
مولودية و�شباب باتنة 

عمرانية  لتو�سعات  بوؤر   4
خطرية يف باتنــــــة

العمري" "جمعـوج 
الر�صفة و"علي �سوايعي"

فالحـون يعتمدون على مولدات 

تعمل باملازوت ل�سقي م�ستثمراتهم

املحاجر واجلفاف يق�صيان على ما تبقى من الن�صاط الفالحي يف عدة بلديات

اأرا�سي فالحية تلفظ اآخر اأنفا�سها حتت اأنظار القانون

ُطرق بدائية للنهو�ض 
بالفالحة يف جنوب باتنة!

فالحة

�ص 04

�سطيف

خن�سلة

�ص 04

�ص 04

�ص 05

�ص 05

�ص 05

�ص 05

مطالب بتدعيم 
قرية "�سناورة "

بامل�ساريع التنموية

�سبح العطـ�ض ُيخيم
 على �سكان اجلزار

مراكز �سحية ال حتمل 
�سوى االإ�سم!

ت�ساوؤالت حول 
م�سري م�سروع تزويد 

القرية بامليـــاه

اآبار حلفر  طلب   550
 قيد الدرا�سة بخن�سلـة

عمـــارات غارقـة
 يف ميـاه ال�سرف 

وامل�سوؤولون يتقاذفون 
التهم بخن�سلة

يومية �إخبارية عامة
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فيما لقي 10 اأ�سخا�ص م�سرعهم

 يف حوادث مرور

ت�سجيع على النزوح الريفي باأم البواقي!

تكوت

رغم اأن املنطقة غنية باملياه اجلوفية

خدمات متدنية وال�سكان غا�سبون

مراح" باملحمل "اأوالد 

بعد ا�ستقبال 1350 طلب

 خالل العام املن�سرم

ال�سكان �سئموا من الوعود

 ويطالبون بحلول جديـة

باتنة

�ص 05 

�ص 24

ريا�صة

�ص 14

احتاد خن�صلة

�ص 04

ما ي�شد الزائر للبلديات اجلنوبية الغربية من والية باتنة، على غرار بريكة، امدوكال، اجلزار وغريها انطالقا من مدينة عني التوتة 

ومرورا بتيالطو و�شقانة، هي تلك امل�شاحات ال�شا�شعة من االأرا�شي القاحلة التي "اغت�شب" اجلفاف عذريتها وحّولها اإىل اأرا�ص بور، فيما 

اأتى الت�شحر على اأخرى ومل يعد ينق�شها �شوى رمال ال�شحراء  واأ�شجار النخيل...

�سـورة االأورا�ص نيوز

ال�صلطات توا�صل تهمي�ش قرى ومدا�صر ببلديات الواليـة

الإحتاد ينفرد بكر�سي 
الزعامة والوايل يعد 

بالدعم لتحقيق ال�سعود



nawara.boubire@gmail.com

نوارةبوبري

التقدم اىل الوراء..
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 

"تذريحنا" لل�سبغة وتهديدنا حلياة النا�ص.
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  �سينوية" �سدم  "فول�سفاغن 
حياة  تهدد  ظلت  التي  البال�ستيكية  غيارها 

متكنت  التي   1 يف   2 �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 

كما ميكنه "تق�سريها" باأدوات ب�سيطة لتعود 

�ساء،  متى  لونها  الزبون  فيغري  اال�سلي  للون 

                                                              في�ش من غي�ش 

جتار دون �سمري 
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�سدد الرقابة على الرداءة 

الفتات حمالت"تدوخ" الزبون    

بلخادم.. �سننظف احلزب من الدخالء

 20 األف
لالأع�ساء  الوطني  لــلــديــوان  الــعــام  املــديــر  ك�سف 

عن  واقـــنـــوين،  في�سل  ولــواحــقــهــا  اال�سطناعية 

حذاء  األــف  و25  ا�سطناعي  ع�سو  األــف   20 توزيع 

الـ10اأ�سهر  خالل  اإلكرتوين  كهربائي  كر�سي  و650 

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   600 لـ  عمومية 

االأجهزة  اأ�سهر قادمة من   6 لـ  ا�سرتاتيجيا  خمزونا 

وامل�ستلزمات املوجهة لهذه الفئة.

رقم
اليـــوم

+االأورا�ص بلو�ص02

زووووووم الأورا�س....
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يف الوقت الذي �سارعت فيه العديد من املديريات 

باتنة،  والية  يف  القطاعات  مبختلف  التنفيذية 

اخلا�سة  والــوكــاالت  البلديات  بع�ص  عن  ف�سال 

ت�سهيل  اجل  من  لالإعالم  خاليا  ا�ستحداث  اإىل 

مهمة ال�سحفيني يف احل�سول على املعلومة، تبقى 

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، 

اإىل  اأنف�سهم م�سطرين  ال�سحفيني  اإذ يجد بع�ص 

ديوان  مع  متاما  يحدث  كما  املدير،  قدوم  انتظار 

الرتقية والت�سيري العقاري بباتنة. 

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 

بيانات ن�ساط اآخر، وهو ما "دوخ الزبون".

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 

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

لكل مقام مقال
فرفور ذنبه مغفور

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 احلاجب بجلب 

ثالثة "مذنبني" لينظر القا�سي يف اأمرهم.

امتثل املذنب االأول اأمام القا�سي، وقال 

احلاجب "هذا �سب�سول ابن ف�سكول يا 

�سيدي وذنبه اأنه ال ي�سنع خريا وال ي�سنع 

�سرا، وال يقطع �سعرة وال يذبح بقرة"، 

فقال القا�سي هذا موقفه �سيء وحكم عليه 

بال�سجن ثالثة اأ�سهر، فامتثل املذنب الثاين 

وقال احلاجب "هذا عام�ص ابن طام�ص 

يا �سيدي، وذنبه اأنه رجل فا�سل اأكرث من 

اللزوم، حتى اأنه ي�سنع املعروف اأحيانا 

مع غري اأهله" فقال القا�سي "وهذا جرمه 

اأ�سواأ من ذاك" فحكم عليه بال�سجن �ستة 

اأ�سهر، وامتثل الثالث اأمام القا�سي فقال 

احلاجب "هذا فرفور ابن طيفور يا �سيدي، 

وذنبه على جنبه" ثم و�سع فرفور يده 

على خا�سرته وداعب زناد م�سد�ص، فقال 

القا�سي "فرفور ذنبه مغفور".

ن�ستعني بهذه املقولة عندما ن�سادف 

مواقف تكون فيها العدالة مت�ساحمة مع 

الفجار االأقوياء و�سديدة غليظة على 

االأخيار ال�سعفاء.

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(
مطروح  غري  الأئ��م��ة  اأج���ر  ..."رفع 

للتفاو�ض".

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

auresbook

sms
لكــل النا�ش

sms

ح�سامنابال بع�ص روؤ�ساء االأحزاب 

يتقاذفون بالكالم، ويكادون ي�سربون بع�سهم 

بع�سا، رغم اأنه يف الواقع هم اإخوة واأحبة، 

ويلتقون وراء ظهورنا ويتفقون فال خالفات 

بينهم يف احلقيقة اإال اأمام اأ�سواء الكامريات 

وعلى �سا�سات التلفزيون، يت�سابقون من اأجل 

الظهور مبظهر الزعامة وهم يف احلقيقة 

ال �سي، جلهم ال ي�ستطيع ملئ قاعة �سغرية 

من املنا�سلني لكن يتحدث جميعهم با�سم 

هذه  من  مل  ال�سعب  جزائري،  مليون   40
الوجوه بع�سهم ظل رئي�سا حلزبه منذ 

االإنفتاح الدميوقراطي خالل القرن املا�سي، 

وبع�سهم جاء البارحة فا�سبح زعيما بني 

ع�سية و�سحاها، مل يتغريوا ومل يتبدلوا، 

العامل يتغري كل يوم اإال هوؤالء نف�ص اخلطاب 

وكاأنهم اأمام نف�ص ال�سعب، فاملولودين �سنة 

اليوم  وهم  اجلامعات  من  تخرجوا   1990
اإطارات �سابة بع�سهم بطال والبع�ص االآخر 

ممن حالفهم احلظ يف مواقع عملهم، بع�ص 

االأحزاب ال تريد اأن تتطور اأو تتكيف مع 

الواقع اجلديد اأو تتبدد، ال�سعب ال ي�ستمع 

اإليها وغري مهتم مبا تقوله، املواطن يفكر 

يف م�ستقبل اأبنائه، ان�سغاالت كثرية متال 

راأ�سه، تعليم اأبنائه والدرو�ص اخل�سو�سية، 

غالء االأ�سعار فواتري املاء والكهرباء وم�سكلة 

ال�سكن وووووووو.

ال اأحد من هوؤالء فكر يف هذا ال�سعب اأو 

تكلم عنه اأو اأو�سل مطالبه للم�سوؤولني، مل 

ن�ساهدهم مع ال�سعب عند حدوث امل�سائب، 

نراهم يوميا على �سا�سات التلفزيون وكاأنهم 

ي�سكنون هناك، مل نلتقهم يوما يف ال�سارع، 

يتحدثون عن اأ�سياء ال نعرفها وكاأنهم لي�سو 

منا اأو يتكلمون بلغة ال نفهمها وغري اللغة 

التي نتحدث بها، عجزنا عن فهمهم مثلما 

عجزوا عن فهمنا.

اآخر الكالم
كان ملحدا ...... حتى مات والده

فقال الأخته للذكر مثل حظ االأنثيني

ماذا تريد....؟؟؟؟
كوب من ال�سرب لو �سمحت

ح�سان بوزيدي

فاتورة ال�ستاء تقتل اأكرث من اأك�سيد الكربون
باتنة  التوزيع  مديرية  عليه  اأ�سرفت  الذي  التح�سي�سي  الدر�ص  على  املواطنني  من  الكثري  علق 

بالتن�سيق مع مديرية احلماية املدنية حول خماطر االختناق الغاز اأحادي اأك�سيد الكربون اأثناء 

مب�سجد الفرقان ببلدية واد ال�سعبة )ملبرييدي( اأين مت توزيع مطويات على احل�سور كما ا�ستفادوا 

من الن�سائح املقدمة من طرف اأعوان مقاطعة الغاز باتنة ومديرية احلماية املدنية، اأين القت 

اإعالمي حول  اليوم  البلدية وكذا  امل�سلني وكذا مواطني  ا�ستح�سانا كبريا من طرف  املبادرة  هذه 

بادي�ص  بن  احلميد  عبد  االإ�سالمي  الثقايف  باملركز  منها  الوقاية  وطرق  املحروقة  الغازات  خطر 

مبروانة وبالرغم من اأهمية املو�سوع  من اأجل الت�سدي لهذا القاتل ال�سامت واإنقاذ اأكرب قدر من 

كونها  ذلك  مع  املتزامنة  والغاز  الكهرباء  فاتورات  من  اأكرث  بدو منزعجني  الكثريين  فاإن  االأرواح 

مرتفعة جدا الأنها تعلقت با�ستهالك الطاقة خالل فرتات الربد الذي عرفته املنطقة موؤخرا اأكرث 

من املوت ال�سامت.

قال: عبد املالك �سالل
حق�قها  تنل  مل  اجلزائرية  ...امل���راأة 
الكاملة يف التحرر مبا يتما�سى والق�انني 

التي اأقرها رئي�ض اجلمه�رية.

�شيء  لكل  راج���ل...  ي��ا  قلنا: 
حدود

auresbook

يبدو اأن الكثري من النا�ص باتوا م�سرين على اأن 

يقفزوا فوق القانون، فرغم �سيق الطريق املتواجد  

  Rue H على م�ستوى حي بوعقال اأو ما ي�سمى بحي

ورغم ال�سغط الرهيب على احلي من طرف �سائقي 

املركبات اإال اأن بع�ص اأ�سحاب عربات بيع اخل�سر 

والفواكه قد اأ�سروا على اأن يجدوا الأنف�سهم مكانا 

يف الطريق غري اآبهني باالختناق املروري الذي 

يت�سببون فيه ورغم اأن ال�سلطات قد اأقرت تعليمات 

يف كثري من املرات تفيد مبنع اإخراج العربات و�سغل 

الر�سيف باأي �سيء من �ساأنه اأن يعيق حركة مرور 

املركبات والراجلني اأي�سا، فكيف لنا اأن نطالب 

باالأف�سل اإذا كان كل �سخ�ص فينا يق�سي م�ساحله 

على ح�ساب م�سالح االآخرين؟

مت اإح�ساء قرابة 29.000 تلميذ يعانون من 

�سعــف الب�سر عرب املوؤ�س�ســات الرتبوية لوالية 

املو�ســم  مــن  االأول  الثالثــي  خــالل  اجلزائــر، 

ح�سبمــا   2019/2018 اجلــاري  الدرا�ســي 

ك�ســف عنه رئي�ــص م�سلحة الوقايــة باملديرية 

املحلية لل�سحة وال�سكان، الذي �سرح اأن م�ساكل 

�سعــف الب�سر اأ�سحــى ظاهرة منت�ســرة ب�سورة 

خميفة يف الو�ســط املدر�سي جراء االإدمان على 

ا�ستخــدام اللوحــات والهواتــف الذكيــة لفرتة 

طويلة وبكثافة من طرف التالميذ.

جتارة يف اأماكن غري منا�سبة

بطاقة حمـــــــــراء

ب�سكرة ت�سدر الكلنكر

اإغالق العيادة التي تويف بها هواري منار

األف   29

رقم
اليـــوم

+االأورا�ص بلو�ص02

زووووووم الأورا�س....
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 38 ت�سدير  االأ�ــســبــوع  نهاية  عنابة  مبيناء  مت 

�سيال�ص  مب�سنع  منتجة  الكلنكر  مــن  طــن  األـــف 

�سحنة  رابع  هذه  وتعد  ديفوار  كوت  نحو  ب�سكرة 

غرب  نحو  للت�سدير  تــوجــه  الكلنكر  مـــادة  مــن 

هذه  من  طن  األــف   140 مبجموع  وذلــك  اإفريقيا 

املادة االأولية االأ�سا�سية الإنتاج االإ�سمنت، ح�سبما 

الذين  الت�سدير  عملية  على  امل�سرفون  اأو�سحه 

ل�سركة  الت�سدير  برنامج  بــاأن  باملنا�سبة  ــدوا  اأك

ت�سدير  يتوقع   2019 اجلارية  لل�سنة  �سيال�ص 

�سيال�ص  �سركة  وترمي  الكلنكر.  من  طن  مليون   1

الدعم  على  للت�سدير  خمططها  يف  تعتمد  التي 

�سركة  تــوفــره  الـــذي  واللوج�ستيكي  الــتــجــاري 

التجارة  يف  املتخ�س�سة  هولت�سيمرتادينغ  الفارج، 

باملائة   50 ن�سبة  على  ت�ستحوذ  والتي  الدولية 

البحر  بحو�ص  واالإ�سمنت  الكلنكر  جتــارة  مــن 

االأبي�ص املتو�سط وغرب اإفريقيااإىل بلوغ ت�سدير 

ال�سنة  الكلنكر واالإ�سمنت خالل  2 مليون طن من 
املقبلة )2020( وجتاوز الـ 10 مليون طنفي اآفاق 

.2021

اأ�سدرت وزارة ال�سحة وال�سكان واإ�سالح امل�ست�سفيات قرارا يق�سي باإغالق عيادة "�سيدي يحيى 2" التي 

تويف بها مغني الراي هواري منار يف 7 جانفي الفارط.

وح�سب ما نقله موقع ALGER 24 الناطق بالفرن�سية فاإن القرار جاء بعد ظهور نتائج التحقيق الذي 

فتحته م�سالح الوزارة الو�سية.

وك�سف التحقيق اأن الطبيب الذي اأ�سرف على عملية �سفط الدهون للمغني الراحل ميلك �سهادة عملية 

يف االخت�سا�ص، وال يحوز �سوى على تكوين باجلراحة التجميلية يف فرن�سا.

لكل مقام مقال
عريان" النا�س  ب�سي  "املك�سي 

اإن �سفة االهتمام باملظاهر باتت ل�سيقة يف 

جمتمعنا احلايل، واأ�سبحت توؤثر على خمتلف 

االنطباعات التي يقدمها االأ�سخا�ص على 

غريهم، وا�ستحوذت على خمتلف العالقات 

االإن�سانية التي ال ي�سغلها اإال املال واملظهر 

اخلارجي دومنا االهتمام بروح االإن�سان 

وجوهره احلقيقي، واالأمثال ال�سعبية مل 

تغفل عن هذا اجلانب بل تكلمت عنه ودعت 

اإىل االبتعاد عن هذه ال�سلوكيات التي جعلت 

العادات غري ثابتة ي�سوبها اخلوف وعدم الثقة 

من اكت�ساف احلقائق، فال �سيء اأف�سل من 

ال�سدق يف القول والب�ساطة يف املظاهر، فيقال " 

املك�سي ب�سي النا�ص عريان"، فقد يخدعك ان�سان 

مبظهره لكنه ال ميلك دينارا وال درهما واإمنا 

هو ملك ل�سخ�ص اآخر، رغم اأن االآخرين توقعوا 

منهم منفعة خا�سة، واتبعوه ملظهرهم  وان�ساقوا 

اإليه رغم �سخافة ما يحمله من فكر.

ي�سرب هذا املثل لالأ�سخا�ص الذين ينزاحون 

نحو املظاهر واملادة التي طغت على �سلوكياتهم 

دومنا النظر اإىل روح االن�سان، فاملظاهر اأعمت 

ب�سريتهم وجعلتهم يتبعونها حتى يف اأب�سط 

اأمورهم، يف حني اأن االإن�سان ال�سوي هو الذي 

يجعل من الب�ساطة �سعاره اليومي حتى ال 

يرتدي مالب�ص لي�ست له للمغاالة واالفتخار، 

بل يقتنع مبا لديه دومنا ت�سخيم اأو تهويل، 

فاملظاهر احلقيقة تكمن يف �سدق االإن�سان 

وجوهره، واإخفاء العيوب باملظاهر جرم لي�ص 

له غفران، فاالأنفع اأن يتعامل االإن�سان مع غريه 

بنقاء، واأن ال يتخذ املجتمع من املظاهر معيارا 

للحكم على االإن�سان، فالرقي يف التفكري اأهم 

االأ�سياء التي يجب اأن يتحلى بها النا�ص، وما 

املظاهر �سوى لبا�ص  قد يتمزق يف اأي حلظة 

خا�سة اإذا كان لي�ص مبقا�ص االإن�سان الذي 

يرتديه فاملك�سي ب�سي النا�ص حقا عريان.

عندما يتم اللجوء اىل اغ�سان اال�سحار لتنبيه ال�سائقني من اخلطر املحتمل نتيجة 

الربيكوالج يف اجناز امل�ساريع.

ال�سورة من مدينة باتنة



لفخامة  "ممثال  ذاته  امل�شدر  واأو�شح 

ال�شيد رئي�ص اجلمهورية، القائد االأعلى 

الوطني  الدفاع  وزير  امل�شلحة  للقوات 

وبدعوة من �شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 

رئي�ص  الدولة،  رئي�ص  نائب  مكتوم،  اآل 

جمل�ص الوزراء، حاكم دبي ووزير الدفاع 

بدولة االإمارات العربية املتحدة، ي�شرع 

وزير  نائب  �شالح،  قايد  اأحمد  الفريق 

اجلي�ص  اأرك��ان  رئي�ص  الوطني،  الدفاع 

اإىل  ر�شمية  زيارة  يف  ال�شعبي،  الوطني 

من  املتحدة،  العربية  االإم���ارات  دول��ة 

حل�شور   ،2019 فيفري   21 اإىل   16
ع�شر  الرابع  ال��دويل  املعر�ص  فعاليات 

للدفاع "IDEX-2019" باأبو ظبي". 

"التي  ال��زي��ارة  ه��ذه  اأن  البيان  واأك��د 

تندرج �شمن اإطار تعزيز اأوا�شر االأخوة 

وال�شداقة والتعاون بني اجلي�ص الوطني 

االإماراتية،  امل�شلحة  والقوات  ال�شعبي 

حول  التباحث  م��ن  الطرفني  �شتمكن 

امل�شائل ذات االهتمام امل�شرتك".

�شرع نائب وزير الدفاع الوطني، 
رئي�ش اأركان اجلي�ش الوطني ال�شعبي، 
الفريق اأحمد قايد �شالح، ممثال لرئي�ش 
اجلمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، يف 

زيارة ر�شمية اإىل الإمارات العربية 
املتحدة، ابتداء من يوم اأم�ش، حل�شور 

فعاليات املعر�ش الدويل الرابع ع�شر للدفاع 
ح�شب  ظبي،  "IDEX-2019" باأبو 

ما اأفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

فيما جرح 23 اآخرون 

اإرهاب الطرقات يح�سد 10 �سحايا 

خالل 48 �ساعة الأخرية 

تويف ع�شرة )10( اأ�شخا�ص وجرح 23 اآخرون يف حوادث املرور عرب طرقات 

16 فيفري اجلاري ح�شب اآخر ح�شيلة  14 اإىل  الوطن يف الفرتة املمتدة بني 

اأوردها، اأم�ص، بيان املديرية العامة للحماية املدنية .

واأو�شح البيان اأن اأثقل ح�شيلة �شجلت على م�شتوى والية عني متو�شنت بوفاة 

�شخ�شني واإ�شابة 07 اآخرين بجروح على اإثر حادثي مرور .

املعر�ص الدويل للدفاع 

على خلفية مقتل �سرطي بق�سنطينة: 

الأمن ُيبقي على احلزم وال�سرامة يف الت�سدي للعنف 
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10 تنظيمات طالبية تنخرطالفريق قايد �سالح يطري اإىل الإمارات العربية 
 يف "العهدة اخلام�ســة"

�سفارة اجلزائر تفتح 
ملف الرئا�سيات يف فرن�سا  

�شالل،  املالك  عبد  اأم�ص،  م�شاء  ا�شتقبل 

للرئي�ص  االن��ت��خ��اب��ي��ة  احل��م��ل��ة  م��دي��ر 

ع�شرة  م�شوؤويل  بوتفليقة،  العزيز  عبد 

التح�شري  اإط���ار  يف  طالبية  تنظيمات 

 18 ل��رئ��ا���ش��ي��ات  االن��ت��خ��اب��ي��ة  للحملة 

اأفريل.

اأوردت  ح�شبما  امل�����ش��در  ذات  واأو���ش��ح 

مواقع الكرتونية اأن اللقاء الذي �شيجمع 

بروؤ�شاء  بوتفليقة  الرئي�ص  حملة  مدير 

ر�شم  اإىل  ي�شبو  الطالبية  التنظيمات 

االرتكاز  ال��واج��ب  العري�شة  اخل��ط��وط 

عليها خالل احلملة االنتخابية للمرت�شح 

عبد العزيز بوتفليقة، موؤكدا باأن منا�شلي 

التنظيمات �شيلعبون دورا هاما يف احلملة 

املواطنني وخ�شو�شا  االنتخابية وجتنيد 

ال�شباب للت�شويت ل�شالح بوتفليقة.

ي��رتاأ���ص تنظيم  ال���ذي  امل�����ش��در  واأف����اد 

املعتمدة  التنظيمات  ك��ل  ب���اأن  ط��الب��ي، 

رئي�ص  مطلق  ب�شكل  تدعم  اجلامعة  يف 

بوتفليقة،  ال��ع��زي��ز  ع��ب��د  اجل��م��ه��وري��ة 

والذي يحمل م�شروع اال�شتمرارية يف ظل 

االإجنازات املحققة يف كافة القطاعات.

يف  �شالل  املالك  عبد  االأول  اأم�ص  و�شرع 

من  عدد  اأكرب  حل�شد  امليدانية  خرجاته 

التنظيمات يف �شف الرئي�ص املر�شح، حيث 

للعمال  العام  العام لالإحتاد  التقى االأمني 

اجلزائريني، عبد املجيد �شيدي ال�شعيد.

اأكد وزير الداخلية واجلماعات 

االقليمية والتهيئة العمرانية، 

االأول،  اأم�ص  ب��دوي  الدين  ن��ور 

بذل  �شتوا�شل  االأمن  م�شالح  اأن 

"بكل  ال��ت�����ش��دي  يف  ج��ه��وده��ا 

اأ�شكال  لكل  و�شرامة"  ح��زم 

العنف، وهذا على خلفية مقتل 

�شرطي بق�شنطينة اأثناء تاأدية 

مهامه.

ح�شابه  ع��ل��ى  ب����دوي  وك��ت��ب 

ال��ر���ش��م��ي مب���وق���ع ال��ت��وا���ش��ل 

اأن  )فاي�شبوك(  االجتماعي 

�شتوا�شل  االأمنية  "اأجهزتنا 
جم��ه��ودات��ه��ا ل��ل��وق��اي��ة م��ن كل 

لها  والت�شدي  العنف  اأ���ش��ك��ال 

وفاة  اإث��ر  و�شرامة"  حزم  بكل 

ح��اف��ظ ال�����ش��رط��ة ق��ل��ور عبد 

اأث��ن��اء  ���ش��ن��ة(   39( احل��ك��ي��م 

املن�شرم  اخلمي�ص  مهامه  تاأدية 

ب���والي���ة ق�����ش��ن��ط��ي��ن��ة، وب��ه��ذه 

بدوي  تقدم  االأليمة،  املنا�شبة 

اإىل  واملوا�شاة  التعازي  بخال�ص 

االأمن  والأ���ش��رة  الفقيد  عائلة 

الوطني، يذكر اأن املرحوم الذي 

ك��ان ب��ال��زي امل���دين، ق��د تلقى 

�شخ�ص  طرف  من  قاتلة  طعنة 

كان يوجه األفاظا عنيفة لن�شاء 

امل�شافرين،  لنقل  حافلة  داخل 

الدفاع  ح���اول  اأن  بعد  وذل���ك 

عنهن.
مبقر  اليوم،  اخلارجية  ال�شوؤون  وزارة  تنظم 

حول  اإعالميا  يوما  بباري�ص  اجلزائر  �شفارة 

تنظيم واإجراء العمليات االنتخابية باخلارج 

وهذا يف اإطار التح�شري لالنتخابات الرئا�شية 

به  اأفاد  ح�شبما  املقبل،  اأفريل   18 يف  املقررة 

بيان للوزارة.

�شيتم  االج��ت��م��اع  ه��ذا  اأن  ال��ب��ي��ان  واأو���ش��ح 

ال�شوؤون  ل��وزارة  العام  االأم��ني  من  كل  برئا�شة 

الداخلية  ل���وزارة  العام  واالأم���ني  اخلارجية 

العمرانية  والتهيئة  املحلية  واجل��م��اع��ات 

روؤ�شاء  وكافة  بفرن�شا  اجلزائر  �شفري  بح�شور 

املراكز القن�شلية اجلزائرية يف اأوروبا.

و�شيتمحور اللقاء اأ�شا�شا حول تو�شيح كيفيات 

�شري هذا اال�شتحقاق االنتخابي املهم، ا�شتجابة 

كافة  توفري  على  العمومية  ال�شلطات  حلر�ص 

اإج��راء  متكني  اأج��ل  من  ال�شرورية  ال�شروط 

هذا اال�شتحقاق يف اأح�شن الظروف.

كما يندرج يف اإطار جهود الدولة اجلزائرية 

املادية  الو�شائل  كافة  ت�شخري  اإىل  الرامية 

وتعبئة  ال�����ش��روري��ة  وال��ب�����ش��ري��ة  وامل��ال��ي��ة 

وكذا  ب��اخل��ارج  املقيمني  امل��واط��ن��ني  وتوعية 

تهيئة الظروف التي ت�شمح مبمار�شتهم حلقهم 

االنتخابي بكل حرية.

ب��اخل��ارج  امل��ق��ي��م��ني  امل��واط��ن��ني  اأن  وي��ذك��ر 

املقيمني  امل��واط��ن��ني  غ���رار  على  ي�شتفيدون 

طبقا  وذل��ك  االنتخاب  ح��ق  م��ن  اجل��زائ��ر  يف 

املت�شمنة  للن�شو�ص  ال�شلة  ذات  ل��الأح��ك��ام 

تتكفل  ال��غ��ر���ص،  ل��ه��ذا  االن��ت��خ��اب��ي.  النظام 

التدابري  باتخاذ  اخلارجية  ال�شوؤون  وزارة 

املادية  واالإج���راءات  والقانونية  التنظيمية 

يف  احلق  هذا  ممار�شة  من  لتمكينهم  والتقنية 

اأح�شن الظروف، ي�شيف البيان.

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

وزع من�شق الهيئة امل�شرية 

حلزب جبهة التحرير 

الوطني، معاذ بو�شارب، 

املهام على اأع�شاء الهيئة 

الذين يقودون احلزب عقب 

ا�شتقالة االأمني العام ال�شابق 

جمال ولد عبا�ص، وحل 

املكتب ال�شيا�شي واللجنة 

املركزية.

وح�شب معلومات تناقلها 

اأحد املواقع االإخبارية فاإن 

بو�شارب كلف يف اآخر اجتماع 

للهيئة �شمرية كركو�ص 

مبلف االإعالم يف احلزب 

واأ�شند ملف اال�شتمارات 

والتقييم لل�شعيد خل�شاري، 

يف حني اأوكلت مهمة 

اجلمعيات للع�شوة �شعيدة 

بوناب و�شيتفرغ النائب 

حممود قمامة مبتابعة ملف 

الرئا�شيات يف اجلنوب.

وفو�ص بو�شارب م�شطفى 

كرمي رحيال كممثل احلزب 

يف املداومة الوطنية 

للمرت�شح عبد العزيز 

بوتفليقة التي يديرها عبد 

املالك �شالل.

و�شي�شرع حزب جبهة 

التحرير الوطني بداية 

من يوم غد يف ا�شرتجاع 

ا�شتمارات تر�شح الرئي�ص 

عبد العزيز بوتفليقة التي 

مت توزيعها على املحافظات 

والق�شمات خالل االأ�شبوع 

الفارط، متهيدا لت�شليمها 

للمداولة الوطنية يف وقت 

الحق.

وجتدر االإ�شارة اأن الهيئة 

امل�شرية �شكلت يوم52 نوفمرب 

الفارط  من �شتة اأ�شخا�ص، 

ثالثة رجال وثالث ن�شاء، 

وهم حممود قمامة، 

وم�شطفى كرمي، ورحيال، 

و�شعيد خل�شاري، اإ�شافة اإىل 

ليلى الطيب، و�شعيدة بوناب، 

وفريدة كركو�ص، بينما اأخذ 

معاذ بو�شارب �شفة املن�شق.

العليا  ال��ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����ص  ���ش��رع 

االنتخابات  مل��راق��ب��ة  امل�شتقلة 

عبد الوهاب دربال، اأم�ص ال�شبت، 

خمتلف  اإىل  ميدانية  زي��ارات  يف 

والي����ات ال��وط��ن، ل��ل��وق��وف على 

ال��ت��ي تقوم  ال��ت��ح�����ش��ريات  اآخ���ر 

ب��ه��ا امل�����ش��ال��ح امل��ع��ن��ي��ة الإجن���اح 

املقررة  الرئا�شية  االنتخابات 

ليوم 18 اأفريل املقبل.

دربال  اأن  للهيئة،  بيان  واأو�شح 

ال��زي��ارات،  ه��ذه  خ��الل  �شيلتقي 

باأع�شاء الهيئة العليا وذلك بهدف 

امل��داوم��ات  �شري  على  "االطالع 
ال���والئ���ي���ة وع��م��ل��ه��ا، وت��ق��دمي 

التوجيهات الالزمة"، كما �شت�شمح 

له هذه الزيارات ب� "االطالع على 

تقوم  التي  التح�شريات  خمتلف 

بها امل�شالح املعنية الإجناح املوعد 

االنتخابي املقبل".

وت�����ن�����درج ه������ذه ال�����زي�����ارات 

اإط��ار  يف  امل�����ش��در-،  ذات  -ح�شب 

ال�شالحيات املخولة للهيئة العليا 

 194 "املادة  عليها  تن�ص  والتي 

ن�شو�ص  وتو�شحها  الد�شتور  من 

 11-16 ال��ع�����ش�����������وي  ال��ق��ان��ون 

املتعلق بالهيئة".

وق�����ام رئ��ي�����ص ال��ه��ي��ئ��ة خ��الل 

االأ�شبوع االأول من هذه الزيارات، 

واليتي  اإىل  اأم�ص  ي��وم  بالتنقل 

االأغ������واط واجل��ل��ف��ة، ع��ل��ى اأن 

والية  اإىل  االأح��د  اليوم  يتوجه 

غد  ي��وم  ليوا�شل  تي�شم�شيلت، 

ال��والي��ة قبل  ه��ذه  اإىل  زي��ارت��ه 

التنقل اإىل والية عني الدفلى.

دورات  نظمت  قد  الهيئة  وكانت 

اإجن���اح  اآل���ي���ات  ح���ول  تكوينية 

العملية االنتخابية.

ال�������ش���دد  ه������ذا  يف  وي�����ق�����ول 

املوا�شيع  "اإن  دربال  عبدالوهاب 

كيفية  يف  متعلقة  دائ��م��ا  ك��ان��ت 

النبيلة  مهمتنا  اأو  ر�شالتنا  اأداء 

هادئة  انتخابات  اإىل  بالو�شول 

نظيفة ومقبولة.

وهذا  بالتح�شني  مكلفة  والهيئة 

واأي  االأخ��ط��اء  معرفة  يتطلب 

الهيئة  ب��ه  ت��ق��وم  م��ا  خ��ل��ل وه���و 

ومن  االنتخابات  يف  ي�شارك  ومن 

يف�شل  ومن  ينظمها  ومن  يتابعها 

جميعا  وه�����وؤالء  امل��ن��ازع��ات  يف 

م�شوؤولون بالت�شامن".

بو�سارب يوزع املهام على 
الهيئة امل�سرية لالأفالن

دربال ينزل اإىل الإدارة 

ق. و
ق. و

زيارات ميدانية للوقوف على حت�صري الرئا�صياتيوم 24 فرباير اجلاري 

التقت مبدير حملة املرت�صح بوتفليقة 

يوم اإعالمي حول رئا�صيات 2019 



تكوت

اإىل  حتدثت  نيوز"  "االأورا�ص 
املناطق  ــذه  ه �سكان  مــن  بع�ص 

ا�ست�سلموا  اأنــهــم  ـــدوا  اأك الــذيــن 

الظروف  ظل  يف  الــواقــع  لالأمر 

من  منهم  اأن  حــيــث  ــراهــنــة،  ال

هجر اأرا�سيه طوعا نحو املدينة 

ومنهم من بقي مت�سبثا بها و�سط 

الغبار  زادهــــا  طبيعة  ـــروف  ظ

ق�ساوة،  املــحــاجــر  مــن  املنبعث 

اأتت  ــرية  االأخ هذه  اأن  م�سيفني 

وحولت  والياب�ص  االأخ�سر  على 

وجيز  ظرف  يف  فالحية  اأرا�سي 

يف  خميفة،  جــرداء  قاحلة  اإىل 

اأتى  الــذي  اجلفاف  �ساهم  حني 

ال�سنوات  ــالل  خ املنطقة  على 

االأخرية يف تاأزم الو�سع، اإذ اأ�سبح 

ممار�سة الن�ساط الفالحي اأ�سبه 

كونه  االنتحارية"  بـ"العملية 

االإمكانيات  مــن  الكثري  يتطلب 

ا�ستمراريته  ل�سمان  ــة  ــادي امل

حمـــدودي  با�ستطاعة  ولــيــ�ــص 

الدخل اخلو�ص يف فيه.

ـــك يف الــوقــت الــذي  يــاأتــي ذل

انح�سر فيه عمل اجلهات املعنية 

بالبيئة يف الكالم وتوزيع الوعود 

وكذا يف التهديد ال غري، بالنظر 

باجلملة  خروقات  ت�سجيل  اإىل 

املحاجر  نــ�ــســاط  ــة  ــس ممــار� يف 

الطريق  طـــول  عــلــى  ــدة  ــت ــم امل

الوطني رقم 3، اإذ يغطي غبارها 

باأكملها  الــتــوتــة  عــني  مــديــنــة 

وميتد اإىل املناطق االأخرى، لكن 

رغم كل هذا يبقي ن�ساطها مهما 

على  ال�سلطات  لدى  اأولوية  وذو 

وعذرية  املوطن  �سحة  ح�ساب 

"اغت�سبت"  الــتــي  الطبيعية 

بذلك  رافعة  قانونية،  مبباركة 

التي  االأرا�ــــســــي  مــ�ــســاحــة  مـــن 

اأ�سبحت مهددة بالت�سحر.

 هذا من جهة اأما من جهة اأخرى 

يت�ساءل الكثريون من �سكان هذه 

بالبيئة  املهتمني  وكــذا  املناطق 

التي  الغابات  م�سالح  دور  عــن 

وجتديد  الت�سحر  مكافحة  تعد 

الغطاء النباتي من بني اأن�سطتها، 

من خالل غر�ص االأ�سجار خا�سة 

املهددة،  املناطق  م�ستوى  على 

لكن ما يالحظ على اأر�ص الواقع 

غياب مثل هذا العمليات خا�سة 

ال�سالفة  املــنــاطــق  حمـــور  عــلــى 

البيئة  مديرية  وكانت  الذكر، 

لعدة  توجيهها  عــن  ك�سف  قــد 

اإعذارات ملالكي املحاجر وعددها 

املدة االأخرية  اإعذارا خالل   28
مع اقرتاح غلق 12 حمجرة، لكن 

يبقى ال�سوؤال املطروح هل هناك 

متابعة ملثل هذه القرارات اأم اأنها 

يف  ُيــقــراأ  ورق،  على  حرب  جمــرد 

املنا�سبات اللقاءات الر�سمية؟.

نا�شر خملويف

التوتة ومرورا  باتنة، على غرار بريكة، امدوكال، اجلزار وغريها انطالقا من مدينة عني  للبلديات اجلنوبية الغربية من والية  الزائر  ما ي�شد 
اأتى  اأرا�ض بور، فيما  "اغت�شب" اجلفاف عذريتها وحّولها اإىل  ال�شا�شعة من االأرا�شي القاحلة التي  بتيالطو و�شقانة، هي تلك امل�شاحات 

الت�شحر على اأخرى ومل يعد ينق�شها �شوى رمال ال�شحراء  واأ�شجار النخيل.

ال�سناورة  قــريــة  �سكان  يـــزال  ال 

بباتنة،  تــكــوت  لبلدية  التابعة 

النقائ�ص  مــن  جملة  مــن  يــعــانــون 

جتد  مل  التي  التنموية  وامل�ساكل 

بقي  حــيــث  احلــــل،  اإىل  طــريــقــهــا 

يف  مكانه  يـــراوح  التنموي  الــواقــع 

املنطقة منذ �سنوات.

ت�سجل  قريتهم  باأن  ال�سكان  واأكد 

املرافق احليوية  نق�سا كبريا يف كل 

املعي�سي  الو�سع  لتح�سني  ال�سرورية 

على  الريفية  الكهرباء  وتاأتي  لهم، 

اأكدوا  الذين  ال�سكان  مطالب  راأ�ــص 

ا�ستغاللهم  مــن  الــرغــم  على  بــاأنــه 

يقارب  ما  منذ  الريفية  ل�سكناتهم 

ال15 �سنة، اإال اأن هذه االأخرية ال 

تزال تفتقر اإىل الربط بالكهرباء، 

االأمر الذي كر�ص معاناتهم اليومية 

يف ظل عي�سهم يوميا يف ظالم دام�ص 

على  ال�سكان  معظم  يــزال  ال  حيث 

و�سائل  ي�ستخدمون  القرية  م�ستوى 

على  ـــارة  االإن يف  وب�سيطة  بدائية 

والكانكي،  ال�سموع  ا�ستعمال  غــرار 

ال�ساحلة  املياه  نــدرة  اإىل  اإ�سافة 

اال�ستعمال  متعددة  واملياه  لل�سرب 

اليومي، االأمر الذي يجعل ال�سكان يف 

واجلفاف  العط�ص  مع  يومية  معاناة 

التي  ال�سهاريج  خا�سة يف ظل ندرة 

م�ساعفة  باأثمان  يقتنونها  ما  غالبا 

من الباعة نظرا لبعد امل�سافة ن�سبيا 

اإىل املنطقة.

تتلخ�ص  ال  القرية  �سكان  معاناة 

والكهرباء  املــــاء  نــقــ�ــص  يف  فــقــط 

للغاز  افتقارهم  اأي�سا  ت�سمل  واإمنــا 

هذه  غياب  حــول  حيث  الطبيعي، 

اإىل جحيم  املادة احليوية حياتهم 

عن   للبحث  ا�سطرارهم  اإىل  نظرا 

الثمن  باه�سة  الــبــوتــان  ــر  ــواري ق

ت�سل  اأيــن  ال�ستاء  ف�سل  يف  خا�سة 

درجات احلرارة اإىل اأدنى درجاتها، 

ب�سبكة  القرية  تزويد  يبقى  فيما 

يراود  اآخــر  حلما  ال�سحي  ال�سرف 

ال�سكان نظرا ملا ينبثق عن الطريقة 

املخلفات  ــر  ــم ط يف  الــتــقــلــيــديــة 

من  واخلــنــادق  احلفر  يف  ال�سحية 

ال�سحة  مت�ص  خــطــرية  تــداعــيــات 

العمومية ل�سكان القرية.

مطالب بتدعيم قرية �سناورة 
بامل�ساريع التنموية

اميان. ج

عن جناية اإ�ساءة ا�ستغالل الوظيفة والغ�ص

ممثل  املا�سي  االأ�سبوع  نهاية  التم�ص 

ت�سليط  اجلمهورية  وكيل  العام  احلق 

عقوبة 10 �سنوات �سجنا نافذة يف حق 

كل من رئي�ص م�سلحة البناء والتعمري 

ونائب  "ع.م"  املدعو  مروانة  ببلدية 

املعماري  املهند�ص  امل�سلحة  رئي�ص 

ا�ستغالل  ــاءة  ــس اإ� تهم  عــن  "�ص.ه" 
طريق  عن  ملفات  واإزالـــة  الوظيفة، 

منظمة  مهنة  انــتــحــال  وكـــذا  الغ�ص 

قانونا واأخذ فوائد غري م�ستحقة، مع 

التما�ص احلكم بال�سجن ملدة 5 �سنوات 

نافذة يف حق كل من "ف.�ص" و"�ص.م" 

عن  حملية  عقارية  بوكالة  موظفان 

تهم الن�سب واالحتيال والتقليد.

�سكلت  التي  الق�سية  حيثيات  تعود 

عقب  الــعــام  الــــراأي  �سغلت  ف�سيحة 

موظفة  بتقدميها  قامت  التي  ال�سكوى 

ببلدية مروانة مفادها ورود ا�ستعمال 

عقارية  ت�سوية  ملفات  على  ختمها 

قانونية  وغري  �سرعية  غري  بطريقة 

بدون علمها، اأين انطلقت على اإثر ذلك 

عن  ك�سفت  مكثفة  اأمنية  حتقيقات 

وجود 44 ملفا مزورا متعلقا بالت�سوية 

مطابقة  قــانــون  اإطـــار  يف  الــعــقــاريــة 

قانون  �سمن  يندرج  ــذي  ال البنايات 

15-08، حيث ثبت من خالل مراحل 
البالغ  لل�سهود  واال�ستماع  التحقيق 

عددهم 40 �ساهدا اأن التزوير قد م�ص 

وثائق �سهادة املطابقة ورخ�سة البناء 

على �سبيل الت�سوية، واأن املتهمني كانوا 

مبقابل  الــوثــائــق  ــذه  ه ي�ست�سدرون 

اإىل  ــون  زب من  القيمة  متفاوت  مــايل 

املحكمة  بهيئة  دفع  الذي  االأمر  اآخر، 

باملدة  ال�سجن  عقوبة  ت�سليط  اإىل 

الرئي�سيني  املتهمني  حق  يف  املذكورة 

التزوير  جرمية  يف  ل�سلوعهما  نظرا 

اأخرى  جرائم  وكــذا  املهنة  وانتحال 

وا�ستغالل  واالحتيال،  بالغ�ص  تتعلق 

الوظيفة الر�سمية الأغرا�ص نفعية.

حيثيات  لت�سعب  ونــظــرا  اأنــه  يذكر 

من  املحاكمة  ا�ستمرت  فقد  الق�سية 

الواحدة زواال اإىل احلادية ع�سر ليال 

لرتفع اجلل�سة اأخريا بالتما�سات وكيل 

اجلمهورية املذكورة اأعاله.

التما�س ال�سجن �سد رئي�س م�سلحة 

البناء والتعمري ونائبه مبروانة

فالحـون يعتمدون على مولدات تعمل باملازوت 

ل�سقي م�ستثمراتهم 

امل�ستثمرات  من  الع�سـرات  ت�سهد 

اإقليـم  عرب  املتواجدة  الفالحية 

جنوب والية باتنـة، نق�سا فادحا 

الكهرباء  ب�سبكة  التغطية  يف 

الريفية، حيث يعتمـد العديد من 

الكهرباء  مولدات  على  الفالحني 

ت�سغيل  يف  بالبنزين  تعمل  التي 

الذي  االأمــر  الفالحيــة،  اآبارهم 

جيوبهم  وا�ستنزف  كاهلهم  اأثقل 

مب�ساريف اإ�سافية.

امل�ستثمرات  هذه  اأبــرز  من  ولعل 

تلك  امل�سكل  هذا  من  تعاين  التي 

عزيل  بلدية  اإقليم  يف  الواقعة 

عبد القادر وبالتحديد يف منطقة 

ــة، حــيــث يعاين  ــزن ــف وال ــل  ــرم ال

قاطنوها من غياب �سبكة الكهرباء 

على الرغم من االإنتاجية الكبرية 

ناحية  من  املنطقة  تقدمها  التي 

اأن تواجد  اخل�سر والفواكه، غري 

املنطقة  حـــدود  يف  امل�ستثمرات 

ا�ستفادت  دون  حــال  الع�سكرية 

بهذه  الــتــغــطــيــة  مـــن  قــاطــنــيــهــا 

الطاقة احليوية رغم العديد من 

اجلهات  اإىل  املرفوعة  ال�سكاوي 

الو�سية بالتدخل.

ولي�ص ببعيد عن املحيط العمراين 

ببلدية بريكة تعاين امل�ستثمرات 

املدينة  الواقعة بغرب  الفالحية 

التغطية  نق�ص  من  االأخـــرى  هي 

يف  الــريــفــيــة  الــكــهــربــاء  ب�سبكة 

املنطقة امل�سماة عر�ص ال�سمامات، 

ممن  امل�ستثمرين  بع�ص  وح�سب 

اأن  نيـوز"  "االأورا�ص  بهم  التقت 

كل  يف  تتحجج  املحلية  ال�سلطات 

تلبية  على  قــدرتــهــا  بــعــدم  مــرة 

مــطــالــبــهــم كــونــهــم يــقــعــون على 

وبيطام  بريكة  بلديتي  حـــدود 

التي  اجلغرافية  الو�سعية  وهي 

يعانون  الفالحني  ــوؤالء  ه جعلت 

غري  االإداري  التق�سيم  مــرارة  من 

العادل بح�سبهم.

م�ساتي  من  العديد  وتبقى  هــذا 

الفالحية تعاين هي االأخرى عرب 

الغربية  باتنة  واليـــة  بلديات 

ــدة يف  ــواج ــت عــلــى غــــرار تــلــك امل

�سقانة  ببلديـة  تــازغــت  قــريــة 

والتي على الرغم من احتجاجات 

نــور  ـــرى  ت مل  اأنـــهـــا  اإال  �ــســكــانــهــا 

نف�ص  وهي  �سنوات،  منذ  الكهرباء 

امل�ستثمرات  لبع�ص  الو�سعية 

دراجـي  اأوالد  م�ساتي  يف  الواقعة 

ملعا�سات  الــقــادر،  عزيل  ببلدية 

القدمي  القرية  اجلــزار،  ببلدية 

باأمدوكـال وغريها من امل�ستثمرات 

اأ�سحابها  ي�سعى  التي  الفالحيـة 

ولكن  ــص  االأر� اإحياء  ــادة  اإع اإىل 

اإداريـــــة  معيقــــــــات  ظـــل  يف 

مهمة  عليهم  ت�سعب  وخدماتية 

يف  الزراعـــة  بواقـــــــع  النهو�ص 

جنوب غرب باتنة.

اإميان .ج
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يعــاين قاطنــو بلديــة اجلــزار 

وقراهــا الواقعــة ب�سمــال غرب 

واليــة باتنـة، مــن اأزمة العط�ص 

التــي بقيــت مالزمــة ليومياتهم 

ال�ستــاء،  ف�ســل  منت�ســف  منــذ 

اال�ستنجــاد  علــى  اأجربهــم  مــا 

واللجــوء  املكّلفــة  بال�سهاريــج 

الطبيعيــة  الينابيــع  اإىل  اأي�ســا 

حــني  يف  باملنطقــة،  املتواجــدة 

املنقــذ  امل�ساجــد  عيــون  تبقــى 

االأول ل�سكان هذه البلدية.

امل�ستكــون اأعربوا عــن �سخطهم 

ال�سديــد مــن ال�سلطــات املحليــة 

التــي مل تــويل االهتمــام الكبري 

مل�ســاكل الربــط باملــاء ال�ســروب 

رغــم معاناتهم واحلاجــة املا�سة 

اإىل هــذا املــورد احليــوي الهــام، 

حيــث تتمحــور يوميــات ال�سكان 

بعد جفاف حنفيات منازلهم اإىل 

رحلة للبحث عن منابع التموين 

باملياه ال�ساحلة لل�سرب.

ياأتي ذلك رغم اأن املنطقة غنية 

بالرثوة املائية من خالل تواجد 

العديــد مــن الينابيــع الطبيعية 

اإىل ال�سمال مــن حميط البلدية 

املعـــذر  امل�سمــاة  املنطقــة  يف 

وتواجد ال�سد املائي املتواجد يف 

املنطقة امل�سماة اجلزار ال�سرقي، 

اإال اأن ميــاه ال�ســرب حتولت اإىل 

�سيــف عزيــز على �ســكان بلدية 

اجلـــزار خا�سة يف ظــل التخوف 

مــن �ســرب ميــاه احلنفيــات التي 

املنــازل تزورهــا مــرة  واأن زارت 

يف االأ�سبوع وب�ساعــة اأو �ساعتني 

فقط.

وح�سب ال�سكان ممن التقت بهم 

"االأورا�ص نيـوز" فاإن املياه تزور 
حنفياتهــم ب�سفــة متقطعــة يف 

االأ�سبــوع وغري ثابتة وهو ما زاد 

من حدة االأزمة التموينية التي 

يكون االأطفال اأبطالها خالل كل 

اأم�سيــة مــن خالل حمــل الدالء 

امل�ساجــد  عيــون  اإىل  والتوجــه 

والينابيع الطبيعية لتزود باملاء 

يف رحلة مثرية للمتاعب.

و�سعيــة تعي�سهــا اأغلــب م�ساتي 

وقــرى اجلـــزار، حيــث يت�ســاءل 

ال�ســكان عن �سر عــدم تزويدهم 

منتظــم  ب�ســكل  املــادة  بهــذه 

ودائم، منا�سدين اجلهات املعنية 

التدخــل  اأجــل  مــن  الوالئيــة 

العاجل و�سد حاجياتهم من هذه 

املادة احليوية من خالل تطوير 

نطــاق  وتو�سيــع  الربــط  �سبكــة 

تغطيتها.

عامر. م  

عامر. م

ُطرق بدائية للنهو�س 
بالفالحة يف جنوب باتنة!

املحاجر واجلفاف يق�صيان على ما تبقى من الن�صاط الفالحي يف عدة بلديات

اأرا�سي فالحية تلفظ اآخر اأنفا�سها حتت اأنظار القانون

ن. م

�سبح العطـ�س ُيخيم
 على �سكان اجلزار

رغم اأن املنطقة غنية باملياه اجلوفية



خن�شــلة

ب. �ص

اأم البواقي

�شطيف

ياأتي ذلــك بالرغم مــن عمليات 

التهيئة ال�سابقــة التي ا�ستفادت 

وقرعــة  الباللــة  بلديتــي  منهــا 

بعمليــات  يتعلــق  فيمــا  �سعيــدة، 

وكــذا  الطبيعــي  بالغــاز  الربــط 

اإن�ســاء م�سالــك ريفيــة مب�ساحة 

12 كلــم، لكنهــا ظلــت حرب على 
ورق، ممــا �ساهــم ب�ســكل كبــري يف 

عــزل �ســكان امل�ساتــي عــن باقــي 

البلديات املجاورة. 

هذا وقد �سجــل ببلدية الباللة 

قلــة امل�سالــك الريفيــة والتي مل 

يتم ت�سجيــل اأي م�ساريع جديدة 

تتعلق بفك العزلــة منذ ما يزيد 

جعــل  مــا  وهــو  �سنــوات،   5 عــن 

تلجــاأ  العائــالت  مــن  الع�ســرات 

للنزوح ملختلف البلديات املجاورة 

هروبــا من العزلة، يف وقت اأكدت 

عــني  ببلديــة  م�سوؤولــة  م�ســادر 

كر�سة عــن ا�ستفادت البلدية من 

فتــح 10 م�سالــك ريفيــة لكن مت 

ا�ستثنــاء منطقــة قرعــة �سعيدة 

من اال�ستفــادة الأ�سباب جمهولة، 

بالرغــم مــن العزلة التــي يعاين 

منها الفالحــون باملنطقة يف نقل 

الفالحيــة،  املنتجــات  خمتلــف 

مــا جعــل العديــد منهــم يقومون 

الفالحيــة  اأرا�سيهــم  با�ستئجــار 

مببالــغ زهيــدة حتــى ال يتكبدوا 

توزيــع  يف  اأخــرى  تكاليــف 

املحا�سيل الزراعية.

يف املقابل عرب ع�سرات املواطنني 

عــن  الــزرق،  مبنطقــة  املقيمــني 

تذمرهم ال�سديد  جراء الظروف 

املعي�سيــة التــي يتخبطــون فيها، 

يف �ســل غيــاب التهيئــة واهرتاء 

الطرقــات، التــي �ساهمــت ب�سكل 

كبــري يف عزلــة املواطنــني داخل 

مــن  العديــد  وغيــاب  املنطقــة، 

اأدت  التــي  العموميــة،  املرافــق 

لهجــرة الع�ســرات مــن املواطنني 

اإىل مناطق اأخرى اقل عزلة.

نا�ســد  ذاتــه،  ال�سيــاق  ويف 

املواطنــون اجلهــات املعنية وعلى 

اأجــل  مــن  الواليــة  وايل  راأ�سهــا 

وت�سجيــل  العاجــل  التدخــل 

م�ستــوى  علــى  جديــدة  م�ساريــع 

البلديــات ال�سالفــة الذكــر لرفع 

الغــن عــن �سكانهــا وفــك العزلة 

عنها.

ك�سف مدير املوارد املائية بخن�سلة، اأن 

م�سالح قطاعــه ا�ستقبلت خالل ال�سنة 

الفارطــة   1350   طلبــا خا�ســا بحفر 

االآبــار منحــت   722   منهــا الرخ�ســة 

القانونيــة يف   الوقــت الــذي   ال   يزال   

550   طلب قيد الدرا�سة،   يف   حني 
مت رف�ــص   78   ملفــا مــن طرف اللجنة 

املكونة من ممثلني عن مديريتي   املوارد 

املائيــة وامل�سالح الفالحيــة باالإ�سافة 

اإىل امل�سالح البلدية.

اأنــه مت منــح    واأ�ســاف ذات املتحــدث، 

722   رخ�ســة حلفــر اآبار خالل �سنة   
2018،  حيث مت ت�سجيل ارتفاع كبري 
املمنوحــة حلفــر  الرخ�ــص  عــدد  يف   

االآبــار خــالل ال�سنة املنق�سيــة مقارنة 

ب�سنــة   2017   التــي   اكتفــت خاللها 

345   رخ�ســة  ذات املديريــة مبنــح   

فقط .  

   2018 �سنــة    خــالل  ا�ستفــاد  وقــد 

فالحــو الوالية بـــ700  رخ�سة حلفر 

االآبــار تتعلــق بالن�ســاط الفالحي،   يف   

حني منحت املديرية الوالئية للموارد 

املائيــة   10 رخ�ــص للن�ساط ال�سناعي   

و7   لفائــدة م�ساجد و5   اأخرى ل�سالح 

املدار�ــص،   م�سيفــا اأن الرخ�ص املتعلقة 

بحفــر االآبــار ال�ستغاللهــا يف   الن�ساط 

الفالحــي   اأخذت ح�سة االأ�سد بن�سبة 

تفوق   96   باملائة من جمموع الرخ�ص 

املمنوحــة،   موؤكــدا اأن ذلــك   يعود اإىل 

الطابع الفالحي   الرعوي   للمنطقة .

بابــار  دائــرة  اأن  كذلــك  واأ�ســاف   

حت�سلــت علــى   249   رخ�ســة حلفــر 

بـــ163    دائــرة احلامــة  تلتهــا  االآبــار 

رخ�ســة وبوحمامــة بـــ138   رخ�ســة 

وقاي�ــص بـ99   رخ�سة وعــني الطويلة 

بـــ41   رخ�سة ثــم �س�سار بـ27   رخ�سة 

واأوالد ر�سا�ــص بـــ5   رخ�ص فقط ،  وقد 

اأرجــع ذات امل�ســدر منــح اأكرث مــن   35   

باملائــة من رخ�ص حفــر االآبار املتعلقة 

بابــار  لدائــرة  الفالحــي    بالن�ســاط 

اإىل اال�ستثمــارات الفالحيــة الكــربى 

مبنطقة �سحراء النمام�سة.

ت�سجيع على النزوح الريفي 
بــاأم البواقـي!

اآبار حلفر  طلب   550
 قيد الدرا�سة بخن�سلـة

ال�صكان �صئموا من الوعود ويطالبون بحلول جديـة

بعد ا�صتقبال 1350 طلب خالل العام املن�صرم

املواطنــون عــربوا عــن تخوفهم 

االأطفــال  اإ�سابــة  مــن  الكبــري 

واملعديــة  اجللديــة  باالأمرا�ــص 

امليــاه  طريــق  عــن  املتنقلــة 

موؤكديــن  ال�ســارة،  واحل�ســرات 

اأنهــم قامــوا مببــادرات تطوعيــة 

مــن اأجل تنظيف اأقبية العمارات 

لكــن تبقــى حمدودة يف ظــل تاأزم 

و�سائــل  ي�ستلــزم  الــذي  الو�ســع 

االأقبيــة  اإفــراغ  تقنيــة الإعــادة 

واإ�ســالح قنوات ال�ســرف ال�سحي 

اأغلــب االأحيــاء  اأتلفــت يف  التــي 

مبدينــة خن�سلــة، كمــا اأكــد لنــا  

�سابــق  اأنــه مت يف وقــت  ال�ســكان 

االت�سال مب�سالــح بلدية خن�سلة 

ملعاناتهــم  حــد  و�ســع  اأجــل  مــن 

اليومية، حيث مت توجيههم ملكتب 

حفــظ ال�سحة الــذي هــو بدوره 

اأكد اأن تدخل م�ساحله يكون بعد 

تدخل الديــوان الوطني للتطهري 

مــن  االأقبيــة  الإفــراغ  بخن�سلــة 

املياه بحكــم توفره على امكانيات 

ثم يتدخل مكتــب حفظ ال�سحة 

لر�ص االأقبيــة باملبيدات الالزمة 

لذلك.

باتنــة  طريــق  �ســكان  معانــاة 

تــزداد يف ظل تهرب كل  اإدارة من 

واجباتهــا خا�سة بعد ت�سريحات 

ديــوان التطهــري بخن�سلــة الــذي 

اأكد اأن عملية التطهري والتنظيف 

يف مثل هذه احلاالت يعود لديوان 

الرتقية والت�سيــري القاري بحكم 

اأنهــا عمارات ذات طابع اجتماعي 

اإيجاري وهي من اخت�سا�سه، فيما 

بــررت م�سالح الديــوان بتاأكيدها 

بــوزارة  العامــة  املديريــة  اأن 

ال�سكن طالبــت يف تعليمة ر�سمية 

بعــدم التدخــل لتهيئــة االأحياء 

ال�سكنية التي تخلفت عن ت�سديد 

م�ستحقات االإيجار.

ي�ستكــي  �سلــة  ذي  �سيــاق  ويف   

�سكان  بع�ص من الو�سعية املزرية 

ب�سبــب  االجتماعيــة  ل�سكناتهــم 

ت�سرب امليــاه من خمتلف جدرانها 

نتيجــة الت�سدعــات التــي ظهرت 

عليهــا، ف�ســال عن تــاآكل االأعمدة 

وتلــف  للعمــارات  االإ�سمنتيــة 

امل�ساكة ب�سكل كامل وهو ما يجعلها 

عر�ســة لالنهيــار يف اأيــة حلظــة 

خا�ســة اأثناء التقلبــات اجلوية، 

وعليــه ينا�ســد ال�ســكان اجلهــات 

التدخــل  ب�ســرورة  املخت�ســة 

لتطهــري اأقبية العمــارات من مياه 

ال�ســرف ال�سحي واحل�سرات التي 

�ستــوؤدي حتما اإىل ظهــور اأمرا�ص 

واأوبئــة فتاكــة لدى �ســكان اأغلب 

�سكان العمارات مبدينة خن�سلة.

يعي�ض �شكان عمارات حي طريق باتنة مبدخل مدينة خن�شلة، كارثة بيئية و�شحية مبختلف التجمعات 
ال�شكنية، بعد اأن غمرت مياه ال�شرف ال�شحي اأقبية العمارات وحولتها لبوؤر للتلوث وانت�شار كبري للح�شرات 

واجلرذان، نتيجة اهرتاء وان�شداد القنوات الرئي�شية ل�شبكة التطهري.

ي�شتكـي الع�شرات من املواطنني املقيمني مبختلف م�شاتي بلديات 
الباللة وقرعة �شعيدة والزرق بوالية اأم البواقي، من الواقع املرير 
الظروف  ب�شبب  ال�شديد  ا�شتيائهم  عن  معربين  ي�شارعونه  الذي 

املعي�شية التي يتخبطون بها منذ �شنوات.
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عمـــارات غارقـة يف ميـاه ال�سرف 
وامل�سوؤولـون يتقاذفون التهم

ر. ح

�شورة من االأر�شيف

ت�ساوؤالت حول 
م�سري م�سروع 
تزويد القرية 

بامليـــــاه
يعي�ص �سكان قرية اأوالد 

مراح ببلدية املحمل، اأزمة 

عط�ص حادة مطالبني 

ال�سلطات املحلية للتدخل 

العاجل وجت�سيد امل�سروع 

الذي ا�ستفادت منه القرية 

منذ �سنوات، ويف ت�سريح 

لعدد من قاطني  التجمع 

الريفي اأجمع الكل على اأنهم 

�ساقوا ذرعا من هذه املعاناة 

والو�سعية املتكررة مطالبني 

التدخل اجلاد الإنهاء هذا 

االإ�سكال.

املعنيون اأكدوا اأن الو�سع 

اأجربهم على البحث عن 

و�سائل اأخرى جللب املياه 

بالتوجه نحو بلدية املحمل 

مركز اأو ا�ستعمال مياه 

ال�سهاريج ملواجهة اأزمة املاء 

ال�سروب يف عز اأيام ال�ستاء، 

فيما اأكدت م�سالح البلدية 

اأنه مت تخ�سي�ص م�سروع 

قطاعي ا�ستعجايل لتزويد 

�سكان امل�ستة باملاء ال�سروب، 

ومن املنتظر اأن تبا�سر 

املوؤ�س�سة االأ�سغال خالل هذا 

االأ�سبوع بعد االنتهاء من 

جميع االإجراءات االإدارية.

ر�شي��������د. ح

بن �شتول. �ص

ال�صلطات توا�صل تهمي�ش قرى ومدا�صر ببلديات الواليـة

مراح" باملحمل "اأوالد 

املحليــة  ال�سلطــات  وافقــت 

لوالية �سطيف، على منح بلدية 

 11 الواليــة  �ســرق  الطايــة 

م�سروعــا تنمــوي جديــد خالل 

2019 وهــذا  ال�سنــة اجلاريــة 

التحكيــم  جل�ســات  �ســوء  علــى 

التنميــة،  مل�ساريــع  الوالئيــة 

تراهــن  التــي  امل�ساريــع  وهــي 

عليهــا م�سالح البلديــة من اأجل 

التخفيــف مــن معانــاة مواطني 

البلديــة التــي تعتــرب مــن بــني 

االأفقر على م�ستوى الوالية.

ومــن بــني اأهــم امل�ساريــع التــي 

ربــط  هــي  عليهــا  املوافقــة  مت 

وامل�ساتي  ال�سكانيــة  التجمعــات 

بامليــاه ال�ســروب وهــو امل�ســروع 

الــذي مــن �ساأنــه اأن ينهــي اأزمة 

بهــذه  مطــوال  دامــت  عط�ــص 

البلديــة، كمــا مت املوافقة اأي�سا 

على م�ساريع الربــط بالكهرباء 

مــن  للم�ستفيديــن  الريفيــة 

وهــو  الريفــي  البنــاء  اإعانــات 

االأمــر الــذي مــن �ساأنــه اأن يحل 

اأي�ســا هــذا امل�ســكل الــذي عاين 

منه بع�ص ال�ســكان منذ اأزيد من 

ع�سرية كاملة.

وفيمــا يتعلق باحلــي احل�سري 

اأم لعجول فــاإن ال�سلطات وافقت 

بعــد طــول انتظار علــى م�ساريع 

مهمة لفائــدة قاطني هذا احلي 

على غرار اإجناز قنوات ت�سريف 

امليــاه وهــو املطلــب الــذي لطاملا 

كان وراء �ســكاوي واحتجاجات 

م�سوؤولــو  ك�ســف  كمــا  ال�ســكان، 

م�ساريــع  عــن  الطايــة  بلديــة 

مــع  الطرقــات  تخ�ــص  اأخــرى 

التاأكيــد علــى اأن هــذه احل�ســة 

املمنوحة للبلدية تعترب االأكرب 

منذ �سنوات.

تتوفــر بلديــة الر�سفة جنــوب والية 

�سطيف، على ثالثة مراكز �سحية يف كل 

من مركــز البلدية، را�ــص اإي�سلي واأوالد 

بو�سالمــة، وهي املراكــز التي تبقى غري 

قادرة ح�سب عدد مــن مواطني البلدية 

على تقــدمي اأدنى اخلدمــات ال�سرورية 

وهذا ب�سبب انعدام العتاد الطبي الالزم 

وكذا الطواقم الطبية، وهو االأمر الذي 

يجــرب املر�ســى يف كل مرة علــى التوجه 

اإىل املراكز ال�سحية ببلديات عني وملان 

اأو العلمة اأو حتى عا�سمة الوالية.

كمــا طرح �ســكان البلدية م�ســكل توفر 

هــذه املراكــز علــى بع�ص العتــاد الطبي 

اإال انه يبقى معطال وخارج اخلدمة منذ 

�سنوات وهــذا دون تغيــريه اأو اإ�سالحه، 

وال تقت�ســر املعانــاة علــى املر�سى فقط 

بــل اأن الطاقــم الطبــي و�سبــه الطبــي 

يجــد �سعوبــات كبــرية يف ظــل انعــدام 

التدفئــة بهــذه املراكــز الثالثــة ف�سال 

اللقاحــات  مــن  ال�سئيلــة  عــن احل�ســة 

اخلا�ســة باالأطفال والتي متنح للبلدية 

مما جعل االأطباء يف مواجهة دائمة مع 

املواطنني.

التفاتــة  يف  الر�سفــة  �ســكان  وياأمــل 

مــن طــرف اجلهــات املعنيــة ممثلــة يف 

مديريــة ال�سحــة من اأجــل اإنعا�ص هذه 

املراكــز ال�سحية باخلدمات ال�سرورية، 

واأي�ســا ت�سييــد مراكــز �سحيــة جديدة 

يف املناطــق والقــرى التي يكابــد �سكانها 

معانــاة كبرية قبل الو�ســول اإىل املراكز 

مــن  بالقـــــــرب  املوجـــــودة  الثالثــــــة 

مركز البلدية.

الطايـة ت�ستفيد 
من 11 م�سروعا تنمويا  مراكز �سحية ال حتمل �سوى االإ�سم!

خالل ال�صنة احلالية

خدمات متدنية وال�صكان غا�صبون

�ص. ب

عبد الهادي. ب 
عبد الهادي. ب

ر�شيد. ح

الر�شفة ب�شطيـف



خالل 2019

لتعزيز ال�سراكة بني اجلزائر وفرن�سا

ربط وزير املالية، عبد الرحمان راوية، رفع التجميد عن امل�شاريع بتح�شن الو�شع املايل للبالد، با�شتثناء قطاعي ال�شحة والرتبية.

اأعلنت وزيرة البيئة والطاقات املتجددة، ال�شيدة  فاطمة الزهراء زرواطي،  اأول اأم�ض باجلزائر العا�شمة، عن برنامج قطاعها  ل�شنة 2019 
الذي يت�شمن اإن�شاء وتنظيم �شعب االقت�شاد التدويري وتثمني الطاقات املتجددة وكذا ت�شنيف وتهيئة املناطق املحمية.

راوية: 
اجلزائر يف و�ضع مايل حرج

بيئة: نحو ا�ضتحداث �ضعب االقت�ضاد التدويري وتثمني الطاقات املتجددة 

غرفة التجارة وال�ضناعة اجلزائرية الفرن�ضية ت�ضبط اإ�ضرتاتيجيتها 

�شوؤال  على  اإجابته  خالل  راوي��ة،  وق��ال 

�شفهي مبجل�ص االأمة، اأن الو�شعية املالية 

للبالد يف الوقت الراهن �شعبة للغاية، وال 

ت�شمح برفع التجميد على خمتلف امل�شاريع 

الوطني وهذا يف خمتلف  الرتاب  عرب كل 

ال�شحة  قطاعي  م�شتثنيا  ال��ق��ط��اع��ات، 

والرتبية من هذا القرار لكونهما يدخالن 

�شمن االأولويات الق�شوى للجمهورية، كما 

ملا  ذل��ك،  من  اأبعد  اإىل  املالية  وزي��ر  ذهب 

ومل  عاما  كان  امل�شاريع  جتميد  باأن  �شدد 

له،  الرتويج  يتم  مثلما  والية  اأي  ي�شتثن 

م�شيفا باأنه حتى امل�شاريع التي مل تنطلق 

املايل  الو�شع  حت�شن  اأية  تاأجيلها  مت  بعد 

املرتبط ب�شكل مبا�شر باجلباية البرتولية 

جوان  منت�شف  منذ  تراجعا  ت�شهد  التي 

.2014
ويف �شياق اأخر، كّذب امل�شوؤول االأول على 

قطاع املالية، اأخبار تداول عملة البيتكون 

االإلكرتونية موؤكدا باأن قانون املالية ل�شنة 

2018 مينع منعا باتا ا�شتخدامها، كا�شفا 

املتعاملني  تراقب  هيئات  ا�شتحداث  عن 

وما  االأ�شلحة  �شراء  فيما يخ�ص  �شيما  بها 

�شابه ذلك من حمظورات.

وخالل مداخلتها خالل افتتاح 

لقاء وطني جمع اإطارات الوزارة 

الوالئيني  واملفت�شني  وامل���دراء 

الوطني  ال���رتاب  ع��رب  للبيئة 

االأداء  "تقييم  ع��ن��وان  حت��ت 

ورف���ع ال��ك��ف��اءة يف اخل��دم��ات 

والطاقات  للبيئة  العمومية 

الوزيرة  ا�شتعر�شت  املتجددة" 

للقطاع  ال�����ش��ن��وي  ال��ربن��ام��ج 

يت�شمن  ال��ذي   2019 بعنوان 

اإن�شاء وتنظيم �شعب االقت�شاد 

املتجددة  والطاقات  التدويري 

املناطق  وتهيئة  ت�شنيف  وكذا 

اأي�شا  يرتقب  كما  املحمية، 

ت�شيف   - اجل��اري  العام  خالل 

اجلل�شات  ع��ق��د   - ال����وزي����رة 

التدويري  لالقت�شاد  الوطنية 

الثانية  الطبعة  تنظيم  وك��ذا 

للبيئة  ال������دويل  ل��ل�����ش��ال��ون 

امل��ت��ج��ددة  ف�شال  وال��ط��اق��ات 

جلائزة  الثانية  الطبعة  ع��ن 

للمدينة  اجل��م��ه��وري��ة  رئي�ص 

اخل�شراء.

زرواط��ي  ال�شيدة  اأب���رزت  كما 

اأه���م���ي���ة ت��ك��ي��ي��ف واإع�������داد 

ال���ن�������ش���و����ص ال���ق���ان���ون���ي���ة 

تطوير  لغر�ص  والتنظيمية 

القطاع البيئي، حيث ذكرت يف 

ن�ص   46 اإ���ش��دار  ال�شياق  ه��ذا 

يخ�ص   2018 خالل  تنظيمي 

واملوؤ�ش�شات  النفايات  ت�شيري 

ومكاتب  امل�شنفة  وامل��ن�����ش��اآت 

البيولوجي  والتنوع  الدرا�شات 

املحمية  امل��ج��االت  جانب  اإىل 

وامل�شاحات ال�شراء.

العام  خ���الل  اأي�����ش��ا  و���ش��ي��ت��م 

اجلاري  اإطالق عملية "املوجة 

والي���ة   14 ع���رب  الزرقاء" 

�شاحلية ابتداء من �شهر مار�ص 

حملة  عن  عبارة  وهي  املقبل، 

تنظيف ال�شواطئ اجلزائرية، 

ال���وزارة  برنامج  يت�شمن  كما 

املدمج  الت�شيري  م�شروع  اإطالق 

ق�شنطينة  بوالية  للنفايات 

وك���ذا ال�����ش��روع يف ال��درا���ش��ة 

االقت�شادية  القيمة  ح���ول 

وتعزيز  االإيكولوجية  للنظم 

نظام مكافحة التلوث البحري 

ودع��م��ه  بحر"  ت���ل  "جهاز 
وخمتلف  تكوينية   ب���دورات 

الالزمة،  والتجهيزات  املعدات 

وبغ�شون  اأنه  الوزيرة  وتابعت 

اأي�����ش��ا  ���ش��ي��ت��م   2019 ���ش��ن��ة 

وتهيئة  ت��ث��م��ني  يف  ال�����ش��روع 

يف  م��ربزة  احل��دودي��ة  املناطق 

تفعيل  اأه��م��ي��ة  االإط�����ار  ه���ذا 

بني  ال�شداقة  حديقة  م�شروع 

اجلزائر وتون�ص.

اج��ت��م��ع��ت غ��رف��ة ال��ت��ج��ارة 

وال�������ش���ن���اع���ة اجل���زائ���ري���ة 

بباري�ص  اأم�ص  اأول  الفرن�شية 

���ش��ب��ل �شبط  اأج����ل ب��ح��ث  م��ن 

تعزيز  بهدف  اإ�شرتاتيجيتها 

وفرن�شا  اجلزائر  بني  ال�شراكة 

م�شاريع  م��راف��ق��ة  خ���الل  م��ن 

جديدة.

ا�شرتاتيجي  جمل�ص  وخ���الل 

العامة  اجلمعية  ب��ه  اأو���ش��ت 

عقدت  التي  االأخ��رية  العادية 

يوم 21 دي�شمرب الفارط، بحث 

اأم�ص  اأول  االأع�شاء احلا�شرين 

بفرن�شا  اجلزائرية  بال�شفارة 

ب��االأه��داف  املتعلقة  ال��ط��رق 

اأج�����ل جعل  م���ن  وال��ت��ن��ظ��ي��م 

اإطار  يف  فعالية  اأك��ر  الغرفة 

اجلديد  االقت�شادي  التوجه 

للبلد. وخالل افتتاح االأ�شغال، 

دعا ال�شفري اجلزائري بفرن�شا 

االأع�شاء  م�شدوة  القادر  عبد 

����ش���رورة  اإىل  احل���ا����ش���ري���ن 

داخليا  تفكريا  الغرفة  انتهاج 

يف جم��ال احل��وك��م��ة م��ن اأج��ل 

تعزيز  يف  فعالية  اأكر  ح�شور 

و  اجلزائر  بني  التعاون  ج�شور 

فرن�شا، كما اغتنم ال�شفري هذه 

الفر�شة من اجل دعوة اأع�شاء 

الغرفة اإىل اال�شطالع بدورهم 

اجلزائرية  اجلالية  تعبئة  يف 

�شيما  ال  ب��امل��ه��ج��ر  امل��ق��ي��م��ة 

الرئا�شية  االنتخابات  خ��الل 

القادمة.

غرفة  رئي�ص  دع��ا  جهته،  من 

قا�شي  ال�شناعة  و  ال��ت��ج��ارة 

العمل  اإىل  االأع�شاء  يعلى  ايت 

بغية  الثقة  ت�شوده  م��ن��اخ  يف 

جت�شيد اأهداف الغرفة.

األقاها خالل افتتاح  ويف كلمة 

جلنة  رئي�ص  �شدد  االأ���ش��غ��ال، 

يف  )�شنع  اجلرييا"  اين  "ماد 
ف��وؤاد بن قدة على  اجل��زائ��ر(، 

حول  التفكري  تعميق  ���ش��رورة 

"االأن�شب"  ال�شبل  و  ال��ط��رق 

الإ�����ش����راك رج�����ال االأع���م���ال 

جهود  يف  ب��ف��رن�����ش��ا  امل��ق��ي��م��ني 

التي  االق��ت�����ش��ادي��ة  التنمية 

وتدعيم  اجل��زائ��ر  با�شرتها 

اال�شتثمارات  ترقية  ن�شاطات 

اأنه  يقول  واأردف  وال�شراكة، 

اأم�ص  لقاء  ب��اأن  التاأكيد  يتعني 

ع��ق��د يف ال��وق��ت امل��ن��ا���ش��ب من 

ب��اإع��ادة  لهم  ي�شمح  اأن  اأج���ل 

ن�شاطاتهم  ت��وج��ه  حت��دي��د 

االإ�شرتاتيجية  واأول��وي��ات��ه��م 

العملياتية  منظماتنا  وهيكلة 

الفاعلني على م�شتوى  وتوحيد 

حماور  اأه��م  وحتديد  املناطق 

ترتكز  اأن  يجب  ال��ت��ي  العمل 

القيام  الواجب  االأعمال  عليها 

يف  املدرجة  وتلك  م�شتقبال  بها 

م�شيفا   ،2019 �شنة  برنامج 

اأن الهدف يكمن يف اإعطاء دفع 

وحتقيق  ال��غ��رف��ة  ل��ه��ذه  اك���رب 

العالقات  وبعث  اأك��رب  فعالية 

اجلزائرية الفرن�شية.

ان���ه يف  اإىل  االإ����ش���ارة  جت���در 

الوقوف  مت  االأ���ش��غ��ال  ب��داي��ة 

الفقيد  روح  على  �شمت  دقيقة 

مراد مدل�شي الذي اأ�ش�ص غرفة 

التجارة و ال�شناعة اجلزائرية 

الفرن�شية.

�شالحية  ل����الإدارة  ال�شكن  ق��ط��اع  منح 

املحتملة  احل����االت  ك��اف��ة  يف  ال��ت��ح��ك��م 

ل��ل��ن��زاع��ات ب���ني امل���رق���ني ال��ع��ق��اري��ني 

اإط���ار  يف  ال�����ش��ك��ن��ات  م��ن  وامل�شتفيدين 

املر�شوم التنفيذي رقم 06/18 املوؤرخ يف 

20 جانفي 2018، ح�شبما اأفاد به وزير 
الوحيد  عبد  واملدينة  والعمران  ال�شكن 

طمار.

االأمة  جمل�ص  لع�شو  �شوؤال  على  رده  ويف 

علنية  جل�شة  يف  باالأطر�ص  الدين  ن��ور 

�شالح،  بن  ال��ق��ادر  عبد  ال�شيد  تراأ�شها 

التنفيذي  امل��ر���ش��وم  اأن  ال��وزي��ر  اأو���ش��ح 

حل  يف  االإدارة  بتدخل  �شمح  امل��ذك��ور 

النزاعات القائمة بني املرقني العقاريني 

االإدارية  االإجراءات  عرب  وامل�شتفيدين، 

اأو باللجوء اإىل العدالة، بعدما كانت هذه 

ال�شالحيات مقت�شرة يف وقت �شابق على 

امل�شتفيد فقط، حيث تاأتي هذه النزاعات 

-ح�شب الوزير- نتيجة لعجز املرقني عن 

اجناز امل�شاريع املوكلة لهم يف اإطار �شيغة 

ال�شكن الرتقوي املدعم.

الكثري  يف  ال��ن��زاع��ات  ه���ذه  وت�شببت 

امل�شاريع  وت�شليم  اجن��از  يف  التاأخري  من 

ب�شيغة  منها  املتعلقة  �شيما  ال�شكنية 

املدعم  والرتقوي  الت�شاهمي  االجتماعي 

باالإيجار  البيع  �شيغة  اأق���ل  وب��درج��ة 

املرقني  تقاع�ص  اإىل  والراجع  "عدل"، 
عن  االجن��از  موؤ�ش�شات  وبع�ص  العقارين 

اأداء دورهم، ي�شيف طمار.

وجاء هذا املر�شوم بعدة اإجراءات ق�شد 

ال�شيغ،  هذه  يف  املكتتبني  حقوق  �شمان 

يف  املحلية  ال�شلطات  اإ�شراك  غ��رار  على 

قوائم  واختيار  العقاري  املرقي  اختيار 

واإن�شاء  الدرا�شات،  ومكاتب  امل�شتفيدين 

ومركزية  للمرقني  وط��ن��ي��ة  بطاقية 

لل�شكن،  الوطني  ال�شندوق  لدى  التمويل 

املر�شوم  هذا  مبوجب  االإدارة  ت�شع  فيما 

اإخالل  حالة  يف  امل�شروع  الإنهاء  �شمانات 

بال�شندوق  وتعوي�شه  بالتزاماته  املرقي 

املتبادلة  وال��ك��ف��ال��ة  لل�شمان  ال��وط��ن��ي 

بعملة  يتكفل  ال��ذي  العقارية،  للرتقية 

تكليف  خالل  من  البنايات  اجن��از  اإنهاء 

مرقي اآخر بامل�شروع.

�شجلت اأ�شعار خام القيا�ص العاملي مزيج 

برنت اأعلى م�شتوى يف 2019 متجاوزة 

65 دوالرا للربميل اأم�ص االأول، بدعم 
تقودها  التي  االإنتاج  تخفي�شات  من 

اأوب����ك واإغ����الق ج��زئ��ي الأك���رب حقل 

نفطي بحري يف ال�شعودية.

 65.10 اإىل  ي�شل  ملا  برنت  وارتفع 

االأوىل  امل��رة  هي  ه��ذه  لتكون  دوالر، 

دوالرا   65 م�شتوى  فيها  يتجاوز  التي 

اأن يرتاجع من جديد  هذا العام، قبل 

ال�شاعة  بحلول  دوالرا   64.77 اإىل 

بارتفاع  اجلزائر،  بتوقيت   07:23
الت�شوية  ع���ن  ب��امل��ئ��ة   0.3 ب��ن��ح��و 

ال�شابقة، وخام القيا�ص العاملي يقارب 

ويتجه  اأ�شهر  ثالثة  يف  م�شتوى  اأعلى 

ن�شبته  اأ�شبوعي  مك�شب  حتقيق  اإىل 

االأ�شبوع. هذا  باملئة   4.5
غرب  خل��ام  االآج��ل��ة  العقود  وبلغت 

 54.56 االأمريكي  الو�شيط  تك�شا�ص 

 15 ق���دره  ب��ارت��ف��اع  للربميل،  دوالر 

الت�شوية  عن  باملئة   0.3 يعادل  �شنتا 

االأ�شعار  اإن  جت��ار  وق���ال  ال�شابقة، 

حلقل  جزئي  اإغ��الق  من  دعما  تلقت 

ال�شفانية ال�شعودي، اأكرب حقل نفطي 

بحري يف اململكة، والذي ت�شل طاقته 

مليون برميل  اأكر من  اإىل  االإنتاجية 

االإغالق  اأن  امل�شدر  ذكر  فيما  يوميا، 

حدث يف وقت �شابق هذا االأ�شبوع، ومل 

يت�شح متى �شيعود احلقل للعمل بكامل 

طاقته.
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املر�ضوم 06/18 مينح لالإدارة �ضالحية حل 

النزاعات بني املرقي العقاري وامل�ضتفيدين

اأ�ضعار البرتول ت�ضجل

 اأعلى م�ضتوى يف 2019

طمار ي�ؤكد: 



االنتخابية  الــلــجــنــة  ــت  ــن ــل اأع

انتخابات  تــاأجــيــل  نــيــجــرييــا،  يف 

اأن  املقرر  من  كــان  التي  الرئا�سة 

جترى، اأم�ص، اإىل االأ�سبوع املقبل.

املتحدث  يعقوب،  حممود  ــال  وق

ت�سريحات  يف  الــلــجــنــة،  بــا�ــســم 

املوعد  �ساعات من  لل�سحفيني قبل 

�سباح  االنتخابات  النطالق  املقرر 

 23 حتى  التاأجيل  مت  اأنــه  اأم�ص، 

و�سائل  نقلت  ح�سبما  فبفيفري، 

التاأجيل جاء  اأن  اإعالمية، م�سيفا 

تنظيم  عملية  يف  حتديات  ب�سبب 

عن  الك�سف  دون  ــتــخــابــات،  االن

طبيعتها، متابعا اأن هذا قرار �سعب، 

لكنه �سروري من اأجل �سمان جناح 

االنتخابات وتعزيز دميقراطيتنا، 

هذه  خـــالل  �ستتم  ـــه  اأن مو�سحا 

ــعــدادات  ــت ــس الـــفـــرتة مــراجــعــة ا�

اللجنة الإجراء االنتخابات.

اإعالمية  و�ــســائــل  ـــرت  وذك فيما 

عقب  جــاء  الــتــاأجــيــل  اأن  حملية 

ــن عـــدة هــجــمــات على  تــقــاريــر ع

االنتخابية،  للجنة  تابعة  مكاتب 

بطاقات  نــقــ�ــص  يف  تــ�ــســبــب  ممـــا 

االقرتاع ومواد لوجي�ستية اأخرى.

حممدو  احلــايل  الرئي�ص  ويعترب 

"ال�سعب  حــزب  ورئي�ص  بــخــاري، 

اأتيكو  املــعــار�ــص،  الدميقراطي" 

ملن�سب  املر�سحني  اأبـــرز  بكر،  ــو  اأب

72 مر�سحا  رئا�سة البالد، من بني 

للرئا�سة.

تاأجيل انتخابات 

الرئا�سة اإىل الأ�سبوع 

املقبل بنيجرييا

الربملان اللبناين مينح الثقة حلكومة احلريري 

وفاة خطيب امل�سجد الأق�سى 

ال�سيخ حممد �سيام يف ال�سودان

ترامب يوقع قانون الطوارئ املتعلق 
باحلدود مع املك�سيك

بومبيو يدعو باك�ستان اإىل الكف
 عن اإيواء الإرهابيني

اأم�ص،  م�ساء  اللبناين،  الــربملــان  منح 

برئا�سة  اجلديدة  احلكومة  اإىل  الثقة 

�سعد احلريري.

و�سّوت 111 نائبًا ل�سالح منح الثقة من 

يبلغ  فيما  اجلل�سة،  ح�سروا   117 اأ�سل 

امتنع  فيما   ،128 الربملان  اأع�ساء  عدد 

عن الت�سويت، حزب "الكتائب" امل�سيحي 

الذي ميلك 3 نواب، اإ�سافة اإىل 3 نواب 

اآخرين، ح�سب م�سادر اإعالمية.

االأ�سا�سية  االأحــزاب  كل  ومنحت  هذا 

الثقة للحكومة. 

وبعد تعرث دام قرابة 9 اأ�سهر، تو�سلت 

القوى ال�سيا�سية، يف 31 جانفي املا�سي، 

ت�سمل  جديدة،  حكومية  ت�سكيلة  اإىل 

با�ستثناء  ال�سيا�سية  االأحـــزاب  جميع 

حزب "الكتائب" امل�سيحي. 

�سابًقا  االأق�سى  امل�سجد  خطيب  تــويف 

يف  ــص،  ــ� اأم اأول  �ــســيــام،  حمــمــد  ال�سيخ 

اإثر  اخلــرطــوم  ال�سودانية  العا�سمة 

اإ�سابته بجلطة دماغية. 

لها  بيان  يف  "حما�ص"،  حركة  ونعت 

اإحدى  يف  تويف  اإنه  قالت  �سيام،  ال�سيخ 

الــ�ــســودان،  جــمــهــوريــة  م�ست�سفيات 

كان  �سيام  ال�سيخ  اأن  احلركة  م�سيفة 

جليال  وعــاملــا  كبريا  فل�سطينيا  قــائــدا 

ال�سعب  رمــوز  من  ــزا  ورم عربيا  واأديــبــا 

الفل�سطيني.

مدينة  اإىل  �سيام  ال�سيخ  اأ�سول  وتعود 

وقد  غــزة،  قطاع  جنوبي  خانيون�ص، 

عام  االإ�سرائيلية  ال�سلطات  اأبعدته 

1988 اإىل ال�سودان بعد اتهامه بكتابة 

يف  وامل�ساركة  "حما�ص"  حركة  بيانات 

وهو  �سيام،  ال�سيخ  ا�ستقر  كما  قيادتها، 

االإ�سالمية  للجامعة  االأ�سبق  الرئي�ص 

 ،1994 عــام  حتى  ال�سودان  يف  بغزة، 

قبل اأن ينتقل للعي�ص باليمن التي عمل 

وممثال  فل�سطني،  لرابطة  رئي�سا  فيها 

ال�سيخ  ملعهد  وعميدا  "حما�ص"،  حلركة 

واملعارف  للدرا�سات  االأحمر  اهلل  عبد 

املقد�سية. 

بني  امل�سلحة  املواجهات  ــدالع  ان ــر  واإث

القوات احلكومية وجماعة "اأن�سار اهلل 

 ،2015 عام  اليمن،  يف  )احلوثيني(   "
حتى  ال�سودان  اإىل  �سيام  ال�سيخ  عــاد 

وافته املنية، اجلمعة. 

وخطيبا  داعــيــة  كونه  اإىل  واإ�ــســافــة 

ال�سعراء  اأهـــم  مــن  �سيام  ال�سيخ  ــان  ك

ــه  ــن دواوي اأبــــرز  ومـــن  الفل�سطينيني، 

عام  املطبوع  احلــق  دعائم  ال�سعرية: 

 ،1982 ــم  ــرباع ال وملحمة   ،1981
الرفاق  و�سقوط   ،1987 اأمــة  وميالد 

 ،1990 االنتفا�سة  وديـــوان   ،1990
واالغتيال منهج االحتالل 2004. 

وقــــال تـــرامـــب يف كــلــمــة لـــه اأمــــام 

القانون  توقيع  قبيل  االأبي�ص،  البيت 

القانون،  �سيوقعون  اأنــهــم  اأمــ�ــص  اأول 

الوطنية،  الطوارئ  حالة  و�سيعلنون 

ترامب  وخ�س�ص  عظيم،  اأمــر  وهــذا 

عن  للحديث  كلمته  من  كبريا  جــزءا 

املــخــاطــر الــتــي تــهــدد اأمـــن الــواليــات 

ــالل تــدفــق املــخــدرات  املــتــحــدة مــن خ

واملهاجرين  االإجرامية  والع�سابات 

غري ال�سرعيني عرب احلدود اجلنوبية، 

لبناء اجلدار  ودافع بقوة عن خططه 

على احلدود.

خا�سا  متويال  القانون  يت�سمن  ومل 

لكنه  ترامب،  به  طالب  اجلدار،  لبناء 

االأموال  بجلب  ترامب  الإدارة  �سي�سمح 

لبناء اجلدار من متويل خمتلف الهيئات 

بينها  من  التي  احلكومية،  والوكاالت 

والبنتاغون،  الداخلي  االأمـــن  وزارة 

رئي�ص  بــاأعــمــال  القائم  اأو�ــســح  فيما 

مالفيني  ميك  االأبي�ص،  البيت  كــوادر 

اأن قانون الطوارئ �سيتيح للرئي�ص نحو 

اأمن احلدود،  لتعزيز  مليارات دوالر   8
 1.4 تخ�سي�ص  مت  قد  اأنه  اإىل  م�سريا 

�سمن  االأغـــرا�ـــص  لــهــذه  دوالر  مليار 

مليار   3.6 جلب  يتم  وقــد  امليزانية، 

و2.5  البنتاغون  ميزانية  من  دوالر 

اخلا�سة  املــيــزانــيــة  مــن  دوالر  مليار 

مبحاربة تهريب املخدرات، كما �ستقدم 

وزارة اخلزانة 600 مليون دوالر.

اأن  اأع�ساء يف الكونغر�ص  هذا واعترب 

اجلدار  بناء  لتمويل  الطريقة  هــذه 

تنظر  اأن  املرجح  ومن  د�ستورية،  غري 

املحكمة العليا يف هذا املو�سوع.

واأ�ساف بومبيو على تويرت اأن الواليات 

املروع  االإرهابي  الهجوم  تدين  املتحدة 

قافلة  ــتــهــدف  وا�ــس اأمــ�ــص  وقـــع  الــــذي 

و�سلواتي  م�ساعري  هندية  ع�سكرية 

االإرهــابــي  الــهــجــوم  ل�سحايا  مــوجــهــة 

مع  ت�سامننا  عــن  ونــعــرب  وعائالتهم. 

ويجب  ـــاب  االإره �سد  حربها  يف  الهند 

على باك�ستان اأال توفر املاأوى لالإرهابيني 

الذين يهددون االأمن الدويل.

"جي�ص  جــمــاعــة  اأن  بــالــذكــر  جــديــر 

من  تــتــخــذ  ــتــي  ال االإرهـــابـــيـــة  حممد" 

باك�ستان مقرا لها، قد اأعلنت م�سوؤوليتها 

ا�ستهدف  الــذي  االنتحاري  الهجوم  عن 

طريق  على  هنودا  جنودا  تقل  حافلة 

�سريع يف ك�سمري اخلمي�ص املا�سي، واأ�سفر 

عن مقتل الع�سرات من الع�سكريني.

جاء ذلك يف كلمة له مبدينة بلويفار 

كــاراكــا�ــص،  العا�سمة  �ــســرق  جــنــوب 

حيث اعترب مادورو اأن البيت االأبي�ص 

منه  خمــرج  ال  بطريق  نف�سه  اأدخــل 

الدول  من  العديد  اعرتاف  خالل  من 

الغربية على راأ�سها الواليات املتحدة 

وبع�ص دول اأمريكا الالتينية برئي�ص 

ــة خـــوان  ــعــار�ــس ــم امل ــي ـــان، زع ـــربمل ال

م�سيفا  للبالد،  موؤقًتا  رئي�ًسا  غوايدو 

واالآن  ف�سلت،  االنــقــالب  حماولة  اأن 

الطريق الوحيد هو احلوار والتفاهم 

يرغبون  اأنــهــم  ــدا  ــوؤك م واالحـــــرتام، 

مبــزيــد مــن احلـــوار والــ�ــســالم، واأنهم 

ال�سرر  بــاإحلــاق  الأحـــد  ي�سمحوا  لــن 

بفنزويال.

هذا وت�سهد فنزويال توترا مت�ساعدا 

اإعالن  اإثــر  املا�سي،  جانفي   23 منذ 

املعار�سة خوان  الربملان، زعيم  رئي�ص 

للبالد،  موؤقتا  رئي�سا  نف�سه  غوايدو، 

مــادورو،  الرئي�ص  اأعلن  ذلــك،  وعقب 

قــطــع الــعــالقــات الــدبــلــومــا�ــســيــة مع 

وا�سنطن، متهما اإياها بتدبري حماولة 

الرئي�ص  �سارع  بعدما  �سده،  انقالب 

دونالد ترامب اإىل االعرتاف بغوايدو 

رئي�سا انتقاليا.

يف املقابل، اأيدت كل من تركيا ورو�سيا 

مادورو،  �سرعية  وبوليفيا  واملك�سيك 

املا�سي،  جانفي   10 يف  اأدى  الـــذي 

لفرتة  رئي�سا  الــد�ــســتــوريــة  الــيــمــني 

جديدة من 6 �سنوات.

قال الرئي�ض الفنزويلي نيكوال�ض مادورو، اأم�ض االأول،
 اأن حماولة االنقالب يف بالده باءت بالف�شل.

دولــي 08

م�سلح  هجوم  يف  ال�سرطة  من   5 وُجرح  اأ�سخا�ص   5 ُقتل 

على متجر مبدينة اأورورا يف والية اإيلينوي االأمريكية. 

جاء ذلك يف موؤمتر �سحفي عقدته كري�سنت زميان، قائدة 

اأم�ص، بخ�سو�ص احلادثة، حيث  اأول  اأورورا،  ال�سرطة يف 

م�سلح  اإطالق  جراء  قتلوا  اأ�سخا�ص   5 اأن  كري�سنت  ذكرت 

بجروح،  ال�سرطة  رجال  من   5 اأُ�سيب  فيما  عليهم،  النار 

مو�سحة اأن املهاجم ُقتل يف الهجوم، م�سرية اأن ا�سمه غاري 

مارتن )45 عاًما( وكان يعمل يف املتجر نف�سه.

اأم�ص،  5.4 درجات على مقيا�ص ريخرت،  وقع زلزال بقوة 

يف مقاطعة بابوا االإندوني�سية.

واجليوفيزياء  واملناخ  اجلوية  االأر�ساد  هيئة  وقالت 

مدينة  غربي  �سمال  وقع  الزلزال  اأن  االإندوني�سية، 

جايابورا، عا�سمة بابوا، مو�سحة الهيئة اأن عمق الزلزال 

10 كيلومرتات حتت �سطح االأر�ص، فيما مل ي�سدر اأي  بلغ 

بيان من ال�سلطات االإندون�سية عما اإذا كان هناك خ�سائر 

مادية اأو ب�سرية جراء الزلزال.

�سخ�سا يف   60 من  اأكرث  �سلطات زميبابوي م�سرع  رجحت 

مقاطعة  يف  الال�سرعية  التعدين  مناجم  اأنفاق  من  اثنني 

ما�سوناالند غربي البالد اإثر انهيار �سد يف املنطقة. 

اإن  مويو،  جوالي  واالإ�سكان  العامة  االأ�سغال  وزير  وقال 

حو�سروا  رمبا  الذين  القانونية  غري  املناجم  عمال  عدد 

باملاء يقدر بنحو 60 اإىل 70 �سخ�سا، م�سيفا مويو اأن اآمال 

اأمطار غزيرة  العثور على ناجني قد ت�ساءلت بعد هطول 

يف املنطقة خالل الليل، م�سريا اإىل اأن رجال االإنقاذ جنحوا 

يف �سخ املياه من اثنني من االأنفاق املرتابطة، ومن املتوقع 

بدء انت�سال جثث القتلى اأم�ص.

اأحد عنا�سرها  اأم�ص، وفاة  ال�سودانية،  ال�سرطة  اأعلنت 

جنوبي  اخلمي�ص،  احتجاجات  يف  باإ�سابته،  متاأثرا 

العا�سمة اخلرطوم. 

جاء ذلك على ل�سان املتحدث با�سم ال�سرطة، ها�سم علي 

عبد الرحيم، خالل موؤمتر �سحفي باخلرطوم، حيث وقال 

اأن جمموعة من املحتجني اأغلقوا باملتاري�ص �سارعا يف حي 

االمتداد جنوبي العا�سمة، مو�سحا اأن املحتجني هاجموا 

باحلجارة دورية اأمنية كانت متجهة اإىل رئا�سة ال�سرطة 

ما اأّدى اإىل اإ�سابة 2 من اأفراد القوة غري امل�سلحة.

قالت ال�سلطات املاليزية اأم�ساأنها اعتقلت �ستة اأ�سخا�ص 

منهم اأربعة اأجانب لال�ستباه يف تخطيطهم ل�سن هجمات 

اأو االنتماء جلماعة م�سلحة.

موالون  م�سلحون  نفذ  اأن  منذ  تاأهب  حالة  يف  وماليزيا 

لتنظيم داع�ص �سل�سلة هجمات يف العا�سمة االإندوني�سية 

جاكرتا يف جانفي عام 2016، حيث قالت ال�سرطة اإنها 

منف�سلة  مداهمات  خم�ص  يف  ال�ستة  على  القب�ص  األقت 

اأو  لهجمات  التخطيط  يف  وجانفيلال�ستباه  دي�سمرب  بني 

�سلتهم بجماعات م�سلحة.

مقتل 5 اأ�سخا�س يف هجوم م�سلح 
بالواليات املتحدة

زلزال بقوة 5.4 درجات ي�سرب 
"بابوا" االإندوني�سية

م�سرع الع�سرات بانهيار �سّد غمرت 
مياهه مناجم ع�سوائية يف زميبابوي

االأمن ال�سوداين يعلن وفاة 
�سرطي متاأثرا باإ�سابته

�سرطة نيويورك تعتقل حمتجني 
على توقيع ترامب قانون الطوارئ

حــول

وكاالت  
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مادورو: حماولة االنقالب باءت بالف�ضل

وقع الرئي�ض االأمريكي دونالد ترامب اأول اأم�ض، على قانون حالة الطوارئ 
املتعلق باحلدود مع املك�شيك. 

الهجوم  وا�شنطن  اإدانة  بومبيو عن  االأمريكي مايك  وزير اخلارجية  اأعرب 
االإرهابي على قافلة ع�شكرية هندية يف ك�شمري الذي ح�شد اأرواح اأكرث من 

االإرهابيني. اإيواء  عن  الكف  اإىل  باك�شتان  ودعا  �شخ�شا،   40



مولودية العلمة

اإحتاد عنابة 

اأمل مروانة �شباب باتنة 

جتاوز  يف  العلمة  مــولــوديــة  ت�سكيلة  جنحت 

عقبة وداد تلم�سان بعد جناح الفريق يف العودة 

حيث  لطفي  العقيد  ملعب  من  التعادل  بنقطة 

كل  يف  هدفني  التعادل  بنتيجة  املباراة  اإنتهت 

�سبكة، ورفعت البابية ر�سيدها اإىل 36 نقطة يف 

املرتبة اخلام�سة، وهدد العبو الفريق بالعودة 

عدم  حـــال  يف  ـــذا  وه ـــراب  االإ�ـــس اإىل  ـــددا  جم

اأنهم  خا�سة  املالية  م�ستحقاتهم  على  ح�سولهم 

مل يتمكنوا من �سحب اأجورهم االأ�سبوع الفارط.

ت�سل  منحة  على  املولودية  العبو  و�سيتح�سل 

املحقق يف  التعادل  �سنتيم نظري  10 ماليني  اإىل 

التي  املنح  يرفع قيمة  الذي  االأمر  تلم�سان وهو 

�سنتيم، وهو  مليون   20 اإىل  الالعبون  بها  يدين 

االأمر الذي جعل اإدارة الفريق يف ورطة حقيقة 

العلمة  بلدية  م�سالح  اأن  علمنا  اإذا  خا�سة 

رف�ست التدخل مرة اأخرى من اأجل ت�سوية املنح 

اإدارة  لها من قبل  التي وجهت  ب�سبب االإتهامات 

النادي.

االإ�سابات  بخ�سو�ص  الطبي  الطاقم  وطماأن 

يف  وبــودرامــة  جاهل  الثنائي  لها  تعر�ص  التي 

لقاء اأول اأم�ص اأمام الوداد، حيث �سريكن الثنائي 

اإىل الراحة هذا االأ�سبوع على اأن تكون عودتهم 

اإىل املناف�سة بداية من مباراة اجلولة ال24 من 

البطولة اأمام اإحتاد عنابة، وعاد م�سريو الفريق 

يف  تهديدهم  رغم  جماعية  ب�سورة  العمل  اإىل 

رئي�ص  تواجد  حيث  باالإ�ستقالة  �سابق  وقــت 

الهاوي  النادي  ورئي�ص  هــرادة،  االإدارة  جمل�ص 

رقاب باالإ�سافة اإىل املناجري وادة وباقي اأع�ساء 

املكتب امل�سري مبلعب العقيد لطفي ب�سورة عادية 

االإ�ستقالة  قــرار  عن  تراجعهم  على  يوؤكد  مما 

اجلماعية.

اجلولة  مباراة  الوطنية  الرابطة  وبرجمت 

ال23 من البطولة بني مولودية العلمة وجمعية 

مبلعب  اجلاري  فيفري   22 اجلمعة  يوم  وهران 

زوغار بداية من ال�ساعة اخلام�سة م�ساءا، فيما 

الفني بقيادة املدرب علي م�سي�ص  برمج الطاقم 

ح�سة االإ�ستئناف اأم�سية اليوم رغم التعب الكبري 

الذي نال من الالعبني بعد �سفرية تلم�سان. 

تعرثت ت�سكيلة اإحتاد عنابة يف مقابلتها اأمام ال�سيف اإحتاد احلرا�ص 

مبلعب 19 ماي 1956 دون اأهداف وهو التعرث الذي ت�سبب يف موجة 

�سخط كبري من طرف اأن�سار الفريق الذين اإتهموا الالعبني بالت�ساهل 

يف هذه املباراة خدمة مل�سلحة فريق اإحتاد احلرا�ص الذي ي�سارع على 

حتقيق البقاء يف الرابطة الثانية، وتراجع االإحتاد بعد هذا التعرث 

اإىل املرتبة الثامنة بر�سيد 31 نقطة رفقة اأمل بو�سعادة.

وظهرت ت�سكيلة اإحتاد عنابة بوجه متوا�سع للغاية يف هذه املباراة 

املباراة  حكم  على  باللوم  الفريق  اإدارة  األقت  فيما  العادة،  غري  على 

االأخرية  اللحظات  يف  �سرعية  جزاء  �سربة  من  االإحتاد  حرم  الذي 

زعيم  البا�سط  عبد  االإحتاد  رئي�ص  اأن  اإال  التعرث  ورغم  املباراة،  من 

رف�ص ال�سغط على العبيه من خالل التاأكيد على اأن هدف الفريق يف 

البطولة هو �سمان البقاء فقط وهذا يف ظل اإت�ساع الفارق عن كوكبة 

املقدمة بعد مباريات اجلولة التي جرت اأول اأم�ص، فيما دافع املدرب 

خل�سر عجايل عن خياراته يف لقاء احلرا�ص من خالل اإراحة عدد من 

الالعبني االأ�سا�سيني وهذا حت�سبا ملباراة الذهاب من مناف�سة الكاأ�ص 

واملقررة يوم الثالثاء اأمام الوفاق اإذ مت منح الفر�سة لبع�ص الالعبني 

خا�سة  العموم  على  مقبول  بوجه  ظهروا  والذين  وال�سبان  البدالء 

اأن البع�ص منهم �سارك للمرة االوىل على غرار املدافع بو�سياف من 

الرهان  هي  الكاأ�ص  مناف�سة  تبقى  عجايل  وح�سب  الرديف،  الفريق 

االأ�سا�سي للطاقم الفني من اأجل حتقيق التاأهل اإىل الدور القادم. 

زعيم يعلن اإ�شتقالته من رئا�شة االإحتاد 
اأعلن م�ساء اأم�ص رئي�ص اإحتاد عنابة عبد البا�سط زعيم عن اإ�ستقالته 

من رئا�سة الفريق على خلفية االحداث التي عرفتها مباراة اأول اأم�ص 

اللقاء،  برتتيب  للم�سريين  املوجهة  واالإتهامات  احلرا�ص  اإحتاد  اأمام 

مكانه الأي  النادي وترك  رئا�سة  االإن�سحاب من  اأنه قرر  زعيم  وقال 

�سخ�ص قادر على م�سك زمام امل�سوؤولية حيث اأعرب عن عدم مت�سكه 

ت�سييع  بعد  له  املوجهة  الكبــرية  االإنتــــقادات  ظــــل  يف  مبنــــ�سبه 

ورقة ال�سعود.

اأم�ص من حتقيق  اأول  �سباب باتنة  مل يتمكن 

ومل  خن�سلة  اإىل  خرجته  يف  اإيجابية  نتيجة 

يوفق رفاق اإيديو يف العودة للديار على االأقل 

والذي  املحلي  االإحتاد  اأمام  وانهزموا  بنقطة 

اأ�سبح يحتل الريادة وهي النتيجة التي عقدت 

اأمور الفريق اأكرث قبل ت�سعة جوالت من نهاية 

االأورا�سي  الريا�سي  ال�سارع  وكــان  البطولة 

حيث  ــاراة،  ــب امل هــذه  على  كبرية  اآمـــاال  يعلق 

هدف  اأجل  من  خن�سلة  اإىل  املجموعة  تنقلت 

ورقة  لعب  يف  حظوظهم  تعزيز  وهــو  واحــد 

الرتتيب  مقّدمة  من  اأكرث  واالقرتاب  ال�سعود 

يطمحون  عقون  م�سطفى  املدرب  اأ�سبال  وكان 

املواجهة،  هــذه  من  الثالث  بالنقاط  للعودة 

ورغم  خائبني  املطاف  نهاية  يف  عــادوا  لكنهم 

املهاجم  رفاق  �سالح  يف  كانت  املعطيات  كّل  اأن 

بحكم  املباراة  هذه  انطالق  قبل  اأكرم  �سرارة 

طيلة  جيدا  املــبــاراة  لهذه  ح�سر  الفريق  اأن 

بذلها  التي  املجهودات  كامل،لتذهب  اأ�سبوع 

الالعبون والطاقم الفني اأدراج الرياح وجتّمد 

 31 بر�سيد  الثالثة  املرتبة  الفريق يف  ر�سيد 

نقطة وبفارق �ستة نقاط عن جمعية اخلروب 

 40 ر�سيدها  يف  متلك  التي  الو�سافة  �ساحبة 

لعب  يف  عاي�ص  القائد  ــاق  رف فمهمة  نقطة، 

خا�سة  كثريا،  �سعبة  اأ�سبحت  ال�سعود  ورقة 

مثل  كلها �سعبة  للفريق  القادمة  املقابالت  اأن 

لن  الفريق  فمهمة  واخلــروب  مروانة  مباراة 

تكون �سهلة يف مقابالتها املقبلة داخل وخارج 

باتنة كما ن�سري باأنه خّيم هدوء كبري يف غرف 

حيث  املباراة  نهاية  بعد  الكاب  مالب�ص  تغيري 

�ساعة  ن�سف  حوايل  واملــدرب  الالعبون  مكث 

ويديل  االإعالم  لو�سائل  غقون  يخرج  اأن  قبل 

وحاول  الالعبني  مع  حتّدث  اإذ  بالت�سريحات، 

اأن يرفع معنوياتهم بعد هذه الهزمية، واأعرب 

عن تاأ�سفه الكبري بعد هذا التعرث.

مال�شنات و�شجارات باجلملة قبل وبعد 
املباراة وما حدث ال ي�شّرف الفريق

ويف �سياق اأخر ن�سري اإىل اأن الفريق االأورا�سي 

تعر�ص للحقرة يف هذه املباراة من مال�سنات 

واإعتداءات من طرف الفريق املحلي فالوفد 

امل�سايقات  اأنــواع  ملختلف  تعر�ص  الباتني 

ــنــقــاط الـــثـــالث، حيث  مــن اأجــــل تـــرك ال

بني  الكالمية  املال�سنات  من  العديد  حدثت 

من  الفني  الطاقم  واأع�ساء  امل�سرّيين  بع�ص 

وال�سغط  الهزمية  مــرارة  اأن  كما  الفريقني 

قبل  الفريق  اأ�ــســرة  عا�سته  ــذي  ال الكبري 

ويبقى  اخل�سارة  اأ�سباب  من  كانت  املقابلة 

الي�سرف  خن�سلة  يف  الكاب  لفريق  حدث  ما 

اأ�سرة فريق اإحتاد خن�سلة.

حقق فريق اأمل مروانة فوزا ثمينا على �سباب 

حظوظه  كامل  على  باحلفاظ  له  �سمح  قاي�ص، 

املو�سم واالبتعاد  نهاية هذا  يف �سمان بقائه يف 

عن منطقة اخلطر، و�ساعده يف ذلك تعرث بع�ص 

فرق املوؤخرة مثل  وفاق القل الذي اأ�سبح حامل 

الفانو�ص و يعود الف�سل يف االنت�سار املحقق اإىل 

اإرادة الالعبني التي �سنعت الفارق، حيث فازوا 

الزائر،  الفريق  اأمام  الثنائية  ال�سراعات  بجل 

باأن  يــدركــون  ختالة  احلــار�ــص  زمــالء  كــان  كما 

وتدارك  الرتتيب،  يف  و�سعيتهم  �سيعقد  التعرث 

النقاط ال�سائعة يف اجلوالت القادمة اأمر �سعب 

اأح�سن  لعبت  الت�سكيلة  اإن  القول  وميكن  للغاية 

من  اأح�ص  العودة، حيث  لها خالل مرحلة  لقاء 

اإىل  بالنظر  الفوز  �ستحقق  باأنها  اللقاء  ح�سر 

فالفوز  "كورناي"  اأبناء  فر�سها  التي  ال�سيطرة 

املحقق مكن الفريق من مبارحة املرتبة االأخرية 

ين�سى  ال  اأن  يجب  لكن  القل  لدالفني  وتركها 

البطولة  م�سوار  باأن  االأمل  بيت  داخل  اجلميع 

مازال طويال و�سعبا، وباأن اأي تعرث للت�سكيلة يف 

�سيجعلها  �سباب باتنة  اأمام اجلار  القادم  لقائها 

فالبد  احلمراء  املنطقة  اإىل  جديد  من  تعود 

من ن�سيان الفوز املحقق اأمام قاي�ص ب�سرعة من 

بثبات  البطولة  يف  امل�سوار  بقية  موا�سلة  اأجل 

مباراتهم  يف  التفكري  يف  والبدء  تركيز  وباأكرث 

القادمة اأمام الكاب التي �ستكون اأ�سعب من تلك 

اأنهم  دام  ما  املا�سي،  ال�سبت  يوم  لعبوها  التي 

اخل�سم  وثانيا  ديارهم  خــارج  �سيلعبونها  اأوال 

يلعب  اأنه  ملعبه، كما  فيها قوي وال يرحم فوق 

والبد  املو�سم  هــذا  بطولة  يف  االأوىل  االأدوار 

يف  زال  ما  الفريق  اأن  اأي�سا  االأن�سار  يــدرك  اأن 

بعد  فريقهم  بــاأن  يعتقدوا  وال  اخلطر  منطقة 

اتخل�سه من املرتبة االأخرية قد اأ�سبح يف مناأى 

من اخلطر، بل على العك�ص ما زال �سبح ال�سقوط 

يهدده الأن الفارق بينه اأول املهّددين بال�سقوط 

اأي  وبــالــتــايل  ـــدة،  واح نقطة  هــو  القل  فريق 

اإىل  القادمة �سيجعله يعود  تعرث له يف اجلولة 

املنطقة احلمراء من جديد.
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البابية تعود بتعادل ثمني والالعبون يهددون بالإ�سراب جمددا

الوفاق اأمام  الكاأ�س  لقاء  قبل  اأن�سارها  غ�سب  "بونة" تثري 

الأخرية خ�سارة ال�سباب بخن�سلة تقل�س حظوظه يف ال�سعود املرتبة  من  "لبيام" تتخل�س 
وتبعث اأمال البقاء من جديد

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

اأحمد اأمني. ب
اأحمد اأمني. ب

وفاق �شطيف

عبد الهادي. ب

اأكد رئي�ص وفاق �سطيف ح�سان حمار اأن 

�سركة اإ�سمنت عني الكبرية لن تكون املالك 

يف  تــردد  مثلما  �سطيف  لوفاق  الرئي�سي 

�سابق، وقال حمار بخ�سو�ص ق�سية  وقت 

اأ�سهم  لغالبية  وطنية  �سركة  اإمــتــالك 

يف  و�سيتج�سد  حم�سوم  االأمــر  اأن  الوفاق 

الك�سف عن هوية  راف�سا  العاجل  القريب 

تر�سيم  غاية  اإىل  وهذا  املعنية  ال�سركة 

واأ�ــســار  املقبلة،  االأيــــام  ــالل  خ ال�سفقة 

يعاين  ال  الوفاق  اأن  اإىل  حمار  الرئي�ص 

مالية  ـــة  اأزم اأي  مــن  ــراهــن  ال الــوقــت  يف 

اإعانات  دخول  بعد  حلها  مت  امل�ساكل  وكل 

املمولني يف الفرتة الفارطة.

و�سرعت اأم�سية اأول اأم�ص ت�سكيلة الوفاق 

الدور  من  الذهاب  ملباراة  حت�سرياتها  يف 

ربع النهائي من مناف�سة كاأ�ص اجلمهورية 

الوفاق  �سيتنقل  حيث  عنابة،  اإحتاد  اأمام 

املبيت  اأجــل  من  عنابة  اإىل  الغد  اأم�سية 

املباراة، وهذا يف وقت �سيكون  هناك ليلة 

اأن�سار الوفاق جمربين على اإقتناء تذاكر 

الدخول اإىل امللعب من االأك�ساك القريبة 

19 ماي وهذا دون بيع التذاكر  من ملعب 

اإدارة  تــخــوف  ب�سبب  وهـــذا  �سطيف  يف 

اإقتنائها  عن  االأن�سار  عــزوف  من  الوفاق 

يف  الدخول  منهم  كبري  عدد  قرار  ظل  يف 

مقاطعة وا�سعة اإىل غاية حت�سن النتائج.

وبخ�سو�ص مطلب اإدارة �سباب ق�سنطينة 

اإىل   1945 ماي   8 ملعب  يف  باالإ�ستقبال 

اأر�سية  حالة  ب�سبب  املو�سم  نهاية  غاية 

الوفاق  اإدارة  فاإن  حمالوي  ال�سهيد  ملعب 

مل تعرت�ص على الطلب متاما موؤكدة على 

يف  �سواءا  ال�سباب  اأمام  امللعب  اأبــواب  فتح 

مباريات البطولة اأو املناف�سة القارية.

قدماء الوفاق يواجهون نظراءهم
 من املنتخب الفل�شطيني 

الوطني  باليوم  االإحــتــفــاالت  اإطـــار  يف 

لل�سهيد يواجه فريق قدماء وفاق �سطيف 

نظرائهم من املنتخب الفل�سطيني ال�سقيق 

يف مباراة جتري وقائعها مبلعب ال 8 ماي 

الثالثة  حــدود  يف  االإثنني  غدا   1945
اأن تعرف ح�سورا  املنتظر  زواال والتي من 

املباراة  هــذه  حتمله  ملا  غفريا  جماهرييا 

من رمزية .

قريبا... �سركة وطنية كبرية 
ل�سراء اأ�سهم نادي الوفاق



�شباب عني فكرون 

متكن احتاد ال�ساوية اأول اأم�ص من تاأكيد 

عاد  حيث  البطولة  يف  االأخــري  نتائجه 

وفاق  اأمام  الديار  خارج  من  كامال  بالزاد 

القل بثنائية وظهرت الت�سكيلة ال�سفراء 

اأداوؤها  وكان  جيد  بوجه  املباراة  هذه  يف 

كيف  الفريق  العبو  عــرف  حيث  رائــعــا، 

خا�سة  املواجهة  نقاط  على  يتفاو�سون 

�سيطرتهم  وكــانــت  الثانية  املرحلة  يف 

�سنحت  التي  الفر�ص  وا�ستغلوا  اإيجابية 

لعبوا  اأنهم  كما  الأهــداف،  وج�سدوها  لهم 

ــمــدوا اأمـــام  ــاين بــقــوة و�ــس ــث الــ�ــســوط ال

الدالفني  لالعبي  اخل�سنة  الــتــدخــالت 

الإيقاف  و�سيلة  اأي  يــجــدوا  مل  الــذيــن 

الفوز  اأن  اإىل  ن�سري  كما  االإحتــاد  العبي  

يف  االإرتـــقـــاء  مــن  الــفــريــق  مكن  املحقق 

الرابعة  املرتبة  يحتل  واأ�سبح  الرتتيب 

جوالت  خم�سة  منذ  يخ�سر  مل  فالفريق 

املدرب  الأ�سبال  اإيجابية  ح�سيلة  وهــي 

ي�سري  فالفريق  علي  بن  حمــرز  التون�سي 

بخطى ثابتة ل�سمان البقاء مبكرا خا�سة 

اأن نهاية البطولة مل يتبق منها �سوى ت�سع 

جوالت، كما اأن برنامج اللقاءات املتبقية 

يف �ساحله وهو ما يجعله ينهي املو�سم يف 

مرتبة متقدمة.

اال�شتقبال يف اجلولة القادمة فر�شة 
للتقدم يف الرتتيب

و�ــســيــكــون الأبــنــاء �ــســيــدي اأرغــيــ�ــص يف 

نهاية  يف  واملــربجمــة  الــقــادمــة  اجلــولــة 

هذا االأ�سبوع، فر�سة لالرتقاء يف ترتيب 

ملعبهم  على  �سيلعبون  الأنــهــم  البطولة 

زرداين ح�سونة واأمام اأن�سارهم، و�ستكون 

كل الظروف مواتية لهم لتحقيق االنت�سار 

�سي�سمح  والذي  العودة  مرحلة  يف  الرابع 

النقطة  وبلوغ  نقاط  ثالث  باإ�سافة  لهم 

الأنهم  �سهلة  تكون  لن  مهمتهم  لكن   ،34
�سيواجهون مناف�سا اأظهر قوة هذا املو�سم 

اإ�سمه اأمل �سلغوم العيد.

هزمية  ق�سنطينة  ــة  ــودي ــول م تــكــبــدت 

املرة  وهــذه  البطولة  مباريات  يف  جديدة 

اأمام فريق اإحتاد عني البي�ساء مبلعب هذا 

وهي  مقابل،  دون  هدفني  بنتيجة  االأخــري 

الهزمية التي جعلت املولودية ترتاجع اإىل 

بر�سيد  العام  الرتتيب  يف  الثامنة  املرتبة 

29 نقطة وهو االأمر الذي جعل "املوك" من 
بني الفرق املهددة بال�سقوط يف ظل الفارق 

ال�سئيل عن كوكبة موؤخرة الرتتيب.

الكبري  تذمرهم  الفريق  العبو  واأبـــدى 

املباراة  خالل  للم�سريين  الكلي  الغياب  من 

مدرب  دون  تنقل  الفريق  اأن  كما  ال�سابقة 

ال�سابقمو�سى  املدرب  اإ�ستقالة  بعد  رئي�سي 

اإمتعا�ص  اأثـــار  الـــذي  االأمـــر  ــو  مــبــارك وه

التي  الكارثية  الو�سعية  من  اأي�سا  االأن�سار 

هدف  ت�سييع  بعد  الفريق  عليها  يتواجد 

معنية  �ستكون  املولودية  اأن  علما  ال�سعود، 

مبواجهة و�سيف البطولة جمعية اخلروب 

يوم  البطولة  من  ال22  اجلولة  لقاء  يف 

اأن�سار  حــذر  التي  املواجهة  وهــي  اجلمعة 

الفريق م�سبقا من التالعب بنتيجتها وهذا 

يف ظل احلديث الكثري الذي يدور يف ال�سارع 

الق�سنطيني منذ مدة لي�ست بالق�سرية حول 

اإ�ستغربت  اأخــر  جانب  ومــن  املــبــاراة،  هــذه 

اإدارة الفريق للعقوبة الثقيلة امل�سلطة بحق 

ال�سابقة  املــبــاراة  عقب  قرماطي  الالعب 

اأمام اإحتاد خن�سلة حيث مت ت�سليط عقوبة 

الذي  الالعب  مباريات بحق   3 االإيقاف يف 

يعد ركيزة اأ�سا�سية يف الفريق. 

فوزا  فكرون  عني  �سباب  فريق  حقق 

بال�سيف  اأطــاح  حني  اأم�ص  اأول  غاليا 

عرف  �سعبة  مباراة  يف  تب�سة  اإحتــاد 

غامنني  املحليون  منها  يــخــرج  كيف 

االإنت�سار  وحققوا  الثالث  بالنقاط 

داخل  اجلميع  ويعترب  االأنف�ص  ب�سق 

وثمني  غايل  الفوز  هذا  ال�سباب  بيت 

يحتلها  كان  التي  املرتبة  اإىل  بالنظر 

الفريق وقدم ال�سباب اأول اأم�ص اإحدى 

املو�سم  بداية  منذ  له  املباريات  اأقوى 

حيث كانت و�سعية الفريق حرجة ال 

ت�ستدع اإهدار املزيد من النقاط داخل 

للفريق  جديد  تعرث  اأي  الأن  الديار 

لل�سباب فيما  اأكرث  الو�سع  �سياأزم  كان 

ال�سباب  فاإن  تبقى من جوالت وعليه 

فنجحت  الــكــنــاري  اأمـــام  املهم  حقق 

الكتيبة البي�ساء يف املنعرج احلقيقي 

هذا  على  امل�سوار  موا�سلة  اإنتظار  يف 

�سمان  وهــو  االأهــم  لتحقيق  املــنــوال 

يف  احل�سابات  وتفادي  مبكرا  البقاء 

نهاية املو�سم.

االآمال تت�شاعف يف حتقيق البقاء 
واملطلوب املوا�شلة 

والأن مقابلة اأول اأم�ص كانت مهمة لل�سباب 

وكان تاأثريها يف الرتتيب العام كبريا، حيث 

متكن اأ�سبال املدرب حممد بل�سطر من الفوز 

االإبتعاد ن�سبيا عن املراتب االأخرية فالفوز 

يــعــد مبــثــابــة خــطــوة كــبــرية نــحــو حتقيق 

البقاء، لكن ما يبقى مطلوبا من الالعبني هو 

اأن يوا�سلوا بهذه االإرادة والروح اجلماعية 

كان  بعيد يف وقت  من  الفريق  اأعــادت  التي 

يف  تعرثه  بعد  �سي�سقط  اأنه  اجلميع  يعتقد 

اجلولة املا�سية.

لعبنا بنزاهة وحافظنا على كرامتنا وكنا 
نبحث عن الفوز الأننا مل ن�سمن البقاء بعد

ال�سا�س تتلقى اأول هزمية داخل 
الديار منذ 3 �سنوات

ريا�صــة13 الأحد 06  فورار 2969/ 17  فيفري 2019 املوافق لـ 12 جمادى الثانية 1440

االإحتاد يطيح بـ "الدالفني" ويوؤكد 
عودته القوية يف مرحلة العودة

الهزمية اأمام احلراكتة تع�سف باملوك يف الرتتيب 

ال�سباب ي�ستعيد توازنه والالعبون يك�سبون الرهان

عبد الهادي. ب

اأحمد اأمني. ب

اأحمد اأمني. ب

عبد الهادي. ب

املدرب ي�سني بريك لـ " الأورا�س نيوز"

اإحتاد ال�شاوية 

مولودية ق�شنطينة

ملعب �شطيف

رهنت ت�سكيلة ملعب �سطيف 

كامل حظوظها يف لعب ورقة 

ال�سعود يف بطولة هذا املو�سم 

التي  املفاجئة  الهزمية  بعد 

الديار  داخل  الفريق  تلقاها 

اأمام ال�سيف �سبيبة عزازقة 

من  ال20  اجلــولــة  حل�ساب 

ــني الــرابــطــات  ــا ب بــطــولــة م

املجموعة الو�سطى ال�سرقية 

هدف  مقابل  كاملة  بثالثية 

هــزميــة  اأول  وهــــي  واحـــــد 

داخل  ال�سطايفية  للت�سكيلة 

الديار منذ قرابة 3 �سنوات كاملة.

بعد  ال�سعود  ورقــة  على  اللعب  حلم  وتبخر 

ظل  يف  ــهــزميــة  ال هـــذه 

اإت�ساع الفارق عن الرائد 

  10 نادي التالغمة اإىل 

بعد  وهــذا  كاملة  نقاط 

التالغمة  اأبـــنـــاء  فـــوز 

على  اجلـــولـــة  ـــذه  ه يف 

بثنائية  الــغــديــر  بــرج 

يجد  ومل  مقابل،  دون 

للملعب  الفني  الطاقم 

بقيادة املدرب بن ح�سني 

للهزمية  تــفــ�ــســري  ـــن  م

�سجلها  الــتــي  الثقيلة 

كان  الفريق  اأن  رغــم  عــزازقــة  اأمـــام  الفريق 

يراهن على النقاط الثالثة باإ�ستغالل اأف�سلية 

اإال  امل�ستوى  يف  الفارق  وكــذا  واجلمهور  امللعب 

على  الطاولة  يقلبون  كيف  عرفوا  الــزوار  اأن 

فاإن  امل�سطر  الهدف  ت�سييع  ظل  ويف  امللعب، 

املو�سم  اأنهت  قد  تكون  ال�سطايفية  الت�سكيلة 

مبكرا وهذا على الرغم من االإمكانيات الكبرية 

امل�سريين  قبل  من  للت�سكيلة  توفريها  مت  التي 

مافات  وتعوي�ص  ال�سعود  ورقة  لعب  اأجل  من 

الفريق املو�سم الفارط، اإال اأن الت�سكيلة �سجلت 

تراجعا رهيبا يف النتائج خا�سة خالل مباريات 

مرحلة العودة. 

وزارة الداخلية متنح االأندية مبلغ 3.5 مليار �سنتيم 

بدري. ع

املحلية  واجلماعات  الداخلية  وزارة  قررت 

الرابطة  بطولتي  يف  النا�سطة  الــفــرق  منح 

�سنتيم  مــلــيــار   3.5 مبلغ  والــثــانــيــة  االأوىل 

االإنتخابات  قبل  اإعــانــة  �سكل  يف  فريق  لكل 

عن  الك�سف  يتم  مل  فيما  القادمة،  الرئا�سية 

االأق�سام  النا�سطة يف  لالأندية  املخ�س�ص  املبلغ 

ومن  اجلماعية،  الريا�سات  وكــذا  ـــرى  االأخ

ح�سابات  يف  املايل  املبلغ  �سب  يتم  اأن  املنتظر 

اأن الوزارة  االأندية خالل االأيام املقبلة، علما 

 5 مبلغ  ال�سابقة  االإنتخابات  خــالل  منحت 

ماليري لكل فريق قبل اأن تنخف�ص القيمة هذه 

ال�سنة ب�سبب الو�سعية االإقت�سادية للبالد.

جنم بوعقال

�سجله  الــذي  التعادل  بريك  املــدرب  ثمن 

بالنظر  قاملة  الو�سيف ترجي  اأمام  فريقه 

عرفت  التي  باملباراة  املحيطة  للمعطيات 

نقاط  اأهمية  ب�سبب  كبريا  �سغطا  ح�سبه 

اجلار  وللفريق  املناف�ص  للفريق  املقابلة 

بنتيجة  اأي�سا  املعنية  باتنة  مــولــوديــة 

بنزاهة  لعب  فريقه  بــاأن  واأ�ــســاف  اللقاء 

اأجل  من  الفوز  بنية  اللقاء  ودخــل  كاملة 

تدعيم ر�سيده من النقاط وتر�سيم البقاء 

قبل نهاية البطولة لتفادي ح�سابات نهاية 

املو�سم.

املقابلة  ب�سعوبة  بريك  املــدرب  واعــرتف 

بالنظر لوزن املناف�ص الذي و�سفه بالفريق 

املحرتم والقوي الذي راهن على الفوز ورمى 

بكامل ثقله لتحقيق ذلك غري اأنه ا�سطدمى 

ح�سبه بفريق �ساب يلعب كرة جميلة وكان 

�سالحه اإرادة والروح القتالية فوق امليدان 

فريقه  باأن  م�سيفا  االإ�ساعات  كل  لتكذيب 

االأ�سبوع  طيلة  جــيــدة  بتح�سريات  ــام  ق

املا�سي وتدرب مبعنويات عالية خا�سة بعد 

عودته بفوز باهر من الب�سبا�ص يف اجلولة 

ما قبل املا�سية زيادة على اأن االدارة وفرت 

كل االإمكانيات وهيئة كل الظروف من اأجل 

التح�سري اجليد وتقدمي مقابلة تليق با�سم 

النجم وحتفظ كرامته و�سرفه.

قال  املقابلة  لفزيونومية  حتليله  ويف 

�سيطر  فريقه  بــاأن  بوعقال  جنــم  مــدرب 

االأول  الــ�ــســوط  ــات  ــري عــلــى جم تــقــريــبــا 

اخلطر  بنقل  له  �سمح  ما  الكرة  يف  وحتكم 

ملنطقة املناف�ص �سانعا بع�ص الفر�ص �سجل 

اإحداها الالعب حمزاوي موؤكدا اأن الهدف 

منح دعما معنويا كبريا لالعبني واأعطاهم 

ال�سغط  اأمــــام  خــا�ــســة  بالنف�ص  الــثــقــة 

اأنه  غري  املــدرجــات  يف  الكبري  اجلماهريي 

اأن  املتحدث  ذات  قــال  الثاين  ال�سوط  يف 

ودخل  املــبــادرة  ا�ستعاد  املناف�ص  الفريق 

و�سجل  النتيجة  يف  العودة  اأجل  من  بقوة 

من كرة ميتة هدفا غري منتظر لت�سعب بعد 

على  مفتوحة  وت�سبح  اأكــرث  املقابلة  ذلك 

االإحتماالت.

ذاته  ال�سياق  يف  بريك  املدرب  ك�سف  كما 

الت�سرع  وعدم  بالهدوء  العبيه  طالب  اأنه 

لعدم  بالرزانة  والتحلي  الرتكيز  و�سرورة 

اأن  خا�سة  ــاراة  ــب امل اأجــــواء  مــن  ـــروج  اخل

هدف  لت�سجيل  ثقله  بكامل  رمــى  اخل�سم 

احلار�ص  ومعه  الدفاع  بــاأن  م�سيفا  الفوز 

ــاألــق الــ�ــســاب حمــبــوبــي حتــمــلــوا عبئ  ــت امل

الفوز  �سيع  النجم  اأن  رغم  الثاين  ال�سوط 

يف الثواين االأخرية حيث حاولنا ا�ستغالل 

�سعد  الذي  املناف�ص  تركها  التي  امل�ساحات 

كلية نحو الهجوم.

املدرب  التحكيم قال  راأيه يف ثالثي  وعن 

امل�ستوى  يف  كان  التحكيم  اأن  بريك  ي�سني 

وعرف كيف ي�سر هذا اللقاء رغم ال�سغط 

الــكــبــري واأهــمــيــة نــقــاطــه بــدلــيــل انـــه يف 

احلكم  على  احتج  احــد  ال  املقابلة  نهاية 

بدورنا  ونحن  ر�ساهما  ونال  الفريقني  من 

ن�سكره كثريا ونتمنى حكاما يف هذا امل�ستوى 

�ساكر. اأيف بطوالتنا املختلفة.



يومية اإخبارية عامة

املنطقة احل�سرية الثانية  جتزئة 12 رقم 12 ـ باتنة

الهاتف: 033.29.18.51  الفاك�ص: 033.29.18.51

journalelauresnews@gmail.com :الربيد االإلكرتوين

عنوان واحد يجمعنا

بطولة اجلهوي االأولفيما كان التنظيم كارثيا 

رابطة والية �شطيف

عني الكبرية 
توا�سل امل�سرية 

دون خطـاأ 

وا�سل �سباب عني الكبرية �سل�سلة 

نتائجه االإيجابية ليحافظ 

على ريادة ترتيب بطولة الق�سم 

ال�سريف لرابطة �سطيف بعد 

اإجراء مباريات اجلولة ال20 

حيث متكن ال�سباب من العودة 

بنقاط الفوز من تنقله اإىل عني 

اأزال ملواجهة الرتجي املحلي 

بثالثية دون مقابل، لريفع ر�سيده 

اإىل 49 نقطة وبفارق 10 نقاط 

كاملة عن املطارد املبا�سر اأمل 

العلمة الذي متكن بدوره من 

الفوز على ح�ساب جنم الدهام�سة 

بثالثية دون مقابل.

وحافظ جنم عني اأزال على 

حظوظه يف لعب ورقة ال�سعود 

بعد عودته بالفوز من قالل 

بثالثية مقابل هدفني وهو احلال 

ذاته مع اإحتاد عني اأرنات الفائز 

على اجلار اأمل املهدية بثنائية 

دون مقابل، وحقق �سباب عمو�سة 

فوزا ثمينا على تربية العلمة 

بنتيجة هدف دون مقابل، فيما 

مل يفوت فريق وداد عني الطويلة 

الفر�سة وفاز على ال�سيف اأمل 

�سالح باي بثنائية دون مقابل.

ويف موؤخرة الرتتيب وا�سل 

مولودية الطاية �سقوطه احلر 

بعد هزميته اأمام امل�سيف تربية 

�سطيف بثنائية دون مقابل وهي 

الهزمية التي جعلت فريق الطاية 

ي�سع قدما يف بطولة الق�سم ما 

قبل ال�سريف، و�سرب �سريع بئر 

العر�ص بقوة بعد اأن احلق مبجد 

رمادة هزمية ثقيلة بثالثية دون 

مقابل. 
عبد الهادي. ب

ثمينا  ـــوزا  ف خن�سلة  ـــاد  احت حــقــق 

عمر  مــن   21 ـــ  ال املا�سية  اجلــولــة  يف 

بطولة الق�سم الثاين هواة للمجموعة 

القائد  رفــقــاء  اأطـــاح  حــني  ال�سرقية 

باتنة  �سباب  بــاجلــار  ـــرم  اأك عـــربوق 

وقع  على  عمار  حمام  ال�سهيد  مبلعب 

االحتاد  و�سعت  والتي  نظيفة  ثنائية 

ـــادة  عــن جــــدارة وا�ــســتــحــقــاق يف ري

وبفارق  نقطة   41 بر�سيد  الرتتيب 

جمعية  الو�سيف  عن  ــدة  واح نقطة 

اخلروب الذي �سقط فوق ميدانه اأمام 

خالله  ومــن  مو�سى  حي  �سباب  فريق 

تخلى عن الزعامة، وقد تكون املنعرج 

خا�سة  لالإحتاد  االأف�سلية  اأن  خا�سة 

حتديات  تنتظرهم  اخلروب  اأبناء  اأن 

مباراة  بينها  من  خطرية،  ومنعرجات 

 " اأمــــام  ــودة مبعلب حــمــام عــمــار  ــع ال

ليا�سمكا " ، وبالعودة اإىل خملفات لقاء 

" الداربي " بني اخلنا�سلة والكاب الذي 
عرف ح�سورا جماهرييا غفريا اكتظت 

ي�سعف  ومل  اآخرها  عن  املدرجات  بهم 

حيازتهم  بالرغم  منهم  الكثري  احلظ 

اأن  م�سريهم  كــان  لكن  التذاكر  على 

تطاردهم  واخليبة  اأدراجــهــم  ــادوا  ع

اأغلقت  حيث  الكارثي  التنظيم  ب�سبب 

ويبقى  االأماكن  نفاذ  بحجة  االأبــواب 

ت�سويق  يتم  كيف  مطروحا  ال�سوؤال 

التذاكر اأكرث من �سعة املدرجات وهذا 

االأمر قد يخلق م�ستقبال العنف خا�سة 

طريقة  امللعب  خــارج  عند  وقفنا  اأنــه 

لالأن�سار  ال�سرطة  قبل  مــن  املعاملة 

من  حتى  قويا  ح�سورا  �سجلوا  الذين 

خارج حدود والية خن�سلة واخلال�سة 

تلقوا  اأنهم  بحجة  الدخول  من  منعهم 

اأوامر من الفوق بعدم ال�سماح الأي كان 

دخول امللعب.

وايل الوالية وعد بت�شريح اإعانة 
مبليار �شنتيم قريبا

وايل  �سجل  اآخـــر  اآخـــر  جــانــب  ــن  م

املــبــاراة  نهاية  يف  حــ�ــســوره  الــواليــة 

اإىل  مبا�سرة  ودخل  ارتباطاته  ب�سب 

ا�ستقبل  حيث  املالب�ص  تغيري  غــرف 

امل�سريين  قــبــل  ــن  م كــبــرية  بــحــفــاوة 

و�سط  يف  معهم  وجتـــاوب  والــالعــبــني 

وكان  الالعبون،  �سنعها  رائعة  اأجواء 

مرفوقا برئي�ص البلدية كمال ح�سوف 

اللقاء  اأطــوار  كامل  بدوره  تابع  الذي 

الالعبني  الوالية  وايل  هناأ  كلمته  يف 

الذي  املحقق  بالفوز  الفني  والطاقم 

جدارة  عن  الريادة  يف  االإحتــاد  و�سع 

وا�ستحقاق وطالبهم مبوا�سلة النتائج 

معهم  بالوقوف  ووعدهم  االإيجابية 

الــواليــة  حــلــم  يتحقق  حــتــى  ــا  ــم دائ

مداخلته  يف  كا�سفا  ال�سعود  بتحقيق 

مالية  اإعانة  �سري�سد  باأنه  الق�سرية 

�سنتيم  مبليار  قدرها  قريبا  حمرتمة 

وهو ما اثار ارتياح الرئي�ص بوكرومة 

فريقه  بفوز  رجــل  ا�سعد  كــان  الــذي 

الزعامة  كر�سي  واعتالء  الكاب  اأمــام 

 " " الي�سكا  بعد التعرث الرائد ال�سابق 

مبلعبه اأمام �سباب حي مو�سى.

من  تب�سه  احتــاد  فريق  يتمكن  مل   

تنقله  من  ايجابية  بنتيجة  العودة 

املحلي  فريق  اأمــام  فكرون   عني  اإىل 

من  متكن  الــذي  فكرون  عني  �سباب 

منطقة  من  للخروج  الفوز  حتقيق 

ــعــوامــل  ــتــغــل ال ــس اخلــطــر حــيــث اأ�

بال�سيف  لــالإطــاحــة  الكال�سيكية 

عليه  تفوق  اأن  بعد  تب�سة  احتــاد 

هذا  هــدف  مقابل  هدفني  بنتيجة 

التعرث مل يكن يف �سالح فريق احتاد 

رفقاء  بــاإمــكــان  كـــان  حــيــث  تب�سة 

املتاألق عوملي من حتقيق التعادل على 

املهاجم  متكن  اأن  بعد  خا�سة  االأقل 

ل�سالح  النتيجة  تعديل  من  عوملي 

اربعة  اإالأى  عـــداده  لي�سل  فريقه 

يف  بالفريق  التحاقه  منذ  اأهـــداف 

املركاتو ال�ستوي اإال اأن �سوء الرتكيز 

الالعبني  على  كان  الــذي  وال�سغط 

خـــالل هـــذه املــواجــهــة، وبــعــد هذا 

التعرث يكون االإحتاد قد فقد االأمل 

االيجابية  النتائج  �سل�سلة  ملوا�سلة 

منذ اأن توىل املدرب بوقرة العار�سة 

بداية  من  الكناري  للفريق  الفنية 

مرحلة العودة.

 متكن فريق وفاق تب�سة من حتقيق 

رفقاء  عليه  يبحث  كان  الذي  الفوز 

كان  حيث  جــوالت  عدة  منذ  بنمور 

الب�سبا�ص  جنم  املرة  هذه  ال�سحية 

املواجهة  ــذه  ه يف  الــوفــاق  متكن  و 

لر�سيده  نقاط  ثالثة  اإ�سافة  من 

فقد  املواجهة  اأطــوار  اإىل  وبالعودة 

متكن رفقاء املهاجم �سعيد من اإعطاء 

متكن  اأن  بعد  مرتني  على  التفوق 

الدقيقتني  يف  هدفني  ت�سجيل  من 
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الفريق  اأن  رغــم  الفوز  حتقيق  من 

التعوي�ص  عن  يبحث  كــان  ال�سيف 

قبل  مــا  اجلــولــة  يف  �سقوطه  بــعــد 

املا�سية فوق ميدانه فجاأة بثالثية 

اأمام فريق جنم بوعقال من  نظيفة 

اجل الهروب من منطقة اخلطر غري 

اأن الكلمة يف االأخري عادة الأ�سحاب 

االأر�ص واجلمهور الذين ت�ساحلوا مع 

االأن�سار بعد هذا الفوز املهم والواعد 

لبقية امل�سوار  يف البطولة.
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جوفنتو�س... االإجناز الثاين من نوعه 
يف م�شرية العمر لرونالدو

رئي�س ليون يتوعد 
بر�شلونة بثاأر قدمي

بعدما طوى �سفحة ريال مدريد االإ�سباين، 

كري�ستيانو  الــربتــغــايل  الــنــجــم  يعي�ص 

فريقه  مع  اأيامه  اأف�سل  حاليا،  رونــالــدو، 

ــد يــوفــنــتــو�ــص بــ�ــســهــادة اأرقـــــام ال  ــدي اجل

تكذب.

�سيفه  اجلمعة،  م�ساء  يوفنتو�ص،  وواجه 

الدوري  من   24 االأ�سبوع  يف  فرو�سينوين 

االإيطايل لكرة القدم، حيث انتهت املباراة 

ل�سالح "ال�سيدة العجوز" بثالثية نظيفة.

قدم  بعدما  االأول  الهدف  رونالدو  و�سنع 

الــذي  ــاال،  ــب دي لــبــاولــو  حا�سمة  متــريــرة 

من  ال�ساد�سة  الدقيقة  يف  لهدف  ترجمها 

ال�سوط االأول.

و�سجل "الدون"، البالغ من العمر 33 عاما، 

يف  العجوز،  ال�سيدة  لفريق  االأخري  الهدف 

الدقيقة 63 من ال�سوط الثاين.

التي  التوايل،  على  الثالثة  املباراة  وهذه 

ينجح خاللها الدويل الربتغايل يف ت�سجيل 

هدف و�سنع اآخر على االأقل، بعد مباراتي 

بارما و�سا�سولو يف الدوري.

وهي املرة الثانية التي يحقق فيها "الدون" 

هذا االإجناز خالل م�سريته، التي بداأت مع 

 ،2002 يف  الربتغايل  ل�سبونة  �سبورتينغ 

اأي قبل 17 عاما، وفق ما ذكر موقع "غول" 

الدويل.

وحقق رونالدو هذا االإجناز للمرة االأوىل 

مع ريال مدريد يف نوفمرب 2014.

ويوا�سل الالعب ال�سابق للنادي 

هدايف  قائمة  ت�سدر  امللكي 

الـــدوري االإيــطــايل، حيث 

�سجل، اإىل حدود ال�ساعة، 

19 هدفا، متفوقا بثالثة 

مطارديه  على  اأهـــداف 

زاباتا  دوفان  املبا�سرين 

وفابيو كوالياريال.

الفني  املدير  األيغري،  ماك�سيمليانو  احتفل 

لفريق جوفنتو�ص ، بالهدف الذي �سجله باولو 

باملباراة  فرو�سينوين  اأمام  اليويف  جنم  ديباال 

التي جمعتهما اأول اأم�ص يف الدوري االإيطايل.

وحقق جوفنتو�ص فوزا �سهال على فرو�سينوين 

الثالثة  االأهــــداف  وحملت   0/3 بنتيجة 

توقيع ديباال وبونوت�سي وكري�ستيانو رونالدو 

ليحافظ الفريق على �سدارة الدوري االإيطايل 

نابويل  مع  الفارق  ويو�سع  نقطة   66 بر�سيد 

الو�سيف اإىل 14 نقطة كاملة.

عقب  �سحفية  ت�سريحات  يف  األيغري،  وقــال 

يف  نوفمرب  منذ  ي�سجل  مل  "ديباال  ــبــاراة،  امل

ا�ستعاد  ــه  اأن �سعيد  واأنـــا  االإيــطــايل،  الـــدوري 

املناف�سني جمددًا يف وقت  �سباك  عافيته وهز 

االأربعاء  مدريد  اأتلتيكو  مواجهة  قبل  حا�سم 

املقبل بدوري اأبطال اأوروبا.

واأ�ساف األيغري، "اأنا �سعيد لباولو، حيث يعي�ص 

جوفنتو�ص  االأهــــداف،  لت�سجيل  املهاجمون 

بحاجة اإىل العب يعمل بني اخلطوط والنجم 

االأرجنتيني جيد جدا يف هذا االأمر، 

وهو ما منحنا االأف�سلية مبكًرا على 

ال�سيوف."

�سد  جوفنتو�ص  ــاراة  ــب م و�ــســهــدت 

قلبي  عــودة  اأم�ص  اأول  فرو�سينوين 

وبونوت�سي  كيليني  جورجيو  الدفاع 

من االإ�سابة لي�سبحا جاهزين ملواجهة 

األيغري عن عودة  اأتلتيكو مدريد، وقال 

العبون  هناك  يكون  "عندما  الثنائي، 

من  ــه  اأن اأعتقد  االإ�ــســابــات،  من  عــائــدون 

منذ  االأ�سا�سي  الت�سكيل  يف  و�سعهم  اجليد 

ال�ستعادة  كاملة  الفر�سة  ومنحهم  البداية 

ح�سا�سية املباريات".

واأ�ساف األيغري، "جوفنتو�ص يتح�سن من حيث 

الفوراق  النظر عن  وب�سرف  البدنية،  اللياقة 

جيدًا  اأداًء  قدمنا  اأنــنــا  اإال  املناف�ص،  اأمـــام 

العطلة  �سببتها  التي  امل�ساكل  من  وتخل�سنا 

جدا  جــيــدة  حــالــة  فــى  واأ�سبحنا  ال�ستوية 

ال�ستئناف دوري االأبطال".

وعـــــــــــــــن 

اأتلتيكو  مواجهة 

مدريد قال األيغري، 

ــاراة  ــب امل "�ستكون 
مدريد  اأتلتيكو  �سد 

يجب  جــــدًا،  خمتلفة 

واأن  اأكرث حر�سًا  نكون  اأن 

املنا�سبة  اللحظة  جنــد 

اأن  املهم  مــن  للت�سجيل، 

ـــا خـــارج  ـــدًف نــ�ــســجــل ه

من  �سيكون  واإال  ملعبنا 

هذا  نتخطى  اأن  ال�سعب 

الدور".

اإيــكــاردي  مــع  التعاقد  وعــن 

مهاجم اإنرت ميالن قال، "اإيكاردي العب مميز 

م�ستقبل  ولديه  االأهــداف  من  العديد  و�سجل 

منا�سب  ب�سكل  اأقيمه  اأن  ميكنني  ال  لكن  كبري، 

االآن الأين مل اأ�سرف على تدريبه".

�سانتياغو  االأرجنتيني  مدريد،  ريال  مدرب  ياأمل 

من  االأ�سلية"  "الن�سخة  ا�ستعادة  يف  �سوالري، 

مل  الــذي  �سيلفا،  دا  مار�سيلو  الربازيلي  الــدويل 

ي�سارك اأ�سا�سيا مع "امللكي" منذ مباراة الكال�سيكو 

�سد بر�سلونة يف كاأ�ص امللك.

ومنذ بداية العام اجلاري، ميكن اعتبار مار�سيلو 

بديال يف �سفوف ريال مدريد، وذلك منذ عودته 

مباراة  اآخــر  يف  لها  تعر�ص  التي  االإ�سابة،  من 

ملدرب الريال ال�سابق جوليان لوبيتيغي.

وكان �سوالري يعتقد اأن مار�سيلو يحتاج اإىل وقت 

اجلهة  يف  وانطالقاته  بريقه  ال�ستعادة  ق�سري 

لكن  ـــرى،  االأخ تلو  الفر�سة  ومنحه  الي�سرى، 

يبدو اأن عودة الظهري الربازيلي مل تقنع املدرب 

ال�ساب  االإ�سباين  عليه  ف�سل  الذي  االأرجنتيني 

�سريجيو ريغيلون.

االأرجنتيني  املــدرب  ثقة  نيل  يف  ريغيلون  وجنح 

�سريعا، من خالل تقدميه م�ستويات الفته، مكنته 

اأياك�ص  اأمــام  االأخــرية  الريال  مباراة  خو�ص  من 

اأم�سرتدام املهمة، اأ�سا�سيا.

و�سيكون مار�سيلو، 30 عاما، مطالبا حتما بالعودة 

اإىل م�ستواه الذي ظل يقدمه مع كافة املدربني يف 

يف  االإ�سابات  لعنة  وجتاوز  برينابيو،  �سانتياغو 

املا�سية،  الفرتة  يف  ليها  تعر�ص  التي  الع�سالت 

كثريا،  عليه  يعول  الذي  �سوالري  اإقناع  ثم  ومن 

وميني النف�ص ب�سرعة عودة ظهريه االأي�سر.

خالل  قوية  �سفعة  االأملــاين  ميونخ  بايرن  تلقى 

يف  اجلمعة،  م�ساء  اأوغــ�ــســبــورغ،  اأمـــام  مباراته 

اأيام من  الـ22 من الدوري االأملاين، قبل  اجلولة 

املواجهة املهمة اأمام ليفربول.

كومان،  كينغ�سلي  ميونيخ،  بايرن  جنم  وتعر�ص 

مع  اإلتحام  بعد  االأي�سر،  الكاحل  يف  الإ�سابة 

الدقائق  يف  اأوغ�سبورغ،  العــب  دان�سو،  كيفني 

االأخرية من املباراة.

وقال موقع "مريور" الربيطاين اإن الالعب البالغ 

اإ�سابته  ب�سبب  امللعب  غادر  عاما   22 العمر  من 

"�سيتم تقييم  القوية يف كاحله االأي�سر، م�سيفا 

مدى خطورة االإ�سابة خالل اليومني املقبلني".

اأن  "اأخ�سى  كوفات�ص  نيكو  الفريق  مدرب  وقال 

خمّيب  اأمر  "اإنه  وتابع  خطرية"،  اإ�سابته  تكون 

لالآمال، لكننا �سنكت�سف النتائج غدا".

يوم  "الريدز"،  الــبــافــاري  الفريق  و�سيواجه 

ثمن  دور  ذهاب  مباريات  �سمن  املقبل،  الثالثاء 

النهائي لدورياأبطال اأوروبا.

خدمات  ال�ساعة،  حدود  اإىل  بايرن،  و�سيفتقد 

الثالثاء،  مباراة  يف  مولر  وتوما�ص  روبــن  اآريــن 

فيما مل يتاأكد بعد غياب كومان الذي اأحرز اأول 

هدفني لفريقه باللقاء.

اأبدى جان مي�سيل اأوال�ص رئي�ص اأوملبيك ليون، تفاوؤله 

قبل ا�ست�سافة بر�سلونة، الثالثاء املقبل، يف ذهاب دور 

الـ16 لدوري اأبطال اأوروبا.

"ليكيب"  �سحيفة  عرب  ت�سريحات  يف  اأوال�ــص  وقــال 

"نرتقب ليلة رائعة ومباراة  اأم�ص ال�سبت:  الفرن�سية 

ا�ستثنائية يف ملعبنا الثالثاء املقبل".

ينتاب  الكبرية،  املباريات  "قبل  ليون:  رئي�ص  واأ�سار 

الالعبون القلق من االإ�سابات"، وذلك يف تعليقه على 

وتاجنوي  ديناير،  جي�سون  الثنائي  غياب  اإمكانية 

ندومبيلي، عن مواجهة الفريق الكتالوين.

ووا�سل اأوال�ص: "لدينا ثاأر قدمي �سد بر�سلونة، بعدما 

ــاالأدوار  ب االأبــطــال  دوري  من  ليون  خــروج  يف  ت�سبب 

االإق�سائية عام 2009"، واأمت ت�سريحاته: "م�سريتنا 

قوية يف بطولة الدوري، ون�ستعد بكل حما�ص و�سغف 

ملباراة بر�سلونة الثالثاء املقبل".

�سميوين،  دييغو  مــدريــد،  اأتليتكو  مــدرب  رحــب 

عن  غياب  بعد  كو�ستا،  دييغو  "املقاتل"  بعودة 

�سفوف فريق العا�سمة الأكرث من �سهرين، بداعي 

اإ�سابة يف القدم.

االإ�سباين  املهاجم  عودة  ت�سكل  اأن  املنتظر  ومن 

دفعة قوية الأتليتكو مدريد، يف مرحلة حا�سمة 

بيتي�ص  ريــال  اأمــام  �سقوطه  اأن  بعد  املو�سم  هذا 

وجاره ريال مدريد يف الليغا.

يف  �سيميوين  دييغو  االأرجنتيني  املــدرب  وقــال 

ي�سعر  عــمــالق  العــب  "كو�ستا  �سحفي  مــوؤمتــر 

مثل  امللعب  يف  مقاتل  وهو  للعودة،  كبري  بحما�ص 

بقية الالعبني.

يتمكن  اأن  "ناأمل  قوله:  �سيميوين  رويرتز  ونقلت 

حاجة  يف  فالفريق  الكامنة،  قدراته  اإطالق  من 

ما�سة جلهوده".

الت�سكيلة  �سمن  كو�ستا  يكون  اأن  املتوقع  ومــن 

االأ�سا�سية الأتليتيكو مدريد الأول مرة منذ الثاين 

رايو  ملالقاة  يتوجه  حني   ،2018 دي�سمرب  من 

اأمام  متتاليتني  خ�سارتني  تلقى  اأن  بعد  فايكانو، 

طموح  يهدد  ما  وهو  مدريد  وريــال  بيتي�ص  ريال 

الفريق يف التتويج بلقب الدوري االإ�سباين.

املركز  يحتل  ــذي  ال مــدريــد،  اتليتيكو  ويتاأخر 

املت�سدر،  بر�سلونة  عن  نقاط   7 بفارق  الثالث، 

�ساحب  مدريد  ريــال  عن  واحــدة  نقطة  وبفارق 

املركز الثاين.

وي�ست�سيف اأتليتيكو مناف�سه يوفنتو�ص االإيطايل، 

الذي ي�سم الغرمي التقليدي، كري�ستيانو رونالدو، 

دور  ذهاب  يف  مثرية  مواجهة  يف  املقبل  االأربعاء 

ال�ستة ع�سر بدوري اأبطال اأوروبا.

ال�سابق،  الــنــيــجــرييــة  ــرة  ــك ال ــم  جن ــن  ــل اأع

اأوغــ�ــســتــني جــى جــى اأوكــو�ــســا، 

االإ�سالمي،  الدين  اعتناقه 

اإىل  ا�ـــســـمـــه  وتـــغـــيـــري 

بالنبي  تيمًنا  "حممد" 
�سلى  حممد  االأعــظــم 

اهلل عليه و�سلم.

واحًدا  اأوكو�سا  ويعترب 

مــن اأفــ�ــســل الــالعــبــني يف 

تاريخ نيجرييا، حيث لعب مع 

�سيتي،  وهال  جريمان،  �سان  باري�ص 

واأنهى م�سريته يف تركيا والتي اأعلن اإ�سالمه 

فيها.

كرة  العبي  من  الوحيد  اأوكو�سا  يكن  ومل 

االإ�سالمية،  الديانة  اعتنقوا  الذين  القدم 

االأ�سماء،  من  العديد  �سبقه  حيث 

ال�سطور  يف  ــم  ــرزه اأب نر�سد 

التالية.

اأديبايور اإميانويل   -1
اأين  التوغويل،  املهاجم 

بت�سوير  املتابعون  فوجئ 

ــب وهو  ظــهــر فــيــه الــالع

ينطق بال�سهادتني.

اأنيلكا نيكوال   -2
نيكوال  ال�سابق  الفرن�سي  املــهــاجــم 

 2004 عام  االإ�سالم  اعتنق  والــذي  اأنيلكا، 

ا�سم  اأخــذ  كما  االإمـــارات،  يف  تواجد  حينما 

عبد ال�سالم بالل.

اأبيدال اإريك   -3
اأبيدال،  اإيــريــك  املعتزل  الفرن�سي  الظهري 

ــه  زواج بعد   2007 ــام  ع ــالم  ــس االإ� اعتنق 

اأن  اأو�سح  وقــد  كبري،  حياة  اجلزائرية  من 

مر�ص  على  التغلب  يف  �ساعده  الكبري  اإميانه 

ال�سرطان.

ريبريي فرانك   -4
اعتنق  الفرن�سى العب فريق ميونخ،  اجلناح 

االإ�سالم عام 2002 بتاأثري من زوجته وهيبة 

ال�سنوات  يف  ملتزمًا  م�سلمًا  ــات  وب بلهامي، 

االأخرية.

فيلك�ص اأحمد   -5
ال�سابق،  والزمالك  االأهلي  مهاجم  واعتنق 

خالل  االإ�سالمية  الديانة  فيلك�ص  اأحــمــد 

فرتة لعبه للنادي االأهلي التي بداأت من عام 

.1998 لعام  وا�ستمرت   1993
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ليفربول يتلقى "دفعة مفاجئة" قبل 
مواجهة بايرن ميونيخ

اأوكو�سا اآخر املعتنقني لالإ�سالم
 يف عامل كرة القدم

بر�سلونة خلف 
ابتعاد مار�سيلو 
عن ريال مدريد

العمالق كوزما ي�سقط "فريق العامل"
ال�سلة  لكرة  االأمريكي  الفريق  تغلب 

161-144، اجلمعة، على فريق العامل 
افتتاح  يف  ال�ساعدة،  النجوم  مباراة  يف 

مناف�سات كل النجوم.

واختري كايل كوزما العب لو�ص اأجنلو�ص 

ليكرز كاأف�سل العب يف املباراة، بعد اأن 

بر�سيد  النقاط  من  عــدد  اأكــرب  �سجل 

كرات   6 على  ا�ستحوذ  كما  نقطة،   35
 30 تــاتــوم  جي�سون  ــاف  واأ�ــس مــرتــدة، 

نقطة للفريق االأمريكي.

وقال كوزما "لعبت هذه املباراة يف العام 

املا�سي وكنت افتقر للحما�ص، ومل اأرغب 

يف اأن يتكرر هذا جمددا".

يانغ  تــراي  زميله  عن  "رويرتز"  ونقلت 

العب اأتالنتا هوك�ص "ا�ستعر�ص مهاراته 

الليلة بالتاأكيد، لوال ت�سجيله 35 نقطة 

لرمبا خ�سرنا".

ال�سنوية  اال�ستعرا�سية  املباراة  وت�سم 

اأو  االأول  مو�سمهم  يخو�سون  العبني 

الثاين بدوري املحرتفني.

فريق  مــن  االأفــ�ــســل  �سيمونز  بــن  وكــان 

يف  واأ�ساب  نقطة،    28 و�سجل  العامل، 

ت�سديدة.  17 من   14

األيغري يحتفي بهدف ديباال قبل قمة اأتلتيكو مدريد

�سيميوين يراهن على عودة "املقاتل" 
كــــو�ستا



بالتن�سيق مع خمتلف ال�سركاء الفاعلني

الياب�ص  اخلــبــز  جتـــارة  تــعــرف 

انت�سارا كبريا يف االآونة االأخرية 

بني اأطفال مدينة بريكة، فغالبا 

ما جتد يف كل حي جمموعة من 

االأطفال يحملون اأكيا�ص الدقيق 

الياب�ص  اخلبز  ببقايا  املحملة 

تكد�ص  الــتــي  اجلـــر  عــربــات  اأو 

اإعادة  اجل  من  اخلبز  قطع  بها 

بيعها.

ــع اخلــبــز  ــم ــاط ج ــس ــ� ويـــكـــرث ن

الياب�ص واإعادة بيعه مع االأطفال 

مــن الــعــائــالت الــفــقــرية الــتــي ال 

متلك مدخل رزق، بعد اأن غادروا 

مبكر  وقــت  يف  التعليم  حجرات 

االجتماعية  املــ�ــســاكــل  ب�سبب 

ــوؤالء  ه ليتوجه  الــعــوز،  وحــالــة 

اإىل جتارة اخلبز الياب�ص والذي 

حاجياتهم  بع�ص  يلبي  اأن  ميكن 

مدخول  اإىل  يتحول  و  اليومية 

مايل ب�سيط.

رحلة البحث عن اخلبز الياب�ص 

القمامة  مــكــبــات  مـــن  تــنــطــلــق 

املدينة  خمـــارج  عــلــى  الــواقــعــة 

جتميع  اإىل  االأ�ــســر  تعمد  حيث 

تقوم  اأكــيــا�ــص  يف  اخلــبــز  بــقــايــا 

بنية  مفتوحة  مناطق  يف  برميها 

احليوانات  طــرف  من  ا�ستهالكه 

اأن  غري  املاعز،  وقطعان  الربية 

هذا  من  جعل  العمراين  التو�سع 

نق�ص  ظــل  يف  ممكنا  غــري  احلــل 

االأمر  ليتحول  احليوانات  هــذه 

االأطفال  طرف  من  جتميعه  اإىل 

وحتى املراهقني من هذه املكبات، 

طرق  اإىل  ــرون  اآخ يلجاأ  حني  يف 

اخلرب  �سراء  بنّية  املنازل  اأبواب 

اإىل  ت�سل  رمزية  مببالغ  الياب�ص 

ــادة  اإع ثــم  ومــن  للكي�ص  50دج 
يف  جديد  من  وعر�سه  جتفيفه 

مببالغ  االأ�ــســبــوعــيــة  االأ�ـــســـواق 

الواحد،  للكي�ص   250 اإىل  ت�سل 

يف حني يعمد اآخرون اإىل اإعادة 

كطعام  وا�ستعماله  اخلرب  طحن 

برتبيتها  يقومون  التي  للدواجن 

اأو اإعادة بيعه بعد خلطه بالذرة 

منه  الواحد  الكيلوغرام  لي�سل 

اإىل 150 دج.

من جانب اآخر يجد بع�ص مربي 

املا�سية �سالتهم يف جامعي اخلبز 

توظيف  يتم  حيث  "الياب�ص" 
االأطفال وتوجيههم نحو عمليات 

من  املحدد  نطاقه  يف  كل  البحث 

من  اال�ستفادة  ثم  ومن  االإحياء 

اأجرة رمزية ت�سد جوع االأطفال 

وتلبي حاجيات مربي املا�سية.

مثل  ال�سكان  ي�ستح�سن  حني  يف 

الن�ساطات والتي ينتج عنها  هذه 

خملفات  من  االيجابي  التخل�ص 

انه  اإال  تبذيرها،  وعدم  الطعام 

من  يتخوفون  اآخــر  جانب  ومــن 

ي�ساب  اأن  ميكن  التي  االأمــرا�ــص 

من  خا�سة  اخلــبــز  جــامــعــوا  بها 

املفرغات العمومية.

خن�سلة  والية  اأمن  م�سالح  نظمت 

حملة حت�سي�سية خالل مباراة كرة 

احتاد  فريق  جمعت  التي  الــقــدم 

اأجــل  مــن  باتنة  و�سباب  خن�سلة 

على  املــالعــب  يف  العنف  حمــاربــة 

م�ستوى امللعب البلدي ال�سهيد حمام 

مع  بالتن�سيق  وذلك  خن�سلة،  عمار 

ومب�ساركة  املحلي،  الفريق  اإدارة 

اجلزائرية  االإ�سالمية  الك�سافة 

بخن�سلة.

التح�سي�سية  احلملة  هذه  وجاءت 

الريا�سية  بالروح  التحلي  بهدف 

من  وهــذا  املالعب،  يف  العنف  ونبذ 

خــالل اإعـــداد الفــتــات مــن احلجم 

تدعو  ــعــارات  ــس � تت�سمن  الــكــبــري 

بالروح  للتحلي  الفريقني  منا�سري 

الريا�سية  خالل مناف�سات فرقهم 

امللعب،  خــــارج  اأو  داخــــل  �ـــســـواء 

تت�سمن  مــطــويــات  تــوزيــع  مت  كما 

اإر�سادات وتوجيهات حول االأ�سياء  

املح�سورة على املنا�سرين الإدخالها 

الريا�سية  واملن�ساآت  املالعب  داخل 

واالأدوات  البي�ساء  كــاالأ�ــســلــحــة 

واملــواد  النارية  واالألــعــاب  ــادة  احل

املتفجرة والرايات ذات االأعمدة  .

ــــن  ــح االأم ــال ــس ــ� كــمــا وا�ـــســـلـــت م

برناجمها التح�سي�سي الذي اأطلقته 

مديرية  مــع  بالتن�سيق  مــدة  منذ 

املهني  التكوين  ومديرية  الرتبية 

ا�ستهالك  خماطر  حــول  بخن�سلة 

العقلية،  واملـــوؤثـــرات  املـــخـــدرات 

نف�سانية  اأخ�سائية  بح�سور  وهذا 

االجتماعي  الــطــبــي  ــز  ــرك امل ــن  ع

لل�سحة  الــــواليــــة  ــلــحــة  بــاملــ�ــس

والريا�سات،  والن�ساط االجتماعي 

اأين يتم اإلقاء مداخالت تهدف اإىل 

ب�سفة  التالميذ  وتوعية  حت�سي�ص 

تعاطي  اآفـــة  خــطــورة  مــن  خا�سة 

الوخيمة  العواقب  وكذا  املخدرات 

لالإدمان عليها.

مير  مل  الـــذي  الن�سل  حتــديــد  مــو�ــســوع 

احلكومية  الـــربامـــج  اأجـــنـــدة  يف  يــومــا 

منذ  اجلــزائــر  حكم  على  تعاقبت  التي 

املوا�سيع  مــن  االآن  اأ�ــســبــح  اال�ــســتــقــالل 

احلكومة  طــرحــتــهــا  ــي  ــت ال احلــ�ــســا�ــســة 

كونها  النقا�ص  طاولة  على  اجلزائرية 

املوؤثرة  العوامل  اأهــم  من  واحــدة  ت�سكل 

االقت�سادية  االأو�ــســاع  يف  مبا�سر  ب�سكل 

اجلزائر  يف  واملعي�سية  واالجتماعية 

اقت�ساديا  تقهقرا  مــوؤخــرا  �سهدت  التي 

واأزمات اإجتماعية باجلملة كانت نتيجة 

وانهيار  والبطالة  الفقر  لتف�سي  حتمية 

ناهيك عن  للمواطنني،  ال�سرائية  القدرة 

اجتاحت  التي  ال�سيا�سية  اال�سطرابات 

ــالل االآونـــة االأخـــرية خملفة  الــبــالد خ

خلفها عديد الت�ساوؤالت حول م�سري دولة 

والطبيعية  الباطنية  الرثوات  من  متتلك 

والب�سرية ما مل متتلكه حتى اأكرث الدول 

اأن �سعبها ال يزال  االأوروبية تطورا، غري 

يرزح حتت وطاأة الفقر والفاقة والتخلف 

على جميع االأ�سعدة.

تنذر  التي  احلقائق  هــذه  �سوء  وعلى 

احلكومة  لوحت  لــالأو�ــســاع،  اأكــرب  بــتــاأزم 

الن�سل  لتحديد  خطة  بو�سع  اجلزائرية 

كواحدة من احللول التي تزعم جناعتها 

الذي  الــدميــغــرايف  النمو  جماح  كبح  يف 

االقت�سادية  االأو�ـــســـاع  بتفاقم  يــهــدد 

حتى  ت�سم  التي  للدولة  واالجتماعية 

ال�ساعة اأزيد من 41 مليون ن�سمة، خا�سة 

ارتفع ح�سب  باجلزائر  املواليد  اأن معدل 

اآخر االإح�سائيات التي مت اإجراوؤها خالل 

االأمر  باملائة،   81 بن�سبة   2018 �سنة 

ال�سكان  اأكد احتمالية و�سول عدد  الذي 

مليون   70 اإىل   2050 يف  اجلــزائــر  يف 

ن�سمة وذلك ما عزز خماوف احلكومة.

م�سوؤولون اأكدوا اأن هذا االرتفاع �سيوؤدي 

اإىل م�ساكل عديدة منها زيادة احتياجات 

غرار  على  ال�سرورية  للمرافق  ال�سكان 

باالإ�سافة  واخلدمات  والتعليم  ال�سحة 

اإىل ات�ساع نطاق الفقر والبطالة وانت�سار 

اأنواعها  كافة  على  االجتماعية  االآفــات 

املوارد وعجز احلكومة عن  نق�ص  يف ظل 

تلبية جميع متطلبات �سعب باأكمله.

اأن  اجلزائرية  احلكومة  ارتـــاأت  لذلك 

الـــوالدات  ن�سبة  خف�ص  يف  يكمن  احلــل 

باإجناب  لــلــمــراأة  ي�سمح  قــانــون  بفر�ص 

وذلــك  لهما  ثــالــث  ال  وحــيــديــن  طفلني 

العائلي،  للتنظيم  برنامج  باالعتماد على 

يقوم اأ�سا�سا على اإلزامية فر�ص ا�ستعمال 

ا�ستعمالها  ن�سبة  التي بلغت  موانع احلمل 

حاليا يف اجلزائر بنحو 50 باملائة وذلك 

وبالتايل  املــوالــيــد  زيـــادة  ــدم  ع ل�سمان 

عجز  اإىل  يــوؤدي  �سكاين  انفجار  حــدوث 

جميع  وعلى  القطاعات  كافة  يف  حتمي 

االأ�سعدة.

القرارات  هــذه  مبثل  مواطنون  نــدد  يف 

للحكومة  �سمنيا  اعرتافا  اعتربوها  التي 

البالد  �ــســوؤون  ت�سيري  عــن  عجزت  التي 

وكذا  بها،  تتمتع  التي  والــرثوات  والعباد 

وتوفري  املواطنني  �ــســوؤون  احــتــواء  على 

كون  من  الرغم  على  متطلباتهم  جميع 

عدد  ن�سف  يتجاوز  ال  ال�سكاين  التعداد 

اأن  ا�ستطاعت  ــرى  اأخ بلدان  يف  ال�سكان 

على  ل�سكانها  املعي�سي  امل�ستوى  تــرفــع 

لن�سف  حتى  امتالكها  عــدم  مــن  الــرغــم 

الرثوات الباطنية والطبيعية والب�سرية 

التي تزخر بها  اجلزائر.
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تعميم ا�ستعمال و�سائل منع احلمل لتفادي االنفجار ال�سكاين يف اجلزائر
خطة حكومية لتحديد الن�سل..

اميان. ج

مهرجان "ثامغرة اأوزمور"

�سمال  ايفا�سن  تالة  بلدية  احت�سنت 

الطبعة  فــعــالــيــات  �ــســطــيــف  ــــة  والي

والزراعة  الزيتون  ملهرجان  االأوىل 

حيث  اأوزمور"،  "ثامغرة  اجلبلية 

وال�ساحة  املــركــزيــة  املكتبة  كــانــت 

لهذه  م�سرحا  لها  املجاورة  العمومية 

اأن�سطة  عدة  تخللتها  التي  التظاهرة 

م�سرحيات،  منها  وت�سامنية،  ثقافية 

والتي  ــال خــرييــة،  ــم واأع حمــا�ــســرات 

امتدت على مدار يومني كاملني.

لبلدية تالة  ال�سعبي  املجل�ص  واأ�سرف 

اإيفا�سن على هذه التظاهرة حيث دعا 

رئي�ص بلدية تالة ايفا�سن حل�سن قنو�ص 

املهرجان  اإفتتاح  حفل  خالل  احل�سور 

اإىل �سرورة االإقالع نحو النجاح، الذي 

تعبد له الطريق من خالل عدة اأبواب، 

وقد تكون بوابة الثقافة منفذا لبلوغ 

ــك مــن خــالل هــذا املــهــرجــان الذي  ذل

اأكرث  التعريف  يف  امل�ساهمة  �سانه  من 

الن�ساط  حتــريــك  واأيــ�ــســا  بالبلدية 

القرى  يف  اجلبلية  بالزراعة  املتعلق 

واملدا�سر التي يعتمد الكثري من �سكانها 

على ن�ساط زراعة الزيتون.

مبثابة  الــزيــتــون  مــهــرجــان  ويعترب 

تكتل  بف�سل  وهذا  احلقيقي  التحدي 

�سناعة  على  حتالفت  جمعيات  عــدة 

التظاهرة  فكانت  واإجنــاحــه،  احلــدث 

وبهدفها  الظاهري  �سكلها  يف  نوعية، 

االأمازيغية،  الثقافة  عمق  يف  ال�سارب 

الــتــظــاهــرة مبثابة  هـــذه  كــانــت  كــمــا 

امل�ساركني  حــ�ــســب  مـــدويـــة  �ــســرخــة 

باملنطقة  الفالحي  امل�سهد  لتحريك 

وهو  باخل�سو�ص،  اجلبلية  والفالحة 

من  الوطني  االإقت�ساد  اإليه  يحتاج  ما 

مقومات بديلة يف الوقت الراهن، علما 

نوعية  م�ساركة  عــرف  املــهــرجــان  اأن 

واإقبال كبري من طرف املواطنني.

ميني  الربوفي�سور  قــدم  جانبه  ومــن 

بجامعة  االإعـــــالم  ــاذ  ــت ــس اأ� بـــودهـــان 

االأمازيغية  الهوية  عن  ملحة  �سطيف 

تكلم  حيث  التاريخ،  عمق  يف  ال�ساربة 

الل�سانية وكذا الثقافية،  عن اجلوانب 

واأكد مرة اأخرى اأن الهوية االأمازيغية 

جغرافيا،  فهي  تــاريــخ  تكون  اأن  قبل 

حيث مازالت مرتبطة بتواجد ال�سكان 

والتم�سك  اجلبلية  املناطق  يف  بكرثة 

الوقت  ذات  يف  مثمنا  قدمية،  بعادات 

خطتها  الــتــي  الــعــمــالقــة  اخلـــطـــوات 

احلفاظ  �سبيل  يف  اجلزائرية  الدولة 

منا�سبة  كانت  حيث  الهوية،  هذه  على 

"يناير" اأكرب دليل على نية الدولة يف 
ذلك. 

اخلبز الياب�س...م�سدر رزق العديد من االأ�سر الفقرية اأهايل تالة اإيفا�سن متم�سكون 
بالزيتون والزراعة اجلبلية

اأمن خن�سلة ينظم حمالت حت�سي�سية حول العنف يف املالعب 

معاوية �صعبد الهادي. ب

عامر.م

اأعربت احلكومة اجلزائرية يف عديد املنا�شبات على تخوفها من حدوث انفجار �شكاين يف اجلزائر على املدى املتو�شط والبعيد، االأمر الذي دفع هذه االأخرية اإىل التفكري يف �شرورة تبني خطة اإ�شرتاتيجية من �شاأنها حتديد 
الن�شل وذلك لتفادي حدوث انفجار �شكاين يعزز تدهور االأو�شاع االجتماعية واملعي�شية لل�شكان ويوؤدي اإىل ارتفاع ن�شبة البطالة وانت�شار الفقر بني اجلزائريني.



على  احلــفــاظ 

اأمر ممكن و�سهل  العام  ب�سرة م�سرقة طوال 

ال�سليمة  باخلطوات  التقّيد  عند  التنفيذ 

التي من �ساأنها اأن توؤمن احل�سول على مل�سات 

فورّية من االإ�سراق.

:C الفيتامني  على  اعتمدي   1-

اأن  على  قـــادرة  االأطــعــمــة  اأنـــواع  بع�ص 

اخلــارج،  اإىل  الداخل  من  االإ�ــســراق  تعك�ص 

مثل   Cبالفيتامني الغنية  الفاكهة  واأبرزها 

واجلـــزر... الهندي،  والليمون  الربتقال، 

الغذائي  نظامِك  يف  اإدراجها  على  فاحر�سي 

اأو  ع�سائر  �سكل  على  وتناولها  الــيــومــي، 

اإ�سافتها اإىل ال�سلطات واأطباق احللوى.

ب�سرتِك: اأيقظي   2-

اأيقظيها  ال�سباح،  منذ  الب�سرة  لتن�سيط 

عرب غ�سلها باملاء البارد اأو ر�ّسها برذاذ املياه 

الثالجة  يف  به  حتتفظني  الــذي  احلرارية 

لزيادة مفعوله املنع�ص. ميكنِك اأي�سًا مترير 

على  للح�سول  الب�سرة  على  الثلج  مكعبات 

املفعول املنع�ص نف�سه.

على  بـــ�ـــســـرتـــِك  ـــاعـــدي  ـــس �  3-

التجدد:

بعد  م�سرقة  الب�سرة  ت�سبح 

امليتة  اخلاليا  من  تتخّل�ص  اأن 

املرتاكمة على �سطحها. ولذلك 

اال�ستعانة  اإىل  بحاجة  ــت  اأن

مرة  ناعم  مق�ّسر  مب�ستح�سر 

ب�سرة  على  طّبقيه  اأ�سبوعيًا، 

ــات دائـــرّيـــة  ــرك ــح رطــبــة ب

جيدًا  ا�سطفيه  ــّم  ث ناعمة 

ب�سرتِك  و�ست�ساعدين  باملاء 

ـــتـــجـــّدد وا�ــســتــعــادة  عــلــى ال

اإ�سراقها.

م�سدر  الرتطيب   4-

االإ�سراق:

ت�سبيه  ميـــكـــن 

ـــرة الــتــي  ـــس ـــ� ـــب ال

اإىل  تــــفــــتــــقــــد 

بج�سم  الــرتطــيــب 

ــاء.  امل اإىل  يفتقد 

اجلافة  الب�سرة  اإن 

هي حكمًا ب�سرة فاقدة 

كرمي لالإ�سراق،  باختيار  نن�سحِك  ولذلك 

على  واحر�سي  ب�سرتِك  نوع  ينا�سب  مرّطب 

ميكنِك  نظيفة،  ب�سرة  على  يوميًا  تطبيقه 

لب�سرتِك  يوؤّمن  ملّون  مرّطب  اختيار  اأي�سًا 

الرتطيب واللون امل�سرق يف الوقت نف�سه.

االأقنعة: على  اعتمدي   5-

"اأقنعة  ا�سم  حتمل  االأقنعة  اأنواع  بع�ص 

الب�سرة  لرتطيب  �سة  خم�سّ وهي  االإ�سراق" 

بالعمق واإ�سفاء االإ�سراق عليها لدى تطبيقها 

ملدة 20 دقيقة فقط. احر�سي على تطبيق 

واختاريها  اأ�سبوعيًا  مرة  االأقنعة  اأحد هذه 

من  بنف�سِك  ح�سريها  اأو  ال�سوق  من  جاهزة 

خالل مزج ملعقة كبرية من الع�سل مع بر�ص 

حبتني من اجلزر.

الت�سمري: مب�ستح�سرات  ا�ستعيني   6-

الت�سمري  م�ستح�سرات  اأنواع  لبع�ص  ميكن 

اأن ت�سمن احلفاظ على ب�سرة م�سرقة ب�سكل 

اأو  م�سّمرًا  رذاذًا  اختاري  دائم. 

تق�سري  بعد  تطّبقينه  رقيق  م�سّمرًا  كرميًا 

عن  وابتعدي  اأ�سبوعيًا،  مرة  اجل�سم  ب�سرة 

الكثيفة  ال�سيغ  ذات  الت�سمري  م�ستح�سرات 

وت�سبغه  ا�سطناعيًا  لــونــِك  جتعل  الــتــي 

بالتدرجات الربتقالية.

ــهــاالت  ال اإخـــفـــاء  عــلــى  احــر�ــســي   7-

الداكنة:

خالل  �ساعات   8 حــوايل  النوم  ي�ساعد 

الــلــيــل عــلــى الــوقــايــة مــن ظــهــور الــهــاالت 

الداكنة، اأما اإذا بقيت هذه الهاالت ظاهرة 

�سرورية  بالكون�سيلر  اال�ستعانة  فت�سبح 

منطقة  على  االإ�ــســراق  من  مل�سات  الإ�سفاء 

حميط العينني. طّبقي القليل من امل�ستح�سر 

واحر�سي  للعني  الداخلية  الــزاويــة  على 

من  مل�سة  على  للح�سول  جيدًا  متويهه  على 

االإ�سراق الطبيعي.

رفيقتِك: ال�سم�ص  بودرة  اجعلي   8-

احل�سول  ال�سم�ص  بودرة  ا�ستعمال  يوؤّمن 

هذه  طّبقي  االإ�سراق.  من  فورية  مل�سة  على 

البودرة بوا�سطة فر�ساة كبرية على املناطق 

الوجنتني،  االأنــف،  مثل  الوجه  من  البارزة 

ال�سم�ص  اأن  لو  كما  ب�سرتِك  لتبدو  والذقن 

لفحتها بلونها الربونزي امل�سرق.

املنا�سب: االأ�سا�ص  كرمي  عن  ابحثي   9-

اأف�سل  االأ�ــســا�ــص  ــرمي  ك تطبيق  ي�سّكل 

على  االإ�ــســراق  مــن  مل�سة  الإ�ــســفــاء  و�سيلة 

اختيار  يجب  ولكن  ال�ساحبة.  الب�سرات 

ال�سيغة التي تنا�سبِك من بني كرمي االأ�سا�ص 

اإ�سراقًا  يوؤّمن  الذي  كرمي   BBالـ الكثيف، 

على  يعمل  الــذي  كــرمي   CCال اأو  حيويًا، 

اإ�سفاء  اإىل  باالإ�سافة  ال�سوائب  ت�سحيح 

االإ�سراق.

اخلدين: ظالل  ا�ستعمال  تهملي  ال   10-

ميكن الإ�سفاء بع�ص اللون على الوجنتني 

تهملي  فال  الوجه،  على  االإ�سراق  ي�سفي  اأن 

ا�ستعمال ظالل اخلدين ب�سيغة الكرمي التي 

البودرة  ب�سيغة  اأو  باالأ�سابع  متويهها  يتم 

التي يتم تطبيقها بفر�ساة كبرية. اختاريها 

الذهبية  اأو  امل�سم�سية،  الوردية،  التدرجات 

للم�سة اإ�سراق فورية.
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العام طوال  م�سرقة  ب�سرة  على  حتافظ  خطوات  ب�شرتك جافة ومكياجك اليدوم طويال 10 

ت�ساعدك  ن�سائح   6
على التخل�س من هذه امل�سكلة 

تعانى الفتيات اأ�سحاب 

الب�سرة اجلافة من تدهور املكياج 

وانت�سار البقع الزيتية للمكياج على الوجه، 

االأمر الذى يت�سبب فى �سعور الفتاة باالإحراج اأمام 

اأ�سدقائها وزمالئها بالعمل، وللتخل�ص من هذه امل�سكلة، 

يجب اتباع بع�ص الن�سائح التى نتعرف عليها فى ال�سطور 

."allure" القادمة، وفقًا ملا ذكره موقع

ن�سائح الأ�سحاب الب�سرة اجلافة قبل و�سع املكياج فى ال�ستاء:

- احر�سى فى احل�سول على بخار حمام دافئ لتنظيف ب�سرتك.

- ا�ستخدمى رقائق من القطن الطبيعى، مع غم�سها باملياه الإزالة 

املكياج بنهاية اليوم.

- احر�سى على ترطيب الب�سرة من خالل املا�سكات الطبيعية مثل 

قناع الزبادى باخليار اأو الع�سل، اأو ا�ستخدام الكرميات املرطبة 

يوميًا خا�سة مبنطقة االأنف واخلدود واجلبني.

- ا�ستخدمى كرمي االأ�سا�ص الأنه ي�ستمر على الب�سرة مع رطوبة 

الطق�ص، لفرتة طويلة . 

- اأمزجى زيت االأركان الطبيعى مع كرمي االأ�سا�ص، مما 

ي�ساعد على ترطيب ب�سرتك واإعطائها ملم�ص اأكرث 

نعومة.

- ا�ستخدمى ا�سفنجة كرمي االأ�سا�ص،  لت�سحيح 

املكياج،  خالل ف�سل ال�ستاء، دون اأن 

يثري تهيج الب�سرة احل�سا�سة 

واجلافة.

ــام رجيم  ــظ ن الــبــعــ�ــص  يــتــبــع  قـــد 

الإنقا�ص الوزن، لفرتة طويلة لكن دون 

جدوى االأمر الذى يت�سبب فى ال�سعور 

الغذائى  للنظام  العودة  ورمبــا  بامللل 

الوزن  زيادة  فى  يت�سبب  مما  القدمي، 

مرة اأخرى، وللتخل�ص من هذه امل�سكلة، 

والتى  لتجنبها  اأ�سباب  معرفة  يجب 

القادمة،  ال�سطور  فى  عليها  نتعرف 

."healthline " وفقًا ملا ذكره موقع

ــع اإتــبــاع  ــــوزن م ــــادة ال ا�ــســبــاب زي

الرجيم :

- عدم ممار�سة التمارين الريا�سية، 

الدهون  حــرق  بــطء  فى  يت�سبب  مما 

باجل�سم.

عن�سر  ـــاول  ـــن ت ـــن  م ــــار  ــــث االإك  -

واالأ�سماك  اللحوم  مثل  ــني،  ــربوت ال

والبي�ص والعديد من منتجات االألبان 

مما  وغريها  واملك�سرات  والبقوليات 

يت�سبب فى احل�سول  على كمية كبرية 

من ال�سعرات احلرارية وبالتاىل زيادة 

الوزن. 

- االإكثار من تناول االأطعمة الغنية 

بالكربوهيدرات والدهون .

الغنية بالطاقة  - تناول االأطعمة 

وال�سل�سات والتوابل والبهارات. 

- االإفراط من تناول املك�سرات مثل 

مما  ال�سوداين،  والفول  اجلوز  اللوز، 

يت�سبب فى زيادة الوزن.

منتجات  تــنــاول  مــن  االإفــــراط   -

اللن  مثل  الــد�ــســم  عالية  االألــبــان 

الزبادي الكامل واجلن والق�سدة.

البطاط�ص  تــنــاول  مــن  ــار  االإكــث  -

وال�سيكوالتة  واحللوى، التى حتتوى 

ال�سعرات  مــن  عــالــيــة  ن�سبة  عــلــى 

زيــادة  فــى  يت�سبب  ممــا  احلـــراريـــة، 

الوزن.

الوجبات،  املاء قبل  - جتنب �سرب 

واالإكثار  ال�سهية  فتح  على  �ساعد  مما 

من تناول الطعام.

تعتقد الكثري 

الفتيات  ــن  م

نـــظـــارات  اأن 

هى  الـــنـــظـــر 

جمالهن  ت�سوه  التى  القطع  مــن  واحـــدة 

دائمات  هن  لــذا  كبرية،  بن�سبه  وتخفيه 

البحث عن طرق بديلة يعاجلن من خاللها 

اأو  الال�سقة  كالعد�سات  نظرهن،  �سعف 

عمل عمليات جراحية كالليزيك.

ولكن االأمر اختلف كثريًا عما كان عليه، 

النظارة  اأن  البع�ص  اعــتــبــار  مــن  فــبــداًل 

الفتاة،  جمال  اإخفاء  فى  ت�ساهم  قطعة 

اأناقة  من  يزيد  لها  بع�سهن  ارتداء  اأ�سبح 

النظر  النظارات  ارتداء  مظهرهن، فيمكن 

خالل املنا�سبات املختلفة، فال تخجلني من 

الظهور بها اثناء اإحدى املنا�سبات الكبرية، 

النظارات  انــت،  تعتقدين  ما  عك�ص  فعلى 

النظر ال ت�سوه جمالك، بل ميكن ان تزيده 

وتظهره من خالل اختيارك لنظارة �سيك 

واأنيقة تتما�سى مع �سكل وجهك واإطاللتك، 

لذا جلاأت الكثري من النجمات اإىل الظهور 

املختلفة  اإطاللتهن  اثناء  نظر  بنظارات 

املو�سة،  خطوط  مواكبة  ــواع  اأن من  كنوع 

ولي�ست لعالج �سعف نظرهن.

اختارى نظارة نظر كبرية احلجم 

اأو  كبريا  وجــهــًا  متتلكني  كنت  اإذا 

طــويــل، وثــقــى مــن جــمــال ورقــى 

حتى  او  العمل،  اأثــنــاء  اإطاللتك 

وطلى  املنا�سبات،  اآحد  فى  ظهورك 

ــى غـــري عـــادتـــك ال  بـــاإطـــاللـــة عــل

كما  النظر  النظارة  �سكل  ي�سوهها 

عام  ب�سكل  الكبرية  فالنظارات  تعتقدين، 

اأ�سبحت حتتل مرتبة متقدمة فى قائمة 

مو�سة النظارات النظر هذا العام.

اأما اإذا كنت متتلكني وجه ومالمح �سغرية، 

م�ستدير،  �سكل  على  النظر  نظارة  اختارى 

مكياج  وو�سع  منا�سبة  �سعر  ت�سريحة  مع 

خفيف، لتظهرى باإطاللة اأنيقة وجذابة، 

اأحد  هو  النظارات  فى  امل�ستدير  فال�سكل 

مو�سة  عــلــى  ت�سيطر  ــتــى  ال املـــوديـــالت 

النظارات خالل عام 2019.

�أفكار ل�ضتـــــــــايلك

تعرفى على مو�سة النظارات لـ2019
ية

ـال
مــ

 ج
ئح

�ضا
ن
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خالل  كوال"  "كوكا  �سركة  �سهم  تــراجــع 

تعامالت اخلمي�ص، باأكرث من %8 م�سجال اأ�سواأ 

اأداء منذ العام 2008، بعدما قدمت ال�سركة، 

توقعات  الغازية،  امل�سروبات  يف  املتخ�س�سة 

قامتة الأرباحها يف 2019.

االأم�ص  تــداوالت  كوال"  "كوكا  �سهم  واأغلق 

 45.59 عند   8.44% ن�سبته  هبوط  على 

 10 مــن  اأكـــرث  يف  م�ستوى  ـــى  اأدن ــو  وه دوالر، 

"بلومربغ"  مــوقــع  اأظــهــره  ملــا  وفــقــا  �ــســنــوات، 

االقت�سادي.

ال�سركة  ــدرت  ــس اأ� بعدما  الــهــبــوط  وجـــاء 

عقبات  واأبــرزت   ،2019 لعام  باهتة  توقعات 

العمالت  �سرف  اأ�سعار  �سغوط  مثل  قــادمــة 

ثقة  و�ــســعــف  اجليو�سيا�سية  والــتــوتــرات 

امل�ستهلك.

جيم�ص  لل�سركة  التنفيذي  الرئي�ص  وقــال 

كوين�سي: "اإننا نتحلى باحلذر يف توقعاتنا لعام 

2019 نظرا للتخفي�سات املتعددة يف توقعات 
اخلا�سة  وجتاربنا  العاملي،  االقت�سادي  النمو 

يف بع�ص االأ�سواق النا�سئة والنامية".

وتزامن هبوط �سهم "كوكا كوال" مع هبوط 

بورز  ــد  اآن "�ستاندرد  االأمريكيني  املوؤ�سرين 

"نا�سداك"  500" و"داو جونز"، خالفا ملوؤ�سر 
الذي ارتفع بنحو طفيف.

انخف�ص  على  جونز"  "داو  موؤ�سر  واأغــلــق 

نقطة،   25438.99 عند   0.41% ن�سبته 

كما  انخف�ص موؤ�سر "�ستاندرد اآند بورز 500" 

بن�سبة %0.27 اإىل 2745.68 نقطة، خالفا 

ملوؤ�سر "نا�سداك" الذي �سعد بن�سبة 0.09% 

اإىل 7426.96 نقطة.

مواقــع  يف  االآخريــن  بح�سابــات  اللعــب 

ال�سهــري،   Facebook خ�سو�ســًا  التوا�ســل، 

اأخطــر اأحيانــًا مــن اللعــب بالنــار يف اإيطاليا، 

ففيها اعتــربت حمكمتها العليــا منذ يومني اأن 

دخــول اأحدهم اإىل ح�ســاب �سريك حياته من 

دون اإذنــه هو جرميــة، ولــو زوده بكلمة ال�سر 

املفرت�ــص اأن تكــون مكتوبــة وموقعــة كدليل، 

واإال حل بكل م�ســرتق النظر على خ�سو�سيات 

�ســواه، ما حــل يف جزيرة �سقليــة القريبة من 

بزوج هو  االإيطايل" على اخلارطة،  "احلذاء 
كالطبــق ال�سهي لوح�ص الغــرية املفرت�ص، الأنه 

�سكاك و�سريع امليل اإىل الظن االآثم.

ومل تزود املحكمــة و�سائل االإعالم املحلية 

خل�ســوح  و�سحيتــه،  املت�سلــل  الــزوج  با�سمــي 

اإىل قانــون اخل�سو�سيــات  مــا حــدث بينهمــا 

العائليــة، بــل فقــط بحيثيــات وموجبــات مــا 

عاقبه بــه القا�سي على اكت�سافــه كلمة ال�سر 

التــي اعتــادت زوجتــه ا�ستخدامهــا ليفتح لها 

"في�سبــوك" اأبــواب التجــول بح�سابهــا، وفقًا 
ملــا اأملت بــه "العربية.نــت" ممــا ورد اخلمي�ص 

La Sicilia باجلزيــرة،  يف موقــع �سحيفــة 

ويف خربهــا نقلــت عمــا ورد يف وكالــة "اأن�ســا" 

االإيطاليــة اأي�ســًا، مــن اأنــه كــرر دخولــه اإىل 

ح�سابها لينظر بال�سغرية والكبرية فيه.

كان بينهما �سجار يومي، حتى ن�سر الزوجان 

غ�سيلهمــا علــى حبــال االنرتنــت، فعلمــت بــه 

املحكمة

ويبــدو اأن الــزوج �سعر مبا اأ�سعــل فيه فتيل 

ال�سجــار بينــه وبــني  اأن  اإىل درجــة  الغــرية، 

زوجتــه بداأ يحتدم ويتم تعليقــه كما الغ�سيل 

على حبال االإنرتنت، حتى و�سل �سدى م�سكلته 

يف �سبتمــرب 2017 اإىل حمكمــة ت�سلمــت منه 

طلب طالق من زوجته، وخالل نظرها بالطلب 

علمــت منــه بالــذات اأنــه كان يــزور ح�سابهــا، 

الأنــه عــزز طلبــه مبــا وجده مــن موحيــات يف 

احل�ساب، تفــاءل باأن تعتربها املحكمة قرائن 

علــى اإمكانية خيانتها لــه فت�سرع ببت طالقه، 

اإال اأن دخولــه احل�ســاب "فــّرخ" دعــوى رفعها 

االدعــاء العام عليه، ملخ�سهــا اأن هذا الرجل 

هــو كمــا ح�سان طــروادة يف البيــت، يتج�س�ص 

على زوجته.

ف�سلــوا طلب الطالق عن دعــوى ت�سلله اإىل 

ح�ساب زوجته الفي�سبوكي، وعاقبوه، فانتف�ص 

وتقــدم با�ستئنــاف ا�ستند فيــه اإىل اأن زوجته 

هي التي �سمحت له بزيارة ح�سابها حني كانت 

االأمــور بينهما "لــن على ع�سل" كمــا يقولون، 

ت�ستخدمهــا  التــي  ال�ســر  كلمــة  اأن  فاكت�ســف 

�سعيفــة جــدًا، وميكــن بح�ســب مــا ا�ستنتجته 

"العربية.نت" من �سياق اخلرب، اأن يتعرف اأي 
كان اإليهــا، لذلــك غرّيهــا اإىل واحــدة �سعبة، 

لكن االدعاء العام اأثبت اأنه قام بت�سوير ن�ص 

"في�سبوكي" اآخر  "درد�ســي" النوع بينها وبني 
تعرفت اإليه، وهذا طبيعي لبع�ص املبحرين يف 

مواقــع التوا�سل باأوروبــا، اإال اأن الزوج الغّيور 

ال�سكاك مل يبلغ زوجته بكلمة ال�سر اجلديدة، 

فحرمها من ح�سابها اأي�سًا.

قام بت�سوير درد�سة بني زوجته وفي�سبوكي 

اآخر، ليوحي باأنها رمبا كانت تخونه

كانــت  فعلــه  ردة  اأن  اعتــربت  املحكمــة 

"نتيجــة �ســراع بينه وبني ما ظــن اأنه رغبة 
اآخر،  "في�سبوكية" لدى زوجته بالتعرف اإىل 
مــن دون �سنــد وال دليــل" لذلك حكمــوا عليه 

بدفع 5000 يورو، تعادل 6650 دوالرًا، منها 

2000 غرامــة والباقــي تعوي�ســات للزوجة 
التــي جت�س�ص على خ�سو�سياتها يف بلد يعاقب 

 Password املتعرف من دون اإذن مكتوب اإىل

عائــدة ككلمة �سر ل�سخ�ص اآخــر ودخوله اإىل 

ح�سابــه، بغرامات ودفع تكاليف املحاماة، كما 

وبال�سجــن 3 �سنــوات، اإال اأن القا�ســي اأغفــل 

ال�سجــن راأفــة مبــن راآه علــى عتبــة الطــالق 

واأ�سريًا للغرية وتوابعها من �سكوك وظنون.
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ال ت�صدق�صدق 
هذا ما فعله القا�سي باأحدهم 

ت�سلل اإىل ح�ساب زوجته يف الفي�سبوك

�أو

طبيب متهم 
ب�أنه �أب لـ200 طفل!!

حكم  عــلــى  �سخ�سا   22 حــ�ــســل 

احلم�ص  فح�ص  يف  بــاحلــق  ق�سائي 

بهم   "DNA" بهم  اخلا�ص  النووي 

ومقارنته مع احلم�ص النووي لطبيب 

هولندي خمت�ص بالعقم.

باإمكانية  هولندية  حمكمة  ق�ست 

النووي  للحم�ص  اختبارات  اإجـــراء 

لهوؤالء االأ�سخا�ص ومقارنتها باحلم�ص 

املخت�ص  كاربت  يان  للطبيب  النووي 

باأمرا�ص العقم.

اأبــريــل/ يف  ــويف  ت الـــذي  الطبيب 

الـ89  ناهز  عهمر  عن   2017 ني�سان 

اأجنب  قد  يكون  قد  باأنه  متهم  عاما، 

200 طفل باإ�ستخدام حيوانه املنوي 
احليوانات  من  تقدم  الــذي  من  بــدال 

املنوية التي تقدم بها املتربعون.

 "Guardian" وبح�سب �سحيفة 

الربيطانية، فاإن الطبيب كان قد نفى 

مرارا قبل وفاته هذه االتهامات.

 22 تقدم   ،2017 يف  بانه  يذكر 

ــم عـــن طريق  ــه ــاب اإجن ـــرى  طــفــال ج

املركز الطبي الذي يعمل فيه كاربت، 

بني  للمقارنة  بطلب  املحكمة  اىل 

اأحما�سهم النووية وحم�ص الطبيب.

يتم  مل  الــفــحــ�ــص  هــــذا  ان  اىل 

الدعوى  من  �سهر  قبل  الطبيب  لوفاة 

الق�سائية، يف الوقت الذي حارب فيه 

موؤكدا  االإجراء  الطبيب هذا  حمامي 

خ�سو�سية  احــــرتام  �ــســرورة  عــلــى 

املتويف.

 13 املــحــكــمــة يف  لــيــقــوم قــا�ــســي 

الق�سية  يف  بالبت   ،2019 فيفري 

يريدون  الــذيــن  م�سالح  بـــاأن  معلنا 

الطبيب  ن�سل  من  كانوا  اإذا  ما  معرفة 

اأرملة وورثة  الهولندي تفوق م�سالح 

كاربت.

يوم اأ�سود على 'كوكا كوال' 
مل ت�سهد مثله منذ نحو عقد

بعد 15 �سنة يف اخلدمة..
 عا�سفة رملية تنهي مهمة 'مركبة املريخ'

والف�ساء  الــطــريان  اإدارة  اأعلنت   -  

مهمة  انــتــهــاء  ــا(،  ــس ــا� )ن ــة  ــي ــريك االأم

كوكب  على  "اأبورتيونيتي"  املركبة 

املريخ، ب�سبب فقدان االت�سال بها.

املـــركـــبـــة  اإن  مــــ�ــــســــوؤولــــون  وقـــــــال 

التي  لـ"نا�سا"،  "اأبورتيونيتي" التابعة 

املريخ  �سطح  على  تتجول  كي  �سممت 

ملدة ثالثة اأ�سهر، توقفت عن االت�سال 

يف  ق�ستها  عــامــا   15 بــعــد  بـــاالأر�ـــص 

اخلدمة.

باملركبة  االت�سال  املهند�سون  وفقد 

يوم  ال�سم�سية  بالطاقة  تعمل  التي 

عا�سفة  خالل  املا�سي  يونيو  الـ10من 

ذلك  ومنذ  املــريــخ،  اجتاحت  ترابية 

"نا�سا"  يف  ــوؤولــون  ــ�ــس امل بـــذل  ـــني،  احل

حماوالت عديدة للو�سول اإىل املركبة 

عربة  حجم  ويف  ال�ست،  العجالت  ذات 

اجلولف تقريبا.

مـــعـــدات  اأن  املــــ�ــــســــوؤولــــون  وذكــــــر 

جراء  تعطلت  رمبــا  "اأبورتيونيتي" 

كانت  بينما  وقــعــت  الــتــي  العا�سفة 

"بر�سيفريان�ص  ي�سمى  مكان  يف  املركبة 

ال�سم�ص  �ـــســـوء  ــت  ــب ــج وح فايل"، 

ال�سروري لعمل االألواح ال�سم�سية التي 

تزودها بالطاقة.

البداية  يف  م�سممة  املركبة  وكــانــت 

لتقطع كيلومرتا واحدا، لكن انتهى بها 

االأمر لل�سري 45 كيلومرتا وا�ستمرت على 

�سطح املريخ لفرتة اأطول من اأي روبوت 

اآخر اأر�سل اإىل الكوكب االأحمر.

يف  املــديــر  زوربوت�سني  توما�ص  وقــال 

اإن  "نا�سا"،  يف  العلمية  املــهــام  اإدارة 

اأوامر  الثالثاء  يوم  اأر�سلوا  املهند�سني 

اأخـــرية  حمــاولــة  يف  جــديــدة  ت�سغيل 

اأي  يتلقوا  مل  لكنهم  املركبة،  الإحياء 

اإ�سارة.

على  مداخلة  خالل  زوربوت�سني  وذكر 

النفاث  ــدفــع  ال خمــتــرب  يف  االإنـــرتنـــت 

اأقف هنا يغمرين  "لذلك  بكاليفورنيا: 

�سعور عميق بالتقدير واالمتنان الأعلن 

اكتمال مهمة اأبورتيونيتي".

ا�ستك�ساف  اأثناء  اأنــه  "نا�سا"  ــرت  وذك

احلفر على �سطح املريخ جمعت املركبة 

يف  كــان  الكوكب  اأن  اإىل  اأ�ــســارت  اأدلــة 

يكفي  مبا  ودافئا  رطبا  القدمي  املا�سي 

لوجود حياة على �سطحه، و�سمل ذلك 

اجلب�ص  مــن  بي�ساء  عـــروق  اكت�ساف 

املعدين يف موؤ�سر على حترك املياه عرب 

�سدوع حتت االأر�ص.

�سطح  على  "اأبورتيونيتي"  وهبطت 

ب�سعة  بعد   2004 يناير  يف  املــريــخ 

"�سبرييت"،  املركبة  هبوط  من  اأ�سابيع 

اأن  بعد   2010 عام  مهمتها  اأنهت  التي 

علقت يف تربة ناعمة.

في�سبوكيون يطالبون بالكّف عن حتويل احلمقى اإىل جنوم وم�ساهري
�سعاُر  م�ساهري"،  احلمقى  جعل  عــن  "توقفوا 
مواقع  يف  ون�سطاء  اإعــالمــيــون  يقودها  حملة 

بروز  ــّد  َم وقــف  ــل  اأْج من  االجتماعي  التوا�سل 

مقاطع  عــرب  كنجوم  ت�سويقهم  يــتــّم  اأ�سخا�ص 

وبع�ص  االجتماعية  ال�سبكات  على  ُتبّث  فيديو 

ها  املواقع االإلكرتونية التي باتت تّتخذ منها موادَّ

م�ساهدات  ن�سبة  رفــع  وراء  جريا  االأ�سا�سية، 

قنواتها على موقع "يوتيوب".

احلمقى  جعل  عن  "توقفوا  حملة  قائدو  ودعــا 

املواطنات  ا�ستغباء  عــن  الــكــف  اإىل  م�ساهري" 

ت�سوير  على  الرتكيز  عرب  املغاربة،  واملواطنني 

قيمة  اأي  يقدمون  ال  اأ�سخا�ص  مع  فيديو  مقاطع 

اأ�سال من تديّن  الذي يعاين  املجتمع  اإىل  م�سافة 

وب�سبب  التعليم،  ف�سل  ب�سبب  الثقايف  امل�ستوى 

عوامل اأخرى مت�سابكة.

معروفني،  غري  اأ�سخا�ص  يحققه  الذي  "البوز" 
ال�سوء  االإعـــالم  و�سائل  بع�ص  ت�سليط  بف�سل 

يف  حا�سرين  يجعلهم  مكثفة  بــ�ــســورة  عليهم 

كبرية،  مفارقة  يــطــرُح  الـــدوام،  على  ال�ساحة 

مقاطع  م�ساهدة  على  اجلمهور  اإقبال  يف  تتمثل 

االنتقادات  رغــم  فيها،  يظهرون  التي  الفيديو 

تنامي  ذاتــه  االآن  ويف  اإليهم،  املوجهة  الكثرية 

الدعوات اإىل و�سع حّد "ال�ستغباء املغاربة".

ي�سرح االإعالمي املغربي يو�سف مريك، وهو اأحد 

احلمقى  جعل  عــن  "توقفوا  حلملة  امل�ساندين 

الطبيعي  من  اإّنه  بالقول  املفارقة  هذه  م�ساهري"، 

اأْن ُيقِبل املغاربة على م�ساهدة ما يروج يف و�سائل 

ما  ملعرفة  الف�سول  بــاب  مــن  املحلية،  ـــالم  االإع

اجلمهور  ن�سبة  اأّن  اإىل  منّبها  املجتمع،  يف  يجري 

حمــدودة،  تظّل  "امل�ساهري"  ــوؤالء  ه تتابع  التي 

مقارنة مع عدد �سكان املغرب.

و�سائل  حــق  مــن  اأّن  على  مريك  يو�سف  و�ــســدد 

الرتكيز  لكّن  كان،  الأّي  املجال  ُتف�سح  اأن  االإعالم 

يجلبون  الذين  االأ�سخا�ص  من  معّينة  فئة  على 

م�ساهدات كثرية دون اأن ُيفيدوا املجتمع يف �سيء، 

وتهمي�ص الطاقات التي يزخر بها املجتمع املغربي 

يف خمتلف املجاالت، ُيفِقد االإعالَم دوَر التوعية 

ينه�ص  اأن  ينبغي  الذي  املعرفة  ون�سر  والتثقيف 

به.

 "Stop_badbuz#" حملة  قـــادة  ـــه  ووّج

ما  حمتوى  بجودة  للرقي  االإعالميني  اإىل  نداء 

"البوز"  اأّن  معتربين  العام،  الراأي  اإىل  يقدمونه 

الذي يخلقه بع�ص االأ�سخا�ص، عرب ترديد كالم 

مل  عليهم،  ــالم  االإع �سوء  ت�سليط  ب�سبب  تافه، 

يف  بلغه  ــذي  ال االنت�سار  م�ستوى  بلغ  اأْن  ي�سبق 

االآونة االأخرية.

في�سبوكي،  نا�سط  دروا�ــص،  اأمين  قال  جهته،  من 

م�سوؤولية  تتحّمل  االإلكرتونية  املواقع  بع�ص  اإّن 

ا�ستغاللها  عــرب   ،"Badbuz" ظــاهــرة  انت�سار 

بع�ص  بها  ُيـــديل  الــتــي  الغريبة  للت�سريحات 

من  الفتة،  ب�سورة  عليها  والرتكيز  االأ�سخا�ص، 

التي  الفيديو  مقاطع  م�ساهدة  ن�سبة  رْفــع  اأجــل 

ُيبث،  ما  ملُحتوى  اعتبار  اأّي  اإيــالء  دون  تبثها، 

مقاالت  وكتابة  معها،  حــوارات  اإجــراء  وكذلك 

عنها.

كذلك  يتحّملها  امل�سوؤولية  اأنَّ  اأميـــن  ــاف  ــس واأ�

فيديوهات  م�ساهدة  على  ُيقبل  الــذي  اجلمهور، 

فقط  ال�سدفة  قادتهم  الذين  اجلدد"،  "النجوم 
يف  خــبــريا  "ل�ست  مــــوردا:  الــ�ــســهــرة،  عــامل  اإىل 

اإليه اليوم مل  االإعالم، لكن امل�ستوى الذي و�سْلنا 

ي�سبق اأن �ساهدنا مثيال له يف ال�سابق".

لي�ص  ــالم  االإع و�سائل  اأن  مريك  يو�سف  واعترب 

مطلوبا منها اأن يكون ما تبثه وما تن�سره "جّديا" 

وفيديوهات  اأخبارا  تن�سر  اأن  باإمكانها  بل  دائما، 

طريفة، "لكن دون اأن يكون يف حمتواها ا�ستغباء 

ا�ستغالل  يتم  حيث  اليوم،  ن�ساهد  كما  للجمهور، 

على  وت�سجيعهم  االأ�ــســخــا�ــص،  بع�ص  �سذاجة 

عّينة  باإقبال  حتظى  مثرية  بت�سريحات  االإدالء 

من اجلمهور".

نحن  عيلينا،  "يجب  ذاتـــه:  املتحدث  ــاف  واأ�ــس

للجمهور،  مفيدا  حمتوى  نقّدم  اأن  االإعالميني، 

الطاقات  بــاإبــراز  ــك  وذل ال�سباب،  فئة  خا�سة 

واملواهب ال�سابة يف جمال االأدب وال�سعر والفكر 

واأن  املــجــاالت،  خمتلف  ويف  والــفــن،  والريا�سة 

ْر ْواْعطي للْعَوْر". نبتعد عن العمل بقاعدة كوَّ

يف  "البوز"  خلقوا  الذين  االأ�سخا�ص  اأن  ويبدو 

فئة  اإقبال  ي�ستغلون  اأ�سبحوا  االأخــرية  ــة  االآون

التي  الفيديو  مقاطع  م�ساهدة  على  اجلمهور  من 

يظهرون فيها من اأجل ك�ْسب املال، وذلك با�سرتاط 

احل�سول على مبلغ مايل معنّي لقاء قبول االإدالء 

اإّن  اإذ  االإعــــالم؛  لو�سائل  بت�سريح 

اأحدهم، الذي برز يف االآونة االأخرية، حدد مبلغ 

وفق  بت�سريح،  ــالإدالء  ل كمقابل  درهــم   5000
اإفادة اأحد االإعالميني.

"ت�سجيع  اإن  القول  اإىل  املتابعني  بع�ص  ويذهب 

بل  دفة،  �سُ لي�ص  االإعالمي  امل�سهد  يف  التفاهة" 

يف  جهات  قبل  مــن  بعناية  مر�سومة  خطة  هــي 

عن  واإلهائه  العام  الــراأي  توجيه  بهدف  الدولة 

االهتمام بالق�سايا ذات االأولوية، غري اأن يو�سف 

مريك ا�ستبعد هذا الطرح معتربا اأّنه "تربير غري 

مقبول".

يتحّمل  مــن  اأن  املــغــربــي  االإعـــالمـــي  ـــح  واأو�ـــس

اأن  امل�سوؤولية هم االإعالميون الذين يجب عليهم 

والرقي  العام  الراأي  توعية  يف  بدورهم  ينه�سوا 

اأمَرهم بت�سليط ال�سوء على  اأحد  "فال  باملجتمع، 

هذه التفاهة التي نراها اليوم"، م�سيفا: "هناك 

قّيما  حمتوى  تبث  حمرتمة  اإلكرتونية  مواقع 

ال  اأخــرى  مواقع  املقابل  يف  هناك  ولكن  ومفيدا، 

�سذاجة  با�ستغالل  ولو  املادي،  الربح  �سوى  يهمها 

بع�ص االأ�سخا�ص وا�ستغباء اجلمهور".



�سابق  وقــت  يف  في�سبوك  �سركة  اأعلنت 

رئي�سية  من�سات  ثالث  دمج  على  تعمل  اأنها 

وان�ستغرام  وما�سنجر  وات�ساب  هي  للرتا�سل 

بالتوا�سل  للم�ستخدمني  ال�سماح  اأجــل  من 

ويعد  واحد،  وقت  يف  جميعها  املن�سات  عرب 

ا�ستحوذت  اإذ  كبرًيا،  تطوًرا  ــالن  االإع هــذا 

عام  يف  #ان�ستغرام  خدمة  على  في�سبوك 

خدمة  عــلــى  ا�ــســتــحــوذت  بينما   ،2012
هذا  يجعل  ممــا   ،2014 عــام  يف  واتــ�ــســاب 

التحرك ممكنا.

اجلديدة  االأ�سا�سية  البنية  وحتــافــظ 

الوقت  املتميزة يف  الثالثة  التطبيقات  على 

مع  الدرد�سة  للم�ستخدمني  يتيح  نف�سه، مما 

املن�سة  عن  النظر  بغ�ص  البع�ص،  بع�سهم 

امل�ستخدمة، وما يزال امل�سروع قيد التطوير، 

عام  عن  يقل  ال  ما  اإىل  في�سبوك  وحتتاج 

حتى تدمج البنية التحتية للتطبيقات.

ونحاول من خالل التقرير التايل ت�سليط 

حول  معرفتها  يجب  اأ�سياء   8 على  ال�سوء 

عملية دمج #وات�ساب وما�سنجر وان�ستغرام، 

بالن�سبة  اخلــطــوة  هــذه  تعنيه  الــذي  ومــا 

للم�ستخدمني وامل�سوقني وال�سركات.

من  الكثري  على  يح�سلون  امل�ستخدمون 

الراحة

اإىل  الــنــظــر  عــنــد  #في�سبوك  ـــــت  اأدرك

هذه  ي�ستخدمون  الذين  االأ�سخا�ص  جميع 

مما  العملية،  تب�سيط  ميكن  اأنه  التطبيقات 

اال�ستخدام،  عند  �سهولة  اأكرث  االأمر  يجعل 

تاميز،  نيويورك  ل�سحيفة  ال�سركة  وقالت 

اجلديد،  ما�سنجر  مفهوم  عن  االإعــالن  بعد 

جتربة  اأف�سل  لبناء  جــاهــدة  ت�سعى  اإنــهــا 

لالأ�سخا�ص  ت�سمح  والتي  ممكنة،  ترا�سل 

وب�سيطة  �ــســريــعــة  بــطــريــقــة  بــالــرتا�ــســل 

وموثوقة وخا�سة، مو�سحة اأنها تعمل على 

منتجاتها  من  املزيد  اإىل  الت�سفري  اإ�سافة 

للرتا�سل، والبحث عن طرق لت�سهيل الو�سول 

اإىل االأ�سدقاء والعائلة عرب ال�سبكات.

ـ ال�سركات حت�سل على فر�سة الو�سول اإىل 

جمهور اأكرب

عليها  يح�سل  التي  املكا�سب  جانب  اإىل 

البالغ  الدرد�سة  لتطبيقات  امل�ستخدمون 

هناك  فــاإن  م�ستخدم،  مليار   2.6 عددهم 

فوائد  جتني  اأن  �ساأنها  من  اأخرى  جمموعة 

حيث  ال�سركات،  وهــي  ــدمــاج،  االن هــذا  مــن 

حت�سل  التي  الفاعلية  يف  التفكري  ميكنك 

اإىل  بالو�سول  يتعلق  فيما  ال�سركات  عليها 

من�سة  عــرب  تــرا�ــســل  تطبيقات   3 عــمــالء 

ت�سويق واحدة للرتا�سل.

وميكن لل�سركات من خالل عملية االندماج 

اأكرب  دميوغرافية  جمموعة  اإىل  الو�سول 

من  املزيد  وق�ساء  العامل،  اأنحاء  جميع  يف 

وال  اجلدد،  العمالء  مع  التوا�سل  يف  الوقت 

االأ�سواق  ربــط  كيفية  ب�ساأن  للقلق  داعــي 

م�ستخدمي  قواعد  اأكرب  تقع  حيث  العاملية، 

وات�ساب يف اآ�سيا واأمريكا اجلنوبية واأوروبا.

ف�سبوك حتقق اأرباحا كبرية من التكامل

ي�سمح التكامل بتحقيق عائدات اأكرب ب�سكل 

االأعمال  خدمات  خالل  من  لفي�سبوك  كبري 

اجلديدة مثل امل�ساحة اجلديدة لالإعالنات، 

اأن اأعربت  وهو �سيء حتتاجه ال�سركة بعد 

عن قلقها ب�ساأن امل�ساحة االإعالنية امل�سبعة 

عائدات  ت�سكل  حيث  االأخرية،  ال�سنوات  يف 

االإعالنات اأمر بالغ االأهمية لبقاء ف�سبوك، 

مليار   6.2 االإعالنات  اإيــرادات  حققت  فقد 

اإمكانية  اإىل  امل�سادر  اأملحت  كما  لها،  دوالر 

للم�ستخدمني  ميكن  ح�سرية  ميزات  وجود 

الدفع مقابلها.

دخول روبوتات الدرد�سة الكتابية جمال 

الت�سويق

فر�سة  اأكرب  الدرد�سة  عرب  الت�سويق  يعد 

املقبلة،  القليلة  ال�سنوات  يف  للم�سوقني 

الدرد�سة  عــرب  الت�سويق  اأمتــتــة  وت�سمح 

بالتحقق من عدد اأكرب من التوجهات االأكرث 

اأهمية يف جمال الت�سويق الرقمي التي يركز 

عليها امل�ستخدمون، وهي الذكاء اال�سطناعي 

والت�سغيل االآيل والتخ�سي�ص والتفاعلية.

بالذكاء  املقرتنة  املحادثة  واجهة  وتعمل 

اأمــام  الــعــوائــق  تقليل  على  اال�سطناعي 

متكني  على  وت�ساعد  الــتــجــاري  الن�ساط 

خدمة العمالء الفورية.

روبــوتــات  لــدخــول  اال�ــســتــعــداد  وينبغي 

عرب  الت�سويقي  املجال  الكتابية  الدرد�سة 

دخولها  بعد  وان�ستغرام،  وات�ساب  تطبيق 

هذا املجال عرب في�سبوك، بحيث ي�سمح ذلك 

يف  العمالء  مع  ب�سهولة  بالتوا�سل  لل�سركات 

جميع اأنحاء العامل عرب جمموعات �سكانية 

خمتلفة با�ستخدام من�سة درد�سة روبوتية 

واحدة.

ـ اكت�ساب بديل فعال للت�سويق عرب الربيد 

االإلكرتوين

عاملية  قناة  ال�سركات  التكامل  هذا  مينح 

جاذبية  ـــرث  اأك تــكــون  املــبــا�ــســر  لــالتــ�ــســال 

عرب  الت�سويق  من  اال�ستخدام  يف  و�سهولة 

التقارير  تظهر  حيث  االإلــكــرتوين،  الربيد 

الربيد  ر�ــســائــل  فــتــح  مــعــدل  مــتــو�ــســط  اأن 

بينما   ،20٪ هــو  الت�سويقية  ــكــرتوين  االإل

يبلغ متو�سط ن�سبة النقر على تلك الر�سائل 

االإلكرتونية هو 2.43٪.

اال�ستمتاع  التجارية  لالأن�سطة  وميكن 

و   60٪ اإىل  الر�سائل  فتح  ن�سبة  بارتفاع 

بن�سبة ترتاوح  النقر  وزيادة معدالت   80٪

الربيد  مع  باملقارنة  اأ�سعاف   10 اإىل   4 بني 

ال�سركات  التكامل  مينح  كما  االإلــكــرتوين، 

من�سة واحدة للو�سول اإىل العمالء بفعالية 

عرب  الت�سويق  حمالت  مع  باملقارنة  ــرب  اأك

الربيد االإلكرتوين.

 WeChat في�سبوك قادرة على مناف�سة

من خالل التكامل

فاإن  الرتا�سل،  تطبيقات  اإىل  نظرنا  اإذا 

البقية،  على  يتفوق  واحــد  تطبيق  هناك 

ي�ستخدم  حيث   ،WeChat تطبيق  وهــو 

متعددة  كمن�سة  ال�سني  عرب  التطبيق  هذا 

ـــر مل يــتــم روؤيــتــه يف  ـــص، وهـــو اأم ـــرا� االأغ

ومن  امل�ستخدم،  جتزئة  ب�سبب  اآخــر  مكان 

فاإن  الثالث،  املرا�سلة  تطبيقات  دمج  خالل 

يف   WeChat انت�سار  تتجاوز  في�سبوك 

ال�سني وم�ستخدميه الن�سطني �سهرًيا البالغ 

عددهم 1.08 مليار.

في�سبوك  يف  الداخلية  الهيكلة  ـــادة  اإع

جارية

لي�ص �سرًا اأن التغيريات الكبرية توؤدي اإىل 

موؤ�س�سي  غادر  حيث  داخلية،  هيكلة  اإعادة 

في�سبوك  بداأت  اأن  بعد  وان�ستغرام  وات�ساب 

تلك  اإدارة  على  اأكـــرب  ب�سكل  بال�سيطرة 

نيويورك  �سحيفة  ذكرت  كما  التطبيقات، 

�سبب  هــو  اجلــديــد  امل�سروع  هــذا  اأن  تاميز 

رحيل املوؤ�س�سني.

ـ مكا�سب اأكرب للم�سوقني عرب الدرد�سة

تغيريات  التكنولوجيا  عامل  يف  يحدث  ال 

�سخمة كهذه يف كثري من االأحيان، واإذا كنت 

ت�ستعد لتاأ�سي�ص �سركة نا�سئة، فاأنت تبحث 

عليك  ينبغي  لذلك  ممكنة،  ميزة  كل  عن 

 ،MobileMonkey االنخراط �سريًعا يف

اأجل  من  العامل،  يف  ت�سويق  من�سة  اأف�سل 

والت�سويق  الدرد�سة  اإمكانات  بني  الدمج 

اخلا�سة بك، ومن املرجح اأن تكون االأول يف 

من  ي�ستفيد  الذي  التجاري  ن�ساطك  جمال 

اأف�سل معدالت التفاعل واال�ستجابة.

عن  اأمــ�ــص  �ــســامــ�ــســوجن  ك�سفت 

اللوحية من فئة  اأجهزتها  اأحدث 

Tab S حيث جاء اجلهاز اللوحي 
ب�سكل   Galaxy Tab S5e
او  تــ�ــســريــبــات  اي  دون  مــفــاجــئ 

جهاز  اأول  ليكون  �سابقة  معلومات 

لوحي من �سام�سوجن يف 2019.

اموليد  ب�سا�سة  يــاأتــي  اجلــهــاز 

بــدقــة  ـــص  ـــ� اإن  10.5 حــجــمــهــا 

QHD حيث يظهر من الت�سميم 
قدر  تقليلها  مت  اجلهاز  حواف  اأن 

االبعاد  لتقليل  ــك  وذل امل�ستطاع 

وحجم اجلهاز ب�سكل عام.

�سناب  مبعالج  اجلــهــاز  �سيعمل 

دراغون 670 مع 4 اأو 6 قيقابايت 

قيقابيات   128 اأو   64 و  رام 

ذاكرة تخزين ميكن زيادتها حتى 

للذاكرة  منفذ  عــرب   512GB
اخلارجية.

االوىل  كامريتني  اجلهاز  يحمل 

بدقة 13MP من اخللف وهناك 

بدقة  لل�سيلفي  ــريا  ــام ك ــًا  ايــ�ــس

بنظام  ــاز  ــه اجل ويــعــمــل   8MP
اندرويد 9.0 على بطارية بحجم 

ال�سحن  تــدعــم   7040mAh
ال�سريع.

اإعالنا  �سام�سونغ  �سركة  اأ�ــســدرت 

يعطي  بالفيديو  جــديــدا  ت�سويقيا 

هاتفها  على  اأخرى  نظرة  امل�ستهلكني 

انتظاره  طــال  الـــذي  للطي  الــقــابــل 

حدثها  انعقاد  موعد  من  اأ�سبوع  قبل 

 Galaxy Unpacked 2019
بتاريخ 20 فيفري للك�سف عن ت�سكيلة 

هواتف Galaxy S10 اجلديدة.

عنوان  الــفــيــديــو  مــقــطــع  ويــحــمــل 

مما   ،"The Future Unfolds"
ي�سري اإىل اأنها �سوف تتمكن يف النهاية 

من الوفاء بوعود بيعها للهاتف الذكي 

اأن  املتوقع  من  والــذي  للطي،  القابل 

.Galaxy X يطلق عليه

عن  ك�سفت  ــد  ق الــ�ــســركــة  ــت  ــان وك

نوفمرب  يف  للجهاز  االأويل  النموذج 

باأنهم  امل�ستهلكني  ووعـــدت  املــا�ــســي، 

�سراء  على  قــادريــن  يــكــونــون  �ــســوف 

الهاتف قريبًا.

اأن  وا�ــســع  نطاق  على  املتوقع  ومــن 

تك�سف عمالقة التكنولوجيا الكورية 

الهاتف  اجلنوبية الأول مرة عن هذا 

تعقده  الذي  احلدث  يف  للطي  القابل 

اإىل  جنبًا  فران�سي�سكو،  �سان  مبدينة 

.Galaxy S10 جنب مع ت�سكيلة

تفا�سيل  الت�سويقي  االإعالن  ويوفر 

قليلة حول الهاتف القابل للطي مثل 

املحمول  الهاتف  م�ستقبل  "اإن  عبارة 

�سوف يتك�سف يف 20 فيفري 2019"، 

لكنه مل يظهر كيف ميكن طي الهاتف 

اأو �سكله اأو حتى ا�سمه.

املناف�سة  الــ�ــســركــات  قــدمــت  كــمــا 

االأخرى، مثل �ساومي، نظرة فاح�سة 

نــتــوقــعــه، حــيــث ي�سبه  ــد  ــا ق عــلــى م

�ساومي  لــهــاتــف  االأويل  ــوذج  ــم ــن ال

القابل للطي حا�سبًا لوحيًا ميكن طيه 

الهاتف  بحجم  جهاز  اإىل  ليتحول 

الذكي.

الهواتف  تــكــون  اأن  املــتــوقــع  ومـــن 

القابلة للطي اأكرث تكلفة من الهواتف 

�سا�سات  على  حتتوي  الأنها  التقليدية 

املوجودة  تلك  من  واأكرب  تقدمًا  اأكرث 

حاليًا يف ال�سوق.

وكانت �سام�سونغ قد و�سفت هاتفها 

"م�ستقبل  ي�سكل  باأنه  للطي  القابل 

الهاتف املحمول"، واأعطت امل�ستهلكني 

نوفمرب  يف  مــرة  الأول  �سريعة  ملحة 

املا�سي.

�سام�سونغ  قيام  اإىل  االإ�سارة  جتدر 

قابلة  �سا�سة  اأول  عن  النقاب  بك�سف 

 Infinity ا�سم  عليها  اأطلقت  للطي 

فعاليات  خــالل   Flex Display
ــا الــ�ــســنــوي لــلــمــطــوريــن يف  ــره ــوؤمت م

نوفمرب املا�سي.
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ما يجب معرفته عن اندماج وات�ساب
 وما�سنجر وان�ستغرام

اأخريًا �سنودع املجموعات املزعجة وغري املرغوبة على "وات�ساب". تطبيق جديد يجري 

حاليًا اختباره على اأنظمة ت�سغيل الهواتف املختلفة، ما �سيتيح للم�ستخدم اختيار اآلية 

اإ�سافته اإىل اأي جمموعة كانت.

فاإعدادات  فاحل�ساب،  ـــدادات،  االإع قائمة  اإىل  الدخول  هو  به  القيام  عليك  ما  كل 

اخل�سو�سية ثم املجموعات الختيار االإعدادات االأن�سب لك.

�ست�سهل  ثالثة،  خيارات  اأمام  امل�ستخدم  اجلديدة  بن�سخته  "وات�ساب"  تطبيق  وي�سع 

عليه �سبط اإ�سافته الأي جمموعات كانت.

اخليار االأول هو ال�سماح الأي كان اأن ي�سيفك اإىل اأي جمموعة، كما هو احلال منذ اإطالق 

X.خدمة املجموعات

املوجودين �سمن قوائم االت�سال  املجموعات  �سوى ملدراء  ي�سمح  الثاين فلن  اأما اخليار 

ليكون لك  املجموعة  تتلقى دعوة من م�ستخدمي تلك  اأن  اأو  باإ�سافتك،  املخزنة لديك 

خيار قبولها اأو رف�سها.

اخليار الثالث لن ي�سمح الأحد باإ�سافتك الأي جمموعة، فباإمكانك اإغالق هذه اخلدمة 

متامًا يف وجه جميع اأ�سدقائك، اأو معارفك. و�سوف يطلب التطبيق موافقتك اإذا رغبت 

باالن�سمام اإىل اأي من املجموعات التي دعيت اإليها.

وداعًا لـ"املجموعات" املزعجة على وات�ضاب

�ضام�ضونغ تك�ضف عن اجلهاز 

Galaxy Tab S5e اللوحي

موعد اإطالق �صام�صونغ

 لـ"هاتف امل�صتقبل"



باتنة

حــ��ر
املهدي الباهي لـــ                        :

والفل�شفة،  الفكر  جمال  يف  جتربة  لك  اأن  •ذكرت 
لذلك  هل  الف�شلفة،  من  ج��زء  اأن��ك  �شعرت  متى  منذ 
يف  طفل  اأي  يطرحها  التي  الوجودية  بالأ�شئلة  عالقة 

�شغره؟ 
ملجارات  به  اآخ��ذ  �شبياًل  اإيلَّ  بالن�شبة  الفل�شفة 

الدنيا واأ�شعى به التميز خ�شمها، والأنها ا�شتخال�ص 

اجلدل  واإثارة  الكثري،  فهم  اأ�شتطيع  بها  للحكمة، 

من كل �شيء حويل دومنا ملل اأو جو�ٌص اإ�شتق�شائي 

حلاالت اأمر بها اأو تتخللني هي.

كثري  الفتى  ذلك  واأنا  �شغريا  كنت  منذ  �شراحة   

حفظها  اأم��ي  يل  قالت  طاملا  والتحري.  احلركة 

حركي  اأنك  �شباك  من  اأتذكر  بني  ورعاها،  اهلل 

تلم�ص كل �شيء اأمامك وال ترتك اأي �شيء واإن كان 

خطرا عليك، وحتاول اإبراز راأيك والت�شاوؤل حول 

زادين  وما  ووال��دك،  اأن��ا  اأتخذها  التي  القرارت 

املرحلة  االآكادميية يف  الدرا�شة  بالفل�شفة  تعلقا 

الثانوية بحيث كنت اأتعمق واأمرح يف الفل�شفة مع 

اأ�شتاذتي، وكان يل كرا�ص خا�ص اأجيب فيه على 

ما يختلجني من ت�شاوؤل وال اأدعه مير اإال واأحلله 

مبا ا�شتطعت.

جتعل  ال�شغرية  االأ���ش��ي��اء  اأن  ل��ك  اأق���ل  دعيني 

ال��ك��ب��رية حت���دث، ورمب���ا م��ا تخطيته  االأ���ش��ي��اء 

يف  اأك��ر  الن�شج  يل  �شيتيح  ما  هو  اإ�شكاليات  من 

التفكري  وحماولة  العقل  فاإعمال  العمر،  ق��ادم 

ذاته  بحد  هو  الوجودية  باالأ�شئلة  ي�شمى  ما  يف 

اأردد  كنت  ما  ودوما  للفل�شفة،  وا�شتعماال  خو�شا 

و�شمًا  الفل�شفة  على  يطلقون  الذين  اأولئك  على 

مكتفني  واقعيني  اأنا�ص  "ال�شامطة"،هم  ب�  خطريا 

وال  التعمق  يهم  ال  دنياهم،  يف  فقط  بالتحومي 

التدبر يف عمق اأمورهم اإال القليل.

الفال�شفة  من  فمن  معينة،  باأفكار  ت�شتنري  اأنك  •الأكيد 
الذين حتبذ اأن تقراأ لهم؟

حياتي  يف  بها  اأعتقد  ما  االأفكار  من  يوجد  نعم 

االأبله  �شراحة  فبكل  الفال�شفة  وعن  اليومية، 

الفيل�شوف  دو�شتويف�شكي،هو  فيودور  ميخائيل 

الذي اأخذ مني قطعة حب وتعلق كبريين، مع اأين 

اأقراأ كذلك ملالك بن نبي.

ومالك  دو�شتويف�شكي،  لكتب  درا�شتك  خالل  •من 
املو�شوعات  فيها  ت��رى  التي  الت�شاوؤلت  ما  نبي  بن 

الفل�شفية الأعظم لع�شرنا احلايل؟
بحيث  االأخالق،  دو�شتويف�شكي  ال�شيد  جانب  من 

النف�ص  حتليل  يف  انغم�ص  الذي  الوحيد  هو  اأراه 

اجلرمية  امل�شهورة  رواي���ة  يف  فمثال  الب�شرية، 

اأ�شاب  الذي  ال�شمري  تاأنيب  باإجالء  قام  والعقاب 

ظلم  عي�شة  ج���راء  ال��رواي��ة  �شخ�شيات  اأح���د 

وجترع للفقر، اأما الفيل�شوف مالك املفكر اجلزائر 

اإىل  اأخ��ذين  اال�شالمي  بالفكر  املت�شبع  العمالق، 

زاوية نظر مميزة درج لنا فيها خطوات النهو�ص 

احل�شاري،  بتحليل ودمج دقيق الآيات من الذكر 

الإب���راز  القوية  ال��ن��ربة  اأخ���ذت  وم��ن��ه  احلكيم، 

االأفكار ويل يف قادم  ال���راأي.     ومنهجية طرح 

االأيام عمل ي�شبه اأحد اأعماله وهو تاأمالت.

فلك  يف  اأي�شا  يدور  هل  "ميم"،  كتابك  عن  •لنتحدث 
الفل�شفة، ما الذي اأردته تقدميه لقارئك؟

بلغة  اأنا  كتبتها  ن�شو�ص  عن  عبارة  هي  "ميم" 
جميعا،    جملها  اإ�شتيعاب  للقارئ  ليت�شنى  ب�شيطة 

اأن  ل��ل��ق��راء  �شيتبني  "احلرف"  ال��ع��ن��وان  وم���ن 

ه���ذا ال��ك��ت��اب وم�����ش��م��ون��ه ع��ب��ارة ع��ن اإ���ش��ارات 

املجتمع  ت�شغل  التي  املوا�شيع  من  العديد  حول 

مل�شة  اإ�شفاء  امل�شتطاع  ق��در  حاولت  واالأف���راد. 

النقاد  اأحد  قال  وكما  بي،  خا�ص  كلون  فل�شفية 

اأقمتها يف مدينتي."ميم هي  يل يف جل�شة توقيع 

مما  و  �شبي"،  خرب�شات  ولي�شت  فيل�شوف  كتابات 

جتل�ص  وكاأنك  �شت�شعر  مليم  قراءتك  فعند  قلته 

يف مقهى �شعبي. وحاولت قدر ا�شتطاعتي اي�شال 

بلغة  كتبته  �شطر  كل  وراء  من  والفكر  املفاهيم 

ب�شيطة. الأن جمالية الكلمة ال تغني وال ت�شمن 

من جوع داخل واقع يجوبه الت�شوي�ص والنمطية 

ال�شوداء. 

الرتكية  اللغة  حتدي  يف  الثالثة  املرتبة  على  •حائز 
تتقن  اأنك  ن�شت�شف  امل�شابقة،  هذه  عن  ماذا   ،72h

الرتكية كلغة ثانية، هل هذا �شحيح؟
اإحدى  بها  قامت  م�شابقة  هو  72�شاعة،  حتدي 

يل  قال  كما  بوك  الفي�ص  يف  الكبرية  املجموعات 

�شديقي الذي حملني على امل�شاركة فيها، �شراحة 

لي�ص حد االتقان ولكن قليال منها ومازلت اأتعلم، 

اأنها  اأرى  باملمار�شة،  اإال  ترتقى  ال  اللغة  والأن 

بداأت تندثر يف، واأحاول الت�شبث بها ب�شبب قلة 

يف  العربية  اللغة  اأن  اأ�شر  دعيني  لها.  ممار�شتي 

جمتمعنا االآن هي اآيلة للزوال. 

�شتعرف  التي  اأمي"  يا  حتزين  "ل  اأن�شودة  •األفت 
ي�شتهويك  ه��ل  الفنية،  ال�شاحة  يف  لها  وج���ودا 
يف  اأخ��رى  اعمال  اأي�شا  لك  �شن�شهد  هل  الن�شاد، 

املوؤلفات الن�شادية؟
ليم�شك  ال�شوق  يف  بجولة  قمت  جمعة  ي��وم  يف 

بيدي وي�شتوقفني �شديق يل، هو من�شد وين�شط 

مع فرقة اجلزائر البي�شاء يف العا�شمة، حتدثنا 

له  اأن�شودة  تاأليف  عر�ص  بطرح  قام  ثم  قليال، 

ا�شتوديو  يف  واإنتاجها  بتلحينها  يقوم  بذلك  وهو 

التجارب  م��ن  االإن�����ش��ان  والأن  اي�شا،  بالعا�شمة 

بتاأليف  وقمت  عر�شه،  اأقبل  اأن  اأردت  يتعلم. 

اإعجابه  نالت  التي  اأمي"  يا  حتزين  "ال  اأن�شودة 

كثريا، و�شت�شدر قريبا كما واأ�شلفت ذكره، اأما عن 

مع  التفاهم  وبعد  القادمة،  االن�شادية  املوؤلفات 

اأع�شاء الفرقة �شتكون يل مرافقات عديدة معهم، 

و�شاأعمل على تاأليف االأنا�شيد التي تتغنى مبدح 

الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم، وكذا بعث ر�شائلي 

للمجتمع بطريقة جديدة وهي االأن�شودة.

بينها؟ من  الفيل�شوف  لقب  هل  طموحاتك،  عن  •ماذا 
ما  على  وامل��ح��اف��ظ��ة  ال��ب��ق��اء  ه��و  طموحي  اأول 

اجلهد  ب��ب��ذل  اال  ه��ذا  ي�شطلح  ول��ن  عليه،  اأن���ا 

املجال  يف  عمل  يل  �شيكون  كما  الوفري.  والعمل 

العديد  فيه  اناق�ص  مقاالت  كتاب  وهو  الفكري، 

من  الكثري  عن  االإجابة  واأح��اول  االإ�شكاليات  من 

الت�شاوؤالت فيه. 

ومنط  طبع  هو  بل  �شهرة  لي�ص  الفيل�شوف  لقب 

جنده  وال  املجتهد  الفالح  ذل��ك  عند  جن��ده  قد 

عند ذلك الدكتور الو�شيعة �شهرته، �شراحة كل 

لي�ص  حٍل  ايجاد  اأو  مع�شلة  حتليل  ا�شتطعت  ما 

اأكر.  ورمبا  هني زاد ا�شتي�شاغي لكلمة فيل�شوف 

اأ�شتحقه  كنت  اذا  اللقب  هذا  ن�شيبي  من  �شيكون 

حقا واأبرع يف ابرازه عن طريق كتاباتي وما ينتج 

من اأفكاري.

ختامية •كلمة 
من هذا املنرب اأعد باأن قادم اأعمايل الذي �شيكون 

�شردية،  ورواي���ة  فكرية  مل��ق��االت  جامعا  كتاب 

�شيخرج للعامة بعد �شهر رم�شان الكرمي وهو لب�ص 

بالبعيد. و�شكرا لكم على اال�شت�شافة.

العمومية  للمطالعة  الرئي�شية  املكتبة  �شطرت 

بعديد  م��ت��ن��وع  ث��ق��ايف  ب��رن��ام��ج  خن�شلة  ل��والي��ة 

لل�شهيد  الوطني  اليوم  ذكرى  مبنا�شبة  االأن�شطة 

والتي  �شنة،  ك��ل  م��ن  فيفري   18 ي�شادف  ال��ذي 

تنطلق بداية من اليوم وت�شتمر اإىل غاية 21 من 

ذات ال�شهر، اأين يتخلل هذا الربنامج اإقامة معر�ص 

"تاريخ اجلزائر"، ف�شال  التاريخي بعنوان  للكتاب 

اإىل  اإ�شافة  التاريخية،  لل�شور  اآخ��ر  معر�ص  عن 

حية  �شهادات  عن  فكرية  تاريخية  ندوة  تنظيم 

والتي  االأورا�ص  مبنطقة  التحريرية  الثورة  حول 

التحريرية،  الثورة  عا�شت  �شخ�شيات   4 ين�شطها 

عروف  عمار  لالأ�شتاذ  حما�شرة  اإىل  باالإ�شافة 

بعنوان )وقفة �شهيد(.

حديثه  يف  بوثريد  نذير  ال�شيد  املكتبة  مدير 

االأن�شطة تدخل �شمن  اأن هذه  اأكد  نيوز  لالأورا�ص 

برامج املكتبة التي تقدمها جلمهورها، اأين اأ�شار اإىل 

اأن برنامج احياء ذكرى يوم ال�شهيد �شي�شهد كذلك 

تقدمي  م��ن  واأنا�شيد  م�شرحية  ع��رو���ص  تنظيم 

ال�شعيد، وحفطاري �شالح  تالميذ مدر�شة )زردوم 

الرتبوية،  املوؤ�ش�شات  خمتلف  وزي��ارة  باحلامة(، 

واإقامة معر�ص للكتاب التاريخي من ر�شيد املكتبة 

وهذا من خالل املكتبة املتنقلة.

الذي  الكبري  ال��دور  اإىل  امل�شوؤول  ذات  اأ�شار  كما 

توليه املكتبة الإحياء مثل هذه املنا�شبات واالأعياد 

عن  تعرب  والتي  التاريخية  منها  خا�شة  الوطنية 

مدى ت�شحية ال�شهداء بالنف�ص والنفي�ص من اأجل 

حتقيق ا�شتقالل الوطن، اأين دعى جميع املواطنني 

االأن�شطة ملعرفة  للح�شور واال�شتفادة من خمتلف 

تاريخ املنطقة.

وم�شابقة حول التاريخ الثوري للمنطقة 
وعر�ش م�شرحي لالأطفال

الثقافة علي �شوايعي  ال�شياق  تنظم دار  ويف ذات 

بالتن�شيق مع االأمانة الوالئية ملنظمة املجاهدين 

لوالية  ال�����ش��ه��داء  الأب��ن��اء  ال��والئ��ي��ة  واملنظمة 

امل�شابقة  اجلهوية  خن�شلة  اإذاع��ة  وك��ذا  خن�شلة 

الثوري  التاريخ  حول  نوعها  من  االوىل  الوالئية 

بالعهد  )الوفاء  �شعار  حتت  وذلك  خن�شلة  لوالية 

لكل  امل�شابقة  ه��ذه  وجهت  اأي��ن   ، لالإ�شتمرارية( 

مواطني الوالية الذين تفوق اأعمارهم 15 �شنة.

تاريخ  ح��ول  امل�شابقة  اأ�شئلة  جميع  ومت��ح��ورت 

املعارك  اأه��م  بينها  من  ال��ث��وري  خن�شلة  منطقة 

 10 عددها  بلغ  والتي  وغريهم  الثوريني  والقادة 

على  بامل�شابقة  خا�ص  قانون  و�شع  مت  اأين  اأ�شئلة، 

غرار االجابة يف اأوراق بي�شاء حتمل كل تفا�شيل 

امل�شارك وتدفع االجابات قبل نهاية االأ�شبوع 21 

الثقافة،  بدار  الثقايف  التن�شيط  مل�شلحة  فيفري 

واإع���الن  االج���اب���ات  ت�شحيح  ع��ل��ى  و�شي�شرف 

الأبناء  الوالئية  املنظمة  عن  ممثلني  الفائزين 

املجاهدين  مبنظمة  الوالئية  واالأمانة  ال�شهداء 

واإذاعة خن�شلة وقطاع الثقافة لوالية خن�شلة.

بوالية  نوعها  من  االأوىل  تعترب  امل�شابقة  ه��ذه 

التناف�ص  من  جو  خلق  �شاأنها  من  والتي  خن�شلة، 

والثقايف  التاريخي  املجال  هذا  يف  املواطنني  بني 

والذي يهدف اإىل غر�ص التاريخ الثوري للمنطقة 

يف اأذهان املواطنني.

اأم�ص  �شوايعي  علي  الثقافة  دار  نظمت  جهتها  من 

عنوان  حت��ت  ل��الأط��ف��ال  م��وج��ه  م�شرحي  ع��ر���ص 

وتقدمي  اأداء  من  املنا�شبة  لذات  جدي(  )و�شية 

التعاونية الثقافية العثمانية لوالية وهران.

مبكتبة  املحا�شرات  قاعة  اأم�ص  يوم  احت�شنت 

الوطني  امللتقى  اأ�شغال  عقبة  ب�شيدي  البلدية 

التاريخي الثاين املو�شوم ب� "�شيدي عقبة �شهداء 

واأكادمييني  باحثني  وح�شور  مب�شاركة  واأعالم" 

وكذا ثلة من كبار املوؤرخني على راأ�شهم الربوفي�شور 

التظاهرة  وه���ي  ال��ع��رب��ي،  حم��م��د  جم��اه��د  ب��ن 

مع  بالتزامن  ج��اءت  التي  التاريخية  الثقافية 

فيفري   18 ل�  امل�شادف  لل�شهيد  الوطني  اليوم 

الثقافية  العقبي  الطيب  جمعية  نظمتها  القادم 

على  متنوعة  ن�شاطات  تخللتها  واالجتماعية، 

واملعارك  ال�شهداء  ل�شور  تاريخية  معار�ص  غرار 

التي �شهدتها املنطقة، وم�شابقة يف التاريخ حتمل 

املنطقة،  تاريخ  تر�شيخ  اىل  تهدف  قيمة  جوائز 

بعد  ال��الم��ادي  الثقايف  امل���وروث  على  واحل��ف��اظ 

التعريف به  ونقله للن�صء واالأجيال اجلديدة.

فكرية  وجتربة  فل�ضفية  "ميم" ن�ضو�ص 
وم�ضروع فيل�ضوف يف االأفق" 

دور الثقافة بخن�ضلة حتيي يوم ال�ضهيد بعديد االأن�ضطة الثقافية التاريخية

�ضيدي عقبة حتت�ضن فعاليات امللتقى الوطني 
الثاين "�ضيدي عقبة �ضهداء واأعالم" 
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�شهد اأم�ص م�شرح العلمة بالتن�شيق مع جمعية 

العلمة،  والعرائ�ص  امل�شرحي  للفن  ارل��وك��ان 

لفائدة  ال�شعيدة"   "العربة  م�شرحية  عر�ص 

خا�شة  بالعر�ص،  ا�شتمتعوا  الذين  االأطفال 

اأين  االأ�شبوعية،  عطلتهم  م��ع  تزامنا  واأن���ه 

الكثري  قدم  الذي  العر�ص  االأولياء  ا�شتح�شن 

من الن�شائح الرتبوية واالأخالقية املفيدة عن 

ال�شداقة وعدم اخليانة، �شمن قالب املريونات 

وخيال الظل.

عن  امل�شتوحاة  ال�شعيدة  العربة  م�شرحية 

كليلة و دمنة، هي  ق�شة الثور االأبي�ص والثور 

عبد  خملويف  الدرامية  بكتابتها  قام  االأ�شود 

ال�شالم واأخرجها طارق عراب، وتدور اأحداث 

ثور  يعي�ص  كان  الق�شة يف غابة جميلة حيث 

ولكن  وه��ن��اء،  �شعادة  يف  اأ���ش��ود  وث��ور  اأبي�ص 

الثعلب املاكر مل يعجبه هذا االأمر فراح يبحث 

عن حيلة للتخل�ص منهما، فبداأ يزرع النميمة 

فا�شتنجد  يفرقهما   لكي  بينهما  والفتنة 

الغابة،  �شرق  اأق�شى  يف  يعي�ص  ال��ذي  بالغول 

اأن ياأكل الثور  ويف ليلة مظلمة ا�شتطاع الغول 

االأبي�ص بعد اأن تخلى عنه الثور االأ�شود، وبعد 

االأ�شود  الثور  لياأكل  الغول  ذهب  بعدما  اأي��ام 

اأنه يف ماأمن عن الغول  بعدما ظن هذا االأخري 

وهنا  االأبي�ص،  الثور  دربه  برفيق  �شحى  الأنه 

''كلني  امل�شهورة  مقولته  االأ���ش��ود  الثور  ق��ال 

اأيها الغول فقد اأكلت يوم اأكل الثور االأبي�ص'' 

وهكذا تنتهي امل�شرحية. 

عر�ص  �شمن  ت��دخ��ل  امل�شرحية  اأن  ي��ذك��ر 

انتاج  ال��ظ��ل(  وخ��ي��ال  م��اري��ون��ات   ( عرائ�شي 

عدة  يف  العر�ص  ه��ذا  و���ش��ارك   ،2013 �شنة 

م�شر  غ��رار  على  ودولية  وطنية  مهرجانات 

املغرب تون�ص وال�شارقة. 

م�ضرحي  ال�ضعيدة"عر�ص  "العربة 
على �ضرف االأطفال بالعلمة

رقية. ل

خن�ضلة

نوارة. بمعاوية. �ص

ا�شتغل يف جمال الفكر والفل�شفة، وات�شعت قريحته املعرفية لتلم�ش الوجود وخمتلف الأ�شئلة التي تنزاح يف �شميم التاأمالت وطرح ال�شكالت 
وحماولة البحث العتيد عن اجابات لها بلم�شة فل�شفية، ابن مدينة امل�شيلة "املهدي الباهي"، طالب جامعي تخ�ش�ش علوم �شيا�شية، و�شاحب  

كتاب "ميم"، والعديد من املقالت والن�شو�ش امل�شبوغة بنكهة الفل�شفة يف هذا احلوار:

ح���وار: رقي�ة حل��مر



تفل�شف
االأب لولدو: غدوة تقراو؟

االبن: اهلل اأعلم

االأب: كيفا�ص اهلل اأعلم ما 

عالبالك�ص تقراو واّل..

ال ال

االإبن: اإذا فقت 

رانا نقراو..اإذا ما 

فقت�ص ال يكلف 

اهلل نف�شا اإال 

و�شعها؟!.

بطولة
تكون تهدر مع واحد 

تقولو راين عّيان اليوم

 يقولك راين عّيان اأكر مّنك 

 ....

تقوّلو عندي يومني ما رقدت�ص

 يقولك اأنا عندي 3 اأّيام مارقدت�ص

 تقولو ماني�ص ناكل بزاف

 يقولك اأ�شكت برك اأنا اللي�شطومة راهي 

قتلتني

يا اأخي راين ن�شكيلك ماراني�ص ناف�ص 

فيك على بطولة احلياة االأكر 

تعا�شة؟!.

�شقراط
عندما جاوؤوا ب�شقراط كي 

يعدموه بكت زوجته

فقال لها: ما الذي يبكيك

قالت: تقتل ظلما

قال لها: اأوكنت حتبني اأن اأقتل 

عدال؟

قالت له: حتى واأنت متوت تتفل�شف

روح اهلل ال يردك؟!!.

معلومات م�سلية

اجلرانة

اأمثال �سعبية

بطن  يف  �سهور   4 اجلنني  عمر  ي�سل  عندما   •
لدرجة  حوله  �سي  بكل  ال�سعور  ي�ستطيع  فاإنه  اأمه 

اجلنني  فاإن  االأم  بطن  على  ك�ساف  �سلطت  اإذا  اأنك 

�سيلتفت ليتفادى ال�سوء.

واملحفوظة  الكهوف  يف  املوجودة  الر�سومات   •
الآالف ال�سنني قد مت ر�سم معظمها من قبل الن�ساء 

ولي�ص الرجال كما كان يعتقد.

الغالب  يف  يكون  الثلج  اأكل  يف  بالرغبة  • ال�سعور 
ب�سبب نق�ص احلديد يف اجل�سم.

على  ا�سمها"20-20-20" تن�ص  قاعدة  • هناك 
فعليك  لـ20دقيقة  �سا�سة  بروؤية  قمت  اإذا  اأنــك 

20 قدما لـ20 ثانية  التحديق على اأي مكان يبعد 

حتى ال يت�سرر ب�سرك.

"اللبان"  العلك  م�سغ  فاإن  ال�سائع  عك�ص  على   •
يحفز الدماغ ليعمل باأداء اأف�سل.

فاإن  الطب  جمــال  يف  الكبري  التطور  ب�سبب   •
بعد  �سيولدون  الذين  االأ�سخا�ص  اأن  يتوقع  البع�ص 

1000�سنة. اإىل  اأعمارهم  �ست�سل  عام   20
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ا�سحك وال�سحك بال�س.. قبل ما يغلى وتقول يامن عا�س

جواب 
املحاجية

حاجيتك على 

اجليم و اجليم 

ظهرها يف 

ال�سماء و كر�سها 

يف املاء 

حدث يف مثل هذا اليوم
ال�شابع ع�شر من �شهر فيفري

عمومية  اإنـــارة  اأول  ت�سغيل  ــداأ  ب ـ   1776
مبدينة  املتحدة  الواليات  يف  الطبيعي  بالغاز 

بالتيمور.

هاتفية  �سبكة  اأول  يف  العمل  بدء  ـ   1878
بالواليات املتحدة مكونة من 18 هاتف وذلك 

يف مدينة �سان فران�سي�سكو.

1938 ـ بداأ اأول عر�ص للتلفزيون امللون على 
اجلمهور يف لندن والذي اخرتعه االإ�سكتلندي 

.1928 بريد" عام  "ج. 
رئي�سا  فايت�سمان  حاييم  انتخاب  ـ   1949
اإعالنها  بعد  اإ�سرائيل  امل�سمى  الكيان  لدولة 

اأول  ليكون  املغت�سبة  فل�سطني  ـــص  اأر� على 

رئي�ص لها.

لر�سد  �سناعي  قمر  اأول  اإطــالق  ـ   1959
الطق�ص والذي يحمل ا�سم "فانكارد 2". 

يوقعون  العربي  املغرب  دول  قادة  ـ   1989
املغرب  احتاد  اإن�ساء  معاهدة  على  مراك�ص  يف 

العربي.

ال�سطرجن  يف  الرو�سي  العامل  بطل  ـ   1996
بلو"  "ديب  الكمبيوتر  يهزم  غا�سباروف  غاري 

يف مباراة مثرية. 

قطاع  الإ�سالح  وطنية  جلنة  اإن�ساء  ـ   1999
اجلمهورية  رئي�ص  اإ�سالحات  اإطار  يف  العدالة 

ا�ستحداث  بدايتها  من  �سنوات   10 بعد  اأفرزت 

ومراجعة 152 ن�سا ت�سريعيا و ت�سجيل 175 

ف�سلت  لكنها  لهياكل ق�سائية جديدة  م�سروعا 

و�سيادة  الق�ساء  ا�ستقاللية  دعائم  اإر�ساء  يف 

دولة القانون وتقريب املواطن من العدالة.

2008 ـ الوكالة اجلزائرية لرتقية التجارة 
ال�سادرات  ح�سيلة  عــن  تك�سف  اخلــارجــيــة 

مل  بقيمة     2007 خــالل  املحروقات   خــارج 

تتجاوز 1،31 مليار دوالر.

عن  ا�ستقالله  يعلن  كو�سوفو  اإقليم  ـ   2008
�سربيا .

قطاع  يف  متخ�س�ص  ملركز  تقرير  ـ   2009
الغاز والنفط ي�سنف �سوناطراك املرتبة 9 يف 

العامل  يف  �سناعية  �سركة  واأقوى  اأهم  ترتيب 

االإ�سالمي ل�سنة 2008.

لــ�ــســركــة  ـــــام  ـــــع ال ـــــر  ـــــدي امل ـ   2009
برامج  اأن  يك�سف  "ميكرو�سوفت"اجلزائر، 
فاقت  بن�سبة  للقر�سنة  تعر�ست  ال�سركة 

84% وطنيا.
تقرير  يف  املغاربية  امل�سارف  احتاد  ـ   2009
بنك  ي�سنف   2007 �سنة  ح�سيلة  حــول  له 

ـــدارة الــبــنــوك  ـــس ـــي يف � ـــارج ـــر اخل ـــزائ اجل

ر�سيدها  حــيــث  ــن  م االإقــلــيــمــيــة  ــارف  ــس ــ� وامل

املراتب  يف  اجلزائرية  البنوك  وي�سنف  املايل 

االأخرية من حيث اخلدمات.

2011 ـ بداية مظاهرات حا�سدة يف بنغازي 
�سد  الليبية  الثورة  بانطالق  اإيذانا  الليبية 

نظام معمر القذايف.

ــل  االأق على  �سخ�سا   28 مقتل   -  2016
يف  انتحاري  تفجري  يف  اآخــريــن   61 واإ�سابة 

العا�سمة الرتكية اأنقرة.

�شي عالوة يف عودة  يا  راأيك  ما   �

�شالل اإىل ال�شاحة ال�شيا�شية؟

منال غربي باتنة

مرحبا باأبي الفقاقري...؟!.

يحتوي  الذي  املوز  اأن  تعلم  هل   �

ت�شمى  مادة  ينتج  �شوداء  بقع  على 

"م�شاد االأورام" تنفع للق�شاء على 
ال�شرطان؟

عزالدين.ح عني مليلة

هذي ما تكون غري حكاية يروجها 

التالف.. املوز  ار �شئم من رمي  خ�شّ

اهلل ي�شلح الراي؟!.

� لراحة بالك يا �شي عالوة اأ�شمت 

ال  كاأنك  وجتاهل  تفهم،  ال  كاأنك 

ترى؟

اأ�شماء قيدوم العلمة

قيل  حتى  جتاهلت  بكري  من  اأنا 

عني اأين جاهُل..ملا راأيت اجلهل يف 

النا�ص الب�ص ق�شابية وهامُل ؟!.

ي��ا �شي ع���الوة يف  � وا����ص راي���ك 

املال؟

توفيق بوخ�شرة عني البي�شاء

ريحتهم  قالوا..جمرد  اأجدادنا 

فوق  يعلو  �شوت  امل��ي��ت..وال  حتيي 

�شوت اأجدادنا؟!.

� ملاذا اأف�شل دائما اأمام ما يداهمني 

اأر�شدين  عالوة  �شي  يا  م�شاكل  من 

جزاك اهلل خريا؟

الها�شمي.ك �شوق نعمان

اإذا كنت ترجو النجاة ومل ت�شلك 

ال  ال�شفينة  اأن  فاعلم  م�شالكها 

مت�شي على ياب�ص..اإال اإذا ركبت لها 

اأو اغرق يف  اإذن..  عجالت..اإبتكر 

امل�شاكل..لك االختيار!؟.

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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الزهر  عندو�ص  ما  يل 

الكر�شة يف  لعظم  يلقى 

�سورة م�سحكة

حكـــمة

نحن ال نعرف �لكثري عن هذه �حلي�ة، 
فكيف يت�شنى لن� �أن نعرف �شيئ� عن �ملوت

ع�ش���ر 

اخلرطولوجيا؟!



�ضطيف �أم �لب��قي

فيما لقي 10 اأ�صخا�ش م�صرعهم يف حوادث مرور

احلماية  مل�سالح  ح�سيلة  ك�سفت 

املمتدة  الفرتة  خالل  مت  اأنــه  املدنية، 

اأم�ص ت�سجيل  اإىل غاية   1 جانفي  من 

من  ـــرث  اأك واإنـــقـــاذ  �سخ�سا   75 ـــاة  وف

بالغاز،  اإختناقهم  جراء  اآخرين   793
التي  تلك  حــادثــة  اآخـــر  كــانــت  فيما 

وفاة  بت�سجيل  تب�سة،  واليــة  �سهدتها 

اأ�سخا�ص من عائلة واحدة اختناقا   4
يف  مت  كما  املــدفــاأة،  من  املنبعث  بالغاز 

لـ12  االإ�سعافات  تقدمي  ال�سياق  ذات 

�سخ�سا جراء ا�ستن�ساقهم للغاز  يف عدد 

من الواليـات.

اأ�سخا�ص   10 لقي  اأخـــرى  جهة  مــن 

حوادث  يف  اآخــرون،   23 وجرح  حفتهم 

مـــــرور  �ــســهــدتــهــا خمــتــلــف الــطــرقــات 

 14 بني  املمتدة  الفرتة  خالل  الوطنية 

اإىل 16 فيفري، ح�سبما جاء يف ح�سيلة 

ذات  واأو�سح  املدنية،  احلماية  مل�سالح 

اأثقل ح�سيلة �ُسجلت يف عني  اأن  امل�سدر 

 7 واإ�سابة  �سخ�سني  بوفاة  متو�سنت، 

اآخرين، يف حادثني.

مبحكمة  اجلنح  غرفة  اأم�ص،  اأدانت 

العقد  يف  املدعو)�ص،اأ(  امليلة،  عني 

نافذا  �سجنا  بعامني  العمر،  الثاين من 

 ، مالية  غــرامــة  ديــنــار  األـــف  و200 

�سن  يف  قا�سرة  على  االعتداء  بتهمة 

مع  العنف  با�ستعمال  �سنة   15 ـــ  ال

التهديد.

اإىل  بتفا�سيلها  تــعــود  الــقــ�ــســيــة 

تقدمت  ملا  املا�سية،  القليلة  االأ�سابيع 

مدينة  بو�سط  املقيمة  الفتاة  والــدة 

م�سالح  لـــدى  ب�سكوى  امــلــيــلــة،  عــني 

امليلة،  عني  مبدينة  الوطني  الــدرك 

من  لالعتداء  ابنتها  بتعر�ص  تفيد 

اأوالد  مبــديــنــة  يقيم  الـــذي  املــتــهــم 

حملة، بعد قيامه بتهديدها بالركوب 

معه على منت �سيارته، ليتوجه بها اإىل 

متكنت  ما  �سرعان  لكن  عنابة،  والية 

الطويل،  �سراخها  بعد  ــفــرار  ال مــن 

الذي لفت انتباه املواطنني بالقرب من 

مدينتي  بني  الرابط   3 رقم  الطريق 

امليلة وق�سنطينة، حيث متكنوا  عني 

خاللها من اإفالتها منه.

تفا�سيلها  دارت  ــي  ــت ال اجلــلــ�ــســة 

عني  مبحكمة  الــ�ــســريــة   بــالــغــرفــة 

اإنكار جميع  ال�ساب  امليلة، تعمد فيها 

من  بــالــرغــم  ــيــه،  اإل املن�سوبة  التهم 

وعدد  اإليه  القا�سر  ال�سحية  تعرف 

من ال�سهود، يف حني ممثل احلق العام 

التم�ص ت�سليط عقوبة 5�سنوات �سجن 

دينار  ـــف  األ و200  حــقــه  يف  ــافــذة  ن

اجلل�سة  لت�ستاأنف   ، مالية  غــرامــة 

بالنطق  املـــداولـــة  بــعــد  الــقــانــونــيــة 

باحلكم ال�سابق ذكره.

قامت اجلهات الق�سائية 

برفع الرقابة الق�سائية 

عن كل من مدير ال�سوؤون 

الدينية لوالية �سطيف 

ال�سابق "�ص.ل" الذي مت 

حتويله اإىل والية تيارت 

وكذا رئي�ص بلدية عمو�سة 

امل�ستقيل منذ قرابة 5 اأ�سهر 

مكتب  م�سوؤول  "�ص.ح" وكذا 
الدرا�سات بعد حتريك 

اجلهات االإدارية دعوى 

ق�سائية على خلفية هدم 

م�سجد البلدية القدمي 

مالك بن اأن�ص  من اأجل 

اإعادة بنائه، وكانت اجلهات 

الق�سائية قد وجهت لهم 

تهم التزوير يف حمررات 

عرفية وا�ستغالل املن�سب 

لتحقيق مك�سب.

عامني �سجنا نافذة �سد املعتدي 
على قا�سر باأوالد حملة

رفع املتابعة 
الق�سائية عن املدير 

ال�سابق لل�سوؤون 
الدينية ومري عمو�سة

الغـاز  يبيد 75 �سخ�سـا منذ بدايـة جانفـي

2424ح�سب توقيت مدينة باتنة وما جاورهامواقيت ال�صالة:
�لإد�رة ـ �لتحرير

�ملنطقة �حل�صرية �لثانية جتزئة 
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اأحوال الطق�س اليوم
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وجب الكالم

hamzalaribi005@gmail.com

حمزه لعريبي

من االأنبوب اإىل الطال�سم
يف االأ�سهر القليلة املا�سية كان اأنبوب البئر 

"عيا�ص"  ال�ساب  بــاأن  قيل  الــذي  ـــوازي  االرت

قد  امل�سيلة  بــواليــة  الــ�ــســمــل  اأم  مبنطقة 

ا�ستعطفت  حادثة  �سكل  قد  كان  فيه،  �سقط 

اجلزائريني، وحدثا �سد اأنظارهم ب�سبب قيام 

وتوجيه  بتغطيته  االإعـــالم  و�سائل  خمتلف 

حتى  "باالأنبوب"،  االهتمام  اإىل  العام  الراأي 

يف  وفرطت  ا�ستجابت  قد  كانت  ال�سلطة  اأن 

اأحد والة اجلمهورية اأو باالأحرى قد ا�ستغنت 

عن خدمات وايل والية امل�سيلة بعد اأن �سوره 

االإعالم على اأنه امل�سوؤول املبا�سر عما قيل اأنه 

فاكتملت  البئر،  يف  عيا�ص  ال�ساب  "�سقوط" 
واأ�سدل  الفيلم  تفا�سيل  واكتملت  ال�سورة 

ال�ستار عن الق�سية.

كثري من احلوادث واالأحداث تبعت حادثة 

"عيا�ص"، لكن اأغرب ما بداأ يطفو على ال�سطح 
قناة  غطته  قــد  اأمــ�ــص  كــانــت  اآخـــر  كــحــدث 

تلفزيونية هو "البحث عن الكلب الذي يحمل 

زمــوري  مبنطقة  املربوط"  فمه  يف  طال�سم 

عندما  بـــداأت  والق�سة  بــومــردا�ــص،  بــواليــة 

طال�سم  يحمل  اأنه  قيل  "كلب"  �سورة  ن�سرت 

على  �سفحات  عرب  ن�سرت  املــربــوط،  فمه  يف 

التوا�سل االجتماعي في�ص بوك و�سارع  موقع 

عن  للبحث  تــطــوع  حملة  تبني  اإىل  �سباب 

عقد  الذي  ال�سحر  من  ال�سحية  الإنقاذ  الكلب 

يف فم الكلب خا�سة واأنه قد قيل باأن ال�سحر 

اإىل وفاة  يــوؤدي  والــذي قد  النوع اخلطري  من 

اأوىل  يف  �سريعا  اال�ستجابة  ومتت  ال�سحية، 

عن  واالإعـــالن  النداء  عقبت  التي  ال�ساعات 

حملة التطوع.

االإعالم  و�سائل  عرب  اجلزائر  يف  يحدث  ما 

"اجليل  اأمهات  من  كثري  تفعله  مبا  اأ�سبه  هو 

"الرق�ص"  بقنوات  اأطفالهن  الإلهاء  اجلديد" 

التي  الو�سائل  من  وغريها  الذكية  والهواتف 

مبر�ص  امل�سابني  من  كبري"  "عددا  لنا  اأنتجت 

التوحد.

جمرد  يكون  لن  �سوف  اجلزائري  اجلمهور 

التوحد  ونــقــ�ــســد  الــتــوحــد  مبــر�ــص  مــ�ــســاب 

مدة  بــعــد  مــ�ــســحــورا  �سي�سبح  بــل  الــفــكــري، 

للبحث  حينها  و�سي�سطر  اإعالمية  بطال�سم 

عن الكلب الذي عقد فيه ال�سحر واإال ف�سيبقى 

ي�ستطيع  ال  م�سطربا  متخبطا  عندنا  الوعي 

ت�سوقها  التي  ــرداءة  ال م�ستنقع  من  النهو�ص 

كثري من و�سائل االإعالم.

�سا�ص يف خاطر �سا�ص... جمتمعنا 

مايربا�ص... واالأر�ص مات�سنا�ص.. 

مازلنا مافهمنا�ص بلي احلال مرتبط 

بلي حاكم ال�سا�ص.. من يوم خدرونا 

بالواقع املعا�ص... رقدنا ومافقنا�ص.. 

وكلينا ب�سح ح�سينا رواحنا 

ما�سبعنا�ص...

عبد الهادي. ب عبد الهادي. ب

نا�سر.م

حممد. ع

متكنــت م�سالــح ال�سرطــة الق�سائيــة باأمــن واليــة 

 05 مــن  متكونــة  بع�سابــة  االإطاحــة  مــن  خن�سلــة، 

اأ�سخا�ص يتاجرون مبادة الزئبق املحظورة ا�ستعمالها،  

حيث جاءت العملية بعد ر�سد حتركات املعنيني والتي 

كانت تتخذ من اأحد املنازل بحي احل�سناوي من اجلهة 

ال�سرقية من املدينة مكانا لعملها و�سناعة هذه املادة 

اأيــن كللت العملية بتوقيــف عنا�سر املجموعة ومعهم 

الب�ساعــة  املتمثلة يف 05 قارورات مــن مادة الزئبق، 

حيــث مت حتويلهم نحو امل�سلحة املذكــورة واال�ستماع 

اإليهــم، قبل اأن يتــم مت تقدميهم اأمام قا�سي التحقيق 

ملحكمــة خن�سلــة، اأيــن اأ�ســدر يف حقهــم اأوامــر اإيداع 

اثنــني منهــم ال�سجــن وو�ســع اآخريــن حتــت الرقابة 

الق�سائية، فيما اأخلي �سبيل املتهم اخلام�ص.

ت�سبــب ا�سطــدام بــني حافلــة لنقــل امل�سافريــن من 

نــوع "ني�ســان" تعمــل علــى اخلــط "ت�ســدان حــدادة، 

فرجيــوة" و�سيــارة �سياحيــة مــن نــوع "رونــو كليــو" 

كالهمــا حتمالن ترقيــم والية ميلة وهــذا بالطريق 

الوطني رقم 77 اأ ببلدية ت�سدان حدادة والية ميلة 

يف اإ�سابــة 09 اأ�سخا�ــص باإ�سابــات خمتلفــة، ترتاوح 

اأعمــار امل�سابني بني 24 �سنــة و 68 �سنة، ومت تقدمي 

االإ�سعافــات االأولية الالزمة لهــم ونقلهم اإىل م�سلحة 

اال�ستعجــاالت بالعيــادة املتعــددة اخلدمــات ت�سدان 

حــدادة من طرف م�سالح احلماية املدنية، فيما يبقى 

�سبب احلادث جمهول.

اأوقفــت ليلــة اأول اأم�ــص، م�سالــح الــدرك مبدينــة 

عــني امليلــة بالتن�سيــق مــع نظريتهــا مبدينــة �سوق 

نعمان،  �سخ�سا يبلغ من العمر 31 �سنة ويتعلق االأمر 

بامل�سمــى)اأ،ف( بتهمــة حيــازة م�سروبــات كحوليــة 

وبيعها دون رخ�سة قانونية.

ياأتي ذلك بعد قيام م�سالح الدرك الوطني بعمليات 

مداهمة وا�سعة، م�ســت العديد من االأوكار امل�سبوهة 

واملنازل املهجورة، اأين مت حجز حوايل 700 قارورة 

خمــر مبختلف االأنواع وكمية من الكيف املعالج، على 

مــنت �سيــارة من نــوع "رونــو25" تعــود للم�ستبــه به، 

املتهــم مت عر�ســه اأول اأم�ــص على وكيــل اجلمهورية 

مبحكمة عني امليلة واأ�سدر يف حقه االأمر باالإيداع، 

ليتم الف�سل قريبا يف ق�سيته بغرفة اجلنح مبحكمة 

عني امليلة.

خن�صلة

ميلة

اأم البواقي

تفكيك ع�سابة تتاجر مبادة الزئبق

حافلة  ا�سطدام  يف  جرحى   9
ب�سيارة يف ت�سدان حدادة

حجز 700 قارورة خمر 
ب�سـوق نعمـــان
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