 
ربط بيوتهم بالغاز الطبيعي منذ 
الوحيــد  وذنبهــم   ،2013 �سنــة 
ح�ســب قولهم هو وقــوع منازلهم 
حتــت اأ�ســالك ال�سغــط العــايل، 
حيث يحدث هذا يف وقت ت�سجل 
الكثري من احلــاالت املماثلة عرب 
اإقليم الوالية ومــا جاورها وهي 
الو�سعيات التــي مت حلها وهو ما 
يك�سف ح�سب ممثلني عن ال�سكان 
عن وجود اإزدواجية يف التعاطي 
ورغــم  املواطنــني  م�ســاكل  مــع 
تو�سية الــوايل اإال اأن دار لقمان 

ال تزال على حالها .
�سنــة  مطلــع  يف  اإن�ســاء  ومت 
الذاتي  البنــاء  اإطــار  1970 يف 

واملجاهديــن  ال�سهــداء  الأبنــاء 
 1980 �سنــة  ويف  واملحتاجــني 
قامــت �سركــة �سونلغــاز باجنــاز 
اأعمدة الكهرباء من نوع ال�سغط 
العــايل والتي تعــرب حميط مقر 
البلديــة تاركــة وراءهــا م�ساكل 
جمة منهــا اإحداث عوائق كثرية 
وحرمــان  احلــي،  تهيئــة  عنــد 
بع�ــص اأفــراد االأ�ســرة الواحــدة 
مــن نعمة الغــاز الطبيعــي ،حيث 
املت�سرريــن  ال�ســكان  يت�ســاءل 
مــن هــذه الو�سعيــة عــن قبــول 
ا�ستفــادة البع�ــص مــن التدفئــة 
باأقل التكاليف فيما يتم حرمان 
البقيــة منها بحجج تبقى واهية 
بالن�سبــة لهم، وباملوازاة مع ذلك 
تبقــى وعــود امل�سوؤولــني معلقــة 
اإىل حني، حيث وعدت ال�سلطات 
املحليــة بالتدخــل لــدى �سركــة 
�سونلغــاز من اأجل البحث عن حل 

عاجل لهذه الو�سعية.

اأكــد م�سوؤولــو ال�سنــدوق اجلهوي 
اأن  ب�سطيــف،  الفالحــي  للتعــاون 
ت�ستقبــل  مل  ال�سنــدوق  م�سالــح 
اإىل غايــة االآن اأي حالــة ت�سريــح 
ملر�ص طاعــون املجــرتات ال�سغرية 
مــن طــرف الفالحــني املوؤمنني لدى 
اأن  امل�سوؤولــون  واأكــد  ال�سنــدوق، 
ن�سبــة التاأمــني لدى ال�سنــدوق من 
للموا�ســي  املربــني  املوالــني  طــرف 
�سئيلــة مقارنة مع عــدد الفالحني 
وهــذا  �سطيــف  بواليــة  الر�سمــي 
يرجــع اإىل نق�ــص ثقافــة التاأمــني 
عامــة  ب�سفــة  الفالحــني  لــدى 
واملوالني ب�سفة خا�ســة ال�سيما اأن 
�سغــار املوا�سي ال ميكن تاأمينها لدى 
ال�سنــدوق اإال بعد مرور �ستة اأ�سهر 
الوفيــات  وحــاالت  والدتهــا،  مــن 
امل�سجلــة حلد االآن تخ�ــص القطيع 

الذي ميوت مبا�سرة بعد الوالدة .

كما �سرح املكلف باالإعالم لدى ذات 
الهيئة اأن ال�سنــدوق قام بتعوي�ص 
مبالــغ مالية كبرية تقّدر بـاأكرث من 
" 800 مليــون �سنتيم" منذ بداية 
�سهــر جــوان 2018 اإىل غاية 31 
دي�سمرب من نف�ص ال�سنة، بتو�سيات 
من املديــر اجلهوي جمــال قبايلي، 
وتخ�ــص مر�ــص احلمــى القالعية 
الذي انت�سر ال�سيف املا�سي بعديد 
مناطــق الواليــة، مو�سحــا اأن هذا 
املر�ص الــذي اأ�ساب االأبقــار مازال 
حلــد االآن يتغلغــل و�سط الفالحني 
دون ت�سريــح منهــم ب�سبــب اخلوف 
من قــرار الذبح االإجباري، واأ�ساف 
املعني اأن ال�سندوق يعترب املوؤ�س�سة 
يف  املخت�ســة  الوحيــدة  الر�سميــة 
التــي  االأمرا�ــص  عــن  التعوي�ــص 

ت�سيب املا�سية واحليوانات.

االأجــرة  �سيــارات  �سائقــو  دخــل 
العاملــني على اخلط الــذي يربط 
والبالعــة  العلمــة  بلديتــي  بــني 
يف اإ�ســراب عــن العمــل مــع بداية 
االأ�سبــوع اجلــاري وال�سبب يف ذلك 
هو قرار مديريــة النقل بالوالية 
ال�سمــاح بدخول �سيــارات االأجرة 
علــى اخلط بني اجلزائــر والعلمة 
وكذا ق�سنطينة والعلمة على خط 
عملهم وهو االأمــر الذي اأثر كثريا 
وجعــل  املاليــة  مداخليهــم  علــى 
اخلطــوط  اأ�سحــاب  مــن  الكثــري 
عــن  النهائــي  بالتوقــف  مهدديــن 

العمل.
وطالب اأ�سحــاب �سيارات االأجرة 
مــن مديريــة النقــل الرتاجــع عن 
االأيــام  خــالل  املتخــذ  قرارهــا 
االأخــرية والعــودة لنظــام العمــل 

ال�سابــق، خا�سة اأن اخلط الرابط 
بني البالعة والعلمة ي�سهد ت�سبعا 
كبريا فيما يتعلق ب�سيارات االأجرة، 
وهــذا يف وقت مل يت�سن لنا معرفة 
موقف املديرية املعنية بخ�سو�ص 

املطالب التي رفعها ال�سائقون.
وت�سبــب اإ�سراب �سائقــي �سيارات 
االأجــرة يف ا�سطراب كبري ال�سيما 
اإىل  القادمــني  للعمــال  بالن�سبــة 
انعــدام  ب�سبــب  وهــذا  العلمــة 
و�سائــل النقــل بحكم عــدم وجود 
اأي حافــالت للنقــل بــني البالعــة 
والعمــل، مما جعــل االأغلبية تلجاأ 
اإىل �سيــارات النقــل الغــري �سرعي 
االلتحــاق  اأجــل  مــن  )الفــرود( 
مبنا�سب العمل و�سط ا�ستياء كبري 
مــن هــذه احلركــة االحتجاجيــة 

التي تزامنت مع بداية االأ�سبوع.

مئات العائالت حمرومة 
من الغاز ب�شطيف 

املت�شررين  لتعوي�ش  مليون   800
من احلمى القالعية

حركة نقل امل�شافرين تتوقف 
بني العلمــة والبالعـــة

ب�سبب اأ�سالك الضسغط العايل مئات ال�سباب البّطال يطالبون بالإفراج عنها

بعد اأن ت�سبب يف نفوق املئات من روؤو�ض املا�سية

بعد دخول ال�سائقني يف اإ�سراب عن العمل 

ياأتــي ذلــك يف ظــل الوعــود التي 
تلقاهــا املواطنــون بعــد  ا�ستفادة 
الواليــة من عدد معترب من رخ�ص 
ال60  تتجــاوز  والتــي  النقــل 
رخ�ســة ح�سب مــا اأكدتــه م�سادر 
ويف  النقــل،  مبديريــة  م�سوؤولــة 
ذات ال�سيــاق، يعــرف قطــاع النقل 
الفو�ســى  مــن  حالــة  بالواليــة 
ب�سبب العــدد املحت�ســم للحافالت 
و�سيارات االآخــرة خا�سة مبدينة 
عــني مليلة، وهو مــا يفتح االأبواب 

اأمام اأ�سحاب "الفرود" ال�ستنزاف 
جيــوب املواطــن الب�سيــط ب�سبــب 
غيــاب �سيــارات االأجــرة املتنقلــة 

بو�سط املدينة.
هذا وقد عرفت مدينة عني مليلة 
مــن  موجــة   2018 �سنــة  خــالل 
الغ�سب من قبل �سباب املدينة وهو 
ما اأدى بهــم لغلق الطريق الوطني 
رقــم 100 الرابــط بــني مدينتــي 
عني مليلة وعــني كر�سة الأزيد من 
االإفراج  فيهــا  مطالبــني  مــرات   4

العاجل عن رخ�ص النقل.
جتدر االإ�سارة، اأن عملية االإفراج 

مبخطــط  مرهــون  الرخ�ــص  عــن 
النقل التوجيهــي اجلديد حلركة 
مدينــة  بو�ســط  النقــل  حافــالت 
االنطــالق  واملتوقــع  مليلــة  عــني 
فيــه خــالل الثالثــي االأخــري مــن 
ال�سنــة اجلارية ح�سب مــا اأكدته 
ذات امل�ســادر مبديرية النقل، اأين 
�سيتــم ا�ستــالم عــدد مــن امل�ساريع 
املتعلقــة بقطــاع النقــل واملتعلقة 
مبحطة امل�سافرين اخلا�سة بخط 
عــني مرا�سلــة- اأم البواقي والذي 
جتاوزت االأ�سغال به ال7 �سنوات.

ك�سفت م�سالــح مديرية املوارد املائية بوالية 
خن�سلــة، عن عملها جاهدة من اأجل اإجناز  50 
بئــر عميق مبختلف مناطــق الوالية والتي من 
�ساأنها اأن ت�ساعد يف رفع ح�سد كمية املياه بـ45 
األــف مرت مكعب يوميا، من بينها 25 بئر عميق 
جــاري بها التجهيز والتو�سيــل ب�سعة 25 األف 

مرت مكعب.
م�سالــح مديرية املــوارد املائية اأكــدت اأنه مت 
تخ�سي�ــص مبلغ مايل يفــوق 126 مليار �سنتيم 
الإجنــاز هذه العمليات، كما ك�سفت اأن العمليات 
املتبقيــة تختلف بهــا مراحل االجنــاز منها ما 
هــي يف طور االجنــاز واأخــرى مرحلــة الربط 

بالطاقــة الكهربائية وغريها خ�س�ص لها مبلغ 
مــايل ي�ســل اإىل 60 مليــار �سنتيــم، حيــث مــن 
�ساأنهــا حت�سني عملية تزويــد مواطني الوالية 
باملاء ال�ســروب والتخفيف من اأزمة هذه املادة 

احليوية خا�سة يف ف�سل ال�سيف.

ت�ســاءل قاطنو حــي 700 �سكــن بو�سط مدينة 
خن�سلة، عن م�سري م�ســروع اإجناز امل�سجد الكبري 
والــذي بــات يف خانــة املجهــول ح�ســب كثري من 
�سكان احلي، بعــد اأن اأ�سبح موقعه مكبا لالأو�ساخ 
والقــاذورات وبقايــا االأ�سجــار ومكانــا لتعاطــي 
ال�ســكان  اأرق  مــا  ليــال،  اأنــواع اخلمــور  خمتلــف 
وجعلهــم يت�ساءلــون عــن م�ســري هــذه القطعــة 
االأر�سية التي تتجاوز م�ساحتها االإجمالية اأكرث 
مــن 12000 م2، حيث بقيت ت�سيل لعاب الكثري 

من بارونات العقار.

املوقع الذي �سابقا عبارة عن �سوق للفالح  �سنوات 
الثمانينــات ومركــزا جتاريــا فو�سويــا  �سنــوات 
الت�سعينيــات بعد حــل اأ�سواق الفــالح واالأروقة 
اجلزائرية  وهو ما جعل ال�سلطات املحلية  ومنذ 
�سنــوات يف �سراع مــع هوؤالء التجــار الفو�سويني 
اأين وجــدت �سعوبة كبرية يف اإخالئها من هوؤالء 
التجار والذين قاموا بعديد االحتجاجات لثني 
ال�سلطــات عــن تهــدمي املركــز اإال اأن ال�سلطــات 
جنحــت يف فــك �سفــرة هــوؤالء مبنحهــم حمالت 
جتاريــة باملركز التجاري باأعايل طريق العيزار 

وبقــي املــكان وبعــد تهدميــه حمــل طمــع ومكان 
لتجميع االأو�ساخ ويف غيــاب القائمني طبعا على 
جت�سيــد بناء م�سروع امل�سجــد والذي بقي يراوح 

مكانه منذ اأزيد من 06 �سنوات.
ويبقــى �ســكان احلــي ياأملــون يف جت�سيــد هــذا 
امل�سروع الديني خ�سو�ســا واأن احلي  بني اأواخر 
وال  ال�سكانيــة  بكثافتــه  ويعــرف   ال�سبعينيــات 
يوجــد بــه م�سجــد وهــو مــا جعلهــم يت�ساءلــون 
وللمــرة االألــف عــن هــذا ال�ســروع مطالبــني من 

الوايل التدخل وفك طال�سمه

ر�سدت  ال�سلطات الوالئية بخن�سلة، غالفا ماليا 
يفــوق 60 مليــار �سنتيــم لتاأهيــل 200 موؤ�س�ســة 
تربوية عرب اإقليم بلديات الوالية، بعد التقارير 
ال�سوداء التــي تلقتها حــول و�سعيتها خالل دورة 

املجل�ص ال�سعبي الوالئي.
هــذه العمليــة �ستم�ــص كل املدار�ــص التــي تعرف 
تدهــورا ونقائ�ص باجلملة ب�سبب قدمها من حيث 

البناء والعوامل الطبيعية التي اأثرت عليها بغية 
حت�سني ظروف املتمدر�سني وعمل هيئات التدري�ص 
يف ظــروف ح�سنة، حيث كان امل�ســوؤول االأول على 
اجلهــاز التنفيذي كمــال نوي�سر قد �ســدد على اأن 
هــذه امليزانية �سيخ�س�ص جزء كبري منها لعمليات 
ال�سيانة والرتميم �سمانــا لتمدر�ص جيد واأح�سن 
للتالميــذ واإعــادة االعتبار للموؤ�س�ســات الرتبوية 

العتيقــة والتــي تعــاين يف البنيــة التحتيــة لهــا 
واإعادة اإ�سالحها وبنائها والنهو�ص وبعثها جمددا 
وتاأهيلها كمرافق عمومية خلدمة املتمدر�سني بها، 
متوعدا اأ�سحاب املقــاوالت باأنه �سيتابع جمريات 
عمليات الرتميــم والتهيئــة وكل امل�ستلزمات التي 
ترافــق مثــل هــذه امل�ساريــع مــن اأجــل ت�سليمها يف 

اآجالها املحددة بعيدا عن االإعذارات.
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رخ�ش النقل باأم البواقي جممدة منذ 8 �شنوات

خن�شلة

�شطيف اأم البواقـــي

ب.�ش

�شكان "املبدوعة" 
ي�شارعون العط�ش 

ي�ستكي مئات املواطنني 
املقيمني مبنطقة املبدوعة 

التابعة اإقليميا لبلدية 
ق�سر ال�سبيحي بوالية اأم 

البواقي، من العط�ص والذي 
اأ�سحى هاج�ص لدى �سكان 

املنطقة ب�سبب اجلفاف 
امل�سجل على م�ستوى النقب 

املتواجد باملنطقة، مطالبني 
اجلهات املخت�سة وعلى راأ�سها 

امل�سوؤولني مبديرية املياه 
الإيجاد حل جذري مل�سكل 

املياه من خالل ت�سجيل 
م�ساريع تنموية تخ�ص حفر 

اأنقاب جديدة للق�ساء على 
اأزمة املياه، يف وقت ك�سفت 
م�سادر م�سوؤولة مبديرية 

الفالحة اأن منطقة املبدعة 
تعد منطقة حمرمة ما يجعل 
عملية حفر االآبار بها �سئيلة 

لندرة املياه اجلوفية بها.
بن �ست�ل.�ش

معاوية.�ش

حممد.ع

حممد.ع

بن �ست�ل
عبد �لهادي. ب

عبد �لهادي. ب

عبد �لهادي. ب

بعد نضسوب مياه
 النقب الوحيد



بتحرير  اجلمعيات  هذه  ممثلو  وقام 
قبل  البلدية  رئي�ص  مع  مقابلة  طلب 
اإ�سماع  بهدف  اأخرى  اإجراءات  اتخاذ 
بعد  الوالئية  لل�سلطات  ان�سغاالتهم 
نوي�سر  خن�سلة  والية  وايل  تعهد  اأن 
كــمــال خـــالل زيـــارتـــه مـــوؤخـــرا اإىل 
املدينة على هام�ص فعاليات االحتفال 
االمازيغية  لل�سنة  الثقايف  باالأ�سبوع 
خمتلف  مبعاجلة  تعهد  اجلــديــدة، 
البلدي  املجل�ص  وطــالــب  النقائ�ص 
واإ�سراك  الت�ساركية  املقاربة  بتفعيل 
املواطنني يف خمتلف عمليات التنمية 
لتحديد االأولويات وتقدمي �سروحات 
ا�ستفادت  التي  امل�ساريع  ــم  اأه حــول 
لتحديد  �سويا  والعمل  البلدية،  بها 
االحتياجات ورفعها لل�سلطات املحلية 

لت�سجيل م�ساريع تنموية جديدة.
بتحرير  ــدين  امل املجتمع  ــام  وق هــذا 
االن�سغاالت  مــن  جملة  ت�سمن  طلب 
حملية،  جمعية   18 بتوقيع  مرفوقة 
خمتلف  اجناز  املطالب  هذه  بني  ومن 
العمومية  واملرافق  االإدارية  الهيئات 
بدل  املواطنني  من  اخلدمة  لتقريب 
عا�سمة  اأو  �س�سار  بلدية  اإىل  التنقل 
الوالية، على غرار فرع لبنك التنمية 
الكهرباء  توزيع  وموؤ�س�سة  الريفية 
والت�سيري  الرتقية  وديـــوان  والــغــاز 
مبدينة  املواطن  اأن  باعتبار  العقاري 
�س�سار  بــلــديــة  اإىل  يــتــوجــه  بــابــار 
وخمتلف  الالزمة  باملعامالت  للقيام 
تخلي�ص  وحتى  االإدارية  االإجراءات 
فواتري الكهرباء والغاز فهو يتوجه اإىل 
بلدية �س�سار للقيام بهذه االإجراءات، 
وت�ساءل املواطنون عن غياب تام لهذه 
املرافق ببلدية بابار، طاملا تنادي كل 
واملركزية  املحلية  ال�سلطات  مــرة 
خدماتها  وتقريب  االإدارة  بع�سرنة 
من املواطنني، كما ت�سمن طلب املقابلة 
املتحف  م�سروع  م�سري  عن  ت�ساوؤالت 
الوطني لزربية بابار، باعتبار املنطقة 
معروفة بهذا الن�ساط على امل�ستويني 
باحلريف  لالهتمام  والعاملي،  الوطني 
للم�ساهمة  التقليدية  وال�سناعة 
الــوطــنــي زيـــادة على  يف االإقــتــ�ــســاد 
الرتاث  على  احلفاظ  يف  الكبري  دوره 
الثقايف خللق بدائل اقت�سادية خارج 
يعرف  ــات  ب فيما  املــحــروقــات  قــطــاع 
امل�سعى  ــو  وه الثقافية،  بال�سياحة 
الذي تهدف اجلزائر اإىل حتقيقه من 
االجتماعية  الربامج  خمتلف  خالل 
مــن تفعيل  انــطــالقــا  واالقــتــ�ــســاديــة 
وال�سناعة  ال�سياحة  مديرات  اأداء 
املحلي  املــ�ــســتــوى  عــلــى  الــتــقــلــيــديــة 
واملنتوج  احلرفيني  دعم  اآليات  وخلق 
ال�سندوق  دعــم  مب�ساريع  التقليدي 
ال�سناعة  ن�ساطات  لرتقية  الوطني 
الن�ساطات  وهــيــكــلــة  الــتــقــلــيــديــة 
احلرفية �سمن هيكل جمعوي جواري 
واحلرف  ال�سناعة  غرفة  يف  متمثل 

التقليدية.
االإدارية  االإجراءات  هذه  كل  ورغم 
من  للكثري  الــيــومــي  الــواقــع  اأن  اإال 
يعك�ص  ال  بــابــار  ببلدية  احلــرفــيــني 
واملوارد  امل�ساريع  هذه  حجم  حقيقة 
خ�س�ستها  الــتــي  ال�سخمة  املــالــيــة 
تقليدية  �ــســيــاحــة  خلــلــق  الـــدولـــة 
رغم  املناف�سة  على  ــادرة  ق وحرفية 
التقليدي  املــنــتــوج  وعــاملــيــة  ـــودة  ج
بحيث  واملنتجني،  احلرفني  من  للكثري 
بال�سناعة  املهتمني  مــن  الكثري  عــرب 

خا�سة  كثرية  م�ساكل  عن  التقليدية 
املنتوجات  ودمغ  بالت�سويق   تعلق  ما 
باال�ستجابة  وطــالــبــوا  الن�سيجية، 
من  وللتقلي�ص  احلــرفــيــني  لطلبات 
على  ــل  االأق على  الت�سويق  اإ�سكالية 
�سروحات  وتــقــدمي  املحلي  امل�ستوى 
متحف  مــ�ــســروع  ــاأخــر  ت �سبب  حـــول 
الن�سيجية،  وال�سناعات  الــزربــيــة 
اآمــاال  عليه  احلرفيون  يعلق  بحيث 
املحلية  ال�سياحة  ترقية  يف  كبرية 
وخلق قطب حريف متميز على م�ستوى 
هذه البلدية املعروفة بن�سيج الزرابي 
حرفيوها  ــارك  �ــس عــاملــيــة  ــودة  ــج وب
املراتب  ونالت  دولية  تظاهرات  يف 

االأوىل يف  منا�سبات عديدة.

�ملطالبة بوحدة لتخزين �حلبوب 
وتفعيل منطقة �لن�شاطات

املدين  املجتمع  فعاليات  طالبت  كما 
الفالحي  اجلــانــب  يف  بــابــار  مبدينة 
واالقت�سادي بوحدة جديدة لتخزين 
احلبوب باعتبار اأن املنطقة اجلنوبية 
على  قــادر  هاما  فالحيا  مــوردا  تعترب 
حتقيق االكتفاء الذاتي يف الكثري من 
ال�سعب الفالحية وامل�ساهمة يف االأمن 
التكفل  فعال  مت  لو  الوطني  الغذائي 
اأن  الفالحني، وبعد  ان�سغاالت  بجميع 
املحلية منذ مدة يف  ال�سلطات  �سرعت 
اإن�ساء حميطات فالحية �سواء فردية 
اال�ستثمار  اإطار  يف  جماعية  اأو  كانت 
برنامج  من  وا�ستفادتها  االمتياز  اأو 
ــاء حميطات  ــس ــ� اإن اأجــــل  ــن  م طــمــوح 
امتياز من خالل اإجناز �سبكة �سخمة 
كلم،  األف  الكهرباء تقدر بحوايل  من 
واأكرث  فالحية  م�سالك  لل�سقي،  اآبــار 
وتكفلت  معبدة   طرق  اجناز  ذلك  من 
حميط  الإنــ�ــســاء  كو�سيدار  موؤ�س�سة 
فالحي جديد مب�ساحة 8 اآالف هكتار 
وزارة  مــن  بــاملــوافــقــة  حظي  والـــذي 
اإن�ساء  م�سروع  منحت  التي  الفالحة 
فالحية،  كمحيطات  هكتار  األف   18
كبرية  معاناة  يعك�ص  الــواقــع  اأن  اإال 
لفالحي �سحراء النمام�سة خا�سة ما 
والفالحية  الريفية  بالكهرباء  تعلق 
هذه  يف  كبري  عجز  ت�سجيل  ظــل  يف 
الطاقة على م�ستوى خمتلف املحيطات 
�سجلت  التي  الفالحية  وامل�ستثمرات 
تــراجــعــا يف املــنــتــوجــات الــزراعــيــة 
وال�سعب  الكربى  املحا�سيل  يف  ال�سيما 
االإ�سرتاتيجية، واأ�سبح الفالح بجنوب 
الوالية جمرب على ا�ستعمال املولدات 
الكهربائية التي ت�ستغل مبادة املازوت 
التي تعترب عملية مكلفة، كما طالبوا 
ــن الــ�ــســلــطــات املــحــلــيــة واملــركــزيــة  م
اجلنوبية  املنطقة  اإدراج  ب�سرورة 
الكبري  اجلنوب  �سمن  خن�سلة  بوالية 
الطاقوي  الدعم  من  �سي�ستفيد  الذي 
ح�سب  الكهرباء  فــاتــورة  بتخفي�ص 
عليها  ت�سرف  التي  اخلا�سة  الدرا�سة 
املحلية  واجلماعات  الداخلية  وزارة 
التي �سكلت جلنة خا�سة يف هذا ال�ساأن 

متكونة من عديد القطاعات.
املدين  املجتمع  فعاليات  واأجمعت   
تدعيم  اأهــمــيــة  بــابــارعــلــى  مبدينة 
املنطقة اجلنوبية بالكهرباء الريفية 
اأهدافها  حتقيق  ــل  الأج والفالحية 
التي  اجلنوبية  باملنطقة  التنموية 
احلقيقي  االقت�سادي  الرهان  تعترب 
خلــلــق الـــــرثوة وحتــقــيــق االكــتــفــاء 
الفالحية  ال�سعب  عديد  يف  الذاتي 

وامل�ساهمة يف االقت�ساد الوطني خارج 
قطاع املحروقات. 

ال�سناعة طالبوا مديرية  ويف قطاع 
خن�سلة  لوالية  واملناجم  ال�سناعة 
�سديدة  اإعذارات  توجيه  يف  بال�سروع 
قــرار  بــاإلــغــاء  التهديد  مــع  اللهجة 
اال�ــســتــفــادة مــن الــعــقــار املــقــدم اإىل 
م�ساريع  ــاز  الإجن خوا�ص  م�ستثمرين 
مدينة  مبدخل  الن�ساطات  مبنطقة 
امل�ستثمرين  بع�ص  متاطل  بعد  بابار، 
يف جت�سيد م�ساريعهم املقرتحة، عك�ص 
ما كانت خالل ال�سنوات ال�سابقة على 
بعث  يف  املنطقة  هذه  ت�ساهم  اأن  اأمل 
ببلدية  واقت�سادية  جتارية  حركية 
بابار يف حال جت�سيد توطني امل�ساريع 

املقرتحة.

�لقطع �الأر�شية وتزويد �لتجمعات 
�لريفية بال�شبكات �حليوية

حمل املواطنون ببلدية بابار املجل�ص 
عرقلة  م�سوؤولية  البلدي  ال�سعبي 

االإجتماعية  التح�سي�سات  م�سروع 
عملية  يف  الكبري  التاأخر  بعد  وهــذا 
للبناء  ال�ساحلة  االأرا�ـــســـي  تــوزيــع 
الذين  املــواطــنــني  ا�ستياء  خلق  ممــا 
قطعة  على  احل�سول  ملفات  ــوا  اأودع
للبناء �سمن جتزئات  اأر�سية �ساحلة 
امل�سرتكة  االتفاقية  اإطار  يف  عقارية 
بني وزارات الداخلية ،املالية وال�سكن 
العقار  تــطــويــر  ــدف  ــه ب والـــعـــمـــران 
اجلنوب  واليـــات  لــفــائــدة  العمومي 
واله�ساب العليا،رغم اأن جل البلديات 
انتهت من جميع االإجراءات االإدارية 
البطاقات  تقدمي  ومت  والقانونية 
الــوالئــيــة  الــلــجــنــة  اإىل  الــتــقــنــيــة 
التجزئات  خمطط  على  للم�سادقة 
مبدينة  املواطنون  وطالب  االأر�سية، 
توزيع  يف  التعجيل  بــ�ــســرورة  بــابــار 
م�ستحقيها  عــلــى  ــيــة  االأر�ــس الــقــطــع 
التح�سي�سات  مــلــف  واأن  خــا�ــســة 
لفئة  كبريا  مطلبا  �سكل  االإجتماعية 
وايل  وطالبوا  املواطنني،  من  وا�سعة 

حد  لو�سع  العاجل  بالتدخل  الوالية 
تعليمات  واإعــطــاء  التماطالت  لهذه 
اأجــل  مــن  البلدي  للمجل�ص  �سارمة 
خمتلف  جتــ�ــســيــد  عــمــلــيــة  تــ�ــســريــع 
املقرتحة  االجتماعية  التح�سي�سات 

عرب مدينة بابار.
التجمعات  بع�ص  �سكان  يعاين  فيما 
ببلدية  ال�سكنية  واالأحياء  الريفية 
ــتــاأخــر الــكــبــري يف ربط  ــن ال ــار م ــاب ب
والغاز  الكهرباء  ب�سبكات  منازلهم 
ال�سرف  وقـــنـــوات  ــروب  ــس ــ� ال ــــاء  وامل
معاناتهم  دامــــت  بــحــيــث  الــ�ــســحــي، 
اإيجاد  دون  �سنوات  خم�ص  من  الأكــرث 
وعود  رغــم  اليومية  مل�ساكلهم  حلول 
ال�سكان  جلاأ  حيث  املحلية،  ال�سلطات 
بحركات  الــقــيــام  املــــرات  عــديــد  يف 
الرابط  الطريق  وغلق  احتجاجية 
اأجل  من  وبابار  خن�سلة  مدينتي  بني 
ي�سطدمون  اأنهم  اإال  �سوتهم،  اإ�سماع 
و  املحلية  ال�سلطات  بتهرب  مــرة  كل 
م�سوؤولياتهم  من  القطاعات  خمتلف 
االإعانات  بت�سريح  تعلق  مــا  خا�سة 
ال�سكنية  جتمعاتهم  وربــط  املالية 
اأن  مبختلف ال�سبكات ال�سرورية رغم 
هذا التجمع الريفي ال يبعد اإال باأمتار 

قليلة عن مقر البلدية مركز.
واأمام الو�سعية االجتماعية ال�سعبة 
دخل  اأغلبهم  فاإن  امل�ستفيدين  ملعظم 
ل�سروريات  افتقارها  رغــم  منازلهم 
احلـــيـــاة الــكــرميــة بــ�ــســبــب مــعــانــاة 
امل�ساكن  و�سيق  االإيجار  مع  املواطنني 
العائلية، اأما بالن�سبة للكهرباء والغاز 
�سونلغاز  موؤ�س�سة  اأن  ال�سكان  اأكد  فقد 
الأجل  �سخمة  مالية  مبالغ  ت�سرتط 
ربطهم بهذه الطاقة احليوية، وحتى 
�سددوا  الــذيــن  املــواطــنــني  بع�ص  اأن 
الكهرباء  من  ي�ستفيدوا  مل  التكاليف 
املخت�سة  امل�سالح  مطالبة  بعد  والغاز 
باإلزامية ت�سديد جميع ال�سكان حتى 
تبا�سر باأ�سغال التو�سيل، اأما يف قطاع 
املوارد املائية فال�سكان يعتمدون على 
ال�سهاريج ل�سراء املياه التي ت�ستوجب 
حاجيات  لتوفري  يومية  مالية  اأعباء 
م�سكل  اأما  ال�سروب،  املاء  من  العائلة 
فهو  ال�سحي  ال�سرف  قــنــوات  غياب 
بربط  قاموا  بحيث  يومياتهم  يــوؤرق 
ال�سحي  ال�سرف  بقنوات  �سكناتهم 
احلفر  با�ستعمال  اخلا�سة  بطرقهم 
ت�سكل  التي  التقليدية  بالطريقة 
حميطهم،  وعلى  �سحتهم  على  خطرا 
م�سطرين  كـــانـــوا  اأنـــهـــم  مـــوؤكـــديـــن 
ال�ــســتــعــمــال هـــذه الــطــريــقــة يف ظل 
غياب كلي لل�سلطات املحلية و خمتلف 
�سبكة  ــاز  ــاإجن ب املعنية  الــقــطــاعــات 

التطهري.

�ملجل�س �الأعلى لل�شباب
 و�إعادة �العتبار للنو�دي �لريا�شية 

مبدينة بابار
املحلية  واجلمعيات  النوادي  ت�ستكي 
كبري  نق�ص  من  بابار  مدينة  و�سباب 
تتمكن  حتى  الريا�سية،  الهياكل  يف 
القيام  ــن  م الــريــا�ــســيــة  اجلــمــعــيــات 
وما  ح�سنة  ظـــروف  يف  بن�ساطاتها 
احلــركــة  بتن�سيط  اأكــــرث  �سي�سمح 
الريا�سية بالبلدية بحكم اأن املدينة 
الفئات  مبختلف  اأندية  ثالثة  تظم 
العمرية، تبقى اأندية بابار دون ملعب 
دعت  كما  وتطلعاتها،  مب�ستواها  يليق 
الذي  التاأخر  تــدارك  اإىل  اجلمعيات 
واملرافق  الهياكل  يف  املدينة  ت�سهده 
طويلة،  ــنــوات  �ــس مــنــذ  الــريــا�ــســيــة 
ا�ستعجايل  م�سروع  ت�سجيل  و�سرورة 
الريا�سات  مــتــعــددة  قــاعــة  ـــاز  الإجن
بحكم اأن مدينة بابار تتوفر على ناد 
يف كرة القدم داخل القاعة و�ساركت 

الوطنية  الــبــطــولــة  يف  عـــدة  مـــرات 
ومناف�سات الكاأ�ص اجلمهورية و�سرفت 
تظاهرات  عــدة  يف  خن�سلة  واليـــة 
ــدين  ريــا�ــســيــة وطــنــيــة، املــجــتــمــع امل
بتفعيل  املحلية  ال�سلطات  اأي�سا  نا�سد 
بابار  ببلدية  لل�سباب  االأعلى  املجل�ص 
املا�سية  ال�سنة  ر�سميا  اقرتاحه  بعد 
وا�ستب�سر  االأغلبية  بتزكية  وح�سي 
من  التي  اللجنة  بهذه  البلدية  �سباب 
تن�سيط  على  ال�سباب  م�ساعدة  �سانها 
وال�سبانية  ــيــة  الــريــا�ــس احلـــركـــة 
املجل�ص  متــاطــل  اأن  اإال  باملنطقة، 
هذه  تفعيل  عملية  يف  اأخــر  البلدية 

املجل�ص . 

دعوة �ملجل�س �لبلدي لتبني 
�ملقاربة �لت�شاركية لتحقيق

 �لتنمية �مل�شتد�مة
املجتمع  فعاليات  ن�سطاء  وطــالــب 
ال�سلطات  من  بابار  مبدينة  ــدين  امل
املحلية ب�سرورة العمل خللق التوازن 
الوالية من حيث توزيع  بلديات  بني 
االإدارة  وتقريب  التنموية  امل�ساريع 
وتي�سري  املــواطــنــني  مــن  واملوؤ�س�سات 
العمومية،  امل�سالح  اإىل  الــو�ــســول 
اجلنوبية  املنطقة  تتوفر  بحيث 
ال�سيما  كبرية  طبيعية  مــوارد  على 
يعترب  ـــذي  ال الــفــالحــي  الــقــطــاع  يف 
فــاتــورة  تقلي�ص  يف  ــة  ــدول ال رهـــان 
ــرياد وتــعــزيــز االإقــتــ�ــســادي  ــت ــس اال�
املحروقات،  قــطــاع  خـــارج  الــوطــنــي 
الكبري  املـــردود  اإىل  اأي�سا  وبالنظر 
الذي تنتجه هذه املناطق يف خمتلف 
املحا�سيل  خا�سة  الفالحية  ال�سعب 
وباعتبار  واالإ�سرتاتيجية،  الكربى 
هو  ــة  ــدول ــل ل احلــــايل  ــه  ــوج ــت ال اأن 
حملية  مالية  ومـــوارد  م�سادر  خلق 
اجلماعات  جباية  على  باالعتماد 
على  املمكن  غــري  مــن  فــاإنــه  املحلية 
يف  فقرية  اأنها  تو�سف  التي  البلديات 
االأ�سل اأن تتما�سى مع هذه التوجهات 
خمطط  خالل  من  للدولة  اجلديدة 
عمل احلكومة اجلديد، واالأهم اأي�سا 
هو توفر الوالية على اإمكانات كبرية 
املــتــجــددة التي  الــطــاقــات  يف جمــال 
حتقيق  يف  الــرهــانــات  اإحـــدى  تعترب 
مكا�سب التنمية امل�ستدامة بعيدا عن 
الطاقات التقليدية، وهاذين املجالني 
باتا يف الوقت احلايل املورد االأ�سا�سي 
وخلق  ال�سغل  منا�سب  وتوفري  للرثوة 
باالإيجاب  تعود  اإقت�سادية  حركية 
على التنمية املحلية، كما اأن املنطقة 
والثقايف،  ال�سياحي  بالتنوع  تتميز 
بالعناية  حتــظــى  مل  ــا  ــه اأن خــا�ــســة 
بـــرامـــج قطاع  مـــن حــيــث  الـــالزمـــة 
التقليدية  وال�سناعة  ال�سياحة 
يف  كبري  دور  له  القطاع  هذا  اأن  رغم 
والتجارية،  االقت�سادية  التنمية 
اأهـــداف  تــتــجــاوز  اأ�سبحت  اأن  بعد 
لت�سكل  والراحة  الرتفيه  وجمــاالت 
اأ�سا�سيا يف التنمية امل�ستدامة،  موردا 
توفر  مبدى  مرهون  يبقى  الدور  هذا 
التي  باملنطقة  اخلدماتية  املــرافــق 
عانت ل�سنوات من �سح وانعدام برامج 
والرتويج  املحلية  ال�سياحة  ترقية 
ت�ستهر  التي  ال�سياحية  للمقومات 
اأ�سنافها  مبختلف  بابار  ــرة  دائ بها 
املجتمع  طــالــب  وعليه  واأ�ــســكــالــهــا، 
ب�سرورة  البلدي  املجل�ص  من  املــدين 
�سي�سمح  ما  الت�ساركية  املقاربة  تبني 
املتاحة  الطبيعية  املــوارد  با�ستغالل 
خمتلف  جت�سيد  على  جديا  والعمل 
برامج التنمية يف خمتلف الن�ساطات 
جتارية  اأقــطــاب  خــلــق  جــانــب  اإىل 

وفالحية اأكرث فاعلية واإنتاجية.
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جمعية   18 طالبت 
للمجتمع املدين  حملية ممثلة 

تدخل  بــ�ــشــرورة  ــار  ــاب ب مبدينة 

من  م�شكلة  جلنة  لإيفاد  املحلية  ال�شلطات 

من  الإدارية،  وامل�شالح  القطاعات  خمتلف 

اأجل الوقوف على حقيقة ت�شيري ملف 
التنمية املحلية ببلدية بابار.

بابار يف خن�صلة تعي�ش على هام�ش التنمية
م�ستعجلة بحلول  وتطالب  البلدية  واقع  تعّري  حملية  جمعية   18

ر�شيـــد. ح



نهايته  و�سرب  ت�سحية  �سناعة  النجاح 
التي  الطيبة،  الثمار  بقطف  تكلل  دائما 

ي�ستهيها كل جمد عامل بهمة لبلوغ القمة.
كل الناجحون حددوا اأهدافا وعملوا الأجل 
فاأنت  عنها،  بحثوا  الئقة  مكانة  تتبواأ  اأن 
اأيها الفا�سل ميكن اأن حتقق ما ت�سبوا اإليه 
اإذا كانت لك الثقة الكاملة بالنف�ص وتقدير 
الذات ..كل اإن�سان ميلك طاقات كبرية وقوى 
عظيمة يحتاج اأن ينف�ص عنها غبار التق�سري 
واأقوى  تت�سور  مما  اقدر  ..فاأنت  والك�سل. 
مما تتخيل واأقوى بكثري مما تعتقد. ..ردد 

با�ستمرار اأنا مبدع. ..اأنا متميز. ..فالنجاح 
اأثبت  حني  بــاأفــكــارك،  ــت  اأن ت�سنعه  ما  هو 
املتفوقون اأنهم و�سلوا بجهد جهادهم وعرق 
جبينهم ومل يكونوا من الذين ينتظرون ما 
االآخرين،  موائد  على  الفتات  من  يت�ساقط 
جال�سون  وهـــم  ينجحون  ال  الــنــاجــحــون 
واجلد  بالعمل  ي�سنعونه  واإمنــا  ينتظرون، 
الفر�ص،  وا�ستغالل  والتفكري  واالجتهاد 
دافعا  منها  واجعل  واالأمل،  باالإميان  فت�سلح 
ي�ساأل  ال  ع�سر  يف  النجاح...فاأنت  لتحقيق 

املرء من اأنت بل ماهي �سناعتك؟

عبد  متو�سطة  املا�سية  ـــام  االأي احت�سنت 
امل�سيلة   بــواليــة  زوه  بــن  مــهــري  احلــمــيــد 
من   2969 االأمازيغية  ال�سنة  راأ�ــص  منا�سبة 
تهدف  وترفيهية  ثقافية  ن�ساطات  ــالل  خ
للحفاظ  على املوروث الثقايف الوطني املتنوع 
للمنا�سبة  تعريفية  حمطات  نظمت  حيث   ،
اأفتخر  باأمازيغيتي  و  “جزائري  �سعار  حتت 
” هذه الفعاليات التي اأ�سرف عليها جمموعة 
معر�ص  يف  جت�سدت   ، املوؤطرين  االأ�ساتذة  من 
االأواين  و  التقليدية  احلــلــي  و  لالألب�سة 
الفخارية ، اإ�سافة اإىل جناح خا�ص باالأطباق 
تدعم  والتي  للمنطقة  التقليدية  االأكالت  و 
لدى  االأمازيغية  ال�سنة  راأ�ــص  معنى  وتر�سخ 
وان�سجام  تالحم  من    اأكرث  وتزيد  النا�سئة 
الفعاليات  هذه  ميز  ما  و  اجلزائري  ال�سعب 
التي تلعب دورا كبريا يف احلفاظ على الرتاث 
والتاريخ  الــثــقــافــة  عــمــق  وتــظــهــر  الــوطــنــي 
�سنعها  التي  الرائعة  االأجواء  هي  اجلزائري 
وحي  من  الفولكلورية  بعرو�سهم  التالميذ 

للزي  بلبا�سهم  اجلزائري  االأمازيغي  الــرتاث 
االأعمال  من  ملجموعة  اإقامتهم  و  التقليدي 
ال�ساربة يف اأعماق عاداتنا و تقاليدنا العريقة 
واملقاالت  والر�سومات  لل�سور  معار�ص  واإقامة 
واإجراء  باملنا�سبة  خا�سة  تقليدية  واأطباق 
بني  والندية  التناف�ص  بالغة  فكرية  مناف�سة 
جنح  والتي  متو�سط  الرابعة  ال�سنة  اأق�سام 
فيها ق�سم 4م1  بالفوز اأمام الق�سمني االآخرين 
2 و3  ، كله جت�سيدا لقيمنا الرتاثية االأ�سيلة 
و  لــلــعــادات  تر�سيخا  و  التالميذ  اأذهـــان  يف 
التقاليد االأمازيغية ، راأ�ص ال�سنة االأمازيغية 
كان  بل  الكبار  على  فقط  تقت�سر  مل  منا�سبة 
البعد  وتعزيز  بها  لالإحتفال  ن�سيبا  لل�سغار 
اجلزائرياتي داخل املنظومة الرتبوية ، هذا 
ونوه الكل مبجهودات االأ�ستاذ ال�سديق ف�سيلي 
يرجع  اللذان  حممدي  نذير  اخلفاء  ورجــل 
اإليهما كل الف�سل يف كل االأعمال والن�ساطات 

املقدمة  خدمة للتلميذ والرتبية .

للتكتل  املمثلة  نقابات  خم�سة  اأعلنت 
ــراب  ــيــوم يف اإ�ــس الــنــقــابــي دخــولــهــا ال
وطني اأمام مقر وزارة الرتبية الوطنية 
الدخول م�ساء  العا�سمة، مع  باجلزائر 
يوم غد الثالثاء يف �سل�سلة وموجة من 
اأمام  الوالئية  االحتجاجية  الوقفات 
اعترب  بعدما  الرتبية،  مديريات  مقر 
الثنائية  اللقاءات  �سل�سلة  اأن  التكتل 
م�ستوى  اإىل  ــرق  ي مل  ــرة  ــوزي ال رفــقــة 
الذي  الغمو�ص  مــع  �سيما  التطلعات، 

يكتنف م�سري موظفي القطاع.
بني  واجلـــزر  املــد  حــركــات  اأن  ويظهر 
ــة ووزيــــرة  ــي ــرتب ــات ال ــاب ــق خمــتــلــف ن

مل  اأخــرى  منعرجات  �ستعرف  الرتبية 
الهدوء  بعد  وذلــك  قبل،  من  ت�سهدها 
الن�سطوية  ال�ساحة  ميز  الذي  الن�سبي 
املا�سية،  االأ�سابيع  خــالل  الــرتبــويــة 
واللقاءات  املفاو�سات  من  �سل�سلة  وبعد 
يف  النا�سطة  النقابات  بني  املاراطونية 
واأ�سار  القطاع،  وممثلة  الرتبية  قطاع 
هذه  اأن  التكتل  عــن  الــ�ــســادر  الــبــيــان 
احلركة �ستختتم بعقد اجتماع اخلمي�ص 
املقبل من اأجل النظر يف االآفاق احلركة 
االحتجاجية وموا�سلة احلراك لغاية 
ذات  ح�سب  امل�سروعة  املطالب  افتكاك 

البيان.
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خمتلف  اإىل  الرتبية  وزارة  اأبرقت  وقد 
بخ�سو�ص  تعليمة  الرتبوية  املوؤ�س�سات 
التي  وال�سلبيات  واملخاطر  التطبيق  هذا 
من  املقرتحة  التحديات  اأبــرزهــا:  متيزه 
والتي  للتطبيق،  االآخرين  امل�ستعملني  قبل 
هي يف معظم االأحيان غري معروفة للبع�ص 
غري  واملواقف  للخطر،  حياتهم  وتعر�ص 
تعر�ص  التي  الالئقة  وغــري  االأخــالقــيــة 
واال�ستغالل  لالبتزاز  وال�سباب  ر  الق�سّ
وقد  وامل�ستدرجني،  املنحرفني  طــرف  من 
"االأورا�ص  ــوز  حت الــتــي  التعليمة  ذكـــرت 
قبل  من  التح�سي�ص  اأن  منها  ن�سخة  نيوز" 
االأولياء هو احلل االأمثل للحد من خطورة 
هذه التطبيقات التي تنجم عن اال�ستعمال 
عامة  الــرقــمــيــة  للتكنولوجيا  ال�سلبي 
ومواقع التوا�سل االجتماعي ب�سكل خا�ص 

ر وال�سباب. ووقاية فئة الق�سّ
اإطـــار  يف  الــرتبــيــة  وزارة  و�ــســعــت  كــمــا 
عن  تنجر  الــتــي  املــخــاطــر  ــن  م الــوقــايــة 
التوا�سل  ل�سبكات  الــ�ــســيء  اال�ستعمال 
امل�سمى  التطبيق  ال�سيما  االجــتــمــاعــي، 
“TikTok” والذي هو عبارة عن من�سة 
املن�سات  �ساكلة  على  اإجتماعية،  اإعالمية 
كالفاي�سبوك  ــع  ــس وا� ب�سكل  ــعــروفــة  امل
خطرا  ت�سكل  والتي  واأن�ستغرام،  وتويرت 
حيث  الق�سر،  فئة  على  خا�سة  حمدقا 
بتقا�سم  ت�سمح  بكونها  املن�سة  هذه  تتميز 
تهريج،  )اأغاين،رق�ص،  الفنية  العرو�ص 
�سكل  يف  تكون  والتي   ).. حتــدي،  تقليد، 
خا�سا  دليال  املــدة،  ق�سرية  فيديو  مقاطع 
�سبكات  لتكنولويجيا  احل�سن  باال�ستعمال 
دليل  اأ�ــســمــتــه  االجــتــمــاعــي  ــل  ــتــوا�ــس ال
�سبكات  ا�ستعمال  يف  احل�سنة  املمار�سات 
الدليل  مق�سمة  االجتماعي:  التوا�سل 
اأبرزها  املهمة  االأجــــزاء  مــن  جملة  اإىل 

حماية احل�ساب ويت�سمن اإن�ساء كلمات �سر 
الرموز واالأرقام  معقدة ومت�سمنة ملختلف 
اخرتاقها،  �سعوبة  اأجـــل  مــن  واحلـــروف 
حماية الهواتف ال�سخ�سية برموز احلماية 
للدخول  اأخــرى  لتطبيقات  ال�سماح  وعدم 
التوا�سل االجتماعي في�سبوك،  اإىل موقع 
احلياة  بحماية  الثانية  النقطة  وتتعلق 
من  الــدوري  التحقق  وت�سمل  ال�سخ�سية: 
بالتغيريات  والقيام  ال�سخ�سية،  البيانات 
مما  واحلــذر  احليطة  وتوخي  ال�سرورية، 
ال�سداقة  وطلبات  البيانات  على  ين�سر 
لدى  معروفني  غري  اأنــا�ــص  ومــن  امل�سبوهة 
م�ستعمل احل�ساب، والتحقق من الرتاخي�ص 
احل�ساب  اإىل  الــدخــول  اأثــنــاء  املطلوبة 
واالإطالع  اجليد على التعليمات واالأذونات 
التي ي�سمح بها التطبيق �سيما امللفات ذات 
الدليل  ذات  اأ�سار  كما  اخل�سو�سي،  الطابع 
�سد  باحلماية  متعلقة  ثالثة  نقطة  اإىل 
ا�ستعمال  خالل  من  اخلبيثة  الربجميات 
�سد  املوؤمنة  والهواتف  احلوا�سيب  اأجهزة 
بع�ص  وم�ساركة  تبادل  وعدم  الفريو�سات، 

ر�سائل  �سكل  يف  تكون  التي  الفريو�سات 
االجتماعي،  التوا�سل  مواقع  عرب  مر�سلة 
الربيد غري  والتحر�ص عرب  االبتزاز  وكذا 
وهو  ال�سبام،  بر�سائل  املــعــروف  املــرغــوب 
بريد خمادع ا�ستعمل حتى يف توجيه نتائج 

انتخابات على امل�ستوى العاملي.
املــواقــع  هـــذه  اأن  اإىل  ـــارة  ـــس االإ� جتـــدر 
ــراد  اأف متا�سك  تهدد  باتت  والتطبيقات 
الرتبوي  املحيط  داخـــل  �ــســواء  املجتمع 
واملجتمع  ــرة  ــس االأ� داخـــل  اأو  والتعليمي 
على  ولعبها  لتهديدها  نتيجة  عام  ب�سكل 
اأحدثتها  التي  والالثقة  االبــتــزاز  اأوتــار 
بني اأفراد املجتمع، وكذا تهديدها مل�ستقبل 
ب�سبب  والبالغني  الق�سر  التالميذ  وحياة 
ما تت�سمنه من حتديات خطرية، �سواء يف 
وال  اأخــرى،  تطبيقات  يف  اأو  التطبيق  هذا 
االأزرق"  "احلوت  لعبة  من  ذلك  على  اأدل 
يف  كبري  رعــب  ــارت  اأث التي  املا�سي  املو�سم 
جهود  تكاثف  ويتطلب  الرتبوي،  الو�سط 
االجتماعية  التن�سئة  موؤ�س�سات  جميع 

الإيجاد حل نهائي لها.

نيوز"  "االأورا�ص  لـ  اأكدت م�سادر خا�سة   
املهنيني  للعمال  جديدة  تعيينات  وجــود 
خالل قادم االأيام بقطاع الرتبية بوالية 
وال  عــدد  عن  تفا�سيل  ذكــر  دون  باتنة، 
اأماكن التعيينات، كما اأ�سارت ذات امل�سادر 
بوالية  الرتقية  م�سابقة  نتائج  اأن  اإىل 
باتنة �سيتم االعالن عنها يف حدود نهاية 
�سهر جانفي اإىل بداية �سهر فيفري املقبل 

على اأق�سى تقدير.
بالرتقيات  اخلا�ص  االمتحان  اإطــار  ويف 
باتنة  لوالية  الرتبية  مدير  اأ�سرف  فقد 
القليلة  االأيــــام  خــالل  بلقا�سي  جــمــال 
املا�سية، بعد اأن �سبطت امل�سالح االإدارية 
اأخر  الرتبية  ملديرية  والبيداغوجية 
الرتتيبات الالزمة لالمتحان املهني الذي 
واخلا�ص  املــا�ــص،  االأ�ــســبــوع  بحر  اأجـــري 
بالرتقية اىل رتبتي اأ�ستاذ رئي�سي ومكون، 
ــز اجـــراء  ــراك ــرب 07 م حــيــث انــطــلــق ع
متواجدة على م�ستوى مركز والية باتنة 
االإعالم  خلية  عن  ال�سادر  البيان  ح�سب 

مبديرية الرتبية بالوالية.
اأن مديرية الرتبية لوالية باتنة  يذكر 
الرتبية  وزارة  لتعليمات  وا�ــســتــجــابــة 
والئية  خلية  عينت  قد  كانت  الوطنية 
قبل اأ�سبوعني ملتابعة التح�سريات الالزمة  
الإجراء االمتحان، و �سبط كل الرتتيبات 
اخلا�سة  واالأمنية  والتنظيمية  االإدارية 
بهذا احلدث الرتبوي املهني، الذي تر�سح 
الثالثة  االأطـــوار  من  اأ�ستاذا   2689 له 

الثانوي  الــطــور  يف  اأ�ــســتــاذا   915 منهم 
للرتبتني رئي�سي و مكون، و558 اأ�ستاذا يف 
الطور املتو�سط، بينما بلغ عدد املرت�سحني 
للرتتبتني   1218 االبــتــدائــي  الــطــور  يف 
ذاتهما، فيما قدر عدد املنا�سب املفتوحة 
يف رتبة االأ�ستاذ املكون 23 من�سبا، بينما 
اأ�ستاذ  لرتبة  من�سبا   1380 خ�س�ست 

رئي�سي.

من جهة اأخرى �سخرت مديرية الرتبية 
روؤ�ساء  بني  موؤطرا   406 باتنة  لوالية 
حرا�ص،  اأ�ساتذة  و  اأمانة  واأع�ساء  مراكز 
الرتبية  مديرية  ا�ستقبال  اىل  اإ�سافة 
لل�سادة املالحظني الذيتم تعيينهم من قبل 
الوزارة الو�سية ملتابعة العملية والوقوف 
ميدانيا  على �سمان ال�سري احل�سن لعملية 

االجراء.

الرتبية قطاع  توك" يزلزل  "التيك 

تعيينات جديدة للعمال املهنيني بقطاع الرتبية يف باتنة

بعد انت�ضار فيديوهات باملدار�ص واملوؤ�ض�ضات التعليمية

واأعني الأ�ضاتذة تتوجه نحو نتائج م�ضابقة الرتقية 

حتت �ضعار "جزائري وباأمازيغّيتي اأفتخر"

بعد هدوء ن�ضبي الأ�ضابيع املا�ضية

�شهدت خمتلف �ملوؤ�ش�شات �لرتبوية و�لتعليمية �جلز�ئرية �نت�شار� رهيبا لتطبيق "تيك توك" من خالل ظهور �لكثري من تالميذ �شيما يف 
مرحلة �لثانوية و�ملتو�شطة ذكور� و�إناثا مقلدين �أ�شو�تا لفنانني �أو �إعالميني وفكاهيني، وهذ� ما جعل حرمة �ملوؤ�ش�شات �لرتبوية يف مهب 

�لريح، كما ت�شبب يف �إز�لة لثام �حلياء و�ل�شرتة و�لعفاف وحرمة �الأ�شر �جلز�ئرية حيث ��شتغرب �لكثري عن ردود �أفعال �الأولياء وهم 
ي�شاهدون �الأبناء و�لبنات بلبا�س فا�شح �لقيام باأفعال ال متت ب�شلة ال لثقافتنا وال لثو�بتنا �لوطنية �ملن�شو�س عليها د�شتوريا.
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اخرتت لك النجاح 

احتفالت اأمازيغية تربوية بعا�شمة احل�شنة

ــاهــمــات الأ�ـــشـــاتـــذة مــ�ــش

�الأ�ستاذ �ملتقاعد: نا�سر برو�ل

�الأ�ستاذ: خل�سر . بن ي��سف

الإ�شرابات تع�شف باملدر�شة 
اجلزائرية جمددا



جل�سات وطنية حول االقت�ساد التدويري نهاية فيفري القادم

تطوير العالقات التجارية حمور حمادثات 
وزيرا التجارة للبلدين ببريوت   

انطالق اجلل�سات الوطنية لل�سياحة اليوم 

اإجناح االإدماج االقت�سادي لل�سباب من اأجل مواجهة ظاهرة "احلرقة"

تعوي�س املوالني يف خ�سائرهم فاق 12 مليون دينار
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�لعالقات  وتط�ير  تعزيز  �سبل  �سكلت 
حم�ر  ولبنان  �جل��ز�ئ��ر  ب��ني  �لتجارية 
حمادثات بني وزير �لتجارة, �سعيد جالب 
ووزير �القت�ساد و�لتجارة �للبناين, ر�ئد 
�أم�ش  �لطرفني  جمع  لقاء  خالل  خ���ري 
�ل���ز�ري  �الجتماع  هام�ش  على  �الأول, 
و�الجتماعي  �الق��ت�����س��ادي  للمجل�ش 
للدورة �لر�بعة للقمة �لعربية �لتنم�ية 
ما  �ملنعقدة  و�الجتماعية  �القت�سادية 
ببريوت,  �جل��اري  جانفي  و20   18 بني 

ح�سبما �أفاد به بيان �ل�ز�رة.
تباحثا  قد  �لطرفان  �أن  �لبيان  و�أو�سح 
وتط�ير  تعزيز  �سبل  �للقاء  هذ�  خالل 
مت  �إذ  �لبلدين,  بني  �لتجارية  �لعالقات 
م�سغرتني  جلنتني  ت�سكيل  على  �التفاق 
ال���س��ت��ك��م��ال �الج���ت���م���اع���ات �خل��ا���س��ة 
�ل�سيد  قدم  كما  �لعالقات,  هذه  برتقية 
مناخ  عن  عر�سا  �ملنا�سبة  بهذه  ج��الب 
�لتي  و�لت�سهيالت  �جلز�ئر  يف  �ال�ستثمار 
رئي�ش  لت�جيهات  وفقا  �حلك�مة  تقدمها 

�جلمه�رية �ل�سيد عبد �لعزيز ب�تفليقة 
وحر�سه على ت�فري كل �لظروف �ملالئمة 
يف  �الأ�سقاء  من  �ال�ستثمار�ت  ال�ستقطاب 

�لعامل �لعربي.
�لديناميكية  �ل�زير  �ل�سيد  �أب��رز  كما 

للنه��ش  �ل��ي���م  �جل��ز�ئ��ر  تعي�سها  �لتي 
للمعايري  وف��ق��ا  وتن�يعه  باقت�سادها 
�ل��ع��امل��ي��ة م��ق��دم��ا من���ذج��ا ع��ن خمتلف 
�مل�ساركات �جلز�ئرية يف �ملعار�ش �لعاملية 

�سنة 2018.

�ل�طنية  �جل��ل�����س��ات  ت�����س��ك��ل 
لل�سياحة �ملقرر تنظيمها �بتد�ء 
�الأمم  بق�سر  �الثنني  �لي�م  من 
لتقييم  فر�سة  �ل�سن�بر  بنادي 
�ل�طني  �ملخطط  تنفيذ  و�إثر�ء 
�مل�سادق  �ل�سياحية  للتهيئة 
و��ست�سر�ف   2008 �سنة  عليه 
الآف���اق  �ل��ق��ط��اع  ه���ذ�  م�ستقبل 

.2030
�ملدير  �أو�سح  �الإط��ار  ه��ذ�  ويف 
و�ل�سناعة  لل�سياحة  �ل��ع��ام 
�ل��سية  ب��ال���ز�رة  �لتقليدية 
�جلل�سات  هذه  باأن  زبري  �سفيان 
�ل�سياحية  وز�رة  تنظمها  �لتي 
�لتقليدية على مدى  و�ل�سناعة 
ت�سليط  �أج��ل  من  فر�سة  ي�مني 
�ملخطط  تفا�سيل  على  �ل�س�ء 
�ل�سياحية  للتهيئة  �لت�جيهي 
�مل�سجلة  �ل��ن��ق��ائ�����ش  ل���ت���د�رك 
تهدف  ب��ر�م��ج  و  خطط  وتبني 
�إىل ترقية �ل�سياحة يف �جلز�ئر 
م�ستقبلية  ن���ظ���رة  �إط������ار  يف 
حتقيق  على  تق�م  و��ست�سر�فية 
�أهد�ف �لتنمية �ل�ساملة, م�سيفا 
 - �للقاء  ه��ذ�  خ��الل  �سيتم  �أن��ه 
ح��يل  ح�س�ر  �سيعرف  �ل���ذي 
خمتلف  ميثل�ن  م�سارك   1000
و�لفاعلني  و�ملهنيني  �ل�سركاء 

هذ�  تكييف  طرق  عن  �لبحث   -
�ملخطط مع �لتط�ر�ت �جلديدة 
�ل�سياحة  جم��ال  يف  �حلا�سلة 
�سياحية  وج��ه��ة  ب��ن��اء  ب��غ��ي��ة 
ن�عها  م��ن  ف��ري��دة  ج��ز�ئ��ري��ة 
,متن�عة ,وم�ستد�مة, وجذ�بة.

�ل�سياحة  وز�رة  ممثل  و�أ���س��ار 
�أن  �إىل  �لتقليدية  و�ل�سناعات 
بت��سيات  �سيخرج  �للقاء  ه��ذ� 
�ل�سيغ  كافة  تفعيل  �ساأنها  من 
بنظرة  ل��ل��خ��روج  �ل�����س��ي��اح��ي��ة 
�حل�سبان  يف  تاأخذ  م�ستقبلية 
و�حل�سارية  �لطبيعية  �مل�ؤهالت 
�لتاريخية  و�لدينية  و�لثقافية 
تزخر  �لتي  �لهائلة  و�الأث��ري��ة 

بها �لبالد.
باجلل�سات  ذك����ر  �أن  وب���ع���د 

نظمت  �لتي  �ل�سياحة  �جله�ية 
بجن�ب  �ملا�سية  �الأ�سهر  خالل 
زبري  ذكر  �ل�طن  وو�سط  و�سرق 
�جلل�سات  هذه  تنظيم  باأهمية 
ترقية  �أج�����ل  م���ن  �ل���ط��ن��ي��ة 
من  �ل�سياحي  �لن�ساط  وتن�يع 
خالل حتقيق �لن�عية و�حرت�م 
�سياحية  وجهة  وبناء  �لبيئة 
��ستقطاب  ع��ل��ى  ق����ادرة  ت��ك���ن 
�الأ�س��ق �لعاملية وتغطية �لطلب 
�لد�خلي وت�فري خدمات رفيعة 
�لزبائن,  ومتطلبات  تتما�سى 
و�ع���ت���رب �مل��خ��ط��ط �مل��ع��رو���ش 
للنقا�ش و�لتحيني مبثابة �الإطار 
�ل�سياحة  ل��ت��ط���ي��ر  �مل��رج��ع��ي 
يف  �ال�ست�سر�فية  �ل��روؤى  وو�سع 
ه��ذ� �مل��ج��ال وحت��دي��د �الآل��ي��ات 

�لعملياتية لتحقيق �أهد�ف بناء 
�لعر�ش  بتن�يع  �ل�جهة   ه��ذه 
�ل�سياحي �ل�طني و�إعد�د بر�مج 
بالروة  للتعريف  ترويجية 
عليها  تت�فر  �لتي  �ل�سياحية 

�جلز�ئر وت�سجيع �ال�ستثمار.
يف  �مل�ساركني  باأن  زبري  قال  كما 
على  �سريكزون  �جلل�سات  ه��ذه 
�لقطاع  رقمنة  تعميم  �سرورة  
ت�سيري  جم����ال  يف  �ل�����س��ي��اح��ي 
�لقطاعية  و�ل���رب�م���ج  �مل��ل��ف��ات 
�الإد�ري��ة  �الإج���ر�ء�ت  لت�سهيل 
دعم  وكذ�  باال�ستثمار  �ملتعلقة 
�لقطاعات  مع  �مل�سرتك  �لعمل 
�ملعنية على غر�ر �لبيئة و�لنقل 
�ملحلية  و�جل��م��اع��ات  و�ل�سحة 
و�لتك�ين �ملهني و�لبحث �لعلمي 
�لت�سيري  وتعزيز �لالمركزية يف 
ويف �تخاذ �لقر�ر وكذ� يف تنفيذ 

خمتلف بر�مج �لتنمية.
�لكفيلة  �ل�سبل  �سيناق�س�ن  كما 
ب��ت��ف��ع��ي��ل وحت�����س��ني �ل��ع��ر���ش 
قان�ين  �إطار  و�قرت�ح  �ل�سياحي 
ج��ان��ب  �إىل  ل����ه,  وت��ن��ظ��ي��م��ي 
�لتك�ين  م���ؤ���س�����س��ات  ع�����س��رن��ة 
�لتابعة للقطاع وحتيني �لرب�مج 
ثقافة  و�إدم���اج  �لبيد�غ�جية 

�ل�سياحة يف �ملجتمع.

�جمع خرب�ء و�إطار�ت وعديد 
�ملحليني  و�مل�س�ؤولني  �جلامعيني 
�أم�ش  �أول  م��ق��اول��ني,  و���س��ب��اب 
�أن  على  �لعا�سمة,  ب��اجل��ز�ئ��ر 
حقيقيا  �ق��ت�����س��ادي��ا  �إدم���اج���ا 
جيد  باإ�سغاء  مقرون  لل�سباب 
وتطلعاتهم  الن�����س��غ��االت��ه��م 
�ل��ق��ر�ر  �ت��خ��اذ  م��رك��زي��ة  وال 
يك�ن  �أن  ينبغي  �الق��ت�����س��ادي 
حم�ر� للجه�د �لر�مية �إىل كبح 
�ل�سرعية  غري  �لهجرة  ظاهرة 

عرب �لبحر )�حلرقة(.
وقد حاول �مل�سارك�ن يف ور�سة 
"لالإدماج �الجتماعي  خم�س�سة 
جرت  لل�سباب"  و�الق��ت�����س��ادي 
مب��ن��ا���س��ب��ة ت��ن��ظ��ي��م �مل��ن��ت��دى 
�ل�طني ح�ل ظاهرة "�حلرقة" 
�لد�خلية  وز�رة  تنظيم  م��ن 
مد�ر  على  �ملحلية  و�جلماعات 
"م�ستقبل  ���س��ع��ار  حت��ت  ي���م��ني 

م�سرتكة"  م�س�ؤولية  �سبابنا 
�ملعقدة  �لظاهرة  ه��ذه  در����س��ة 
مئات  م��غ��ادرة  عنها  جن��م  �لتي 
مات  �ل��ذي��ن  و  للبالد  �ل�سباب 

منهم �لكثري يف عر�ش �لبحر.
�أجهزة  على  �لتاأكيد  مت  كما 

)�ل���ك��ال��ة  �ل�����س��ب��اب  ت�سغيل 
�ل�سباب  ت�سغيل  لدعم  �ل�طنية 
- �ل�سندوق �ل�طني للتامني على 
�ل�طنية  �ل�كالة   - �لبطالة 
لت�سيري �لقر�ش �مل�سغر - �ل�كالة 
ورغم  �لتي  للت�سغيل(  �ل�طنية 

ز�لت  ال  �أنها  �إال  �ملحقق  �لتقدم 
وال  �لنقائ�ش  عديد  من  تعاين 
�سغل  منا�سب  ت�فري  ت�ستطيع 

د�ئمة, ح�سب ر�أيهم.
يف ه��ذ� �ل�����س��دد دع��ت �إح��دى 
�الإد�رة  يف  �ل�سابقة  �الإط��ار�ت 
تلك  يف  �ل��ن��ظ��ر  �إع������ادة  �إىل 
�أجهزة  �أنها  م���ؤك��دة  �الأج��ه��زة, 
�نتظار مم�لة من �لدولة ولي�ست 
يجب  لذلك  �قت�سادية  �أجهزة 
الإعطائها  فيها  �لنظر  �إع���ادة 

بعد� �قت�ساديا.
�أم�����ا �أح�����د م������در�ء م��ك��ات��ب 
على  يعمل  �ل���ذي  �ل��در����س��ات 
فقد  "�حلرقة"  ظاهرة  در��سة 
من  �سبابا  �أن  جانبه  من  �أو�سح 
�أجهزة  م��ن  ����س��ت��ف��ادو�  �ل��ذي��ن 
�أحيانا �سمن  �لت�سغيل ي�جدون 

�أولئك "�حلر�قة".

وكالة الطاقة الدولية تتوقع
 انخفا�س اأ�سعار النفط خالل 2019

�أفادت وكالة �لطاقة �لدولية, �أن من� �إنتاج 
�لنفط �الأمريكي �إىل جانب تباط�ؤ �القت�ساد 
�لعاملي من �ساأنهما و�سع �سغ�ط نزولية على 
ميثل  ما  وه���   ,2019 ع��ام  يف  �خل��ام  �أ�سعار 
دعم  على  �أوب���ك  منظمة  الإ���س��ر�ر  حت��دي��ا 

�ل�س�ق عرب خف�ش �ملعرو�ش.
�سيا�سات  تن�سق  �لتي  �ل���ك��ال��ة,  و�أ���س��ارت 
�لطاقة مع �لدول �ل�سناعية, �إىل �أنها ُتبقي 
�لنفط  على  �لعاملي  �لطلب  لنم�  ت�قعاتها 
هذ� �لعام دون تغيري عند 1.4 ملي�ن برميل 
ي�ميا, وقالت �ل�كالة �لتي تتخذ من باري�ش 
�رتفاع  �أث��ر  �أن  �ل�سهري  تقريرها  يف  مقر� 
�أ�سعار �لنفط يتال�سى, وه� ما �سي�ساعد على 

تع�ي�ش �نخفا�ش �لنم� �القت�سادي.
باري�ش,  ومقرها  �أم�ش,  �أول  �ملنظمة  وقالت 
�الأخري من  �لربع  �لطلب يف  بعد تر�جع  �إنه 
بع�ش  �لنفط  �أ�سعار  �ستمثل  �ملا�سي,  �لعام 
�أن  م�سيفة  �لطلب,  تعزيز  �أجل  من  �حلافز 
لي�ست  �لعاملي  �ملز�جية يف �القت�ساد  �حلالة 
مبهجة للغاية, و�أقرت �أن �الآفاق �مل�ستقبلية 

ميكن �أن تتغري.
هذ� و�رتفعت �أ�سعار �لنفط ف�ق 85 دوالر� 
 2018 عام  من  �لثاين  �لن�سف  يف  للربميل 
�إم���د�د�ت  �نخفا�ش  ب�ساأن  خم���اوف  بفعل 
�لنفط من �إير�ن ب�سبب �لعق�بات �الأمريكية 
مزيج  �لعاملي  �لقيا�ش  خام  وهبط  �جلديدة, 
نهاية  يف  للربميل  دوالر�   50 �س�ب  برنت 
وزيادة  �القت�سادي  �لتباط�ؤ  ب�سبب   2018
�الإم�����د�د�ت �الأم��ريك��ي��ة, مم��ا دف��ع منظمة 
�ل��ب��ل��د�ن �مل�����س��درة ل��ل��ب��رتول )�أوب����ك( �إىل 
خف�ش �إنتاجها يف م�سعى الإبقاء �الأ�سعار ف�ق 

للربميل. دوالرً�   60
باأن  "بل�مبريغ"  وك��ال��ة  �أف���ادت  باملقابل, 
يف   30 بن�سبة  �أدن��ى  ز�ل��ت  ما  �خل��ام  �أ�سعار 
�ملائة مقارنة بالذروة �لتي و�سلتها يف �أكت�بر 
�أربع �سن��ت,  �ملا�سي خالل  )ت�سرين �الأول( 
يف  �القت�سادي  �لنم�  ب�ساأن  خم��اوف  و�سط 
�ل�اليات �ملتحدة و�ل�سني, وهما �أكرب دولتني 
خلفية  على  �لعامل,  يف  للنفط  م�ستهلكتني 

�لنز�ع �لتجاري �لقائم بينهما.

�لفالحي,  للتعاون  �ل�طني  �ل�سندوق  ك�سف 
قيمة  ه��ي  دي���ن���ار,  م��ل��ي���ن   12 �أن  �أم�������ش, 
�لتع�ي�سات �لتي ي�ستفيد منها �مل��ل�ن, جر�ء 
�لقالعية  �حلمى  ع��ن  �لناجمة  �خل�سائر 

وطاع�ن �ملجرت�ت �ل�سغرية.
وزير  �أك��د  �أن  بعد  �لتع�ي�ش  ق��ر�ر  وي��اأت��ي 
�لفالحة و�لتنمية �لريفية و�ل�سيد �لبحري, 

باأنه  �سابق,  وقت  يف  ب�عزقي,  �لقادر  عبد 
�سيتم �لتكفل بامل��لني وتع�ي�سهم.

قطعان  ي�سيب  �ل���ذي  �ل���ب��اء  ه��ذ�  وظ��ه��ر 
�الأغ���ن���ام وب��ع�����ش �الإب����ل ع��رب 15 والي��ة 
ل�ز�رة  �لعام  �الأمني  ك�سف  كما  �ل��د�ء,  م�سها 
على  ي���م��ني,  قبل  ���س��ادي,  كمال  �لفالحة, 

نف�ق �أزيد من 3300 ر�أ�ش غنم.

�ملتجددة,  و�لطاقات  �لبيئة  وزيرة  �أعلنت   
بب�مرد��ش  �أم�ش  زرو�ط��ي,  �لزهر�ء  فاطمة 
لالقت�ساد  �الأوىل  �ل�طنية  �جلل�سات  �أن 
�ملقبل  فرب�ير  �سهر  نهاية  �ستعقد  �لتدويري 
�قت�ساد  "من  �سعار  �لعا�سمة حتت  باجلز�ئر 

خطي �إىل �قت�ساد تدويري".
�الفتتاحية  كلمتها  يف  �ل���زي��رة  و�سرحت 
ح�ل  �ل�سرقي   - �ل��سط  �جله�ية  للجل�سات 
و  �لي�م  �نطلقت  �لتي  �لتدويري  �القت�ساد 
كلية  م�ست�ى  على  ي�مني  مد�ر  على  تت���سل 
�ل�طنية  "�جلل�سات  �أن  ب��ب���دو�و  �حل��ق���ق 
ي�مي  �ستعقد  �لتدويري  لالقت�ساد  �الأوىل 
�إمتام  وت�سبقها  �لد�خل  فرب�ير  و26   25
ل�اليات  �ملخ�س�سة  �جله�ية  �جلل�سات  عقد 

�جلن�ب ي�مي 3 و 4 فرب�ير �لقادم" .
�ل�طنية  �جل��ل�����س��ات  ه���ذه  خ���الل  و�سيتم 
�لت��سيات  ك��ل  جمع  ل��ل���زي��رة-  �إ�ستناد�   -
�جله�ية  �ل��ل��ق��اء�ت  ه��ذه  ع��ن  تنبثق  �ل��ت��ي 
و�إخ�ساعها  بدر��ستها  �لقيام  �لتح�سريية ثم 
ملناق�سات معمقة و دقيقة من طرف �خلرب�ء 
ب�رقة  �خلروج  بغر�ش  �ملجال  يف  �لفنيني  و 
حمدد  زم��ن��ي  وق��ت  يف  و  م�سب�طة  ط��ري��ق 
بالتايل  و  �مل��ي��د�ن  يف  مبا�سرة  لتج�سيدها 
�أن  للم��طن  ميكن  فعلية  �أم����ر  �إىل  �مل���رور 

يلم�سها ميد�نيا يف �أقرب �الآجال .
خ�س�ش  �ل��ذي  �جله�ي  �للقاء  هذ�  ياأتي  و 
�إط��ار�ت  بح�س�ر  �ل�سرقي  �ل��سط  ل�اليات 
خرب�ء  و  منتخبني  و  �لقطاعات  خمتلف  من 
�مل�ؤ�س�سات  مم��ث��ل��ي  و  ف��ن��ي��ني  و  ب��اح��ث��ني  و 
�القت�سادية و �ملجتمع �ملدين , وفقا لل�زيرة 
عقب �جلل�سات �جله�ية � الأوىل �لتي �نعقدت 
ل�اليات  خ�س�ست  و  م�ؤخر�  �لبليدة  ب�الية 

و�سط غرب �لبالد و �لتي �سمت 420 م�ساركا 
وت�جت ب�سياغة 105 ت��سيات.

�ملحطة  هذه  من  �مل�سرية  ن���سل  "و�لي�م 
�ل�سيدة  ت�سيف   - ب��ب���م��رد����ش  �ل��ث��ان��ي��ة 
ت��سيات  �إث�����ر�ء  �سيتم  ح��ي��ث  زرو�ط�����ي- 
دمج  طريق  عن  �الأوىل  �جله�ية  �جلل�سات 
خ�س��سية  باالعتبار  تاأخذ  جديدة  عنا�سر 
18 والية من و�سط �سرق �لبالد باعتبار �أنها 
مناطق كثيفة �لن�ساط �ل�سناعي و �لتجاري. 
بيئية  و  مناخية  بخ�س��سية  تتميز  كما 

متن�عة.
�جله�ية  �جل��ل�����س��ات  ه���ذه  �أن  و�ع���ت���ربت 
ت�ساركية  م��رح��ل��ة  مب��ث��اب��ة  �ل��ت��ح�����س��ريي��ة 
ت�����س��اوري��ة م��ه��م��ة ول��ب��ن��ة �أ���س��ا���س��ي��ة لكل 
و�الجتماعية  �الق��ت�����س��ادي��ة  �ل��ت�����س���ر�ت 
�لتدويري  �القت�ساد  بخ�س��ش  �مل�ستقبلية 
�القت�ساد  �سلبيات  تغيري  يف  �ست�ساهم  حيث 
تر�سيد  �أ�ساليب  �عتماد  طريق  عن  �خلطي 
لالإنتاج  جديدة  طرق  �بتكار  و  �ال�ستهالك 
كنظام  ر���س��ك��ل��ت��ه��ا  و  �ل��ن��ف��اي��ات  ت��ث��م��ني  و 
رفع  يف  ي�ساهم  متنا�سق  و  متكامل  �قت�سادي 
مكافحة  على  ي�ساعد  و  �القت�سادي  �لنم� 

�لتهديد�ت �لبيئية .
من�ذج  ع��ن  �ل��ي���م  نتكلم  "�إننا  �أ���س��اف��ت  و 
تنم�ي عاملي مبتكر يجمع بني �ل�فاء بالتز�م 
�حلفاظ على �لبيئة من كل �أ�سكال �لتل�ث و 
جلعلها  �لنفايات  ه��ذه  ر�سكلة  �أ�ساليب  بني 
م��د �أولية يعاد �إدخالها يف �سل�سة �لت�سنيع و 
بالتايل تخفيف �أعباء نفقات �مل��د �الأولية 
و لهذ� �أدرجت �جلز�ئر �القت�ساد �لتدويري 
�ل�طنية  �الإ�سرت�تيجية  م���سيع  �سمن 

للبيئة و �لتنمية �مل�ستد�مة".

اجلزائر � لبنان: 

تقييما واثراء ملخطط التهيئة ال�ضياحية
جراء طاعون املجرتات

ب�ضبب منو اإنتاج النفط الأمريكي وتباطوؤ القت�ضاد العاملي:



حمادثات  طالبان  حركة  اإلــغــاء  بعد 
�سالم كانت مقررة مع م�سوؤولني اأمريكيني، 
على  وا�سنطن  اإ�ــســرار  ب�سبب  قطر،  يف 
تلك  يف  كابل  حكومة  اإ�سراك  �سرورة 
زيـــادة  باك�ستان  حتـــاول  ــات،  ــادث ــح امل
التفاو�ص  لقبول  احلركة  على  ال�سغط 
االأفغانية،  احلكومة  مع  مبا�سر  ب�سكل 
احلرب  واإنهاء  ال�سالم  حتقيق  اأجل  من 

التي طال اأمدها.
اإقناع  يف  االأوىل  حماولتها  ف�سل  ورغم 
االأفغانية  احلــكــومــة  بقبول  طــالــبــان 
باك�ستان،  اأن  اإال  امل�ساحلة،  عملية  يف 
االأمـــن  تفقد  ــن  ل ــوؤولــني،  مــ�ــس بح�سب 
بهدف  احلركة  على  ال�سغط  و�ستوا�سل 
ترف�ص  بحيث  ال�سالم،  عملية  ا�ستئناف 
احلكومة  مع  حمادثات  اإجــراء  طالبان 
االأفغانية التي ت�سفها باأنها "دمية" بيد 
قوى اأجنبية، وت�سرتط احلركة خروج 
اأمريكا  راأ�سها  وعلى  االأجنبية  القوات 

من اأفغان�ستان، باملقابل تطالب وا�سنطن 
مع  مبا�سرة  مباحثات  باإجراء  طالبان 

حكومة كابل. 
اجلي�ص  يف  كــبــري  مــ�ــســوؤول  قـــال  فيما 
رغم  بعد  يياأ�سوا  مل  اأنهم  الباك�ستاين، 
املبا�سر،  للتفاو�ص  التام  طالبان  رف�ص 
ال�ستئناف  و�سط  حل  اإيجاد  ويحاولون 
م�سيفا  االأقــــل،  عــلــى  الــ�ــســالم  عملية 
عن  الك�سف  عــدم  ف�سل  الــذي  امل�سوؤول 

ترتيب  حتــاول  ــاد  اأب اإ�ــســالم  اأن  هويته 
االأمريكي  واملبعوث  طالبان،  بني  لقاء 
زاد،  خليل  زملاي  اأفغان�ستان،  يف  لل�سالم 
واخلروج  اجلمود  لك�سر  منها  م�سعى  يف 
يرون  اأنهم  القول  يف  وم�سى  ــاأزق،  امل من 
على  توافق  اأن  طالبان  على  ينبغي  اأنه 
بنقل  بالفعل  قاموا  حيث  اللقاء،  عقد 
الر�سالة لطالبان، التي قالت اإنها حتتاج 
بع�ص الوقت للت�ساور مع جمل�ص ال�سورى 

كي تتخذ قراًرا بهذا ال�ساأن.
يعقد  اأن  الع�سكري  املــ�ــســوؤول  وتــوقــع 
وخليل(  )طالبان  الطرفني  بني  اللقاء 
هذا االأ�سبوع اأو الذي يليه، اإما يف اإ�سالم 

اأباد، اأو يف مكان حمايد اآخر".
ــعــوث الــ�ــســالم  يــذكــر اأنــــه و�ــســل مــب
االأ�سبوع  نهاية  اأبــاد،  اإ�سالم  االأمريكي 
القيادة  مع  حمادثات  واأجــرى  املا�سي، 
الباك�ستانية طالًبا م�ساعدتها يف اإح�سار 

طالبان اإىل طاولة املفاو�سات.

اقرتح الرئي�ص االأمريكي دونالد ترامب 
اإ�سالحات  اإجراء  الدميقراطيني،  على 
�ساملة تتعلق بو�سع املهاجرين، يف حال 
بتمويل  اخلا�ص  البند  على  موافقتهم 

اإن�ساء جدار حدودي مع املك�سيك.
بالبيت  ــاب  ــط خ يف  تـــرامـــب  و�ـــســـدد 
نظام  اإ�ــســالح  �ــســرورة  على  االأبــيــ�ــص، 
اأن  مبينا  الــبــالد،  يف  املهاجرين  قبول 
لبع�ص  الــالزمــة  احلماية  تــوفــر  عــدم 
االأجزاء يف حدود الواليات املتحدة مع 
املهاجرين  دخول  يف  يت�سبب  املك�سيك، 
اإىل  املخدرات  ومهربي  النظاميني  غري 
اأهمية بناء اجلدار  البالد، موؤكدا على 
التي  امل�ساكل  على  للق�ساء  احلــدودي، 

حتدث يف الق�سم اجلنوبي من البالد.

االإ�ـــســـالحـــات  اأن  تـــرامـــب  ـــرح  و�ـــس
حماية  تــوفــري  تــتــ�ــســمــن  ــة  ــرتح ــق امل
ــة ملـــدة 3 �ــســنــوات، لــالأطــفــال  ــت ــوؤق م
مقابل  الــنــظــامــيــني،  ــري  غ املــهــاجــريــن 
اجلدار  لتمويل  الدميقراطيني  موافقة 
بعدم  تــرامــب  تعهد  كــمــا  احلـــــدودي، 
البالغ عددهم  ترحيل هوؤالء االأطفال 
احلماية  مدة  انق�ساء  بعد  األف،   700
اأي�سا  وذكر  البالد،  خارج  اإىل  املوؤقتة 
للمهاجرين  ت�سمن  االإ�ــســالحــات  اأن 
املوؤقتة،  احلماية  لقانون  اخلا�سعني 
 3 ملــدة  القانونية  ت�ساريحهم  متديد 
الدميقراطيني  ترامب  داعيا  اأعـــوام، 
اأجل  مــن  مقرتحه  على  املوافقة  اإىل 
اإعادة فتح احلكومة الفيدرالية باأ�سرع 

وقت. 
للحكومة  اجلــزئــي  االإغــــالق  ودخـــل 
ف�سل  بعد  الثالث،  اأ�سبوعه  االأمريكية 
التو�سل  والكونغر�ص يف  االأبي�ص  البيت 
اإ�سرار  مع  املــوازنــة،  ب�ساأن  اتفاق  اإىل 
اإن�ساء  تكاليف  ت�سمني  على  تــرامــب، 
املك�سيك،  مع  بــالده  حــدود  على  جــدار 
حيث يطالب ترامب، باإ�سافة 5.7 مليار 
دوالر اإىل م�سروع املوازنة لتمويل بناء 
الدميقراطيون  يعار�ص  فيما  ــدار،  اجل
ذلك، ويف ظل غياب اتفاق على املوازنة، 
املوؤ�س�سات  ـــع  رب نــحــو  عــمــل  يــتــوقــف 
االأمــن  وزارات  فيها  مبــا  الفيدرالية، 
والزراعة واخلارجية  والنقل  الداخلي 

والعدل، اإ�سافة اإىل املنتزهات العامة.

اإىل  ال�سودانيني  املهنيني  جتمع  دعــا 
تنظيم مظاهرات االأحد تتحرك �سوب 
تطالب  مذكرة  لتقدمي  الــربملــان،  مقر 

بتنحي الرئي�ص عمر الب�سري. 
يف  احــتــجــاجــات  عــن  التجمع  ــن  ــل واأع
العا�سمة  ـــرب  غ ـــــان،  درم ام  مــديــنــة 
قريبة،  اأخــــرى  ومــنــاطــق  اخلـــرطـــوم، 
�سدة  يف  املوجود  الب�سري،  يواجه  حيث 
احتجاجات  عاما،   30 نحو  منذ  احلكم 
عن  بالتنحي  تطالبه  م�سبوقة  غــري 
اتهم  ال�سوداين  الرئي�ص  لكن  ال�سلطة، 

بالوقوف  ومند�سني  بعمالء  و�سفهم  من 
لن  اإنها  قال  التي  االحتجاجات،  وراء 
الب�سري  جتربه على ترك من�سبه، وقال 
طريق  عــن  اإال  من�سبه  يــغــادر  لــن  اإنـــه 

االنتخابات. 
مظاهرات  موجة  ال�سودان  وي�سهد  هذا 
بــــداأت  ــرب،  ــم ــس ــ� دي  19 ــذ  ــن م وا�ــســعــة 
ثم  االأ�ــســعــار،  ارتــفــاع  على  لالحتجاج 
ت�ساعدت حدتها لتطالب بتنحي الب�سري، 
حيث اأثارت طريقة تعامل احلكومة مع 

املظاهرات انتقادات دولية. 

للتفاو�ص مع احلكومة الأفغانية

مقابل متويل اجلدار احلدودي

مظاهرات ال�ضودان: 

املحكمة الد�ستورية
 يف الكونغو تعلن فوز 

ت�سي�سكيدي بانتخابات الرئا�سة
اأكدت املحكمة الد�ستورية 

يف الكوجنو الدميقراطية فوز 
فليك�ص ت�سي�سكيدي بانتخابات 

الرئا�سة اأم�ص، لرتد الطعن الذي 
قدمه زعيم املعار�سة االآخر الذي 

رف�ص قرار املحكمة واأعلن نف�سه 
رئي�سا.

واتهم مارتن فيولو الذي حل 
ثانيا يف االنتخابات ت�سي�سكيدي 

واحلزب احلاكم بالتالعب يف 
النتائج، ويهدد حتركه باإعالن 

نف�سه رئي�سا بزيادة اال�سطرابات 
ب�ساأن نتائج االنتخابات املتنازع 

عليها ب�سدة، فيما خرج اأن�سار 
ت�سي�سكيدي اإىل �سوارع كين�سا�سا 

لالحتفال بقرار املحكمة. 
ويقول فيولو اأن النتائج هي 

نتاج اتفاق �سري بني ت�سي�سكيدي 
والرئي�ص املنتهية واليته جوزيف 

كابيال حلرمانه من فوز وا�سح 
بن�سبة اأكرث من 60 يف املئة، 
ونفى مع�سكر كابيال ومع�سكر 

ت�سي�سكيدي عقد اأي اتفاق من 
هذا النوع. 

فيما رف�ص رئي�ص املحكمة 
الد�ستورية بينويت لوامبا الطعن 

وو�سفه باأنه غري مقبول.
وقال فيولو يف بيان اأن املحكمة 

الد�ستورية اأكدت للتو اأنها تخدم 
نظاما دكتاتوريا، من خالل 
الت�سديق على نتائج مزورة 

ومتكني انقالب د�ستوري. 

باك�ستان متار�س ال�سغط على طالبان 

ترامب يقرتح اإ�سالحات لو�سع املهاجرين 

دعوات مل�سرية احتجاجية اإىل الربملان للمطالبة بتنحي الب�سري

قال رئي�س �لوزر�ء �لنم�شاوي �شب�شتيان كروز، �أنه من �ملمكن �لتفكري بتاأخري موعد خروج بريطانيا من �الحتاد 
�الأوروبي لب�شعة �أ�شهر، يف حال �أعدت لندن خطة و�إ�شرت�تيجية منتظمة لهذ� �لغر�س.

من  بريطانيا  خــروج  اأن  كــروز  واأو�ــســح 
ال�سرر  �سيلحق  اتــفــاق،  دون  ـــاد  االحت
بذل  الطرفني  كال  على  واأن  باجلانبني، 
اتفاق،  اإىل  للتو�سل  اجلهود  من  املزيد 
ــاأن االحتــاد االأوروبـــي ينتظر  مــوؤكــدا ب
اتخذ  واأنــه  بريطانيا،  مقرتحات  حاليا 
االحتماالت  كــافــة  ملــواجــهــة  ــريه  ــداب ت

وال�سيناريوهات.
العموم  املا�سي، حدد جمل�ص  واخلمي�ص 
للت�سويت  موعدا  الربيطاين،  )الربملان( 
من  البالد  خلروج  البديلة  اخلطة  على 
 29 يف  "بريك�ست"،  االأوروبـــي  االحتــاد 
الت�سويت  يعد  حيث  اجلـــاري،  جانفي 
يف  تــوافــق  لتحقيق  ــة  حمــاول اجلــديــد 
ــعــمــوم، حـــول خــطــة بديلة  ال جمــلــ�ــص 
للخروج  مــاي،  ترييزا  الــوزراء  لرئي�سة 

احلالية  اخلطة  رف�ص  بعد  االحتاد،  من 
باالأغلبية، الثالثاء املا�سي. 

من  "ماي"  جنت  املا�سي،  االأربــعــاء  اأمــا 
وهو  وحــكــومــتــهــا،  عنها  الــثــقــة  حــجــب 
ــه زعــيــم حزب  ـــذي تــقــدم ب ــرتح ال ــق امل
باالأغلبية  الربملان  رف�ص  بعد  العمال، 

اخلطة االأوىل للخروج من االحتاد.
يف  احل�سا�سة  اجلــوانــب  ــرز  اأب اأن  ي�سار 
باأزمة  املتعلقة  تلك  "بريك�ست"،  عملية 
الع�سو  اأيرلندا  جمهورية  بني  احلــدود 
اأيرلندا  االأوروبـــي وبــني  لــدى االحتــاد 
ال�سمالية التابعة لربيطانيا، حيث ين�ص 
"بلفا�ست"  اأو  العظيمة  اجلمعة  اتفاق 
)املوقع يف اأفريل 1998(، على اأال تكون 
هناك حدود فا�سلة بني جزئي اأيرلنداـ 
يف 23 جوان 2016.االحتاد االأوروبي، عرب ا�ستفتاء اأجرته كما اتخذت بريطانيا قرارا باخلروج من 
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اأم�ص،  االأجانب،  االألغام  نزع  خرباء  من  ثالثة  قتل 
يف  )�سعودي(،  االألغام  لنزع  م�سام  مركز  مقر  يف  بانفجار 

مدينة ماأرب، �سرقي اليمن.
اأن ثالثة من خرباء نزع االألغام  وقال م�سدر يف املركز، 
امللك  التابع ملركز  االألغام  لنزع  قتلوا يف مقر مركز م�سام 
�سلمان لالإغاثة واالأعمال االإن�سانية، بانفجار عدة األغام 
اخلرباء،  اأن  م�سيفا  ماأرب،  مبدينة  الكائن  املركز  مقر  يف 
قاموا بتجميع عدد من االألغام لتفجريها واإتالفها اإال اأنها 

انفجرت بهم.

لالأمم  التابعة  الالجئني  ل�سوؤون  العليا  املفو�سية  اأعلنت 
لقوا  نظامي  غري  مهاجرا   170 اأن  اأم�ص،  اأول  املتحدة، 
م�سرعهم اأو فقدوا يف حادثني �سهدهم البحر املتو�سط خالل 

االأ�سبوع اجلاري.
من  وردتهم  معلومات  اأن  املفو�سية  اأ�سدرته  بيان  وقال 
منظمات جمتمع مدين اأفادت بانقالب قارب يقل مهاجرين 
اأدى  ما  واملغرب،  اإ�سبانيا  بني  البوران  بحر  يف  نظاميني  غري 
ومل  اأيام،  عدة  منذ  القارب  وُفقد  �سخ�سا،   53 م�سرع  اإىل 

تتمكن �سفن االإنقاذ املغربية واالإ�سبانية من العثور عليه.
فيما متكن قارب �سيد، اأول اأم�ص، من اإنقاذ اأحد املهاجرين 
الذين كانوا على منت القارب، وُنقل اإىل املغرب لتلقي العالج، 

واأفاد بغرق القارب وم�سرع من كانوا على متنه.

دم�سق  ال�سورية  العا�سمة  حميط  يف  انفجار  دوي  �سمع 
�سباح اأم�ص، بح�سب ما اأفادت به و�سائل اإعالم حكومية. 

وقال �سكان حمليون اإن �سوت االنفجار ناجت عن ا�ستهداف 
نقطة ع�سكرية تابعة للقوات احلكومية، واأ�سارت امل�سادر 
اإىل وقوع اإ�سابات، كما  اأو�سحت و�سائل اإعالم حكومية اأن 
بعبوة  اأخرى  تفجري  حماولة  اأحبطت  االأمنية  االأجهزة 

نا�سفة يف نف�ص املنطقة.
عن  جنم  االنفجار  اأن  ذكرت  قد  املعار�سة  م�سادر  وكانت 

ا�ستهداف موقع للقوات احلكومية ب�سيارة مفخخة. 

له  �سبق  اأن م�سورا م�ستقال  واأقارب  قال م�سوؤول حكومي 
ُقتل  اأخرى  اإخبارية  وموؤ�س�سات  وكاالت  حل�ساب  العمل 
الليبية  العا�سمة  يف  متناحرة  ف�سائل  بني  ا�ستباكات  يف 

طرابل�ص. 
بقذيفة  اإ�سابته  نتيجة  حتفه  خليفة  بن  حممد  ولقي 
اال�ستباكات،  تغطيته  اأثناء  الليبية  العا�سمة  يف  طائ�سة 
وقفا  بذلك  ليخرق  املا�سي  االأ�سبوع  القتال  اندلع  حيث 
ه�سا الإطالق النار تو�سطت فيه االأمم املتحدة يف �سبتمرب 

املا�سي.

اإنه نفذ �سربة جوية يف ال�سومال  قال اجلي�ص االأمريكي 
قد  كانوا  مت�سددا  اإ�سالميا   52 مقتل  اإىل  اأدت  اأم�ص،  اأول 
يوم  �سابق  وقت  يف  �سومالية  ع�سكرية  قاعدة  هاجموا 

ال�سبت. 
لرويرتز  جوباالند  والية  يف  ع�سكريون  م�سوؤولون  وقال 
ال�سباب  حركة  مقاتلي  ا�ستهدفت  اجلوية  ال�سربة  اأن 
ال�سومالية الذين هاجموا قاعدة ع�سكرية قريبة من جلب 
العا�سمة  غربي  جنوب  كيلومرتا   370 بعد  على  الواقعة 

مقدي�سو با�ستخدام �سيارة ملغومة يقودها انتحاري. 

م�صرع 3 خرباء اأجانب بانفجار 
يف مركز �صعودي مباأرب اليمنية 

 170 قتيال ومفقودا اإثر غرق 
قاربي مهاجرين بالبحر املتو�صط

�صماع دوي انفجار يف حميط العا�صمة 
ال�صورية دم�صق

مقتل م�صور �صحفي يف ا�صتباكات 
بالعا�صمة الليبية طرابل�ش

مقتل 52 مت�صددا يف �صربة 
جوية اأمريكية يف ال�صومال

حــول

وكاالت  
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�أهلي مدينة باتنة

وفاق عني �لتوتة 

ح�سم اأم�ص االأول فريق اأهلي مدينة باتنة لكرة 
اليد رجال، والنا�سط يف الق�سم الوطني الثاين، 
ب�سفة  ال�ستوي  اللقب  اجلهوية،  باتنة  رابطة 
ح�ساب  على  قواعده  خــارج  فــوزه  بعد  نهائية 
م�ست�سيفه نادي خليل بوالية برج بوعريريج، 
بنتيجة 34 نقطة مقابل 20 نقطة، يف مباراة 
اأ�سبال حممد  �سهدت �سيطرة مطلقة من جانب 
ــزوار  ال اأنهى  حيث  حيون،  واأ�ــســرف  بو�سو�سو 
 10 بفارق  اللقاء متقدمني  االأوىل من  املرحلة 
 ،6 مقابل  نقطة   16 بنتيجة  اأي  كاملة،  نقاط 
ليوا�سلوا ال�سيطرة يف ال�سوط الثاين ويحققون 
الفوز يف االأخري بنتيجة 34 نقطة مقابل 20، 
لينهي االأهلي مرحلة الذهاب بفوز ثمني خارج 
عن  نقاط   4 بفارق  ال�سدارة  يف  اأبقاه  قواعده 
املالحق االأول  والو�سيف احتاد اجليل ال�ساعد 
اأم�سية يوم  قاي�ص الذي تنق�سه مقابلة جترى 

الثالثاء بقاي�ص.
الطاقم  البطولة منح  هذا وتزامنا مع توقف 
الفني العبيه اأيام راحة، لتبا�سر كتيبة االأهلي 

يف  وتنطلق  االأ�سبوع،  قرابة  بعد  حت�سرياتها 
فيها  ياأمل  التي  االإيـــاب  ملرحلة  التح�سريات 
غمار  يف  بقوة  للدخول  باتنة  مدينة  اأبــنــاء 
املناف�سة وموا�سلة التغريد يف ال�سدارة خلطف 
نهاية  يف  االأول  الوطني  للقيم  ال�سعود  تاأ�سرية 

املو�سم.

مدينة  اأهلي  فريق  �سمن  ال�سياق،  ذات  ويف   
مليلة،  عني  وفــاق  نــادي  ثنائي  خدمات  باتنة 
الالعبان  مــع  التــفــاق  االإدارة  تو�سلت  حيث 
الدين،  عــالء  ودحــمــاين  الدين  ن�سر  علي  بن 
االإياب، وهذا على  باالأهلي يف مرحلة  ليلتحقا 

�سبيل االإعارة.

ثمينا  فــوزا  التوتة  عني  وفــاق  فريق  حقق 
م�ست�سيفه  ح�ساب  على  االأول  اأم�ص  ع�سية 
الثالثة  اأرزيو يف لقاء حل�ساب اجلولة  ترجي 
املمتاز  الوطني  الق�سم  بطولة  عمر  من  ع�سر 
لكرة اليد رجال، انتهى ل�سالح الوفاق بنتيجة 
30 نقطة مقابل 24 للمحلني،و�سهدت املباراة 
اأ�سحاب  �سعى  اذ  الطرفني  بني  كبرية  ندية 
على  للحفاظ  باأن�سارهم  املدعومون  االأر�ــص 
الزاد الكامل مبيدانهم يف حني ح�سمت واقعية 
واأف�سلية كتيبة الوفاق املقابلة ل�سالح رفقاء 

حمود اأية اهلل اخلميني.
كانت  فقد  املقابلة  ملجريات  وبالعودة  هذا 
اأين  االأوىل  الوهلة  منذ  لــلــزوار  ال�سيطرة 
املحليني  على  نفوذهم  وب�سطوا  بقوة  دخلوا 
الذي عمدوا على تقلي�ص فارق النقاط يف كل 
اأنهم عجزوا عن العودة يف النتيجة،  مرة اإال 
الوفاق بنتيجة  ال�سوط االأول بتقدم  لينتهي 
اللقاء  ريتم  ليبقى   ،11 مقابل  نقطة   14
مرتفعا يف ال�سوط الثاين واأنهى الفريق الزائر 
اللقاء ل�ساحله بـ 30 نقطة مقابل 24، وبهذا 

التوتة حقق االأهم وحافظ  يكون وفاق عني 
على �سدارة الرتتيب، خا�سة يف الوقت الذي 
ي�سدد املجمع الريا�سي البرتويل اخلناق اأكرث 

ويقل�ص فارق يف النقاط من جولة الأخرى.
عني  كتيبة  تفكري  انطلق  ال�سياق،  ذات  ويف 
التوتة يف اللقاء القادم والذي �سيكون مبثابة 
قمة اجلولة، و�سيجمع رائد الرتتيب وفاق عني 

الريا�سي  املجمع  ومالحقه  بو�سيفه  التوتة 
الريا�سات  مــتــعــددة  بــالــقــاعــة  الـــبـــرتويل 
اجلولة  حل�ساب  التوتة  عــني  يف  بــاحلــمــادة 
االأخرية من الدور االأول يف البطولة، ويتطلع 
والدخــــول  ال�سدارة  الإعتالء  الفريقني  كال 

بنقطـــتني يف دورة اللـــقب "البالي اأوف".

االأهلي يعود بالزاد الكامل من "خليل"
 وين�سب نف�سه بطال �ستويا

الوفاق يحقق االأهم اأمام اأرزيو
 والتفكري يف موقعة "اجليا�سبي" انطلق

حت�سرياتها  يف  �سطيف  وفاق  ت�سكيلة  �سرعت 
كاأ�ص  مناف�سة  من  النهائي  ثمن  الــدور  ملباراة 
اجلــمــهــوريــة واملــنــتــظــرة اأمــــام فــريــق اإحتـــاد 
العا�سمة نهار الغد مبلعب 8 ماي 1945 بداية 
الوفاق  اإدارة  وقامت  اخلام�سة،  ال�ساعة  من 
وهذا  لالعبني  املتاأخرة  امل�ستحقات  بت�سوية 
يف  الــتــاأهــل  حتقيق  على  حتفيزهم  اأجـــل  مــن 
تعترب  الكاأ�ص  مناف�سة  اأن  خا�سة  املباراة،  هذه 
املو�سم  خــالل  للوفاق  املتبقي  الوحيد  الهدف 
اخلروج  وكذا  اللقب  ورقة  �سياع  بعد  اجلــاري 
االإفريقية  االأبــطــال  رابــطــة  مناف�ستي  مــن 

والعربية. 
وحاول املدرب نورالدين زكري تخفيف ال�سغط 
تاأكيده على  املفرو�ص على الالعبني من خالل 
�سو�سطارة  عقبة  جتــاوز  على  قــادر  الوفاق  اأن 
عــودة  مــع  خا�سة  املــبــاراة  هــذه  يف  ب�سهولة 
العنا�سر التي غابت عن اللقاء ال�سابق يف �سورة 
كل من جابو، جحنيط وربيعي، وياأمل الطاقم 
الفني للوفاق يف اأن يكون اجلمهور حا�سرا بقوة 
على  الت�سكيلة  دعم  اأجــل  من  املباراة  هذه  يف 
�ساأنها  من  ت�سرفات  اأي  وتفادي  التاأهل  حتقيق 

اأن تخلط ح�سابات الوفاق.

وجه  يف  التدريبات  الــوفــاق  اإدارة  واأغلقت 
على  التاأثر  تفادي  ــل  اأج من  ــذا  وه االأن�سار 
لعدد  ال�سماح  مت  فيما  الــالعــبــني،  معنويات 
حمدود من االأن�سار باحلدث مع الطاقم الفني 
على  االأنــ�ــســار  ممثلو  اأكـــد  حيث  والــالعــبــني 
الظرف  هــذا  يف  الت�سكيلة  بجانب  وقفوهم 
احل�سا�ص مع مطالبتهم ب�سرورة حتقيق التاأهل 
ال�سابقة،  االإخــفــاقــات  �سفحة  طي  اأجــل  من 
وقامت اإدارة الوفاق باإتخاذ قرار منع الالعبني 
الراهن،  الوقت  يف  ت�سريحات  باأي  االإدالء  من 
ملباراة  التنظيمية  ــــراءات  االإج وبخ�سو�ص 

للبيع  التذاكر  طرح  يتم  اأن  املنتظر  فمن  الغد 
�سبيحة املباراة يف االأك�ساك املتواجدة بامللعب 
يف  املطبقة  االأ�سعار  نف�ص  على  املحافظة  مع 

املغطاة  للمدرجات  بالن�سبة  ال�سابقة  املباريات 
األف  تناهز  ح�سة  تخ�سي�ص  مع  واملك�سوفة، 

تذكرة الأن�سار الفريق الزائر.

اليوم  اأم�سية   1956 ماي   19 ملعب  يحت�سن 
النهائي  ثمن  الــدور  لقاء  اخلام�سة  من  بداية 
من مناف�سة كاأ�ص اجلمهورية بني اإحتاد عنابة 
على  مفتوحة  مباراة  يف  الربج  اأهلي  وال�سيف 
كل االإحتماالت، حيث تراهن ت�سكيلة االإحتاد 
املعنويات  وكذا  واجلمهور  امللعب  اأف�سلية  على 
املرتفعة بعد الفوز املحقق يف اجلولة الفارطة 
ورقة  اإفتكاك  ــل  اأج مــن  البليدة  اإحتـــاد  على 

التاأهل 
ــار الـــيـــوم رئــيــ�ــص االإحتــــــاد عبد  ــه ــل ن ــث ومي
للنظر  االإن�سباط  جلنة  ــام  اأم زعيم  البا�سط 
اأوملبي  مــبــاراة  بعد  اخلــطــرية  ت�سريحاته  يف 
جد  منحة  بتخ�سي�ص  زعيم  ووعــد  ال�سلف، 
اإىل  التاأهل  حتقيق  اأجــل  من  لالعبني  مغرية 
الدور القادم من هذه املناف�سة، علما اأن ت�سكيلة 
املباراة  هذه  يف  مكتملة  �سبه  �ستكون  االإحتــاد 
باإ�ستثناء املدافع عريبي الذي مازال يعاين من 
املدافع  عودة  الت�سكيلة  تعرف  فيما  االإ�سابة، 
املخ�سرم عادل معيزة بعد اأن مت اإراحته خالل 
املباراة ال�سابقة، ومن املنتظر اأن تعرف املباراة 
توافدا جماهرييا كبريا من طرف اأن�سار االإحتاد 
عرف  حيث  اللقاء  اإنطالقة  توقيت  تغيري  بعد 
بالنظر  كبريا  تــوافــدا  التذاكر  على  االإقــبــال 

الدخول  قــرار  وكــذا  للمباراة  املحلي  للطابع 
املجاين.

عنابة  اإىل  فتتنقل  الــربج  اأهلي  ت�سكيلة  اأمــا 
الكبري  التعب  رغم  التاأهل  بورقة  العودة  بنية 
ب�سبب  غربي  امليدان  و�سط  رفاق  من  نال  الذي 
بالل  املـــدرب  نية  وتتجه  املكثفة،  الــربجمــة 
دزيري اإىل اإقحام نف�ص الت�سكيلة التي واجهت 
يف  وهــذا  ال�سابقة  املباراة  يف  العا�سمة  اإحتــاد 
كر�سي  على  املنا�سبة  البدائل  وجود  عدم  ظل 
االإحتياط، علما اأن الت�سكيلة �ستكون منقو�سة 
تاأكد  الــذي  الباي  عي�سى  الالعب  خدمات  من 
ملدة  امليادين  عن  �ستبعده  اإ�سابة  من  معاناته 
ت�سريح  االأهلي  اإدارة  رف�ست  فيما  اأ�سبوعني، 
ال�سعودي  الــدوري  اإىل  �ساو�سي  فوزي  احلار�ص 
خالل  الفريق  و�سل  الذي  املغري  العر�ص  رغم 
واملــدرب  امل�سريون  اأكــد  حيث  الفارطة  االأيــام 
الذي  احلار�ص  خدمات  اإىل  حاجتهم  ــري  دزي
يعد قطعة اأ�سا�سية يف ت�سكيلة الفريق، ومتكنت 
 5 اإدارة االأهلي من احل�سول على ح�سة تناهز 
اأالف تذكرة �سيتم توزيعها باملجان على االأن�سار 
الراغبني يف التنقل نهار اليوم اإىل عنابة ملتابعة 

مباراة الكاأ�ص اأمام االإحتاد املحلي. 

تاأهيل  مــن  تاجنانت  دفـــاع  اإدارة  متكنت 
الرباعي اجلديد الذي دعم الفريق يف فرتة 
من  بكل  االأمر  ويتعلق  ال�ستوية  التحويالت 
املدافع �سايب، وو�سط امليدان بلح�سن اإ�سافة 
و�سوداين،  دالهــي  املوريتاين  الثنائي  اإىل 
حــيــث �ــســيــكــون يف مــقــدور هـــذا الــربــاعــي 
امل�ساركة خالل مباراة نهاية االأ�سبوع اجلاري 
اإ�سماعيل،  لهوى  مبلعب  بلوزداد  �سباب  اأمام 
خف�ص  من  متكنت  قد  الدفاع  اإدارة  وكانت 
اأقل  اإىل  النادي  عاتق  على  العالقة  الديون 
من مليار �سنتيم وهو االأمر الذي مكن الفريق 
الرباعي اجلديد،  اإجازات  من احل�سول على 
الفريق  تدريبات  عرفت  ــر  اأخ جانب  ومــن 
وبن  �سيحاين  غــرار  على  امل�سابني  اإنــدمــاج 

الطاقم  كثريا  اأراح  الــذي  االأمــر  هو  �ساحة 
اليامني بوغرارة وهذا  املدرب  الفني بقيادة 
جميع  خدمات  اإىل  الفريق  حاجة  ظل  يف 
تعترب  والتي  ال�سباب  مباراة  قبل  الالعبني 
م�سريية يف نظر املدرب كون املناف�ص يتواجد 
مواتية  والــفــر�ــســة  االأخــــرية  املــرتــبــة  يف 
يف  اأو�ساعه  وتقيد  الفوز  حتقيق  اأجــل  من 
منطقة  من  تدريجيا  اخلروج  وكذا  الرتتيب 
اخلطر خا�سة اأن نتائج املباريات التي جرت 
يف اجلولة الفارطة �سبت يف م�سلحة الدفاع 
ح�سني  ن�سر  اأمــام  متاأخرة  مباراة  ميلك  اأي 
 2 يوم  برجمتها  مت  التي  املباراة  وهي  داي 

فيفري القادم.

زكري يخفف من ال�سغط
 وحمار يلعب ورقة التحفيزات لالإطاحة ب�سو�سطارة

بونة واالأهلي يف �سراع مثري
 على تاأ�سرية العبور

الرباعي اجلديد يوؤهل ر�سميا 
وعودة جماعية للم�سابني

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب
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�إحتاد عنابة - �أهلي �لربج

دفاع تاجنانت 

وفاق �شطيف 

كاأ�س �جلمهورية )ثمن �لنهائي(
كــرة �ليـد 



باتنة  �ــســبــاب  مـــدرب  ك�سف 
مــ�ــســطــفــى عـــقـــون جلــريــدة 
بع�ص  عــن  نيوز"  "االورا�ص 
حيث  بفريقه  املتعلقة  االأمــور 
عاد اإىل خرجة زمالء عباب�سة 
البي�ساء  عــني  اإىل  االأخــــرية 
هزميتهم  فيها  �سجلوا  والــتــي 
الثانية على التوايل كما حتدث 
العار�سة  يف  االأول  ــل  ــرج ال
الــفــنــيــة لــفــريــق الـــكـــاب عن 
املدرب  وبــدا  الفريق  م�ستقبل 
يف بداية حديثه متاأ�سف جدا 
مــن اخلــ�ــســارة االأخـــرية وقــال 
من  كبرية  جمهودات  بذلنا   "
العودة من هناك بتعادل  اأجل 
خاننا  احلــظ  لكن  االأقــل  على 
يومها  جهودنا  كــل  تكلل  ومل 
بالنجاح" كما اأ�سار املدرب على 
التي  املختلفة  االإ�ــســابــات  اأن 
يعاين منها الالعبني كانت �سببا 
باالإ�سافة  الهزمية  يف  رئي�سيا 
وبركاين  عاي�ص  غــيــاب  اإىل 
ــل  ووا�ــس �سخ�سية  ــاب  ــب ــس الأ�
يف  اأ�سك  ال  "بالتاأكيد  كالمه 
عن  يبحثوا  مل  الالعبني  كون 
البي�ساء  عني  من  بفوز  العودة 
لتاأكيد قوة فريقهم هذا املو�سم 
وعك�ص  فريقه  اأن  اأي�سا  اأو�سح 
متاأخرا  ولعب  متوقعا  كان  ما 
هجومية  خطة  و�سع  اأنه  رغم 

اللم�سة  غياب  اأن  اأو�سح  وهنا 
االأخرية حرم فريقه من خلق 
فر�ص تهديف كثرية مادام اأنه 
مل يكن يتوفر على قلب هجوم 
كانوا  الالعبني  وبقية  حقيقي 
امل�سوؤولية  كثريا  يــاأخــذون  ال 
عمليات  منطقة  اإىل  للدخول 
اأن  ــــدرب  امل ــــد  واأك املناف�ص" 
منه  �سيتخل�ص  امل�سكل  هــذا 
يف  العمل  مب�ساعفة  الفريق 
تراجع  وعن  فقط  التدريبات 
التقني  رد  ــق  ــري ــف ال ــتــائــج  ن
الفريق  اأن  االأكيد   " الباتني 
داخـــل  ــاط  ــق ن اإىل  بــحــاجــة 
مواجهاته  يف  ـــاره  دي ـــارج  وخ
اأنها  القادمة رغم تاأكيده على 
�ستكون يف غاية ال�سعوبة اأمام 
�سبح  مــن  للنجاة  تلعب  ــرق  ف
على  تراهن  واأخــرى  ال�سقوط 
ملا  لكن  االأوىل  االأدوار  لعب 
وخن�سلة  اخلــروب  عــودة  نرى 
يف الرتتيب فاإنه يلزمنا ح�سد 

نقاط من خارج الديار".
للعب  الطموح  اأن   " واأ�ــســاف 
نقاط  تلزمه  االأوىل  االأدوار 
يف ملعبنا وخارجه وال يختلف 
يطمح  فريق  كل  اأن  يف  اثنان 
�سورة  يف  االأوىل  االأدوار  للعب 
ت�سجيل  يــلــزمــه  مــثــال  ــكــاب  ال
داخل  �سواء  اإيجابية  نتائج 

ميكنه  ال  الأنه  الديار  خارج  اأو 
العام  الرتتيب  يف  يتقدم  اأن 
يف  بالفوز  االكــتــفــاء  ــال  ح يف 
ينطبق  ما  وهو  فقط،  قواعده 
اأنه  علينا نحن على الرغم من 
اإىل حد االآن هناك ا�ستقرار يف 
ترتيبنا حيث اأننا مل ننزل عن 
اجلوالت  منذ  الثالثة  املرتبة 
االأخري"  يف  املو�سم  من  االأوىل 

الفريق  مل�ستقبل  نظرته  وعن 
جدا  "متفائل  اأنــه  قائال  قــال 
من  واأطلب  الفريق  مب�ستقبل 
جانبه  اإىل  الوقوف  االأن�سار 
فــيــمــا تــبــقــى مـــن مــ�ــســوار يف 
يف  ينتظرنا  ما  الأن  البطولة، 
امل�ستقبل اأ�سعب بكثري من الذي 

مر به �سابقا"

تعرث فريق جمعية عني مليلة ع�سية اأم�ص 
ال�سيف  �سد  اأن�ساره  واأمــام  مبلعبه  االأول 
اجلولة  حل�ساب  مباراة  يف  املدية  اأوملبي 
الرابطة  بطولة  عمر  من  ع�سر  الثامنة 
عــودة  عــرفــت  والــتــي  االأوىل،  املــحــرتفــة 
التوهامي  ملعب خليفي  معقلها  اإىل  ال�سام 
الأن�سار  قويا  تــوافــدا  �سهد  الــذي  الزبري 
وللعودة  لفريقهم  املتعط�سني  اجلمعية 
بعد  ال�سمار  وت�سحيح  االإيجابية  للنتائج 
�سل�سلة من التعرثات التي الحقت احلمراء 

املليلية طيلة مرحلة الذهاب.
من  قوية  بــدايــة  املقابلة  وعــرفــت  هــذا 
يف  ثقلهم  بكل  رموا  الذين  املحليني  جانب 
الهجوم للو�سول ل�سباك الزوار وفك �سيفرة 
الهجومية  حمالتهم  لكن  مبكرا،  دفاعهم 
مل تكن فعالة لهز �سباك احلار�ص �سعيدي 
رفقاء  على  وفوت  منيعا  ح�سنا  كان  الذي 
الفر�ص  من  العديد  يحي   بن  الدين  زين 
القاطرة  لتوا�سل  للت�سجيل،  ال�سانحة 
دون  ــن  م �سغطها  للجمعية  ــة  ــي ــام االأم
الــزوار  اعتمد  الــذي  الــوقــت  جـــدوى، يف 

املحليني،  ملباغتة  املعاك�سة  الهجمات  على 
التعادل  بنتيجة  االأخري  اللقاء يف  لينتهي 
ال�سلبي، وهي النتيجة التي اأخلطت اأوراق 
اإيجاد �سالته جولة  الباحث عن  الفريق، 
املراكز  يف  يتخبط  وباتت  االأخــرى  تلوى 
اإذ يحتل  العام،  االأخرية من �سلم الرتتيب 

املركز 13 بر�سيد 19نقطة.

جمعية  اأن�سار  �سخط  ال�سياق،  ذات  ويف 
الفني  والطاقم  الالعبني  على  مليلة  عني 
وكذا االإدارة، م�ستنكرين النتائج ال�سلبية 
االأخرى،  بعد  التي تالحق فريقهم جولة 
كما طالبوا ب�سرورة اإيجاد احللول الإعادة 
بناء ع�سب الفريق لتحقيق الهدف املن�سود 

و�سمان البقاء.

تب�سه  احتاد  فريق  ت�سكيلة  عادت 
ا�ستفادتهم  بعد  التدريبات  جو  اإىل 
ــواجــهــة  مـــن يــــوم راحــــة عــقــب امل
من  الــكــنــاري  متكن  حيث  االأخـــرية 
بثنائية  وثــمــني  مهم  فــوز  حتقيق 
نــظــيــفــة عــلــى الــ�ــســيــف مــولــوديــة 
بثالث  ر�سيده  تدعيم  و  ق�سنطينة 
�سمحت  التي  النتيجة  وهــي  نقاط 
 25 اإىل  ر�سيدها  برفع  للت�سكيلة 
نقطة لت�سبح حتتل  املرتب ال�سابعة 
رفاق  و�سرع  لالعبني  الثقة  اأعاد  ما 
عوملي يف التح�سريات اجلدية حت�سبا 
�سباب  اأمـــام  املقبلة  اجلــولــة  للقاء 
باتنة يف داربي واعد ينتظره ع�ساق 

الكرة امل�ستديرة  �سيحت�سنه ملعب 
ال�سهيد �سفوحي بباتنة.

 و�سهدت ح�سة اال�ستئناف ظهرية 
لالعبني  جماعية  عـــودة  اأمــ�ــص 
حيث �سجل جميع التعداد امل�سكل 
للفريق تواجده يف التدريبات من 
حيثيات  تنفيذ  يف  ال�سروع  اأجــل 
خمططات الطاقم الفني الرامية 
ــة بــفــريــق الــ�ــســبــاب يف  ــاح ــالإط ل
املثالية  البداية  وجت�سيد  معقل 
موا�سلة  خالل  من  العودة  ملرحلة 
وا�ستغال  النقاط  املزيد من  ح�سد 

املعنويات العالية لالعبني.

العلمة  ملولودية  الرديف  الفريق  ي�ستقبل 
- اأقل من 21 �سنة - ال�سيف اإحتاد احلرا�ص 
الدور  اإطــار  يف  اليوم  اأم�سية  زوغــار  مبلعب 
اجلمهورية  كاأ�ص  مناف�سة  من  النهائي  ثمن 
اأ�سبال املدرب  يف هذا ال�سنف، حيث يبحث 
ربع  ــدور  ال اإىل  التاأهل  حتقيق  عن  �سابر 
متكن من جتاوز  الفريق  اأن  النهائي خا�سة 
عقبة االإحتاد يف لقاء البطولة الذي جرى 
كما  الفارطة،  اجلمعة  يوم  الفريقني  بني 
يف  بعيدا  الذهاب  هو  الفريق  رهــان  يبقى 
وهذا  اجلــاري  املو�سم  خالل  املناف�سة  هذه 
يف ظل االإمكانيات الكبرية املو�سوعة حتت 

ت�سرف النادي.
الثنائي  تاأهيل  من  الفريق  اإدارة  ومتكنت 
اجلديد يف هذا ال�سنف �سارف ودايل حيث 
مباراة  يف  امل�ساكة  مقدورهما  يف  �سيكون 
الكاأ�ص حيث يعول عليهما الطاقم الفني من 
اأجل امل�ساهمة يف حتقيق الفوز، ووعد مدرب 

حرا�ص الفريق الرديف عمار قلي ببذل كل 
األوان  ت�سريف  اأجل  من  الالزمة  املجهودات 
التاأهل  وحتقيق  املــبــاراة  هــذه  يف  الفريق 
ال�سنف،  املنجز يف هذا  العمل  للتاأكيد على 
وح�سب قلي فاإن الت�سكيلة جاهزة وتنتظر 
من  الفريق  اأن�سار  من  اجلماهريي  الدعم 
ملعب  مــدرجــات  على  بقوة  التوافد  خــالل 
زوغار من اأجل م�ساندة الت�سكيلة وحتفيزها 

على حتقيق التاأهل.
وعرفت تدريبات فريق االأكابر نهار االأم�ص 
هام�ص  على  زوغــار  مبلعب  االأن�سار  تواجد 
على  االإحتجاج  اأجل  من  االإ�ستئناف  ح�سة 
اأمام  مبلعبه  الفريق  تلقاها  التي  الهزمية 
اإحتاد احلرا�ص حيث طالب اجلمهور العلمي 
ت�سييع  لتفادي  �سريعا  التدارك  ب�سرورة 
اإىل  الفريق  تراجع  اأن  بعد  ال�سعود  ورقة 
تلم�سان  وداد  مع  منا�سفة  الثالثة  املرتبة 

بر�سيد 31 نقطة.

اأبدت اإدارة هالل �سلغوم العيد تخوفها من 
ظروف اال�ستقبال املنتظرة يف لقاء اجلولة 
الـ18 من بطولة الهواة الثاين والتي تعرف 
تنقل اأبناء ال�ساطو اإىل ق�سنطينة ملواجهة 
مبلعب  اجلــمــعــة  يـــوم  املحلية  ــوديــة  ــول امل
ال�سهيد رم�سان بن عبد املالك وهذا يف ظل 
بني  الذهاب  مباراة  عرفتها  التي  االأحداث 
اإدارة  وتاأمل  املظاهرات،  مبلعب  الفريقني 
عادية  بطريقة  االأمور  ت�سري  اأن  يف  الهالل 
بني الفريقني اجلارين وتفادي اأي اإنزالقات 

قد تخرج املباراة عن اإطارها الريا�سي.
يف  العيد  �سلغوم  هــالل  و�سعية  وتــاأزمــت 
املهددين  ثالث  النادي  بات  حيث  الرتتيب 

الفريق  تلقاها  التي  الهزمية  بعد  بالنزول 
حي  مو�سى،  فيالج  �سباب  اأمــام  ملعبه  على 
بتحقيق  ملزمني  غيموز  املدرب  اأ�سبال  بات 
االأ�سبوع  نهاية  مباراة  يف  اإيجابية  نتيجة 
اجلاري من اأجل اخلروج من منطقة اخلطر، 
لتحديد  فا�سلة  �ستكون  التي  املباراة  وهي 
م�ستقبل الطاقم الفني يف ظل االإحتجاجات 
اخليارات  بخ�سو�ص  االأن�سار  اأبداها  التي 
الفنية خالل املباراة الفارطة، وتاأمل اإدارة 
النادي يف عدم تعر�ص الفريق الأي عقوبات 
يتمكن  حتى  ــهــواة  ال رابــطــة  مــن  جــديــدة 
املباريات  يف  مناف�سيه  اإ�ستقبال  من  الفريق 

القادمة بح�سور اجلمهور.

�سل�سلة  توا�سلت 
ال�سلبية  النتائج 
ي�سجلها  الـــتـــي 
ــاب داخـــل  ــب ــس ــ� ال
�سيع  حيث  ــاره  دي
ثمينتني  نقطتني 
ــــوار  ــــس داخـــــــل اأ�
عبد  "عالق  ملعب 
اأمـــام  الرحمان" 
وهي  قاي�ص  �سباب 
اأدخلت  النتيجة 
الــفــريــق نــوعــا ما 

يف منطقة اخلطر وكان الكل يف حميط 
ال�سباب يعلق اآماال عري�سة على مباراة 
على  انــتــ�ــســار  ثـــاين  لتحقيق  قــايــ�ــص 
التوايل يف مرحلة العودة لكن ال �سيء 
حدث من ذلك القبيل واالأكرث من ذلك 
اأن الفريق وا�سل ت�سييع النقاط داخل 
نتائج  اأزمة  من  يعاين  فالفريق  الديار 
التعادل  نتيجة  وكانت  الديار  داخــل 
التي اآلت اإليها املباراة منطقية اإىل حد 
واملردود  جمرياتها  اإىل  بالنظر  بعيد 
التي  البي�ساء  الت�سكيلة  قّدمته  الذي 
فخالل  خمــتــلــفــني  بــوجــهــني  ظــهــرت 
االإطـــار  خـــارج  كــانــت  االأول  الــ�ــســوط 
الزائر  للفريق  املبادرة  زمــام  وتركت 
منذ  منطقه  فــر�ــص  مــن  متــّكــن  الـــذي 
الوجه  فاإن  املتتبعني  وح�سب  البداية 
الذي ظهرت به ت�سكيلة املدرب كابري 
يف اللقاء االأخري ال يعك�ص و�سعيتها يف 

الرتتيب  جدول 
جعل  مــــا  وهـــــو 
يوؤكدون  هــوؤالء 
الفريق  اأن  على 
ــــــــذي يـــريـــد  ال
مرتبة  احتالل 
مــــتــــقــــدمــــة يف 
العام  الــرتتــيــب 
ال  اأن  يــــجــــب 
النقاط  ي�سيع 

داخل ميدانه.
التاألق  موا�سلة 
ــعــزز احلــظــوظ لو  خـــارج الــقــواعــد ُي
التي  الــلــقــاءات  يف  ال�سباب  ينتف�ص 
من  بــدايــة  القواعد  ــارج  خ يخو�سها 
من  يرفع  فذلك  مو�سى،  فيالج  مباراة 
حظوظه  ويــدعــم  كــثــريا  معنوياته 
للتقدم يف الرتتيب خا�سة اإذا ما متكن 
ــرى  اأخ بنقاط  الر�سيد  تدعيم  مــن 
يح�سن  فال�سباب  القواعد  خــارج  من 
يف  ال�سباب  مهمة  تكون  ولن  التفاو�ص 
حتقيق مبتغاه يف اللقاءات املتبقية من 
البطولة باالأمر الهني بل تتطلب بذل 
ت�سحيات كبرية ويبقى ال�سغل ال�ساغل 
لل�سالحف يف الوقت الراهن هو مباراة 
كل  فيها  �ــســيــوظــفــون  الــتــي  الــفــيــالج 
الأن  الثالث،  نقاطها  النتزاع  اأوراقهم 
اأزمة  التعرث فيها �سريهن �سيدخلهم يف 
الهدف  حتقيق  يف  حظوظهم  ويرهن 

امل�سطر.
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�شباب باتنة

جمعية عني مليلة 

هالل �شلغوم �لعيد �إحتاد تب�شة

مولودية �لعلمة 

�شباب عني فكرون

و�صنعمل  علينا  اأثرت  الكثرية  "الغيابات 
على العودة بقوة يف اجلوالت القادمة"

تاأزما تزداد  والو�صعية  مبعقلها  "ال�صام" تتعرث 

"الكاب" مواجهة  قبل  عالية  مبعنويات  تدريباته  "الكناري" ي�صتاأنف 

ع. العاي�ص

عبد الهادي. ب

ع. ب

اأحمد اأمني. ب

اأمري.ج

اأحمد اأمني. ب

نزيف النقاط داخل الديار يتوا�صل املدرب م�صطفى عقون :
والطاقم الفني واالإداري يف حرية

رديف البابية يبحث عن
 ورقة التاأهل اأمام ال�صفراء

االإدارة متخوفة من ظروف اال�صتقبال يف ق�صنطينة
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كرة اليد 

الق�ضم املمتاز)رجال( 

العاتر  بــئــر  فــرفــو�ــص  فــريــق  متــكــن 
لرابطة   اجلهوية  بطولة  يف  النا�سط 
يف  بقوة  العودة  من  اجلهوية  عنابة 
اجلوالت االأخرية من بطولة اجلهوي 
بعد  خا�سة  عنابة  لرابطة  االأول 
اأمــام فريق  اأن فــاز بــداربــي الــواليــة 
اأوملــبــي الــونــزة يف اجلــولــة االأخـــرية 
مقابل  هدفني  بنتيجة  الديار  خــارج 
هــدف واحـــد ويــعــد هــذا الــفــوز مهم 
جاب  املتاألق  احلــار�ــص  لرفقاء  جــدا 
اخلري �سمحت له مبراقبة ال�سباق عن 
نقاط   5 اإىل  الفارق  وتقلي�ص  قــرب 
خط  ويعد  الطارف  �سباب  الرائد  عن 
من  العاتر  بئر  فرفو�ص  فريق  هجوم 
مرحلة  خــالل  اخلطوط  اأح�سن  بني 
و�سيكون  هدفا   33 بت�سجيله  الذهاب 

مرحلة  خالل  مطالبا  فرفو�ص  فريق 
النتائج  �سل�سلة  مبوا�سلة  ــودة  ــع ال
الهدف  حتقيق  اأجــل  من  االيجابية 
حتت  االإدارة  ر�سمته  الـــذي  االأول 
رابحي عبد اهلل قبل  الرئي�ص  قيادة 

حتقيق  ــو  وه اجلـــري  املو�سم  بــدايــة 
ال�سعود.

وت�سارعت االأحداث يف بيت فرفو�ص 
بئر العاتر حيث عرفت تغيريات على 
م�ستوى العار�سة الفنية بعد  مغادرة 
ــاد  فــريــق احت اإىل  الــ�ــســابــق  املــــدرب 
باملدرب  االإ�ستنجاد  مت  حيث  تب�سة 
راآهم يو�سف  لالإ�سراف على العار�سة 
املغادر  للمدرب  خلفا  للفريق  الفنية 
راآهم  للمدرب  و�سبق  قي�ص  �سويفية 
اأ�سرف على تدريب فرفو�ص خالل  اأن 
املوا�سم املا�سية وبا�سر املدرب اجلديد 
على  اأ�سرافه  خالل  من  عمله  القدمي 
اأين  للت�سكيلة  تدريبية  ح�سة  اأول 
التح�سريات  اأجواء  يف  مبا�سرة  دخل 

بعد اأن قدمته االإدارة اإىل الالعبني.

فريق  العــب  االإن�سباط  جلنة  عاقبت 
الالعب  اأفـــــوراج  ـــارك  ب الــ�ــســد  جمعية 
من  بــالل  وقاب�سي  الــديــن  ن�سر  �سديرة 
مباريات  بثالث  اإي�سمول  احتــاد  فريق 
نافذة وبوزيد �سمري من جمعي ال�سد بارك 

اأفوراج مببارتني نافذتني.
لفريق  الــعــام  االأمـــني  اللجة  ــت  ــف واأوق
مولودية وادي ال�سعبة ب�ستة اأ�سهر نافذة 
و5 اآالف دينار غرامة مالية ب�سبب �ستمه 
جمعت  التي  املقابلة  خــالل  للر�سميني 
ومولودية  التوتة  عــني  قــدمــاء  فريقي 
االإن�سباط  جلنة  و�سربت  ال�سعبة  وادي 
كا�ستال  فريق  العب  اأوقفت  حيث  بقوة 

بثماين  ر�ـــســـوان  اأوملـــــان  الــعــابــد  ثنية 
بـ  تقدر  مالية  وغرامة  نافذة  مباريات 
اعتدائه  حماولة  ب�سبب  دينار  اآالف   5
على الر�سميني يف نهاية اللقاء اأمام فريق 
غرامات  �سلطت  كما  الدي�ص  دوار  اأحالم 
تقدر  تيمقاد  احتاد  فريق  حق  يف  مالية 
املقذوفات  رمــي  ب�سبب  دينار  اآالف   5 بـ 
خ�سائر  اإحــداث  دون  امليدان  اأٍر�سة  فوق 
الت�سرفات  �سوء  ب�سبب  دينار  اآالف  و5 
املقابلة  طيلة  الر�سميني  جتاه  اجلمهور 
تطبق  قبل  للفريق  ــذار  اإن اأول  وتوجيه 

عقوبة حرمانه من اأن�ساره.
من جانب اآخر اأوقفت العب جنم بيطام 

لبيد حميدة باأربع لقاءات نافذة و5 اآالف 
دينار ب�سبب �ستم الر�سميني والعب وفاق 
ثنية العابد عمري عبد النا�سر مببارتني 
نقاط  االإن�سباط  جلنة  ومنحت  نافذتني 
ال�سد  وجمعية  بوزينة  �سباب  مــبــاراة 
ب�سبب   0  /  3 بـ  لل�سباب  اأفـــوارج  بــارك 
غياب اجلمعية مع خ�سم ثالث نقاط من 
اآالف   5 بـ  تقدر  مالية  وغرامة  الر�سيد 
دينار وبخ�سو�ص لقاء مولودية ف�سدي�ص 
االإمني  اإيقاف  الدي�ص فقد مت  وفتح دوار 
اأ�سهر  ب�ستة  مهدي  ريغي  للمولودية  العم 
ب�سبب  دينار  اآالف   5 بـ  وتغرميه  نافذة 

�ستمه الر�سميني.

ــي  يــ�ــســري الــــنــــادي الــريــا�ــس
بخطى  ــت،  ــم ــاخل ت م�ستقبل 
اإىل  ــود  ــع ــس ــ� ال ــو  ــح ن ــة  ــت ــاب ث
الق�سم ال�سريف ـ باتنة ـ، يف ظل 
التي  املبهرة  العرو�ص  توا�سل 
الفريق ب�سنفيه  اأبناء  يقدمها 
و"االأكابر"،  "االأ�ساغر" 
االأول  املــركــزيــن  باحتاللهما 

والثاين.
ال�سنة  تاأ�س�ص  الــذي  الفريق 
برفقة  ي�سعى  فقط،  الفارطة 
الربوز  اإىل  اجلــديــدة  اإدارتـــه 
ال�سعود  وحتقيق  املو�سم  هــذا 
حيث  االإمكانيـات،  غياب  رغم 

الثاين  املــركــز  ــره  ــاب اأك يحتل 
حني  يف  نــقــطــة،   19 بر�سيد 
االأول  املركز  االأ�ساغـر  يحتل 
اأي  وبــدون  نقطة   28 بر�سيد 

جميع  يف  فـــوزه  بعد  هــزميــة، 
داخــل  لعبها  الــتــي  مــبــاريــاتــه 
املهارات  بف�سل  الديار،  وخارج 
رغم  العــبــوه  بها  يتمتع  التي 

وغياب  جهة  مــن  �سنهم  �سغر 
اخلربة من جهة اأخرى.

تاأتي هذه النتائج االإيجابية 
ال�سيئة  الــو�ــســعــيــة  ظـــل  يف 
تزال  ال  الذي  البلدي  للملعب 
للعديد  خالفا  ترابية  اأر�سية 
ـــرق االأخـــــــرى الــتــي  ـــف ـــن ال م
فوق  �سيوفها  فــيــه  ت�ستقبل 
ا�سطناعيا  مع�سو�سبة  اأر�سيات 
ــتــفــادة مــالعــبــهــا من  بــعــد ا�ــس
بالع�سب  لتك�سيتها  م�ساريع 
اال�سطناعي، ما ي�ساعدها اأكرث 
على لعب كرة جميلة ودون اأي 

خوف من االإ�سابات.

دو" 9  "الكاراتي  لريا�سة  باتنة  رابطة  اإفتكت 
الوطنية  البطولة  يف  املعادن  خمتلف  من  األقاب 
جرت  والتي  كاطا،  تخ�س�ص  واالأوا�سط  لالأ�سبال 
باملركب  الريا�سات  متعددة  بالقاعة  فعالياتها 
املن�سرم،  االأ�سبوع  نهاية  نوفمرب  اأول  الريا�سي 
ومن   ، نادي   178 ميثلون  ريا�سي   701 مب�ساركة 
34 رابطة والئية، هذا وعرفت البطولة مناف�سة 
�سر�سة بني الريا�سيني �سواء يف االأدوار االإق�سائية 

اأو يف النهائيات.
باتنة  لوالية  االألقاب  ح�سد  على  وتــداول  هذا 
كل من ريا�سيو نادي الوفاق الريا�سي الذي افتك4 
ميداليات يف منها "كاطا فردي وكاطا جماعي" يف 
اأي�سا، كما  األقاب   4 بـ  اأول نوفمرب  حني توج نادي 
مبيدالية  باتنة  الريا�سي  الــرجــاء  ــادي  ن تــوج 
املرتبة  باتنة  رابــطــة  بــذلــك  لـتحتل  واحـــدة، 
3 ف�سية و3  3 ذهبية  9 ميداليات منها  االأوىل بـ 

برونزية، وجاءت يف املرتبة الثانية رابطة تيزي 
وزو بـ 5 األقاب، ويف املرتبة الثالثة رابطة اجلزائر 

العا�سمة بـ 7 األقاب ولتليها بجاية بـ ميداليتني.
الوطنية  الوطنية  البطولة  اأن  بالذكر  جدير 
اأ�سرف عليها رئي�ص الفيدرالية الوطنية للكاراتي 
قبل  من  االآخــر  هو  ُكــرم  الــذي  �سليمان،  م�سدوي 
اأب  مفتاح  عمار  املدرب  �ساأن  �ساأنه  باتنة،  رابطة 
الكاراتي االأورا�سي وكذا املناجري العام لالإحتادية 

اجلزائرية للكاراتي اأيت ابراهي خي�سر.
االأندية  وتبا�سر  البطولة  هذه  فعاليات  لتختتم 
الباتنية حت�سرياتها للبطوالت القادمة يف خمتلف 
االأخرى،  لالأ�سناف  وكيميتي  كاطا  التخ�س�سات 
مطلع  اإجراءها  املزمع  اأوا�سط  �سنف  راأ�سها  وعلى 
�سهر فيفري القادم مبدينة وادي �سوف، على اأمل 
ويعيدون  طيبة  نتائجا  باتنة  ممثلي  يحقق  اأن 

الكاراتي الباتني للواجهة.

متكن �سباب بئر العر�ص من حتقيق 
االأوىل  اجلــولــة  لــقــاء  يف  املــفــاجــاأة 
بني  ما  لبطولة  االإيـــاب  مرحلة  من 
الو�سطى  املــجــمــوعــة  الـــرابـــطـــات 
ال�سرقية وذال بعد اأن متكن من فر�ص 
اأوملبي  التعادل على مت�سدر الرتتيب 
العنا�سر مبلعب هذا االأخري بنتيجة 
النتيجة  وهــي  �سبكة،  كل  يف  هــدف 
التي تعترب مفاجئة بالنظر للظروف 
التي عا�سها الفريق قبل اللقاء حيث 
اأخر  يف  العا�سمة  اإىل  ال�سباب  تنقل 
التي  االإدارية  امل�ساكل  ب�سبب  حلظة 
اأ�سابيع  النادي منذ عدة  يعاين منها 
فريق  ال�سابق  الرئي�ص  اإ�ستقالة  بعد 
حار�ص، ورفع ال�سباب ر�سيده اإىل 16 
13 حيث يبقى من  نقطة يف املرتبة 

بني الفرق املهددة بال�سقوط.

اإقامة  ال�سعيد االإداري تقرر  وعلى 
للنادي  جديدة  اإنتخابية  جمعية 
اأجل  من  ال�سبت  يوم  للفريق  الهاوي 
اأن  اإختيار رئي�ص جديد للفريق بعد 
مت فتح باب الرت�سيحات جمددا اأمام 
الراغبني يف خالفة الرئي�ص ال�سابق 
اأي  ــص، ويف حــال عــدم تــقــدم  ــار� ح
تعيني  نحو  ت�سري  االأمــور  فاإن  مر�سح 
حل  مع  النادي  لت�سيري  "ديركتوار" 
العامة  للجمعية  احلالية  الرتكيبة 
وفق  جــديــد  مــن  ت�سكيلها  ــــادة  واإع
ياأمل  الذي  الوقت  يف  وذا  القوانني، 
امل�سكل  حل  يف  ال�سباب  اأن�سار  فيه 
لتفادي  ممكن  وقت  اأقرب  يف  القائم 
تاأزم الو�سعية يف ظل ال�سراع الكبري 

على تفادي ال�سقوط هذا املو�سم.

متكن فريق منام�سةال�سريعة من ب�سط 
البطولة  جمــريــات  على  �سيطرتهم 
بعد  تب�سة  واليــة  لرابطة  ال�سرفية 
مرحلة  بلقب  ال�سفر  مــن  متــكــن  اأن 
نقطة   30 نقاط  مبجموعة  الــذهــاب 
وعلى  وا�ستحقاق   جــدارة  عن  مكنته 
مطارديه  ــرب  اأق من  نقاط  ــع  اأرب بعد 

ومولودية  العوينات  مولودية  فريقي 
مببا�سرة  له  ما�سي�سمح  وهذا  الكويف 
اأن  خا�سة  باأريحية  العودة  مرحلة  
التناف�ص �سي�ستد اأكرث بني اأ�سحاب مما 
الذي  منام�سة  ماأمورية  من  ي�سعب  قد 
لبعث  الــفــرق  ــل  اأج مــن  هدفا  �سيكون 

ال�سراع  حول لقب البطولة.

الونزة  اأوملــبــي  فريق  نتائج  تراجعت 
بعد  البطولة   من  االأخــري  يف اجلــوالت 
ـــوالت  ــة يف اجل ــوي ــة ق ــالق ــط حــقــق ان
ال�سائقة  اأن  غري  البطولة  من  االأوىل 
كان  الفريق  فيها  يتخبط  التي  املالية 
اإ�سافة  الفريق  على  ال�سلبي  االأثــر  لها 
ملعب  يف  ي�ستقبل  ال  االأوملــبــي  اأن  اإىل 
تاأهيل  عدم  ب�سبب  بالونزة  فرباير   24
املالعب  تاأهيل  جلنة  قبل  مــن  ملعبه 
اأثر  اجلهوية  لعنابه  اجلهوية  لرابطة 
 13 املرتب  يف  اأنــهــاه  ايل  م�سواره  على 
نتائج  وهــي  نقطة   13 نقاط  مبجموع 
متوا�سعة جدا قد تع�سف اإىل اجلهوي 
الثاين يف حال عدم ا�ستدراكه لو�سعيته 

وت�سحيح اأخطائه.
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كو�صيلني:

قال تقرير �سحفي، اإن ريال مدريد، 
ي�ستهدف العبا جديدا من مان�س�سرت 
دياز،  اإبراهيم  �سم  بعدما  �سيتي، 
يناير  يف  االإجنــلــيــزي،  الــنــادي  من 

اجلاري.
ميل"  "ديلي  �ــســحــيــفــة  وقـــالـــت 
مــدريــد  ــــال  ري اإن  ــيــة،  الــربيــطــان
الربتغايل  ــع  م للتعاقد  يخطط 
ــاب  ــع ـــاردو �ــســيــلــفــا، �ــســانــع األ ـــرن ب

مان�س�سرت �سيتي.
برناردو  اأن  مدريد  ــال  ري ويعتقد 
�سيلفا، �سيكون اأكرث اإبداًعا يف خط 
هجوم الفريق خالل الفرتة املقبلة، 
نظًرا لتاألقه الالفت مع ال�سيتي هذا 

املو�سم.
ويتبقى لالعب الربتغايل 3 �سنوات 

مان�س�سرت  مــع  ــده  ــق ع يف  ونــ�ــســف 
م�سطًرا  االأخـــري  و�سيكون  �سيتي، 
االآن للدخول يف مفاو�سات لتجديد 
من  ــا  ــوًف خ �سيلفا  عــقــد  وحتــ�ــســني 

اإغراءات ريال مدريد.
ويرى بيب غوارديوال، املدير الفني 
�سيلفا  برناردو  اأن  �سيتي،  ملان�س�سرت 
الوريث  هــو  عــاًمــا،  الـ24  �ساحب 
ال�سرعي لزميله يف الفريق ديفيد 

�سيلفا �ساحب الـ33 عاًما.
ان�سم  �سيلفا  برناردو  اأن  اإىل  ي�سار 
�سيف  يف  �سيتي  مان�س�سرت  اإىل 
مليون   43.5 مقابل   2017 عــام 
ـــا مـــن مــونــاكــو  ـــادًم ــنــي ق ــي ــرتل ــس اإ�

الفرن�سي.
م�ساعيه  مــدريــد  ـــال  ري ويــوا�ــســل 

احلثيثة من اأجل حت�سني جودة 
االنتقاالت  فـــرتة  خـــالل  الــفــريــق 
ــــك بعد  املــقــبــلــة، وذل الــ�ــســيــفــيــة 
املو�سم عقب  م�ستواه هذا  انخفا�ص 
اإىل  رونــالــدو  كري�ستيانو  رحــيــل 

جوفنتو�ص.
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هيمنت نتائج مناف�سات اجلولة الـ 
اأم�ص  ال�سادرة  اأملانيا  �سحف  على  البوند�سليغا  من   18

اليبزيغ  على  اأر�سه  خارج  دورمتوند  بورو�سيا  فوز  راأ�سها  وعلى 
بهدف نظيف، اأم�ص ال�سبت.

واأبرزت �سحيفة "بيلد" عرب غالفها، انت�سار دورمتوند، حيث 
ركزت على تاألق البلجيكي اأك�سيل 
فيت�سل، الذي جنح يف هز �سباك 
�ساروخية،  بت�سديدة  اليبزيغ 
نقاط  الفي�ستيفال  اأ�سود  منحت 

الفوز.
 
 

من  م�سادة  "هجمة  بعنوان  فخرجت   "WAZ" �سحيفة  اأما 
تو�سيع  يف  بورو�سيا  لنجاح  اإ�سارة  يف  بايرن"،  �سد  دورمتوند 

الفارق مع البافاري جمدًدا اإىل 6 نقاط.

واألقت �سحيفة "كيكر" ال�سوء، على نتائج مباريات اجلولة الـ18 بالبوند�سليغا بعنوان "دورمتوند 
يتقدم.. دراما يف �ستوجتارت.. وفوز ليفركوزن يف ظهور بو�ص االأول".

واهتمت ال�سحيفة مبوا�سلة دورمتوند ت�سدره للبوند�سليغا بعد اإ�سقاط اليبزيج، اإىل 
جانب اإثارة مباراة �ستوجتارت اأمام ماينز، التي انتهت بفوز االأخري )2-3(، 

اجلديد  مدربه  قيادة  حتت  ليفركوزن،  باير  النت�سار  باالإ�سافة 
بيرت بو�ص، على فرايبورج )1-3(.

�صحف اأملانيا 
ُتربز هجمة 

دورمتوند �صد 
بايرن ميونخ

 ال�صحافة معـــــــــــــــــــــــر�ض

توقعه  ليفربول،  مــدرب  كلوب،  يورغن  االأملـــاين  اأكــد 
يوم  اأقيمت  التي  باال�ص،  كري�ستال  مباراة  ل�سعوبة 
بالربميريليغ،  الـ23  اجلولة  مناف�سات  �سمن  ال�سبت، 

وانتهت بفوز الريدز 3-4.
�سي"  بي  "بي  �سبكة  نقلتها  ت�سريحات  يف  كلوب،  وقال 
�سعبة،  �ستكون  املــبــاراة  اأن  نعرف  "كنا  املــبــاراة:  بعد 
اأمــام  جــيــًدا  اأداء  يــقــدم  كــعــادتــه  بــاال�ــص  كري�ستال 
ليفربول، ومع اللياقة البدنية كان وا�سًحا اأن املواجهة 
يف  جــًدا  جيدون  "هم  واأ�ــســاف:  ب�سهولة"،  حت�سم  لن 
م�ستوى  �ساحب  العب  زاها  ويلفريد  املرتدة،  الهجمة 
عاٍل، ويتميز يف موقف العب �سد العب، وكان علينا اأن 

نبقى اإيجابني".
وتابع: "حاولنا ال�سيطرة على املباراة ولكننا مل نتمتع 
ال�سغرية،  امل�ساحات  يف  اللعب  حاولنا  لذلك  بال�سرب، 
ارتكابه  مت  خطاأ  هناك  كان  الثاين  الهدف  اأن  واأعتقد 

�سد فان ديك، ولكن نحن كنا حمظوظني باإحراز الهدف 
و�سلنا  االآن  نحن  رائعة،  "النتيجة  ووا�سل:  الثالث"، 
واأنا  مهم  رقم  هذا  جنوين،  اأمر  وهو   ،60 النقطة  اإىل 
فخور به، واالآن لدينا بع�ص االأيام من اأجل اال�ست�سفاء 
من االإرهاق"، واأخرًيا علق كلوب على تاألق حممد �سالح 
هو  ب�ساطة  "بكل  قائاًل:  املباراة،  يف  لهدفني  واإحــرازه 

العب عاملي".

اآر�سنال، االأمل جلماهري  اإميري، مدرب  اأوناي  منح 
ديني�ص  مع  التعاقد  يحاول  النادي  بــاأن  فريقه 
كانون  يناير/  خــالل  بر�سلونة،  العــب  �سواريز، 

الثاين احلايل.
النادي  اأن  بريطانية،  اإعـــالم  و�سائل  وذكـــرت 
االإجنليزي عازم على �سم الالعب االإ�سباين البالغ 
عمره 25 عاما، والذي �سبق له اللعب حتت قيادة 

اإميري يف اإ�سبيلية.
الرواتب  ب�سبب  الكايف  املال  ميلك  ال  اآر�سنال  لكن 
الكبرية للفريق حاليا، وهو ما يعني اإمكانية �سمه 

على �سبيل االإعارة.
الفوز  بعد  ال�سحفي  املوؤمتر  خالل  اإميري  ورف�ص 
عن  االإجابة  ــدوري  ال يف  ت�سيل�سي  على   ،)0-2(

�سوؤال ب�ساأن اقرتاب فريقه من �سم �سواريز.
لكنه اأ�ساف "اأعلم اأن النادي يعمل على احتماالت 
االأ�سهر  مـــدار  على  �ست�ساعدنا  ــل  وه خمتلفة، 

االأربعة املقبلة يف املناف�سة".
�سيكون  هل  بو�سوح،  �سوؤاله  عند  اإميــري  واأجــاب 

غرميه  يواجه  عندما  فريقه  ت�سكيلة  يف  �سواريز 
مان�س�سرت يونايتد، يف الدور الرابع لكاأ�ص االحتاد 
25 يناير، باأنه �سيكون �سعيدا لو  االإجنليزي يوم 

عزز الالعب ت�سكيلته.
جاء  ولو  �سعبة  انتقاالت  فرتة  اأنها  "اأعلم  وقال 
لكن  �سعيدا.  �ساأكون  م�ساعدتنا  اأجــل  من  العــب 

النادي يقوم بهذا ويجب علي االنتظار".
وزاد �سواريز من تكهنات انتقاله اإىل لندن، عندما 
يف  اآر�ــســنــال  ن�سره  مبــا  االإعــجــاب  زر  على  �سغط 

ح�سابه باإن�ستغرام حول الفوز على ت�سيل�سي.
املكونة  ت�سكيلته  خارج  الالعب  بر�سلونة  وترك 
24 العبا، قبل مواجهة ليجاني�ص يف الدوري  من 

االإ�سباين.
خط  يف  اإميري  لغز  حل  يف  �سواريز  ي�ساعد  ورمبا 
و�سط فريقه، اإذ ال يبدو اأنه يف�سل اإ�سراك م�سعود 
الت�سكيلة  يف  االأملــاين  الالعب  ظهر  بعدما  اأوزيــل 
املمتاز  الــدوري  يف  فقط  مباراة   12 يف  االأ�سا�سية 

هذا املو�سم.

اأهمية  على  كو�سيلني،  لوران  اآر�سنال،  قائد  �سدد 
الفوز اأمام ت�سيل�سي )2-0(، يف قمة اجلولة الـ23 

من الربميريليغ.
الثاين،  فريقه  هدف  �سجل  الذي  كو�سيلني،  وقال 
"اليوم  �سبورت":  تي  ل�سبكة"بي  ت�سريحات  يف 
املا�سي  االأ�سبوع  االأخطاء  ارتكبنا  للفوز،  احتجنا 
 6 مــن  الــيــوم كانت  ومــبــاراة  هـــام(،  ـــام و�ست  )اأم
عن  �سنبتعد  كنا  اللقاء،  هذا  خ�سرنا  لو  نقاط.. 

ت�سيل�سي بفارق 9 نقاط".
ت�سيل�سي،  مع  نقاط  لـ3  الــفــارق  اجلــانــرز  و�سيق 
�ساحب املركز الرابع، بعد هذا الفوز، حيث اأ�سبح 
ر�سيدهم 44 نقطة، يف املركز اخلام�ص، مقابل 47 

نقطة للبلوز.
اأحد  على  ال�سباق  يف  زلنا  "ما  الفرن�سي:  واأ�ساف 
اليوم  االلتزام  اأن  اأعتقد  االأوىل،  االأربعة  املراكز 

كان رائعا، من قبل جميع ال�سباب".
من�سي  اأن  نريد  التي  الطريقة  "اأظهرنا  ووا�سل: 

بها قدًما.. من اجليد اأن نلعب بهذا ال�سكل، الأنه يف 
كرة القدم لي�ص �سهال اأن حتقق الفوز".

وعن هدفه يف مرمى ت�سيل�سي، قال كو�سيلني: "اأنا 
وعندما  للفريق..  مهم  اأمر  الأنه  بالت�سجيل  �سعيد 
نتحدث عن ال�سباك النظيفة، فاإن االأمر ال يتعلق 
اأننا  للجميع  اأظــهــرنــا  الــيــوم  بــاملــدافــعــني..  فقط 
ما  وهذا  اأي�سا،  بجد  يعملون  املهاجمون  متحدون، 

ي�ساعد بقية الفريق".

االإجنليزي  الالعب  رف�ص  �سحفي،عن  تقرير  ك�سف 
العب  اأودوي،  هــود�ــســون  ــوم  ــال ك الــ�ــســاب 

ت�سيل�سي، الأحدث عرو�ص البلوز من اأجل 
متديد عقده.

ميل"  "ديلي  �ــســحــيــفــة  وقـــالـــت 
رف�ص  اأودوي  اإن  الــربيــطــانــيــة، 
راتبا  مبنحه  ت�سيل�سي  من  ا  عر�سً
جنيه  األــف   85 قــدره  اأ�سبوعيا 
ــيــنــي، وذلــــك مـــن اأجـــل  اإ�ــســرتل
ميونخ  ــرن  ــاي ب اإىل  ــقــال  ــت االن

االأملاين.
اأن فر�سة تطوره  اأودوي   ويرى 

اأف�سل،  �ستكون  ميونخ  بايرن  يف 
مع  كــثــرًيا  ي�سارك  ال  اأنـــه  حيث 
البلوز منذ بداية املو�سم احلايل.

واأ�سارت تقارير اإىل اأن بايرن ميونخ 
قدم اأكرث من عر�ص ل�سم الالعب من 

مليون   35 بقيمة  اآخرها  كان  ت�سيل�سي، 

االآن  حتى  يحاول  االإجنليزي  النادي  لكن  اإ�سرتليني، 
اإقناع الالعب بالبقاء.

ولفتت ال�سحيفة اإىل اأن بايرن ميونخ �سوف 
يقدم لالعب القمي�ص رقم 10 واخلا�ص 
والذي  روبن،  اآريني  بالهولندي  حالًيا 
�سريحل عن الفريق البافاري بنهاية 

املو�سم احلايل.
اأعماله  ووكالء  اأودوي  اأن  واأكــدت 
اأبلغوا اإدارة ت�سيل�سي اأن املال لي�ص 

�سببا للبقاء.
ويف حال مل ينتقل اأودوي يف فرتة 
فمن  للبايرن،  احلالية  االنتقاالت 
ال�سيف  حتى  ا�ستمراره  املتوقع 
ان�سمامه  فــر�ــص  وقتها  لتتزايد 
واأن  خا�سة  البافاري،  الــنــادي  اإىل 
ت�سيل�سي قد ي�سطر لبيعه قبل رحيله 
موعــــد   ،2020 عــام  �سيف  يف  جماًنا 

انتهاء عقده احلايل مع  البلوز.

االإجنليزي،  يونايتد  مان�س�سرت  دخل 
من  مدريد،  ريال  مع  قوية  مناف�سة  يف 
اأجل الفوز بخدمات �سخرة بورتو، يف 
"ديلي  �سحيفة  وقالت  املقبل،  ال�سيف 
مدريد  ريــال  اإن  الربيطانية،  ميل" 
اأبرم اتفاًقا �سفهًيا مع الربازيلي اإيدير 
مان�س�سرت  لكن  بورتو،  العب  ميليتاو، 
يف  الالعب  مع  التعاقد  يريد  يونايتد 

الفرتة املقبلة.
مراكز  عــدة  يف  اللعب  مليليتاو  وميكن 
اللعب  على  لقدرته  اإ�سافة  الدفاع  يف 
العديد  اإعجاب  اأثــار  وقد  الو�سط،  يف 
�سيتي  مان�س�سرت  مــثــل  االأنـــديـــة  ــن  م
ــون،  ــرت ــف واإي ولــيــفــربــول  وت�سيل�سي 
عقد  يف  جزائًيا  �سرًطا  بورتو  وو�سع 
جنيه  مليون   45 اإىل  ي�سل  الــالعــب 
اإ�سرتليني، �سريتفع اإىل 70 مليون بعد 
مان�س�سرت  ويرغب  املقبل،  جويلية   15
يف  الدفاعية  جبهته  بتعزيز  يونايتد 
ظل توقعات رحيل بع�ص الالعبني مثل 

االإكوادوري اأنطونيو فالن�سيا.



اأمن �صطيف يطلق حملة حت�صي�صية 
حول ال�صالمة املرورية
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احلقائب  ثقل  هاج�ص  اأن  يبدو 
ــل بداية  ك ــع  م يــعــود  املــدر�ــســيــة 
وي�ستمر  جــديــدة  درا�ــســيــة  �سنة 
طيلة العام الدرا�سي دون اإمكانية 
اخلطري  الو�سع  هــذا  يف  التحكم 
ــار جميع  اإحــ�ــس ــرورة  ــ�ــس ل نــظــرا 
باملواد  املتعلقة  املدر�سية  االأدوات 
الدرا�سي  الربنامج  �سمن  املدرجة 
ــذا فــــاإن االأطــفــال  ــه لــكــل يــــوم، ل
احلقائب  حــمــل  اإىل  يــ�ــســطــرون 
ــص  ــ� ــراري ــك املــثــقــلــة بــالــكــتــب وال
وخمتلف االأدوات املدر�سية، والتي 
ال�سغرية،  اأوزانــهــم  من  اأكــرث  تــزن 
حمل  مت  اإذا  يـــوؤدي  الــذي  االأمـــر 
طويلة  ــرتات  ــف ل احلــقــائــب  هـــذه 
�سحية  اأ�سرار  اإىل  يومي  وب�سكل 
بــالــغــة اخلـــطـــورة خــا�ــســة على 
الفقري  والعمود  الظهر  م�ستوى 
ــا  اآالًم ت�ساحبها  حيث  حتــديــدا، 
االأمــد  طويلة  وم�سكالت  مزمنة 
الرقبة  مــن  املمتدة  الفقرات  يف 
ــاإن  ف لــذلــك  الــظــهــر،  اأ�ــســفــل  اإىل 
واملخت�سني  االأطــبــاء  من  العديد 

عدم  على  وي�سددون  ين�سحون 
 10 اأكرث من  حمل االأطفال 

باملائة من اأوزان اأج�سامهم، 
ا�ستخدامهم  �ــســرورة  مــع 
باأحزمة  املزودة  للحقائب 
الــكــتــفــني فهي  ـــال  ِك عــلــى 

من  ــزء  ج نقل  يف  ت�ساعد 
البطن،  اإىل  الــظــهــر  ثــقــل 

ي�سمى  مــا  يــحــدث  وبــالــتــايل 
اجل�سد  م�ستوى  على  بالتوازن 

اأمــا  تــنــعــدم،  اأو  االأ�ـــســـرار  فتقل 
بالن�سبة لالأطفال الذين يرافقهم 
اأولياءهم اإىل املدار�ص ب�سكل دائم 
املرافق  الــوالــد  يقوم  اأن  فيف�سل 
بحمل احلقيبة عو�ص االبن، هذا 
االأمر �سيمنع التلميذ من التعر�ص 

الأية م�ساكل �سحية.
اأما احلقيبة التي تو�سع على كتف 
ا�ستخدامها  منع  مت  فقد  واحـــد 
ــاء،  االأطــب ــرف  ط مــن  كلي  ب�سكل 
واالأ�سد  �سررا  االأكرث  تعترب  الأنها 
وذلك  الطفل،  ج�سد  على  خطورة 
لينة،  تكون  الطفل  اأربــطــة  الأن 

فيميل 
نـــــحـــــو 

جـــــــانـــــــب 
اأكرث من االآخر، 

ـــا يــتــ�ــســبــب له  مم
على  اعــــوجــــاج  يف 

مـــ�ـــســـتـــوى الـــعـــمـــود 
اأما  م�ستقبال،  الفقري 

احلقيبة التي حتمل على 

ت�سد  ثقيلة  جد  وتكون  الكتفني 
فينحني  اخللف،  اإىل  الطفل 
بــهــدف  االأمـــــــام  اإىل 
نف�سه،  مــوازنــة 
االأمــــــــــر 
الذي 

يوؤذي 

ع�سالت 
الــــظــــهــــر 

ــــب  ــــب ــــس ــــ� وي
ارتخاء يف ع�سالت 

يف  يت�سبب  كــمــا  الــبــطــن، 
على  يبقى  الذي  الظهر  تقوي�ص 
يف  الطفل  ا�ستمر  ما  اإذا  حاله 
حمل  طــريــقــة  ذات  اعــتــمــاد 
وزن  بقي  اإذا  اأو  احلقيبة، 
طيلة  حاله  على  احلقيبة 
ـــرتة متــدر�ــســه، كـــل هــذا  ف
الفرتة  ذات  يف  ــاره  اآث تظهر 
اأو يف الكرب ويكون حينها العالج 
اتخذت  اأن  بعد  مــا  نــوعــا  �سعبا 
املقو�سة  الو�سعية  ذات  الع�سالت 

لفرتة طويلة .
على  قــامــت  لــدرا�ــســة  اأن  رغــم 
اإال  تالميذ،  حمافظ  وزن  اأ�سا�ص 
اأن ما يحدث هو عك�ص ذلك كليا، 
اأطفالنا  يحملها  التي  واحلقائب 

ـــوق  ـــف ــــــوم ت ــــــي ال
معتربة،  بن�سب  اأوزانهم 
ا�سطرار  هو  بلة  الطني  يزيد  وما 
التالميذ اإىل حملها باأنف�سهم على 
ت�سل  واملدر�سة  املنزل  بني  م�سافة 
اأو تتجاوز اأحيانا اإىل 1 كلم ح�سب 
هذا  بها،  يقطنون  التي  املناطق 
اإذا  لن يتغري مطلقا  االأمر اخلطري 
ما مل يتم بناء مدار�ص جديدة، اأو 
وذلك  الدرا�سي  الربنامج  تخفيف 
باالكتفاء باملواد االأ�سا�سية وترك 
خا�سة  حل�س�ص  االأن�سطة  ــواد  م
اأدراج  تخ�سي�ص  حماولة  اأو  بها، 
الدرا�سية  احلجرات  يف  للتالميذ 
لو�سع اأدواتهم وكتبهم عو�ص نقلها 

بني املنزل واملدر�سة يف كل مرة.

توك"  "تيك  تطبيق  اأ�سحى 
ــرية يف  ــب الــــذي اأثـــــار �ــســجــة ك
املحافظ  اجلـــزائـــري  املجتمع 
يتقبل  مل  والــــــذي  بــطــبــعــه، 
من  الــنــوع  هــذا  انت�سار  اأفـــراده 
اإّيــاهــا  معتربين  الفيديوهات 
اأعــراف  تالئم  ال  فا�سحة  جد 
اآنيا  مــو�ــســوعــا  اجلـــزائـــريـــني، 
التي  اأغلب املجامع  تتحدث فيه 
كليا  رافــ�ــص  معظمها  اأن  يبدو 
وا�سفني  التطبيق  هــذا  ملاهية 
بالالاأخالقيني  م�ستخدميه 
بن�سره  يــقــومــون  مـــا  بــ�ــســبــب 
للدين  مــنــافــيــة  �ــســلــوكــات  مــن 
امل�ساجد  تق�سر  ومل  واالأخــالق، 
هـــي االأخـــــرى يف تـــنـــاول هــذا 
املو�سوع من خالل خطب اجلمعة 
مع حماولة اإبراز اجلانب ال�سلبي 
فيه وتنبيه االأولياء بتداعياته 
بناتهم  اأو  اأبنائهم  �سمعة  على 
م�سددين  اخل�سو�ص،  وجه  على 
على  رقابة  فر�ص  �سرورة  على 
ما يقومون به لئال يتطور الو�سع 
اإىل االأ�سواأ وي�سعب التحكم فيه 

بعد ذلك.
طوق  اجلــمــعــة  مــنــابــر  تعترب   
للكثريين،  بالن�سبة  الــنــجــاة 
يف  نحوها  اجلميع  ي�سارع  بحيث 
املجتمع  الإنقاذ  منهم  حمــاوالت 
املرتب�سة  العديدة  املخاطر  من 
مرة  كل  يف  االأئــمــة  ويقوم  بــه، 
بتعليمات  اأو  اأنف�سهم  تلقاء  من 
بتناول  حكومية  وتــوجــيــهــات 
التي  ال�سلبية  الظواهر  بع�ص 
خطرا  وتعد  باملجتمع  ترتب�ص 
تطبيق  ليحجز  عليه،  داهــمــا 

االآخر  هو  مكانا  توك"  "التيك 
ت�سنيفه  بعد  املنابر  ذات  على 
التي  االأخالقية  املخاطر  �سمن 
تهدد �سباب املجتمع اجلزائري، 
االأئــمــة  ــن  م الــعــديــد  اإذ عــمــد 
ــه نــحــو احلــديــث  ــوج ــت عــلــى ال
وانعكا�ساتها  التكنولوجيا  عن 
ــع وزيــــرة  اخلـــطـــرية عــقــب مــن
غربيط  بـــن  نـــوريـــة  ــة  ــي ــرتب ال
ا�ستخدام تطبيق "التيك توك" 
التعليمية،  املوؤ�س�سات  داخـــل 
خا�سة مع اعتبار وجود جماعات 
حتارب القيم االإ�سالمية يعملون 
املنحرفة  االأفـــكـــار  ن�سر  عــلــى 
حتت  املحافظه  املجتمعات  يف 
والتطور،  التكنولوجيا  غطاء 
ن�ساطها  يكرث  اجلماعات  وهــذه 
التوا�سل  مواقع  يف  وتواجدها 
ماليني  ت�سم  التي  االجتماعي 

العامل  انعزلوا عن  ال�سباب ممن 
ب�سبب  ــــــرية  االأخ الـــفـــرتة  يف 
االفرتا�سي  بالعامل  ان�سغالهم 
وقيمهم،  اأخالقهم  دمــر  ــذي  ال
ــاأثــرهــم مبــجــمــوعــة من  بــعــد ت
تعد  التي  اجلديدة  التطبيقات 

فا�سحة اأكرث منها م�سلية.
ــاء  ــي االأول ــاالة  ــب الم اأن  يــبــدو 
الو�سع  مــن  اأجــج  وا�ستهتارهم 
يقومون  املراهقني  جــل  وجعل 
ـــام  بــ�ــســلــوكــات غـــري مـــاأدبـــة اأم
اعتبار  اأدنى  اإعارة  اجلميع دون 
لعائالتهم وجمتمعهم، معتقدين 
فيديوهات  لهكذا  بن�سرهم  اأنه 
قد  يكونون  التطبيق  هذا  على 
والع�سر،  التكنولوجيا  �سايروا 
حياءهم  مـــن  تخل�سهم  بــعــد 
وجتردهم من اأخالقهم ليتحولوا 
رواد  بها  يتالعب  اأ�سحوكة  اإىل 

االجتماعي  التوا�سل  مــواقــع 
هذه  ن�سر  اإعــادة  يتعمدون  ممن 
حتتوي  التي  الفا�سحة  املقاطع 
والتعري  املاجن  الرق�ص  على  
ــائــح واالخـــتـــالط مع  والــفــ�ــس
العبارات  باأ�سد  عنها  التعليق 
هذه  م�سوؤولية  اأن  ومبــا  قبحا، 
االأجــــيــــال تــقــع عــلــى عــاتــق 
فقد  ــاء  ــي االأول خا�سة  اجلميع 
مبا�سرة  اإىل  ـــة  ـــم االأئ عــمــد 
الو�سع  هـــذا  مــن  حتــذيــراتــهــم 
التي  اجلمعة  خطب  طريق  عن 
ودرو�ص  مواعظ  تقدم  ما  عادة 
يعيدون  وجتــعــلــهــم  للم�سلني 
النظر يف بع�ص ح�ساباتهم فيما 
وبهذا  واالأخالق،  بالدين  يتعلق 
التي  التجاوزات  هذه  يحاربون 
خا�سة  اليوم  ال�سباب  انتهجها 

مع غياب رقابة الوالدين.

�سطيف  واليــة  اأمــن  م�سالح  ــادرت  ب
التح�سي�سية  اأنــ�ــســطــتــهــا  ــــار  اإط يف 
�سرائح  ملختلف  املوجهة  والتوعوية 
حت�سي�سي  ن�ساط  بتنظيم  املجتمع 
املرورية"  "ال�سالمة  ــول  ح تــوعــي 
وم�ستعملي  ال�سائقني  لفائدة  موجه 
الــطــريــق وكـــذا املـــــارة، وهـــذا على 
اأحياء عا�سمة الوالية  اأحد  م�ستوى 
�سهد  والذي  ن�سطة  بحركة  املعروفة 
ج�سمانيني  حــادثــني  وقـــوع  مــوؤخــرا 

مميتني.
�سطيف  والية  اأمن  م�سالح  واأطلقت 
اأن  بعد  التح�سي�سية  العملية  هــذه 
املــرور، ورغم  الحظت كرثة حــوادث 
تراجعها موؤخرا اإال اأنه يوجد ارتفاع 
على  ال�سيما  القتلى،  عدد  يف  طفيف 
ال�سكنية  االأحـــيـــاء  ـــد  اأح م�ستوى 
"اأمن  بحي  االأمــر  ويتعلق  الراقية، 
احلياة" "حي داال�ص"  والذي عرف 
مروريني  حــادثــني  ت�سجيل  مــوؤخــرا 

�سخ�سني،  وفـــاة  يف  ت�سببا  األــيــمــني 
التقليل  هو  احلملة  هذه  من  والهدف 
واحلـــد مــن ظــاهــرة حـــوادث املــرور 
وحت�سي�ص  احلــ�ــســري  بــاالإقــلــيــم 
فئة  خا�سة  املجتمع  فــئــات  جميع 
خماطر  يجهلون  الــذيــن  االأطــفــال 
الطريق، حيث عرفت املبادرة توزيع 
مطويات ت�سمنت جملة من الن�سائح 
واالإر�سادات مت خاللها دعوة اجلميع 
والتقيد  امل�سوؤولية  بــروح  للتحلي 

بقواعد ال�سياقة ال�سليمة.
ب�سطيف  ال�سرطة  م�سالح  تزال  وال 
حت�سي�سية  اأن�سطة  تبني  اإىل  ت�سعى 
توعوية الهدف منها التذكري والتنبيه 
املــحــدقــة  املــخــاطــر  خمــتــلــف  اإىل 
باالأطفال �سواء بالطريق اأو مبحيط 
املوؤ�س�سات الرتبوية وغريها وتلقينهم 
واأن  خا�سة  املرورية  ال�سالمة  �سبل 
االأمر يتعلق بالفئة االأكرث ا�ستهدافا 

خالل حوادث املرور. 

اجلمعة خطب  يف  خ�صب  توك" مو�صوع  "التيك 

عبد الهادي. ب
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وجد �لعديد من �الأطفال �ملتمدر�شني بالطور �البتد�ئي �أنف�شهم جمربين على حمل حقائب مدر�شية ثقيلة ب�شبب �كتظاظ �لربنامج �ملدر�شي �لذي 
يتطلب �إح�شار عدة كتب وكر�ري�س يف يوم و�حد، هذ� �الأمر �لذي يعي�شه �الأطفال يوميا �أدى �إىل �إ�شابة �لعديد منهم مب�شاكل �شحية ال ت�شيب 

�شوى كبار غالبا، على غر�ر بع�س �الإ�شابات �لتي حتدث على م�شتوى �لعمود �لفقري و�لظهر، ما ي�شطرهم �إىل �شرورة �إتباع �أمناط عالجية 
معينة رغم �شغر �شنهم بعد ثبوت حدوث متزقات خطرية على �جلانب �خللفي الأج�شادهم �ل�شغرية، خا�شة و�أنهم يبا�شرون حمل هذه �الأثقال 

يف �شن جد �شغرية مل ينمو فيها �جل�شد بعد ب�شكل كامل، و�أية �إ�شابة قد ت�شيبهم �شتتحول �إىل عاهة م�شتدمية يف حال مل يتم ت�شحيحها 
طبّيا ويف وقت وجيز، �أو �إذ� مل تخفف هذه �حلقائب.

بعد تاأثريها على عمودهم الفقري

بعد قرار وزارة الرتبية مبنعها يف املدار�ص

اأطفال ي�صابون بعلل كبار ال�صن جراء حمل حقائب ثقيلة



      قال اهلل تعاىل: 

بني يدي أية

تاج الذاكرين..
فاذكروين اأذكركم

اأمر املوؤمن خري كله
وما ينطق عن �لهوى

زاويةمن نور
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�ملكتبة �لإ�سالمية

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

الدعاء

من اأقوال 
ال�صاحلني

كتاب كما حتدث الر�صول

العبادة يف الإ�شالم تختلف عن كل عبادة يف غريه من الديانات، يف حقيقتها ومقا�شدها ونتائجها... فهي احلق، وما �شواها باطل وهي 
ِم ِديًنا  رْياَ اْلإِ�ْشالاَ ِغ غاَ ْبتاَ ْن ياَ ماَ ُل  " ]يون�ش: 32[.  " واَ الاَ قِّ اإِلَّ ال�شَّ ْعداَ احْلاَ ا باَ اذاَ ماَ الهدى، وما �شواها �شالل وهي النور، وما �شواها ظالم..  " فاَ

ِريناَ  " ]اآل عمران: 85[. ا�شِ ِة ِمناَ اْلاَ ُهواَ يِف اْلآِخراَ لاَْن ُيْقباَلاَ ِمْنُه واَ فاَ



تاأثري  من  ينتهي  العامل  يكد  مل 
ــاة  وف يف  ت�سببت  �ــســهــرية  األــعــاب 
البع�ص نتيجة االإدمان عليها، مثال 
"بوكيمون جو" و"احلوت االأزرق"، 
تقل  ال  جديدة  لعبة  ظهرت  حتى 
خطورة، وهي لعبة "ببجي"، ولكن 
الفئة  هم  امل�ستهدفون  املــرة  هــذه 

االأكرب من النا�سجني.
انت�سرت  االأخـــرية  االأ�سهر  ويف 
منها  قلة  ولكن  كثرية  حرب  األعاب 
التي  االألــعــاب  �سمن  ومــن  ينجح، 
ال�سهرة  عــلــى  وحــ�ــســلــت  جنــحــت 
"الباتل  لعبة  وا�سع  ب�سكل  موؤخرًا 
رويال ببجي"، والتي ترتكز هدفها 
من  �سخمة  ملجموعة  ال�سماح  على 
الالعبني باللعب ب�سكل فردي اأو يف 
تقوم  اأم  ب�سرط  ولكن  جمموعات، 
بع�سهم  بــني  بالقتال  املجموعة 
بني  مــواجــهــة  �سمن  اأو  البع�ص، 

اجلميع.
حاليًا  اأ�سبحت  احلربية  اللعبة 
ــهــر الــعــاب احلــــرب واأكــرثهــا  اأ�ــس
على  وح�سلت  بالواقعية،  اهتمامًا 
وب�سكل  الذكية  لالأجهزة  اإ�ــســدار 

جماين، با�سم لعبة باتل جراوند.
وما يزيد من خطورة اللعبة، اأنها 
بحيث  القتل،  على  الالعب  ت�سجع 
يبقى هو الفرد الوحيد الذي الزال 
على قيد احلياة داخل اللعبة، وقد 
حذر اأطباء من ت�سجيع اللعبة على 

نف�سية  ــار  اآث من  ذلــك  يف  ملا  القتل 
معدالت  مــن  تــرفــع  لكونها  �سيئة 
فرتة  طوال  الالعبني  لدى  التوتر 
التي  النهب  اأن عملية  احلرب، كما 
الرعب  واإثارة  الالعبون  بها  يقوم 
توؤثر  قد  ال�سوارع،  يف  والفو�سى 

�سلبًا ب�سكل كبري عليهم.
حققتها  التي  املبيعات  واأرقـــام 
االأ�سواق،  يف  طرحها  منذ  اللعبة 
للغايو و�سط مبيعات  كانت مرعبة 
مت  حيث  خيالية،  واأربــاح  �سخمة 
ن�سخة  مليون   50 مــن  اأكـــرث  بيع 
عدد  و�سل  حني  يف  الــعــامل،  حــول 
الالعبني اإىل اأكرث من 400 مليون 

�سخ�ص من اجلن�سني ذكور واإناث.
ــني  ــالي ـــــد اأثــــــر اإدمـــــــــان م وق
االأ�ــســخــا�ــص لــهــذه الــلــعــبــة، على 
حياتهم ال�سخ�سية، �سواء االأعزب 
�سهدت  الــعــراق،  ففي  املــتــزوج،  اأو 
الطالق  ــاالت  ح ع�سرات  املحاكم 
ويف  اللعبة.  تلك  ب�سبب  والقتل 
للعبة،  ال�سلبي  التاأثري  دفع  م�سر، 
حترميها  اإىل  الــ�ــســريــف  ــــر  االأزه

�سرعًا.
هذه  خماطر  مــن  الــرغــم  وعلى 
اإف�ساده،  فيه  ت�سببت  ومــا  اللعبة 
فريق  وعــد  الــوا�ــســع،  �سيطها  ومــع 
مبزيد  اللعبة  م�ستخدمي  التطوير 
زال  ال  اأنهم  موؤكدين  التطوير،  من 

يف جعبتهم الكثري من التطوير.

هندية  مذيعة  موت  حادثة  ت�سدرت 
عناوين  ناث"  "كان�سان  تدعى  �سهرية 
هذا  الفيديو  مقطع  واأ�سبح  ال�سحف 
مــن اأ�ــســهــر واأكــــرث الــفــيــديــوهــات التي 
يف  املراقبة  كــامــريات  من  التقاطها  مت 
ال�سارع انت�سارًا ب�سبب هول املفاجاأة التي 
تعر�ست لها املذيعة املقتولة والنا�ص يف 

ال�سارع!
 mbc والـ  العربية  جمموعة  ن�سرت 
االأول  اليوم  منذ  قنواتها  على  الفيديو 
حتت عنوان موت مذيعة هندية �سهرية 

الفيديو  يظهر  حــيــث  نــخــلــة،  ب�سبب 
املذيعة وهي ت�سري يف ال�سارع بالقرب من 
منزلها ب�ساحية �سمبور يف مومباي، ويف 
عمالقة  نخلة  باغتتها  واحــدة  حلظة 
ومن  اأر�سًا،  لتوقعها  راأ�سها  على  و�سقطت 
ال�سجرة  عنها  واأبعدوا  املارة  جتمع  ثم 

التي قتلتها، وا�ستدعوا االإ�سعاف.
امل�سفى فورُا، وقد  اإىل  املذيعة  ونقلت 
اأ�سيبت بنزيف حاد يف املخ، مما اأدى اإىل 
وفاتها يف اليوم التايل، �ساهدوا الفيديو 

اأعاله:

عن  اإ�سبانيا  جنوب  يف  ال�سلطات  عــربت 
اإىل  �ساعة،   35 خــالل  الو�سول،  يف  اأملها 
عامان  عمره  طفال  اأن  تعتقد  الــذي  املوقع 
�ستة  منذ  فيه  عميقة  حــفــرة  يف  حو�سر 

اأيام.
مهند�سي  كبري  غار�سيا،  اأجنــيــل  وقـــال 
اإن  ال�سبت،  واالإنقاذ،  البحث  عملية  تن�سيق 
ذلك التقييم يعتمد على اأن "ي�سري كل �سيء 

على ما يرام".
جترى  حفر  عملية  اأن  غار�سيا  واأ�ساف 

ثالثة  اأو  اثنان  يقوم  اأن  قبل  فتحة  لعمل 
املرتبطة  االإنقاذ  عمليات  يف  اخلــرباء  من 
اأفقي اإىل املوقع الذي  بالتعدين بحفر نفق 

تعتقد ال�سلطات اأن الطفل موجود فيه.
واأو�سح غار�سيا قائال "ناأمل اأن نتمكن من 
الو�سول اإليه يف اأقرب وقت ممكن واإعادته 

اإىل والديه".
ال�ساعة، توا�سل  اإىل حدود  ومل يحدث، 
�سوتي مع الطفل خولني روزيلو، الذي �سقط 

يف احلفرة التي يبلغ عمقها 110 اأمتار.

عن  ــل«  ــي م ــي  ــل ــدي »ال �سحيفة  ك�سفت 
عرب  الــوحــ�ــســي،  احلــمــار  خــطــوط  حقيقة 
احل�سان  ذبــاب  تــردع  اأنها  اأظــهــرت  اأبــحــاث 
من  العديد  ا�ستخدمت  حيث  للدم،  املمت�ص 
البي�ساء  البدائية حيلة اخلطوط  القبائل 
من  امل�ستوحاة  املنتظمة،  غــري  والــ�ــســوداء 
ال�سعب على  من  ما يجعل  الوح�سي،  احلمار 
املوؤملة  اللدغات  ومينع  روؤيتهم،  احل�سرات 

التي ت�سببها الطفيليات املمت�سة للدماء.
واأ�سارت االأبحاث التي ن�سرتها ال�سحيفة 
قام  الــنــظــريــة،  هـــذه  الخــتــبــار  اأنــــه  اإىل 
دمى  على  بي�ساء  خطوط  بر�سم  الباحثون 
قبل  من  امل�ستخدمة  بتلك  �سبيهة  عار�سة، 
العامل.  اأنحاء  جميع  يف  القبلية  ال�سعوب 
يقرتب  ومل  بعيدا  ظل  الذباب  اأن  ووجــدوا 

للحمار  بالن�سبة  احلال  هو  كما  الدمى،  من 
الوح�سي.

حيث  هنغاريا،  يف  الــتــجــارب  ــت  ــري واأج
اخليول” يف  اأنــواع  من  “العديد  يوجد  كان 
ال�سيف. وتعمل اخلطوط عن طريق  اأ�سهر 
على  ال�سعب  من  يجعل  ما  ال�سوء،  ت�ستيت 

احل�سرات روؤية الهدف.
اجلمعية  جمــلــة  يف  الــبــاحــثــون  وكــتــب 
بني  الب�سرية  الدمية  “منوذج  اإن  امللكية، 
اللون كان اأكرث جاذبية للح�سرات بنحو 10 
مرات، مقارنة بالنموذج البني ذي اخلطوط 

البي�ساء”.
-Eotvos L “ جامعة علماء   وقــال 

rand” يف بوداب�ست، اإن “الثدييات االأكرث 
لفتا لالأنظار، احلمر الوح�سية، متتلك منطا 

مميزا يف اأج�سادها يقلل من جاذبيتها لذباب 
تعمل  اأن  ميكن  اأنـــه  مو�سحني  اخليول”، 
الر�سوم املخططة، مثل تلك التي ي�ستخدمها 
الذباب  ردع  على  واالأ�سرتاليون،  االأفارقة 

وبالتايل تقليل التهيج وانتقال االأمرا�ص.

وفاة مذيعة هندية بعد �صقوط 
نخلة فوقها يف ال�صارع

طفل عمره عامان حما�صر يف حفرة.. واإ�صبانيا حتب�س اأنفا�صها

بعد �صنوات من احلرية.. باحثون يكت�صفون �صر خطوط احلمار الوح�صي
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�سيكــون �ســكان العــامل علــى موعــد مــع 
ظاهــرة فلكية جديدة بتاريــخ 21 جانفي، 
وقد يكون بو�سعك اأن ت�سهد اخل�سوف الكلي 

لقمر الذئب الدموي العمالق.
و�سيظهــر اخل�سوف يف الواليــات املتحدة 
االأمريكيــة ب�ســكل وا�ســح للغايــة وب�ســكل 
ال�ســرق  ودول  واآ�سيــا  اأوروبــا  يف  جزئــي 
االأو�ســط خالل هــذه الليلــة واأوىل �ساعات 

الفجر من يوم االثنني 21.
و�سيبــداأ اخل�سوف الكلــي ال�ساعة 4:42 
عنــد  ذروتــه  و�سيبلــغ  غرينت�ــص  بتوقيــت 
ال�ساعــة 5:13 لتنتهــي ظاهــرة اخل�ســوف 
وظاهــرة   5:44 ال�ساعــة  عنــد  الكلــي 
اخل�ســوف اجلزئــي ال�ساعــة 6:51، حيــث 

�ست�ستغرق كل مراحل اخل�سوف 5 �ساعات.
ويعنــي هــذا اأن بو�سع الكثــري من املهتمني 
مب�ساهــدة النجوم اأن ي�سهــروا لوقت متاأخر 

مــن  العديــد  مــن  واحــدة  يف  ي�ساركــوا  اأو 
حفــالت امل�ساهدة التي يجــري الرتتيب لها 

من اأمريكا.
ووفقا لـ"رويرتز"، يف بع�ص االأماكن �سيتم 
بــث الظاهــرة على الهــواء مبا�ســرة، مبا يف 

ذلك مر�سد غريفيث يف لو�ص اأجنلو�ص.
ويحــدث اخل�ســوف الكلــي للقمــر عندما 
يتعامــد القمــر مــع ال�سم�ــص واالأر�ــص ممــا 

مينحه لونا اأحمر اأو دموي ملن ي�ساهدونه.
اأمــا القمر العمالق فيحــدث عندما يكون 
القمــر قريبا مــن االأر�ص، اأمــا القمر الذئب 
فهــو اال�ســم التقليــدي للقمر املكتمــل ل�سهر 
ينايــر، عندمــا كان عــواء الذئــاب ال�ســوت 

الذي ي�ساعد يف حتديد ال�ستاء.
ويقول العلماء اإن هذا اال�سم ال ي�ستخدم 
يف علــم الفلــك بل هــو ت�سميــة �سعبية رمبا 
الأن وقعها اأكرب لدى النا�ص، والظاهرة هذه 

هي عبارة فقط عن خ�سوف كلي للقمر.
وللراغبــني يف م�ساهــدة اخل�ســوف لي�ست 
اأو  معينــة  معــدات  اإىل  حاجــة  هنــاك 

خا�ســة وال حتى اإىل نظــارات، ولكن ين�سح 
لروؤيــة  املنظــار  اأو  التل�سكــوب  با�ستخــدام 

اأف�سل.

اإثــارة  يف  اأملــانــيــة  ـــراأة  ام ت�سببت 
التوا�سل  مواقع  على  وا�سًعا  جــداًل 
اإعالًنا  ن�سرت  بعدما  االجتماعي، 
فيها  تعر�ص  االإنرتنت،  �سبكة  عرب 

زوجها للبيع. 
وذكرت تقارير اإخبارية اأن ال�سيدة 
للبيع  زوجها  بعر�ص  قامت  االأملانية 
عرب االإنرتنت مقابل 18 يورو، حيث 
قالت اأنها تفعل هذا بعدما فا�ص بها 

الكيل من ت�سرفاته ال�سلبية. 
من  تبلغ  الــتــي  املـــــراأة،  واأ�ـــســـارت 
منذ  متزوجة  اأنها  عاًما،   40 العمر 
7 �سنوات، ولكنها ال تربطها بزوجها 

اأي م�ساعر حالًيا على االإطالق. 
االإعــــالن  بن�سر  املـــــراأة  وقــامــت 
وكتبت  ال�سهري،   eBay موقع  على 
ال�سيدات  م�ستعمل..  "زوج  عليه: 
االأمر،  يهمها  قد  من  اإىل  العزيزات، 
اأريد اأن اأتنازل عن زوجي، وي�سرين 
البدل  الــ�ــســعــر..  عــلــى  الــتــفــاو�ــص 
الربيد  عرب  واال�ستف�سار  مرفو�ص، 
االإلكرتوين"، وذلك بح�سب ما ذكرت 

التقارير. 
ت�سليم  موعد  اأن  ال�سيدة  واأ�سافت 
امليالد،  عيد  يف  يكون  رمبــا  زوجــهــا 
هذا  ب�ساأن  يعلم  مل  اأنه  اإىل  م�سرية 
عرب  تــداول  مت  بعدما  اإال  ــالن  االإع

و�سائل االإعالم.

ال ت�صدق�صدق 

امراأة تعر�ش زوجها للبيع 
عرب االإنرتنت !!

�أو�صكان االأر�ش على موعد مع "الذئب الدموي العمالق"

تعرف على ما قادت اإليه 
لعبة ببجي م�صتخدميها

فرقت اأزواج و�سردت اأطفال!.. 



 Wiliot جنح��ت �سرك��ة نا�سئة حتمل �إ�س��م
يف �حل�س���ل عل��ى مت�ي��ل مبدئ��ي تبل��غ قيمته 
30 ملي���ن دوالر من قبل جمم�عة كبرية من 
�ملُ�ستثمرين من بينهم “�أمازون” و “�سام�س�جن” 
بعد �أن �إ�ستطاعت تط�ير �أول �سريحة بل�ت�ث 
�إلكرتوني��ة تعمل دون �حلاج��ة �إىل بطارية �أو 

م�سدر وبحجم طابع بريد �سغري.
تعتمد �ل�سريح��ة �الإلكرتونية فائقة �لنحافة 
على م�ج��ات �لر�دي�, �لبل�ت���ث, و�ل��ي فاي, 
و�مل�ج��ات �ملغناطي�سي��ة �مل�ج���دة يف حُمي��ط 
�له����ء من ح�له��ا ال�ستخال�ش ق��در �سئيل من 
�لطاقة ه� كل ما حتتاج �ليه الر�سال و�إ�ستقبال 

�لبيانات عرب �لبل�ت�ث.
ولك��ن يف �ل��قع, ال يقت�س��ر �الإبتكار �لث�ري يف 
تل��ك �ل�سريح��ة �الإلكرتونية فقط عل��ى ك�نها 
ت�ستطي��ع �لعمل دون م�س��در طاقة فعلي ُمت�سل 
به��ا, ولكن �الأهم رمبا يك�ن قدرة تلك �ل�سر�ئح 
�الإلكرتونية على �الإت�سال مُب�ست�سعر�ت دقيقة 
و�ر�س��ال �لبيانات �خلا�س��ة بتل��ك �ملُ�ست�سعر�ت 
بالطريق��ة نف�سها عرب �لبل�ت�ث ودون �حلاجة 

�إىل بطارية.
ط�رت��ه  �ل��ذي  �الأويل  �لنم���ذج  يحت���ي 
للح��ر�رة,  ُم�ست�سع��ر�ت  عل��ى   Wiliot

�الإحتم��االت  ولك��ن  لل�سغ��ط  وُم�ست�سع��ر�ت 
وت�سم��ل  حم��دودة.  غ��ري  �ملتاح��ة  و�خلي��ارت 
�ل�سر�ئ��ح  لتل��ك  �ملُقرتح��ة  �الإ�ستخد�م��ات 
�الإلكرتوني��ة �إمكاني��ة و�سعها بد�خ��ل �ملالب�ش 
لتت���سل م��ع غ�ساالت ذكية يف �ملُ�ستقبل بحيث 
برنام��ج  �ختي��ار  تلقائي��ا  �ملالب���ش  ت�ستطي��ع 
�لغ�سي��ل �ملنا�س��ب لها. مُيك��ن �أي�س��ا ��ستخد�مها 
و�الأطعم��ة  �ملُعلب��ات  تغلي��ف  و�سائ��ل  بد�خ��ل 
بحي��ث ت�ستطي��ع �لثالجات معرفة م��ا بد�خلها 
م��ن طعام مب��ا يف ذل��ك تاري��خ �سالحي��ة �ملنتج 
وكميت��ه وتنبيه �ملُ�ستخدم لتل��ك �لبيانات دون 

�أن يحتاج �إىل مطالعة �ملنتج نف�سه.
ولك��ن تلك �الأمثلة ال ُتعد �س���ى مناذج ب�سيطة 
مل��ا ميك��ن �إجنازه بتل��ك �ل�سر�ئ��ح يف حال جناح 
ُمنخف�س��ة  وتكلف��ة  كب��رية  بكمي��ات  �إنتاجه��ا 
للغاية كما تطمح �ل�سركة �ملُنتجة, حيث مُيكن 
كذل��ك �الإ�ستعان��ة بتل��ك �ل�سر�ئ��ح يف �لعدي��د 
م��ن �ملُنتج��ات و�الأ�سياء �ل�سلبة م��ن ح�لنا, بل 
وكذل��ك يف �س���رة ُمل�سق��ات ذكية عل��ى �ملحال 
و�ملن��ازل, جلعله��ا جميع��ا �أ�سي��اء ذكي��ة ق��ادرة 
عل��ى �إ�ست�سعار حُميطه��ا و�لت���سل مع �الأجهزة 
�لذكية من ح�لها وت�جيه �ملُ�ستخدم �إىل م�قع 

ُمعني �أو تزويده مبعل�مات حُمددة.

ن�سر اإيفان بال�ص، �ساحب الت�سريبات ال�سهري، �شورة م�شربة لهو�تف "غاالك�شي �إ�س10"
تغريدة عرب موقع التدوين امل�سغر "تويرت" 

ت�سمنت �سورًا ملا قال اإنه اجليل القادم من 
هواتف "هاالك�سي اإ�صGalaxy S10 "10 من 

�سركة �سام�سونغ.
وت�سمنت ال�سورة، التي ن�سرها بال�ص عرب 
ح�سابه @evleaks، املعروف بت�سريباته 

الدقيقة، 3 طرز لهاتف "غاالك�سي اإ�ص10"، 
 ،Galax S10E "وهي "غاالك�سي اإ�ص10اإي

و "غاالك�سي اإ�صGalaxy S10 "10، و 
.+Galaxy S10 "+10اإ�ص "غاالك�سي 

وتظهر الهواتف الثالثة يف ال�سورة مع غطاء 
حماية �سفاف، وهي تتطابق فيما يتعلق 

بالت�سميم مع ما �ُسرب حتى االآن، مبا يف ذلك اأن 
االأ�سغر  الطراز  اإ�ص10اإي" �سيكون  "غاالك�سي 

و "غاالك�سي اإ�ص10" �سيكون االأو�سط، اأما 
االأكرب  الطراز  اإ�ص10+" ف�سيكون  "غاالك�سي 

حجمًا.
كما يظهر اأن الن�سخة ال�سغرى من الهواتف 
الثالث، �ستاأتي بكامريتني خلفيتني، يف حني 

�سوف ياأتي الهاتفان االآخران بثالث كامريات 
خلفية، كما يظهر اأن الكامريا االأمامية �ستكون 

�سمن ال�سا�سة ولي�ص �سمن نتوء. ويظهر اأي�سًا اأن 
�سام�سونغ قد تتخلى عن ح�سا�ص �سربات القلب 
الذي كان ياأتي اإىل جانب الكامريا اخللفية يف 
االإ�سدارات ال�سابقة من هاتف "غاالك�سي اإ�ص".
ويف حال �سحت ال�سور، فهذا ي�سري اإىل اأنه حتى 
الن�سخة ال�سغرى من هواتف "غاالك�سي اإ�ص10" 

�ستاأتي مع ح�سا�ص ب�سمة �سمن ال�سا�سة، اإذ ال 
ُيرى ح�سا�ص الب�سمة على ظهر اجلهاز.

ُي�سار اإىل اأن الت�سريبات ال�سابقة حتدثت عن 
اأن هاتف "غاالك�سي اإ�ص10اإي" اأو "غاالك�سي 

اإ�ص10 اليت" �سيقدم �سا�سة بقيا�ص 5.8 بو�سة، 
و�سيقدم هاتف "غاالك�سي اإ�ص10" �سا�سة بقيا�ص 

اإ�ص10+"  "غاالك�سي  هاتف  اأما  بو�سة،   6.1

ف�سيقدم �سا�سة بقيا�ص 6.4 بو�سة، ويظهر هذا 
االختالف يف القيا�ص يف ال�سورة التي ن�سرها 

بال�ص.
وعلى �سعيد منف�سل، �ساركت �سركة 

�سام�سونغ يف و�سم "حتدي 10 �سنوات" 
على  حاليًا  ال�سائع   10YearChallenge#

�سبكات التوا�سل االجتماعي، ون�سرت ال�سركة 
�سورة الأول هاتف غاالك�سي اأطلقته قبل 10 

�سنوات يف عام 2009، ون�سرت �سورة ت�سويقية 
الأول هاتف ذكي قابل للطي من اإنتاج من املقرر 

اإطالقه خالل الن�سف االأول من 2019.
هذا، وُينتظر اأن تعلن �سركة �سام�سونغ عن 
هواتف "غاالك�سي اإ�ص10" اجلديدة خالل 

حدث Galaxy Unpacked 2019 املقرر 
يف 20 فرباير/�سباط املقبل مبدينة �سان 

فران�سي�سكو يف والية كاليفورنيا االأمريكية.

متفاقمة  م�سكلة  اخلبيثة  الربامج  تعترب 
تواجهها اأجهزة الهواتف الذكية، لكن اخلطر 
"االختباء" بعد  على  قدرتها  يف  يكمن  اأ�سبح 

اأن اأ�سبحت اأكرث تطورا.
وموؤخرا �سحب موقع "غوغل بالي" تطبيقني 
والبنوك،  للم�سارف  خبيثا  برناجما  ي�سمان 

وفقا ملا ذكرته �سحيفة مريور الربيطانية.
ملوثا  تطبيقا  فـــاإن  املــعــلــومــات،  وبح�سب 
طاقة  بتوفري  عالقة  له  اخلبيث،  بالربنامج 
بتحويل  ــثــاين  ال يتعلق  بينما  الــبــطــاريــة، 

العمالت.
اخلا�ص  مايكرو"،  "تريند  مــوقــع  ــار  ــس واأ�
اأن  اإىل  الـــفـــريو�ـــســـات،  ملــكــافــحــة  بــ�ــســركــة 
يبدو  خبيثا  برناجما  ي�ستخدمان  التطبيقني 
عليها  يطلق  م�سفرة  برجمية  بجزئية  �سبيها 

ا�سم "اأنوبي�ص".
جتنب  اخلبيث  الــربنــامــج  ــذا  ه وي�ستطيع 
اختبار غوغل امل�ساد للفريو�سات، الأنه يتخفى 
داخل تطبيقات تبدو من الناحية الظاهرية 

خالية من الربامج اخلبيثة.
�سيقوم  التطبيق،  حتميل  بعد  وبالطبع، 
ثم  والتحكم،  الرقابة  خــادم  مع  بالتوا�سل 
ب�سمت  امللوثة  ال�سيفرة  حتميل  على  يعمل 
لت�سغيل  امل�ستخدم  خداع  بنية  اخللفية،  ويف 

الربنامج اخلبيث الحقا.
وي�ستخدم التطبيق بيانات ا�ست�سعار الهاتف 

لر�سد احلركة، واإذا مل يالحظ اأي �سيء فاإنه 
لن يعمل.

التطبيق  فــاإن  احلركة،  مالحظة  عند  لكن 
التحديث  تن�سيب  املــ�ــســتــخــدم  ــن  م يطلب 
الربنامج  حزمة  الواقع  يف  الذي هو  اجلديد، 

اخلبيث.
والت�سغيل،  املوافقة  زر  على  ال�سغط  وبعد 
يبداأ عمل التطبيق، الذي يتيح نقل كل حرف 
التي  اجلهة  اإىل  اخللوي  الهاتف  على  مطبوع 

�سممت الربنامج اخلبيث.
"تريند   وتعتقد �سركة مكافحة الفريو�سات 

مايكرو" اأن ا�ستخدام تطبيق البنك �سيعر�ص 
عمل  حال  ويف  للخطر،  ال�سخ�سية  املعلومات 
لفرتة طويلة من الوقت ن�سبيا، فاإنه �سيتمكن 
النفاد  لــه  تتيح  كافية  معلومات  جمع  مــن 
واحل�سابات  معه  تتعامل  ــذي  ال البنك  اإىل 

االأخرى.
ووفقا ملوقع "تريند مايكرو"، فقد مت حتميل 
تطبيق توفري طاقة البطارية وا�سمه "باتري 
�سيفر موبي" حوايل 5 اآالف مرة، قبل �سحبه 
من موقع غوغل بالي، وح�سل على 4.5 جنمة 

يف التقييم، ومتت كتابة 73 تقييما له.

اأن  ـــد  جـــدي تـــقـــريـــر  ــف  ــس ــ� ك
�ــســركــة فــيــ�ــســبــوك تــعــمــل على 
ي�ستهدف  جديد  تطبيق  تطوير 
بعد  وذلك  ال�سباب،  امل�ستخدمني 
عـــدة حمــــاوالت يف جـــذب هذه 
الذين  امل�ستخدمني  مــن  الفئة 
�سبكتها  ــن  م ــرون  ــف ي اأ�ــســبــحــوا 
تطبيقات  اإىل  االجــتــمــاعــيــة 
خا�سًة  لهم،  جذبًا  اأكــرث  اأخــرى 
�سناب �سات واإن�ستغرام وتك توك 

.TikTok
كرنت�ص"  "تك  مــوقــع  ــقــل  ون
TechCrunch، املتخ�س�ص يف 
�سوؤون التقنية، عن عدة م�سادر، 
اأ�سهر  منذ  تعمل  في�سبوك  اأن 
"لول"  با�سم  جديد  تطبيق  على 
للم�ستخدمني  ي�سمح   ،LOL
ق�سرية  فيديو  مقاطع  مب�ساركة 
املتحركة  ــور  الــ�ــس غــــرار  عــلــى 

.GIF
تطبيق  اأن  املــــوقــــع  وذكــــــر 
"لك"  مثل  فئات  يت�سمن   LOL
"احليوانات"  و   ،For You
 ،Fails "و"الف�سل  ،Animals
و"املقالب" Pranks وغري ذلك 
من املحتوى الذي تنقله ال�سركة 
امل�سحكة  ال�سفحات  اأ�سهر  مــن 

على �سبكتها االجتماعية.
ووفقًا مل�سادر "تك كرنت�ص"، ال 
مرحلة  يف   LOL تطبيق  يــزال 
ُيجرب  وهــو  خا�سة،  جتريبية 
ثانوية  مبدار�ص  طالب   100 مع 
هذه  عن  الك�سف  بعدم  تعهدوا 
املوقع  ح�سل  كــمــا  الــتــجــربــة. 
نف�سها  ال�سركة  من  تاأكيد  على 
باختبار التطبيق ونقل عنها اأنه 
ُيخترب مع  امل�سلي  للمحتوى  مكان 

جمموعة �سغرية من امل�ستخدمني 
يف الواليات املتحدة.

ومع اأن الطالب الذين يختربون 
حمل  حل  اأنــه  وجــدوا  التطبيق 
تــبــويــب مــ�ــســاهــدة الــفــيــديــو 
Watch على تطبيق في�سبوك، 
ال  اإنها  للموقع  في�سبوك  قالت 
�سمن   LOL ـــالق  الإط تخطط 
ــزال  ي وال   .Watch تــبــويــب 
اللم�سات  ي�سع  التطوير  فريق 
 LOL كان  اإذا  ما  االأخــرية على 
اأحد  يف  منف�سلًة  ميزًة  �سي�سبح 
تطبيقات في�سبوك الرئي�سية اأو 

تطبيقًا م�ستقاًل.
ب�سكل  املــراهــقــني  حتــول  ومــع 
التي  التطبيقات  اإىل  متزايد 
التي  "الق�س�ص"،  مــيــزة  تــوفــر 
ق�سرية  زمنية  مدة  بعد  تختفي 
وم�ساركة  مــ�ــســاهــدة  اأجـــل  ــن  م
في�سبوك  تــــزال  ال  ــوى،  ــت ــح امل
حتاول جاهدًة اإغراءهم للعودة 
االجــتــمــاعــيــة.  �سبكتها  اإىل 
مقاطع  جمع  اأن  تعتقد  واالآن 
يف  وتركيزها  امل�سحكة  الفيديو 
يجذب  اأن  ميكن  خم�س�ص  مكان 
عن  يبحثون  الذين  امل�ستخدمني 

ترفيه خفيف و�سريع.
كانت  في�سبوك  اأن  اإىل  ُي�سار 
اأجل  من  ال�سابق،  يف  اأطلقت  قد 
مثل  تطبيقات  املراهقني،  جذب 
"�سلينغ�سوت"  و   Poke "بوك" 
جــانــب  اإىل   ،Slingshot
مثل  ــة  ــل ــس ــ� ــف ــن م تــطــبــيــقــات 
 ،Lifestage �ستايج"  "اليف 
تطبيقات  عــلــى  ــواذ  ــح ــت ــس واال�
اإت�ص"  بـــي  "تي  مــثــل  �ــســابــقــة 

..TBH

تعترب �سركة Dolby رائدة يف االأنظمة 
وباحلديث  عــاملــًيــا،  واملــرئــيــة  ال�سوتية 
االأجهزة  معظم  فــاإن  ال�سوتي  النظام  عن 
بنظام  تعمل  التي  والذكية  االلكرتونية 
مما  ذلك،  على  بقدرتها  تفتخر   Dolby
متنح  التي  التقنية  تلك  متيز  حجم  يوؤكد 

امل�ستخدم �سوت فريد اأثناء اال�ستماع.
رفع  تريد  ال�سركة  اأن  يبدو  مــا  وعلى 
لذلك  الذكية،  الهواتف  على  تواجدها 
قامت بالعمل على تطبيق لت�سجيل ال�سوت 
ت�سجيل  تقارن بجودة  بجودة عالية جًدا 
التطبيق  اأن  حيث  االأ�ستديو؛  يف  ال�سوت 
 ”234“ ا�ــســم  حــالــًيــا  عليه  يطلق  الـــذي 
اأي  وتنظيف  ال�سو�ساء  م�سح  على  يقوم 
ت�سغيله،  مبجرد  املحيط  املكان  يف  �سوائب 
بدون  ال�سوت  ت�سجيل  للم�ستخدم  ليت�سنى 
اأنه  القول  ميكن   – خارجية  تاأثريات  اأي 
غرار  على  للت�سجيل  �سوتي  عزل  مبثابة 

ال�سماعات.
اأخرى عند  مزايا  يقدم  التطبيق  اأن  كما 

عر�سه  بطريقة  للتحكم  ال�سوت  ت�سجيل 
عليها  تعمل  التي  الطريقة  على  وجودته 
اأجهزة ال�سوت يف االأ�ستديوهات )ميك�سر(، 
ثم ي�ستطيع امل�ستخدم م�ساركة ال�سوت على 
�سبكة اجتماعية طورتها ال�سركة، اأو حتى 

.SoundCloud على من�سة
فاإن   ،TechCrunch موقع  وبح�سب 
Dolby كانت تخترب التطبيق منذ يوليو 
املا�سي، كما اأن هناك موقًعا الكرتونًيا يتيح 
ما  على  لكن  اخلدمة،  الختبار  الت�سجيل 
مبجرد  الرابط  اأوقفت  ال�سركة  اأن  يبدو 
ر�سمًيا  تعلن  مل  اأنها  خا�سة  اخلرب  انت�سار 

عن االأمر.
بهذه  تطبيق  اإطــــالق  هــو  االآن  ــم  ــه امل
 ،Dolby االإمكانيات من �سركة رائدة مثل
لالأ�سخا�ص  كبرية  تقنيات  �سيوفر  ــه  الأن
فيديوهات  اأو  ــوات  ــس اأ� ي�سجلون  الــذيــن 
واالأغاين  البودكا�ست  مثل  اأغرا�ص  لعدة 
لتاأجري  املال  من  الكثري  لدفع  دون احلاجة 

اأ�ستديو اأو تطوير واحد.
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برامج خبيثة 'تختبئ' داخل هاتفك وتعمل يف �سمت

�سريحة بلوتوث بحجم طابع الربيد 
تعمل بدون بطارية 

LOL.. حماولة جديدة 
من في�شبوك جلذب ال�شباب

�شركة Dolby طورت تطبيق ي�شاعد يف 
ت�شجيل ال�شوت على الهواتف بجودة الأ�شتديو

�ستحمل معها ُم�ستقبل ُم�سرق لإنرتنت الأ�سياء



باتنة

حــوار
ال�صاعر "مب�صوط حممد" لـ                :

لربج  �لّثقافّية  ن�ميديا  جميعة  ��ستقبلت 
ب�عريريج, ما يرب� عن 60 ن�سا م�ساركا يف 
م�سابقة  جائزة �حممد بن قطاف للكتابة 
�لثقافة  وز�رة  ترعاها  �لتي  �مل�سرحية 
�مل�ؤلف,  حلق�ق  �ل�طني  �ل��دي����ن  وبدعم 
ا بالكبار  ا خا�سّ عرفت فيه م�ساركة  29 ن�سّ
عملية  بعد  ب��االأط��ف��ال  خا�سا  ا  ن�سّ و31 
�لفرز, ح�سب �لبيان �لذي ن�سرته على م�قع 

�لت���سل �الجتماعي "�لفاي�سب�ك".
مت  �مل�ساركات  معظم  �أن��ه  �ملنظم�ن  و�أف��اد 
ما  �الخرية,  �أيام  �لع�سرة  خالل  ��ستقبالها 

ا للجائزة  ي�سً يرجح �أنها ن�س��ش كتبت خ�سّ
م�سريين  ��ستكمالها,  ومّت  م�ؤّجلة  كانت  �أو 
وكاف  معترب  جد  �مل�ساركات  ع��دد  �أن  �إىل 
�مل�ساهمة  �جلمعية  �أهد�ف  من  و�أن  خا�سة 
يف حتريك �لكتابة �مل�سرحّية, وباعتبار �أن 
جائزة �أحممد بن قطاف للكتابة �مل�سرحية 
ظّل  يف  فجاأًة  �إطالقها  مّت  وطنّية  جائزة 
وج�د ج��ئز وطنّية وعربية �سبيهة كانت 

يف حالة ��ستقبال هي �الأخرى للّن�س��ش.
�إىل  جميعها  �لّن�س��ش  �إح��ال��ة  و�ستتّم 
�لفائزين  وتعيني  فيها  للّنظر  �لّلجنتني 

و�جلمالّية  �لفّنية  �ملعايري  وف��ق  �ل�سّتة 
يف  عنهم  �الإع���الن  يتّم  �أن  على  ��رف,  �ل�����سّ
برج  يف  �لّثقايّف  �ملقهى  ي�سّمه  خا�ّش  حفل 

عنه  �الإع���الن  يتّم  ت�قيت  يف  ب�عريريج 
الحقا ح�سب �ملنظمني.

ك�����س��ف وزي����ر �ل��ث��ق��اف��ة, عز 
�لدين ميه�بي, بتيزي وزو عن 
�سيمف�نية  �أورك�سرت�  �إن�ساء 

�أمازيغية قريبا.
هام�ش  ع��ل��ى  �ل����زي���ر  وق���ال 
زيارته �لتفقدية �لتي قادته 
لقطاعه  ت��اب��ع��ة  مل�����س��اري��ع 
بني  من  قررنا  "لقد  بال�الية 
�مل�ساريع �لتي ت�سهم يف تعزيز 
�الأمازيغية  �لثقافة  وترقية 

��ستحد�ث �أورك�سرت� �سيمف�نية 
�ستت�ىل �إعادة �أعمال �لفنانني 

�الأمازيغ �لكبار".
و���س��ي��ق���د ه���ذه �الأورك�����س��رت� 
مدير �الأورك�سرت� �ل�سيمف�نية 
�ل���ط��ن��ي��ة, �مل��اي�����س��رتو �أم��ني 
�ستتاألف  �أن��ه��ا  علما  ق���ي��در, 
من  م��سيقيني  م��ن  �أ���س��ا���س��ا 

�ملنطقة.
ب���ال���ع���دي���د من  و����س��ت�����س��ه��د 

����س���خ�������س���ي���ات �الأغ����ن����ي����ة 
"�سهرة  ذ�ت  �الأم���ازي���غ���ي���ة 
ع��ازم,  �سليمان  مثل  عاملية" 
معط�ب  يحياتن,  �آكلي  ن��رة, 
و  رب��اح  طالب  �إدي��ر,  �ل�نا�ش, 
معترب�  منغالت,  �أي��ت  ل�ني�ش 
مك�سبا  �ست�سكل  �أعمالهم  �أن 
يف  "عزفها  ح��ال  يف  و�إ�سافة 

�سكل �سمف�نيات".
وفيما  ذل��ك,  �إىل  وباالإ�سافة 

معهد  �إن�ساء  مب�سروع  يتعلق 
م�ست�ى  على  و�أوب��ر�  م��سيقي 
هذه  �أن  �ل�زير  �أكد  �ل�الية, 
ولي�ست  "جممدة  �مل�����س��اري��ع 

ملغاة".
"هناك  �ل�سدد  ه��ذ�  يف  وق��ال 
ب��ع�����ش �مل�������س���اري���ع �ل���ت���ي مت 
جتميدها ولكن مل يتم �إلغاوؤها 
�أن  مبجرد  جت�سيدها  و�سيتم 

ت�سمح لها �ل��سائل �ملالية".

جائزة  يف  م�شاركا  ن�شا   60
امل�شرحية قطاف" للكتابة  بن  "اأحممد 

ا�شتحداث قريبا اأورك�شرتا �شيمفونية اأمازيغية
رقية. ل

ق. ث

بـ  عالقة  له  ما  بكل  يتغزل  بحروف  •نكتب 
�لقول  ميكن  هل  تاأنيث،  تاء  وكل  "هي"،  
�ملر�أة  ت�ضع  �لتي  �لرجولة  من  كينونة  �أنك 
�لعن�ضرين  و�حلب  �الهتمام  فيزياء  د�خل  

�لغائبني عن رومنطقية �لرجال �لو�قعيني؟
كل  يع�سق  بطبعه  �الن�سان  �أن  �أك��ي��د 
�أنثى  جمرد  تك�ن  �أن  قبل  فهي  جميل, 
�لتي  "فهي"  جميل  �إح�سا�ش  ك��ل  ه��ي 
نتحدث عنها جتمع �س�رة �حلب �حلنان 
�الأخت  لدى  �ل�سلة  و�س�رة  �الأم  لدى 
و�س�رة  �ملع�س�قة  لدى  �لع�سق  و�س�رة 
�لزوجة..لذ�  ل��دى  و�لرحمة  �مل���دة 
�أن  ي�ستحق  جميل  كل  جتمع  "فهي" 

تكتب له �لن�س��ش �جلميلة.

"�لن�ضاء"  لديك   �حلــب  فل�ضفة  •�ذن، 
�أعتقد �أنهن م�ضدر �إلهام بطريقة ما؟

�ملر�أة  للغزل,  كيان  جمرد  �ملر�أة  لي�ست 
لي�ست جمرد كيان للغزل.. الأن من كل 
ن�سبة  ت�سل  مل  كتبتها  �لتي  �لن�س��ش 
�لن�س��ش �لغزلية رمبا حتى 5٪ , لكن 
�الأم  هي  ن�س��سي  على  �لغالبة  �مل��ر�أة 
�لطيار  ر�سالة  �أمه ون�ش  فن�ش ملن فقد 
هي  فاالأم  لذ�  �أمه,  �إىل   - �هلل  -رحمه 
�أنها  وذل��ك  �ل�سعر�ء  لكل  �لهام  م�سدر 

�سيدة �لن�ساء.

"نقاط" �أي  �لق�ض�ضية  •ماذ� عن �ملجموعة 
بوح حتمله د�خلها؟

هي  "نقاط.."  �لق�س�ش  جم��م���ع��ة 
ق�س�ش  م��ن  �لعديد  يحمل  خم��ط���ط 
حيث  فال�ش  �سكل  على  جد�  �لق�سرية 
عن  تختلف  ن��ه��اي��ة  بنقطة  تختتم 

�لبد�ية متاما.

�لع�ضق... •�ضدر لك موؤخر� ديو�ن موغل 
يبدو من �لعنو�ن �أنه حقا موغل يف �ضظايا 
�أن  �أردت  �لــذي  �ملختلطة...ما  �مل�ضاعر 

تقحم �لقاري فيه؟
ه�  باملخت�سر  �ل��ع�����س��ق  يف  "م�غل 

�لناب�سة  �مل�����س��اع��ر  م���ن  جم��م���ع��ة 
ب��احل��ب و�ل��ع�����س��ق و�ل�������س����ق, حيث 
�أغلب  �أج��م��ع  �أن  خ��الل��ه  م��ن  �أح����اول 
�أغلبها  و�لتي كتبت  �ل�سعرية  ن�س��سي 
فالدي��ن  �جلامعية,  مرحلتي  خالل 
يف  ون�س��ش  �لغزل  يف  ن�س��سا  يجمع 
�ل�جد�نيات و�ل�طنيات, بق�سد م�غل 

يف ع�سق كل �سيء جميل.

من  ن�ضيبه  ــا  م �لـــرجـــل،  ــن  ع •ماذ� 
كتاباتك؟

كتاباتي  يف  �ل��رج��ل 
�سلى  ر���س���ل��ن��ا  ميثله 
يف  و���س��ل��م  عليه  �هلل 
�أذود  �أن  حماوال  ن�ش 
وكتابات  ع��ن��ه,  فيه 
عن �ل��لد رحمه �هلل, 
ون�س��ش تتحدث عن 
ع�سته  الأين  �ل��ي��ت��م 
من  هامة  مرحلة  يف 
ع���م���ري, ون�����ش عن 
يف  �ل�سهيد  �ل��ط��ي��ار 
ح���ادث���ة ب���ف��اري��ك 
وكلمته  �هلل  رحمه 

فالرجل  لذ�  �لقل�ب,  لها  �هتزت  �لتي 
عندي ه� �ل�طن و�ل��لد و�لر�سالة.

قريب  مدى  على  رمبا  لك  �ضت�ضهد  •هل 
كتابة رو�ية من نوع �لع�ضقيات و�ل�ضوق؟

ال �ع��ت��ق��د, ل��دي م�����س��روع رو�ي���ة لكن 
م��س�عها خا�ش جد�. 

�ذن؟ للقر�ء  مفاجاأة  •�ضتكون 
�ن �ساء �هلل, �أمتنى �أن تروق �جلمه�ر, 

وتك�ن يف م�ست�ى تطلعاته.

مليئا  �أ�ضبح  �لعامل  �أن  معي  ترى  •�أال 
بحب  نكتب  �أن  وجب  بالبكائيات...هل 
للحرف  و�جلمالية  �لعافية  تــعــاد  حتى 
ت�ضاطرين  ــزن...�أال  �حل وهم  �إلبا�ضه  بدل 

�لر�أي؟
مل��ا يك�ن  �ل��ر�أي..ل��ك��ن  �أ���س��اط��رك  نعم 

ع����امل����ن����ا م��ل��ي��ئ��ا 
فال�ساعر  بالفرح, 
�ب��ن و�ق��ع��ه, يكتب 
وعما  يعانيه  عما 

يفرحه.

�أنك  �أن نقول  لنا  •هل 
يكتبه  مل  مــا  كــتــبــت 
يحدث  ـــل  ـــز�ر...ه ن

ذلك؟
وي��ب��ق��ى ه����ذ� �ل�����ر�أي رمب��������������ا..

للجمه�ر فل�ست نز�ر ونز�ر لي�ش مب�س�ط 
حياتي  ع��ن  ب�����س��اط��ة...ك��ت��ب��ت  ب��ك��ل 
بيئتي  ع��ن  �أح��ب��ائ��ي  ع��ن  �لب�سيطة 
وو�قعي وكذ�لك فعل ه�, فلي�ش هناك 
كبري  �ساعر  ه�  بيننا,  للمقارنة  جمال 
له حياته و�سعره,و�لكثري منا تاأثر به 
وقر�أ له وكنت والزلت منهم, لكن تبقى 

ن�س��سي ملزمة بي, نابعة من حياتي.

كذكرى  منك  �ضيء  يف  لنتوغل  •رمبا 
بك  عالق  �أثرها  يــز�ل  وال  كتبتها  لق�ضيدة 

حد �ل�ضغف
هي  ع�سقها"  يف  "�أت�غل  ق�سيدة  �أحب 
�أح�ش  �أين  رغم  يتم,  ون�ش  �أميمة  ن�ش 
�أقرب  لكنهما  �أبنائي  �لن�س��ش  كل  �أن 
كل  معهما  �أع��ي�����ش  الأين  ق��ل��ب��ي,  �إىل 

حلظاتي وذكرياتي.

جديد�  فيها  ت�ضدر  مرة  كل  يف  حتاول  •ملا 
خــارج  ن�ضر  د�ر  ��ــضــم  حتــت  يــكــون  �أيـــن 
�جلز�ئر  يف  �لن�ضر  دور  تعد  �أمل  �جلز�ئر، 
هل  �إليها،  �للجوء  من  كنوع  كتابها  تقنع 

هنالك خطب ما؟
�سر�حة,  �لن�سر  لدور  هنا  �الأمر  يع�د 
معها  ت���سلت  �لتي  �لن�سر  دور  عديد 
�سلبا  ال  رد�  تعطيني  مل  �لطبع  ب�ساأن 
وال �إي��ج��اب��ا ول��ف��رت�ت ط���ي��ل��ة ج��د�, 
ن�عية  وه�  �آخر  ل�سبب  يع�د  .بع�سها 
فهي  للن�سر  وبع�سها  و�لن�سر  �لطباعة 
ال ت�ساعدك حتى يف ن�سرك عملك بل 
منهم من يطلب منك �أن تدفع مقابل �أن 
�أحتدث  لن  بالت�قيع,  تعقد جل�سة بيع 
عن م�ساعدة �ملبدع و�ل�سد على يده الأن 

هذ� �مل��س�ع غري مطروح مطلقا.

�ل�ضعر  جمال  يف  طموحاتكم  عن  •ماذ� 
به  تــعــد  ــد  جــدي هــنــالــك  وهـــل  و�الأدب، 
يف  ــري  �أخ ك�ضوؤ�ل  �لــقــر�ء  مــن  جمهورك 

درد�ضتنا هذه؟
�جل��دي��د ه��� دي������ين �ل��ث��اين م�غل 
�جن��از  فه�  طم�حي  �أم���ا  �لع�سق,  يف 
جتمع  �ملحلي  ل��الأدب  �أوىل  م��س�عتني 
�أهم �القالم �ل�سعرية مبدينة غرد�ية, 
�ل�سعرية  �لن�س��ش  جتمع  و�لثانية 
الأغلب �ل�سعر�ء �جلز�ئريني �ملحدثني.
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التاأنيث" تاء  هو  ما  لكل  وال�شوق  احلب  الع�شق" ديوان  يف  "موغل 
يعود �ل�شاعر "مب�شوط حممد" لينرث عرب ق�شيده �جلميل من �حلروف �لتي تلم�س �لوجد�ن و�مل�شاعر وكل ما يتعلق بها "هي" عرب ديو�نه �ل�شعري "موغل يف �لع�شق"، 
فابن مدينة �جللفة ��شتطاع �أن ي�شتثمر يف قلوب �ملاليني على �لرغم من �أنه تخ�ش�س يف جمال �القت�شاد �لنقدي و�لبنكي بجامعة غرد�ية، وله �لعديد من �لن�شاطات 
�لثقافية و�مل�شاركات يف خمتلف �لفعاليات و�ملهرجانات �لتي ُتعني باالأدب بكل �شنوفه، توج يف �لعديد من �ملر�ت د�خل �جلز�ئر وخارجها، وم�شار حافل ومتعط�س 

للكتابة بحرف بهي وجذ�ب، يحل �شيفا عرب �شفحات �جلريدة يف هذ� �حلو�ر:
اأنهم  يدعون  ممن  املميعون  يكرتث  ال 
االأ�سا�سية  للمبادئ  الثقافة  يخدمون 
جديتهم  كل  فيها  ي�سعوا  اأن  يجب  التي 
بالربامج  االأمر  يتعلق  عندما  ونخوتهم 
يبدو  ما  على  التي  للن�ساطات  امل�سطرة 
عرب  ن�سره  يتم  ما  نقي�ص  يف  تدخل  اأنها 
الوهم  ميزان  واأ�سبح  بل  الــواقــع،  ركــح 
اأنك �ستح�سر  ثقيال جدا، لدرجة يخيل 
يف  حت�سره  وال  معينا  ثقافيا  برناجما 
التي  اجلمل  من  تركيبة  الوقت،  نف�ص 
ال عالقة لها باملنطق الذي ي�سعه الذين 
ج�سدها،  يف  الثقافة  بنخر  يــقــومــون 
وكاأن االأمر جمرد نكتة، حت�سري برنامج 
ال�ساعة واملكان والزمان  وعدم تقدميه، 

والقاعة خاوية من اأي حدث.
يحدث ذلك يف اإطار ال�سيا�سة الوهمية 
الثقافية،  الــدور  بع�ص  تنتهجها  التي 
عليها  ال�سوء  ت�سلط  على  تعمل  والتي 
خالل  من  "خدامة"،  عنها  يقال  حتى 
االجتماعي  التوا�سل  مواقع  ا�ستغالل 
مع  وح�سل  كما  وهمية  برامج  ن�سر  يف 
الكبري"اأمنزو  االأمازيغي  العر�ص  برنامج 
تغري  كــتــابــات  �ساكلة  على  ينار"،  ن 
اأول  الال�سيء  ليكون  بالقراءة،  املهتمني 
ما يقابلهم بذريعة تغيري وقت الربنامج 
اأو عدم و�سول امل�سوؤولني الذي يتحملون 
تبعات الغاء الربنامج بطريقة اأو باأخرّى، 
اأو تهربا من برنامج مل يكن اإال حربا على 
اأن يتم و�سع عناوين  ورق، ولي�ص ببعيد 
لوفود  اأنها  عنها  يقال  لالفتات  �سخمة 
�ست�ستثمر، يكرث الهزيج والعويل والهدايا 
والتخمة لتكون النهاية ح�سيلة �سفرية 

غري م�سمونة النتائج.
الربامج  هــذه  مثل  تكون  اأن  االأجــدر 
مبقام  تليق  رزنامة  بو�سع  جدية  حمل 
و�سع  فقط  يتم  ال  واأن  الباتني،  املثقف 
هكذا ن�ساطات يومية بطريقة ع�سوائية 
الــــذي يتملك  الـــفـــراغ  اأجــــل قــتــل  مــن 
املوؤ�س�سات الثقافية والتي ال بد اأن تقوم 
اأو  �سهري  مقرر  �سمن  قدمته  ما  بتبيان 
�سنوي اأمام اجلهات امل�سوؤولة وكذا دورها 
الهياكل  هــذه  مثل  تكون  واأن  املن�سود، 
حية بروحها و�سمريها يف و�سع االأف�سل 
على قارعة الثقافة، وغري ذلك ال نريد 
املزيد من الت�سفيق على برامج ون�ساطات 
وهمية باردة حتال اإىل التقاعد يف اأوىل 
يتم  اأن  اجلــيــد  مــن  األي�ص  منا�سباتها، 
تفعيل احلراك الثقايف بعمل مثابر واأن 
ال يطفو على ال�سطح اإال الفعاليات التي 
"الثقافة"،  ال�سم  املجد  تعيد  اأن  ميكن 
اذا  بخري  اأنها  على  تب�سر  ال  اأخرى  اأمور 
خارطة  يف  مهم�سا  عامال  التوقيت  كان 

 رقية حلمرامل�سار الثقايف.

ت�صفيقا باردا للوهم

روؤية من زاوية مقفلة

ح�����ر: رقي�ة حل��مر



ن�ضيحـــة
وحدة ي�سربها ر�جلها كل ي�م.. ر�حت للطالب 

ت�سكيل� ...
قالها قبل ما يدخل ر�جلك 

للد�ر �سعي �س�ية نعناع �أخ�سر 
يف فمك

 و�بقاي مت�سغي فيه بال ما 
تبلعيه حتى يدخل ر�جلك 

و�نتي م�ز�لك مت�سغي
 وبالك ترميه وال تبلعيه 

حتى يرقد...
�أيا غدوة من ذ�ك رجعت 
للطالب قاتل� و�هلل غري 

جنحت و�هلل ما �سربني.. 
يعطيك �ل�سحة...

قالها �سفتي يامل�سيبة.. كي ت�سدي فمك �لريح ما 
يقي�سك�ش؟!.

�ضرك يف بري
م�سكلة �جلز�ئري �أنه كي يق�ل� و�حد
حاب نقلك حاجة ب�سح تقعد بيناتنا

مبا�سرة يبقى يخمم ملّن ر�ح 
يحكيها )�سعب يحافظ على 

�خل�س��سية ما �ساء �هلل(؟!!.

هادرين عليها
وحدة ر�حت تخدم قالها 

�مل�ظف ما هي حالتك 
�الجتماعية؟

متزوجة قالت ال
عزباء قالت ال

مطلقة قالت ال
�أرملة قالت ال

خمط�بة قالت ال
تقلق �مل�ظف وقالها �ماال و��ش نكتب

قالت ل� هادرين عليا )�ملهم منذ ذلك �حلني �مل�ظف 
ر�ه يهدر وحدو( ؟!.

معلومات م�سلية

اللحية

اأمثال �سعبية

�لطاح�نة  �خرتع  من  �أول  هم  �مل�سلم�ن   •
تعرفها  ومل  و�ل��ري,  �ل��ذرة  لطحن  �له��ئية 

�أوروبا �إال بعد 500 عام .
ه�  بالقلق  م�سابا  �الإن�سان  يجعل  ما  • �أكر 

�جل�ع وقلة �لن�م.
م��د  �ندفاع  يف  يت�سبب  �ل�سفتني  ع�ش   •
تقلل  �مل�����د  تلك  �ل��دم��اغ,  د�خ��ل  كيميائية 

�لت�تر و�لقلق.
• �لكنغر ال ي�ستطيع حتريك كل رجل على 

حدى لذلك يق�م بالقفز.
هتلر  ح�سل  �الأوىل  �لعاملية  �حلرب  بعد   •
ُترفع  مل  ول��ك��ن  ل�سجاعته,  و���س��ام��ني  على 
�أنه  يرى  كان  رئي�سه  الأن  �لع�سكرية  رتبته 

ال ميتلك �سمات �لقائد.
بي   " قامت  عام1976  �أفريل  كذبة  يف   •
�ست�سطف  �ل��ك����ك��ب  �أن  ب��اإع��الن  �سي"  ب��ي 
�جلاذبية  على  و���س��ي���ؤث��ر  م�ستقيم  ب�سكل 
�أنهم  تخربهم  عليهم  �الت�����س��االت  فت��لت 

�سعرو� بتغري �جلاذبية فعال.
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ا�سحك وال�سحك بال�س.. قبل ما يغلى وتقول يامن عا�س

جواب 
املحاجية

حاجيتك 
على ربي يكفيه 

اإذا بغيت 
حت�سدو الزمك 

ترويــه

حدث يف مثل هذا اليوم
�حلادي و�لع�سرون

 من �سهر جانفي
�مللك  تعدم  �لفرن�سية  �ل��ث���رة   �  1793

ل�ي�ش �ل�ساد�ش ع�سر باملق�سلة.
لل�سيار�ت. �أوبل  �سركة  تاأ�سي�ش   �  1899

�أمر� مبنع  ني�ي�رك ت�سدر  � مدينة   1908
مت  �لعامة  �الأماكن  يف  �لتدخني  من  �لن�ساء 
و�حدة  �سيدة  على  �لتايل  �لي�م  يف  تطبيقه 

و�ألغي بعد �أ�سب�عني.
� وفاة �لزعيم �ل�س�فياتي فالدميري   1924

لينني.
بل�ت�. ك�كب  �كت�ساف   �  1930

تطلق  �مل���ت���ح���دة  �ل�����الي����ات   �  1954
ن���وي��ة يف  غ�������س��ة  �أول  »ن��اوت��ي��ل��ي������ش«  

�لعامل.
تربم  �ال�ستعمارية  �ل�سلطات   �   1959
للبرتول  �لفرن�سية  �ل�سركة  ب��ني  �تفاقا 
�لبرتول  عن  للتنقيب  �الأمريكية  و�ل�سركة 

يف �ل�سحر�ء �جلز�ئرية.
من  ك���ن��ك���رد  ط��ائ��رت��ي  �إق����الع   �  1976
مطاري هيرو يف لندن و�أوريل يف باري�ش يف 

�أول رحلتني جتاريتني لهذه �لطائرة.
متنع   �إج��ر�ء�ت  ت�سدر  �حلك�مة   �  1992
يف  حزبية  ن�ساطات  �أي  ممار�سة  مب�جبها 

�مل�ساجد.
�الأكرب  �لنجل  �الأ�سد  با�سل  � م�سرع   1994
معد�  وكان  �الأ�سد  حافظ  �ل�س�ري  للرئي�ش 

خلالفة و�لده يف �حلكم.
باجلز�ئر  قمة  لقاء  �أول  �نعقاد   �  2002
�لتنمية  �أجل  من  �جلديدة  �ل�سر�كة  ح�ل 

�لتي عرفت با�سم �لنيباد.
�إيال�ش  �سليم  �جلز�ئري  �ل�سباح   �  2003
100 مرت  يف�ز بامليد�لية �لف�سية يف �سنف 
لل�سباحة  �لعاملية  �لبط�لة  �سباحة حرة يف 

ب�ست�كه�مل.
�ل�طنية  �ملنظمة  ����س��ت��ح��د�ث   �  2004
الأرب������اب �ل��ع��م��ل و �مل���ق���اول���ني ب��اجل��ز�ئ��ر 

�لعا�سمة.
�إبر�هيم  ك��س�ف�  رئي�ش  وف��اة   �  2006

روغ�فا. 
�لثاين  �ل���دويل  �مللتقى  �فتتاح   �  2008

للقر�آن �لكرمي بق�سنطينة.
 - تيليك�م  �أور����س��ك���م  �سركة   �  2008
ح�سن  رئي�سها  ل�سان  على  تعلن  ج��ي��زي- 
منذ  �لعم�مية  للخزينة  دفعت  �أنها  قياين 
120 مليار  ح�س�لها على رخ�سة �ال�ستغالل 

دج �أي ما يعادل 1.7 مليار دوالر.
م�سرية  تف�سل  �الأم���ن   م�سالح   �  2011

�الأر�سيدي باجلز�ئر �لعا�سمة .
�ل�ساحية  ي�ستهدف  تفجري   -  2014

�جلن�بية لبريوت.
 66 و�إ�سابة  �سخ�سا   41 مقتل   -  2016
�آخ��ري��ن ج���ر�ء ح���ادث �ن��ح��ر�ف ق��ط��ار عن 

م�ساره يف �لهند.

يف  �مل�س�ؤول  يعتقد  ملاذ�  ع��الوة..  �سي   �
�جلز�ئر �أنه ف�ق �ل�سعب؟

عمار ك�سرود �لب�يرة
الأن �ل�سعب يجزم �أنه حتته!؟.

هاجر  ع���الوة..  �سي  يا  لك  قيل  �إذ�   �
فاأر�ش �هلل و��سعة.. �إىل �أين تذهب؟

ب�سري ق�يدر باتنة
�حلاجة �ل�حيدة يل ما قادر�ش نديرها 
عمر�..  قّل�سني  �لذي  �ل�طن  هذ�  نفارق 
هاجر وحدك فاأر�ش �هلل ت�سع �للي حب 

ي��سع على روح� �إذ� �لقى تاأ�سرية؟!.

�ملال  على  �لرقابة  تعزيز  معنى  ما   �
�لعام؟

�سامل �لزناتي ب�سكرة
ي���ع���ن���ي ي���ع���م���ع���م����ه �أك��������ر ح���ت���ان 

يتخ�سخ�ش؟!.

بالندم..  حت�ش  متى  ع���الوة..  �سي   �
بال�سمت.. باحلرج.. بال�سيق؟

ل. ب��سر�سة �أم �لب��قي
�أح�ش  �أن���دم..  عندما  بالندم  �أح�����ش 
باحلرج  �أح�ش  �أ�سمت..  عندما  بال�سمت 
عندما  بال�سيق  �أح�ش  �أنحرج..  عندما 
�أنخنق.. هل لديك �أ�سئلة �أخرى.. عمك 

عالوة ما عندو�ش �أ�سر�ر يخبيها؟!.

"عامل  ع��الوة  �سي  يا  كاأنك  و  تبدو   �
من  �الأو���س��اخ  �إز�ل��ة  على  تعمل  نظافة" 

�لعق�ل؟
ليلى حريز خن�سلة
ورغم ذلك فاإن �ساكني تلك �ملحت�سد�ت 
ي�سرون على ترك �حلاويات فارغة ون�سر 
�أع�سابي  ح��دود  على  �لنفايات  ف��سى 

�مل�سدودة؟!؟.

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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ما يف�ح بخ�ر بال 
جمر, وال ينبت زرع 
بال مطر, وال تدوم 

حمبة بال قدر

�صورة م�صحكة

حكـــمة

على  �أوالدك��������������م  ت����ق���������س����رو�  ال 
خملوقون  ف����إن���ه���م  �آد�ب������ك������م، 
ل�������������زم��������������ن غ�������������ر زم��������ن�������ك�������م

�الإنارة �لعم�مية 
للفائدة �لعامة؟!



اأ�سدرت اأم�ص، م�سلحة 
االأر�ساد اجلوية، ن�سرية 

خا�سة حتذر فيها من قدوم 
ا�سطراب جوي ن�سيط 

الفعالية مي�ص املناطق الغربية 
والو�سطى، يتخلله ت�ساقط 

معترب لالأمطار وذلك ابتداء 
من اليوم على ال�ساعة التا�سعة 

�سباحا.
وح�سب ذات الن�سرية اأن 

الواليات املعنية، هي تلم�سان، 
عني تيمو�سنت، وهران، 

م�ستغامن، �سيدي بلعبا�ص، 
مع�سكر، غيلزان، تيارت 

وتي�سم�سيلت، حيث من املتوقع 
اأن تتجاوز ن�سبة االأمطار 

املت�ساقطة 40 ملم، كما �ست�سهد 
مناطق اأخرى على غرار 

ال�سلف، تيبازة، عني الدفلى، 
اجلزائر العا�سمة، البويرة، 

بومردا�ص وتيزي وزو، ت�ساقط 
اأمطار معتربة تفوق كميتها هي 

ن. ماالأخرى 40 ملم.

باتنة

اأم البواقي 

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

2424
�لإد�رة ـ �لتحرير

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

�لهاتف: 033.29.18.51
�لفاك�س: 033.29.18.51

�لربيد �لإلكرتوين:
journalelauresnews@gmail.com 

يومية �إخبارية عامة

الفجر: 06:14   الظهر: 12:46 الع�سر: 15:31  املغرب: 17:53  الع�ساء: 19:14    

العدد 1166 االإثنني 10 ينار 2969/ 21 جانفي 2019 املوافق لـ 14 جمادى االأوىل 1440

اأحوال الطق�ش اليوم

باتنة      خن�صلة      اأم البواقي      تب�صة       ب�صكرة

أقصى 08
أدنى  00

أقصى 10
أدنى 01

أقصى 08
أدنى 01

أقصى 12
أدنى 02 

أقصى 18
أدنى 07

اأمــر اأم�ــص االأول، قا�ســي التحقيــق لــدى 
حمكمة بريكة، باإيــداع 6 اأ�سخا�ص ترتاوح 
اأعمارهم بني 26 و47 �سنة، احلب�ص املوؤقت 
يف انتظــار ا�ستكمال التحقيقــات الق�سائية 
واإ�ســدار احلكــم النهائــي بعــد توقيفهم يف 
ق�سية خمدرات من قبل اأمن دائرة اجلزار، 
حيث عرث بحوزتهــم 06 �سفائح من الكيف 
املعالج يقدر وزنها االإجمايل بـ 600 غرام. 

�سجلــت وحــدات احلماية املدنيــة لوالية 
قاملــة خــالل نهايــة االأ�سبــوع املا�ســي، 06 
حــوادث مرور متفرقة عــرب اإقليم الوالية، 
جرحــى   08 اإ�سابــة  جمملهــا  يف  خلفــت 
يعانــون مــن اإ�سابــات خمتلفــة مــن خفيفة 
اإىل خطــرية، نقلوا علــى اإثرها اإىل خمتلف 
امل�سالــح اال�ست�سفائيــة اأين خ�سعــوا للعالج 
الــالزم، اإ�سافة اإىل ت�سجيــل خ�سائر مادية 

معتربة على م�ستوى املركبات.

انت�سلــت م�سالح احلمايــة املدنية التابعة 
للوحدة الثانوية لدائرة حمام دباغ، نهاية 
اال�سبــوع، جثــة �سيــخ  تــويف داخــل حمــام 
ويتعلــق  بلديــة  ال�ساللــة  مبركــب  معــدين 
االأمــر بـاملدعــو )ن.ح( يبلــغ مــن العمر 87 
�سنة، حيــث مت نقله مل�سلحــة حفظ اجلثث 
مب�ست�سفى حمــام دباغ، فيما با�سرت م�سالح 
االأمــن املخت�ســة حتقيقاتها ملعرفــة اأ�سباب 

الوفاة احلقيقية.

حب�ش 6 اأ�صخا�ش
 يف ق�صيـة خمــدرات

حوادث  يف  جرحى   8
مرور متفرقة

انت�صال جثة �صيخ تويف 
داخل حمام معدين

حمكمة  اأمـــــ�ـــــص،  حــكــمــت 
اأم  يف  االإ�ستئنافية  اجلنايات 
�سجن  �سنوات  بع�سر  البواقي، 
ق�سية  يف  )م-ر(  للمتهم  نافذ 
التي  العمدي  القتل  حماولة 
عني  مبدينة  اأحــداثــهــا  جــرت 
البي�ساء �سهر فيفري من العام 
القائم  ــم  ه حينما  ــي،  املــا�ــس
من  القريب  امل�سجد  بخدمة 
ــاب  مــ�ــســكــن اجلـــــاين بــفــتــح ب
املتهم  اأخ  اأخــربه  حني  امل�سجد 
الأحد  منزله  بتاأجري  قام  اأنــه 
امل�سروبات  لبيع  االأ�ــســخــا�ــص 
ال  اأن  وعـــلـــيـــه  ــة  ــي ــول ــح ــك ال
بــالــقــرب مــن هــذا املنزل  ميــر 
كالمية  مناو�سة  يف  ليدخال 
واأجــربت  تــطــورت  مــا  �سرعان 
العائلتني  واأقـــــــارب  اأفــــــراد 
هذا  خ�سم  ويف  التدخل  على 
خنجرا  املتهم  اأخ  ا�ستل  النزاع 
ال�سحية  على  االعتداء  واأراد 

م�ساعدا  يعمل  ــذي  ال )ب-ع( 
متطوعا بامل�سجد وحني دخلت 
وجه  املــنــاو�ــســة  يف  العائلتني 
املتهم عدة عيارات نارية �سوب 
على  لي�سيبه  )ب-ع(  عائلة 
)�سا�سم(  بـــ  الــوجــه  م�ستوى 
علما  منه،  بالقرب  كــان  حــني 
ذات  امل�ستعملة  البندقية  اأن 

م�سورة واحدة ودون وثائق.
وخالل املحاكمة اأنكر اجلاين 
التهمة املوجهة له، م�سرحا اأن 
كل ما يف االأمر اأنه اأراد تفريق 
املتنازعتني  العائلتني  اأفـــراد 
العيارات  اأنه كان يطلق  بدليل 
لي�ص  لكن  ال�سماء  يف  النارية 
حيث  القتل،  حمــاولــة  بق�سد 
العامة  النيابة  لــه  التم�ست 
اأن  قبل  نافذا،  �سجنا  �سنة   20
يتم اإدانته بـ 10 �سنوات �سجن 
تعوي�سا  مالية  وغرامة  نافذ 

لل�سحية بـ100 مليون.

�صي االأورا�صي..

وجب الكالم

hamzalaribi005@gmail.com

حمزه لعريبي

اأخطاأ بدوي فاأ�صاب
تــعــود الــكــثــري مــن اجلــزائــريــني عــلــى حتــويــل كالم 
مواقع  على  د�سمة  وجبات  اإىل  وت�سريحاتهم  امل�سوؤولني 
�ساخرة  موا�سيع  جعلها  على  وكذا  االجتماعي  التوا�سل 
امل�سوؤولني  اأغلب  بات  حتى  اأيام  مدار  على  اجرتارها  يتم 
منهم،  زلــة  كــل  يرتقبون  "الفاي�سبوكيني"  جمهر  حتــت 
فبعد وزير التعليم  العايل والبحث العلمي ووزير ال�سحة 
وغريهما من اأ�سحاب املعايل اأتى الدور هذه املرة على وزير 
الداخلية واجلماعات املحلية نور الدين بدوي، حيث اأنه 
"مواقع  اأن  وعند احلديث عن الهجرة غري ال�سرعية قال 
الهجرة  �سبب  هي  املالعب  واأغــاين  االجتماعي  التوا�سل 
غري ال�سرعية"، قال هذا ومل يعلم اأنه �سيتحول هو االآخر 
االجتماعي  التوا�سل  مواقع  على  ال�ساعة  مو�سوع  اإىل 

ويت�سبب يف اإثارة ال�سخرية بغري ق�سد.
اأرى اأن وزير الداخلية هذه املرة مل يخطئ يف "الق�سد" 
ومل تكن فكرته خاطئة بل اإين اأراها �سخ�سيا مبنية على 
اأوحى له  اأو من طرف من  الوزير  نظرة واقعية من طرف 
على االأقل، اإال اأنه مل يوفق يف التعبري، فقد كان االأجدر به 
قول اأن مواقع التوا�سل االجتماعي واالأغاين قد �ساهمت 
ب�سكل كبري يف تف�سي ظاهرة احلرقة، الأن االأ�سباب كانت 
موجودة رمبا قبل تاأ�سي�ص الفاي�سبوك وغريه من املواقع، 
اإىل  اأدت  من  وهــي  طويلة  مــدة  منذ  موجودة  واالأ�سباب 
ظهور احلرقة واأغاين املالعب معا، لهذا فحتى واإن اأ�سبح 
ت�سريح وزير الداخلية مو�سوع ال�ساعة ومثريا لل�سخرية 
اإال اأنه واقعي لدرجة كبرية، فمواقع التوا�سل االجتماعي 
يف  والت�ساوؤم  االإحباط  ن�سر  يف  كبري  ب�سكل  �ساهمت  قد 
فعال،  االأ�سباب  وجــود  عن  النظر  بغ�ص  ال�سباب  اأو�ساط 
خطابات  تن�سر  من  هي  االجتماعي  التوا�سل  فمواقع 
عند  للحراقة  فيديو  مقاطع  تن�سر  من  وهــي  التيئي�ص 
الغربة،  ديار  اإىل  و�سولهم  وحني  الوطن  اأر�ص  مغادرتهم 
من  هي  ــالم  االإع و�سائل  بــاأن  �سابق  مو�سوع  يف  قلنا  وقــد 
تت�سبب بت�سليط ال�سوء على خمتلف الظواهر يف تنميتها 
ويف انت�سارها، خا�سة اإذا علمنا اأن الكثري من اجلزائريني 
الرفاهية" التي  "حب  "العاطفة" وخلف  وراء  من�ساقون 
خمتلف  خالل  من  املختلفة  االإعــالم  و�سائل  لهم  ت�سورها 
عن  التخلي  اإىل  باالبن  تدفع  قد  التي  االإغــراء  اأ�ساليب 

"بوطن"؟ االأمر  تعلق  اإذا  "والديه" فكيف 
هذا والبد من التذكري باأننا قد تطرقنا اإىل اأن احلرقة 
يف كثري من االأحيان وقلنا اأنها مل تعد "هروبا" بقدر ما هي 
تهريب، وال �سك اأن الفرق وا�سح بني امل�سطلحني، وعندما 
يت�سح الفرق �سيت�سح اأي�سا اأن مواقع التوا�سل االجتماعي 
كثري  جعل  اأجل  من  فيه  اال�ستثمار  ميكن  ف�ساء  اأكرب  هي 
خطابات  خــالل  من  للتهريب  جاهزة  �سلعة  ال�سباب  من 
التيئي�ص وت�سوير الوطن على اأنه �سجن ال اأمل فيه �سوى يف 
التنف�ص، لهذا فقد نعذر وزير الداخلية هذه املرة �سرط اأن 
ي�سحب كلمة "االأ�سباب" وين�سبها اإىل القطاعات الفا�سلة 
يف احتواء ال�سباب اجلزائري وامت�سا�ص غ�سبهم،  ويكتفي 
بقول اأن املواقع واالأغاين هي و�سائل م�ساعدة على انت�سار 
الظواهر ال�سلبية يف املجتمع، واإن اأردنا فعال الق�ساء على 
احلقيقية  االأ�سباب  عن  نبحث  فاإننا  ال�سلبية  الظواهر 
ونحاربها بجدية، ولتحقيق ذلك علينا اأال "نغطي ال�سم�ص 
اإىل  االنت�سار  على  امل�ساعدة  الو�سائل  ونحول  بالغربال" 

اأ�سباب وم�سببات.

االعرتاف �سيد االأدلة... وخا�سة 
اذا تعلق االمر مبن فيه علة.. كان 

الزم تتحركو من قبل حتى ما تغرق 
امللة... وما تتنهب على اثرها اخلريات 

والغلة... وما يفقد املواطن ثقته يف 
هدرتكم ولو جات مبائة حلة...

ملودع. ج

اأم�ص  ع�سر  بــعــد  ـــرثى  ال وري 
"اأحمد  املجاهد  جثمان  االأحــد 
ببلدية  ال�سهداء  مبقربة  �سلوي"، 
ال�سلطات  بح�سور  العيون  ــص  راأ�
املدنية واالأمنية واالأ�سرة الثورية 
وجمع غفري من املواطنني، الفقيد 
اأم�ص  اأول  ع�سية  املنية  وافــتــه 
 87 نــاهــز  عمر  عــن  بامل�ست�سفى 
مع مر�ص  اثر �سراع طويل  �سنة، 
وكانت  الــفــرا�ــص،  األــزمــه  ع�سال 
اآخر مهمة توالها م�سوؤول ناحية 

املجاهدين براأ�ص العيون.  
ويعترب املجاهد واملنا�سل املرحوم 
�سنة  مواليد  من  �سلوي"  "اأحمد 
1932 بدوار الق�سبات، اأين حفظ 
باأحد  تعاليمه  ودر�ــــص  الــقــران 
يوا�سل  اأن  قبل  املنطقة  كتاتيب 

التحق  الزيوتنة،  بجامع  درا�سته 
بالثورة �سنة 1956، ليتقلد حينها 
جي�ص  �ــســفــوف  يف  منا�سب  عـــدة 
فيدائي،  م�سبل،  منها  التحرير، 
�سارك  ممون،  ثم  �سيا�سي  اإخباري، 
املعارك منها كمني بدوار  يف عديد 

1959 يف الطريق  الق�سبات �سنة 
والعقنة،  جــريــاط  بــني  الــرابــط 
خاللها  وتعر�ص  اأخــرى،  ومعارك 
من  وكــــان  اإ�ـــســـابـــات،  ـــدة  ع اإىل 
واجلهاد  الن�سال  يف  رفقائه  �سمن 
قندوز،  مو�سى  املرحوم،  املجاهد 
وكـــذا املــجــاهــد املـــرحـــوم حممد 
ــدرج  ــار، بــعــد اال�ــســتــقــالل ت ــج ح
مندوب  اأهمها  منا�سب  عدة  عرب 
منظمة املجاهدين ناحية بريكة، 
ثم نقاو�ص، مروانة وراأ�ص العيون، 
فرا�سه  املــر�ــص  يــلــزمــه  اأن  قــبــل 
حيث زاره وايل باتنة عبد اخلالق 
التي  زيــاراتــه  اإحـــدى  يف  �سيودة 
قادته اإىل بلدية راأ�ص العيون اأين 

يقطن الفقيد.

باتنة تفقد املجـاهـد "اأحمــد �صلــــوي" 

اأ�سامة. ب
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عالء. ع


