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مت القب�ض عليهما بعد �شكوى
 تقدمت بها املديرية
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مربـو الدواجن يتلقون �ضربة موجعة بباتنة
تكبدوا خ�سائر فادحة جراء انخفا�ض الأ�سعــار

تكبد مربو الدواجن بوالية باتنة، خالل االأ�سهر االأخيــرة خ�سائر مادية معتربة، بعد االنخفا�ض 
الكبري يف اأ�سعار اللحوم البي�ساء ب�سبب الفائ�ض الكبري يف االإنتاج خا�سة من ال�سوق املوازية 

�ص 04التي متثل اأكرث من 70 باملائة من جمموع االأ�سواق املنتجة...

اخل�صر يف �صدام ناري لبلوغ النهائي
ن�سف نهائي كاأ�ض اأمم افريقيا: اجلزائر  ـ  نيجرييا )اليوم 20:00 م�ساء(
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ريا�سة

احتاد ال�شاوية

�لأن�صار �عت�صمو� �أمام 
مقر �لد�ئرة وطالبو� 
بعودة �لإد�رة �ل�صابقة

�ص 13



عبد العايل بلحاج

احلراك اجلمهوري
ويوحدنا  القدم  كرة  توحدنا  اأن  جدا  موؤ�سف 
يف  امللحة  ورغبتنا  الوطني"  "للمنتخب  ع�سقنا 
اأن نظفر بكاأ�ص اأفريقيا وباأدوار متقدمة يف كاأ�ص 
هذا  ــول  اأق وعندما  الوطن،  يوحدنا  وال  العامل 
وحلب  للوطن  جزائري  كل  حب  يف  اأ�سكك  فل�ست 
طريقة  اأن  هو  اأق�سده  ما  لكن  للوطن،  اجلميع 
كل  يف  بع�سهم  مع  اجلزائريني  وتعامل  التفاعل 
منا�سبة ريا�سية �سعيدة لي�ص كتفاعلهم وتعاملهم 
الوطن  تعني  الــتــي  املــنــا�ــســبــات  يف  بع�سهم  مــع 
اأف�سل  الريا�سي  اجلمهور  حراك  اأن  اأي  مبا�سرة، 
بع�سهم  مع  اجلزائريني  تالحم  عن  تعبريا  واأكرث 

من احلراك ال�سعبي من اأجل "الوطن".
بانت�سارات  االحتفاالت  خالل  اأنه  هو  املالحظ 
مل   2009 منذ  الــقــدم  لــكــرة  الــوطــنــي  الــفــريــق 
الذي  بالقدر  اجلزائري  العلم  غري  رايــات  ترفع 
رفعت به يف احلراك ال�سعبي خالل حوايل ن�سف 
بق�سايا  لي�ست  الريا�سية  املنا�سبات  اأن  رغم  عام، 
اأن  يفرت�ص  كان  الــذي  الوطن  كق�سية  ح�سا�سة 
واحدة،  وق�سية  واحد  علم  حول  اجلميع  يوحد 
فكيف يح�سر العلم الوطني بقوة يف االحتفاالت 
يف  بقوة  االأخـــرى  الــرايــات  وحت�سر  الريا�سية 

ق�سية "وطن"؟
التف�سري الوحيد من وجهة نظري ال�سخ�سية هو 
اأن املنتخب الوطني هو اأكرث ما يجمع اجلزائريني 
انت�سار  حتقيق  وهــو  ووا�ــســح  ــد  واح هدفه  الأن 
احلراك  اأما  جمهور،  انت�سار  وبالتايل  "فريق" 
ال�سعبي فهدفه لي�ص موحدا واإن كان ظاهره يبدو 
طرف  من  م�ستغال  بات  ال�سعبي  فاحلراك  كذلك، 
عن  خمتلفة  اأهـــداف  له  طــرف  واأي  �سخ�ص  اأي 
اأي اأن احلراك بات و�سيلة من ال  اأهداف ال�سعب، 
و�سيلة له للظفر مبا يريد با�سم "ال�سعب"، لذلك 
رايــات  ف�سيف�ساء  ال�سعبي  احلــراك  اأ�سبح  فقد 
وف�سيف�ساء األوان وف�سيف�ساء اآراء واإيديولوجيات 
واأفكار على عك�ص حراك اجلمهور الريا�سي الذي 
ال يوؤمن �سوى باألوان موحدة وعلم موحد وفكرة 
واحد  و�سعار  االنت�سار  واحد وهو  واحدة وهدف 

وهو "ال�سعب يريد ال كوب دافريك".
ليت احلراك ال�سعبي ي�سبح كاحلراك اجلمهوري 
واألـــوان  واحــد  و�سعار  واحــد  هــدف  لنا  في�سبح 
�سعارنا  في�سبح  اجلمعات،  تعددت  واإن  موحدة 
العدل" اأيا كان  ي�سوده  "ال�سعب يريد وطنا قويا 
حتقيق  املهم  وي�سبح  املــدرب،  كان  واأيا  الالعبون 
خطة  يفر�ص  ومــن  الهدف  يحقق  من  ال  الهدف 
اللعب، وعندما يتوحد ال�سعب كما توحد اجلمهور 

فاإنه ال يهمنا اإن كان الفريق ع�سكريا اأو مدنيا.

و�ســوح بكل 

يخو�ص منتخب اجلزائراليوم االأحد ابتداء من ال�ساعة الثامنة بتوقيت اجلزائر اختبارًا �سعبًا عندما 
االأفريقية  االأمم  كاأ�ص  مب�سابقة  النهائي  ن�سف  الدور  مناف�سات  �سمن  القاهرة  با�ستاد  نيجرييا  يواجه 
الن�سور  تفوق  بعدما  اجلزائرى  لنظريه  االأ�سود"  "ال�سبح  نيجرييا  منتخب  م�سر.ويعد  يف  حاليًا  املقامة 
يف  التعادل  وحدث   4 ب  نيجرييا  فازت  8مواجهات  بني  فمن  املنتخبني.  مواجهات  تاريخ  يف  علىاالأفناك 

مبارييتني وتفوق اخل�سر يف اثنتني كذلك وكانت على هذا النحو:
 3-0 اجلزائر  ـ  نيجرييا   : نهائي  بالغو�ص   1980 مار�ص   22

2-1 نيجرييا  ـ  اجلزائر  ببنغازي:   1982 مار�ص   10
0-0 نيجرييا  ـ  اجلزائر   : ببواكي   1984 مار�ص   11

9-8 الرتجيح  ب�سربات  نيجرييا   1-1 اجلزائر  ـ  نيجرييا  بالرباط:   1988 ماي   23
5-1 نيجرييا  ـ  اجلزائر  باجلزائر   1990 مار�ص   02

1-0 نيجرييا  ـ  اجلزائر  )نهائي(.  باجلزائر   1990 مار�ص   16
1-0 اجلزائر  ـ  نيجرييا  بباماكو:   2002 جانفي   21

 .1-0 اجلزائر  ـ  نيجرييا  ببانقيال:   2010 جانفي   30

اأن  االأمريكية،  تاميز"  "نيويورك  �سحيفة  ذكرت 
ال�سخ�ص الذي عبد الطريق اأمام اخرتاع احلا�سوب 
اأم�ص  اول  ــويف،  ت املــروريــة،  والكلمات  ال�سخ�سي 
خدمة  فيه  قدم  حافل  علمي  م�سار  بعد  اجلمعة، 
كرباتو  فرناندو  اأن  امل�سدر  للب�سرية.واأورد  جليلة 
للرعاية،  دار  داخــل  عــامــا،   93 عــن  رحــل  الــذي 
الكمبيوترمن  ـــرتاع  اخ على  �ــســاعــدوا  ممــن  ــان  ك

يف  الزمنية"  بـ"امل�ساركة  يعرف  ما  تطوير  خالل 
احلو�سبة.، وهذا االأمر كان مبثابة تطور كبري، يف 
مبثابة  كرباتو  من  وجعل  املا�سي  القرن  �ستينيات 
االأطروحة  احلــديــث.ويف  ب�سكله  للكمبيوتر  اأب 
على  الراحل  ركز  الدكتوراه،  درجة  بها  نال  التي 
ت�ستدعي ح�سابات  كانت  التي  الفيزياء اجلزيئية 

كبرية تتطلب احلا�سوب.

متيزت اجلمعة الـ ـ21من احلراك ال�سعبي بامتزاج 
الوطني  املنتخب  لفوز  فكان  بال�سيا�سة  الريا�سة 
بال�سوي�ص امل�سرية على نظريه االإيفواري بركالت 
املتظاهرين  هتافات  من  االأ�سد  ن�سيب  الرتجيح 
الذين حملوا �سور اخُل�سر والعبي املنتخب الوطني 

بكل فخر واعتزاز.

الزائدة  والرطوبة  الكبرية  احلرارة  من  وبالرغم 
يــتــاأخــروا يف اخلـــروج يف  اأن اجلــزائــريــون مل  اإال 
من  تبقى  ما  ب�سقوط  فيها  طالبوا  �سلمية  م�سريات 
�سرورة  على  البوتفليقي.وللتاأكيد  النظام  رمــوز 
جت�سيد جميع املطالب ال�سعبية املرفوعة منذ 22 

فيفري املن�سرم.

هــي قيمــة العجــز املنتظر هــذه ال�ســنة، حيث اأو�ســح وزير 
املاليــة، حممد لــوكال، اأن تكاليف ال�ســندوق الوطني للتقاعد 
قد �سكلت مو�سوع متويل بقيمة 300 مليار دينار جزائري متت 
�ســبها يف �ســهر جانفي 2019، ومتويل ثان، يف الن�ســف الثاين 
مــن �ســنة 2019، عرب دفعات ح�ســب االحتياجــات احلقيقية 
لل�ســندوق، وح�ســب امل�ســوؤول، فقــد مت �ســب الدفعــة االأوىل 

املقدرة ب80 مليار دينار يف بداية جوان 2019.

بطاقة حمـــــــــراء

قال: عبد القادربن قرينة 
)رئي�س حركة البناء الوطني(
�صفقة  اأي  تعقد  مل  البناء  ..."حركة 

�صيا�صية مع النظام".
...

قلنا: يا راجــــل... ان مل تعقد 
فهي تنتظر.

auresbook

يبدو اأن وكالة �سونلغاز بباتنة اأ�سحت تكيل مبكيالني، 
فعندما يتعلق االأمر بتاأخر الزبائن يف ت�سديد الفواتري 
فاإنها ال تتوان عن توقيف العدادات وحرمان املواطنني 
من النــور والغاز اأمــا عندما يتقدم الزبون بطلب و�ســع 
عــداد يف ال�ســكنات اجلديدة على غرار �ســكنات "عدل" 
فاإن الوكالة تعمل مببداأ "اأذن من طني واأذن من عجني" 
وتتماطــل يف اال�ســتجابة للطلــب يف اأقــرب وقــت حتى 
تذيــق املواطن اأو الزبــون االأمرين يف الذهــاب واالإياب 
اإىل ومــن الوكالة، فمتى �ســتكون اخلدمة الئقة ومرنة 

مثلما يكون عليه االأمر عندما يتعلق االأمر بالفاتورة؟

دينار  مليار   2436
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عادت مظاهر التجارة الفو�سوية لتعم العديد من اأحياء مدينة باتنة مت�سببة يف اختناقات 
مرورية، يحدث ذلك وال�سلطات املحلية تتفرج وكاأن االمر ال يعنيها.

ال�سورة من حي ال�سهداء باتنة

مل يكن احلادي ع�سر من �سهر مار�ص املا�سي �ساهدا 
فقط على نقطة "االنعطاف "التاريخية التي خرج خاللها 

الرئي�ص بوتفليقة معلنا عن تخليه عن فكرة "العهدة 
اخلام�سة" وبكونه من االأ�سا�ص مل ينو الرت�سح واإمنا ملّح 

لوجود "�سياتني" فوق اللزوم والعادة و"بوتفليقيني" اأكرث 
من بوتفليقة نف�سه.. اعتقدوا اأنهم يقدمون له خدمة 

جليلة برت�سيحه..الإميانهم بقدا�سة "الكادر" واأن الدولة 
"تزول بزوال الرجال" واأنهم يبايعونه وير�سحونه حتى لو 

انتقل "اإىل رحمة ربه" و"يلعن بو يل ما يحبهم�ص".. لكن 
من احلب ما قتل وجرت االأعا�سري مبا ال ت�ستهي "ال�ساعقة" 

التي كانت �سببا يف ا�ستفاقة اجلماهري "اللي اّداها الزّف" 
وقد خرجت عن بكرة اأبيها للتعبري  عن انت�سارهم يف حرب 

"اأبا �سفيان" كان ماكرا فخرج عن  "الَهْرَدِة اخلام�سة"..لكن 
اأتباع الدين اجلديد و�سرخ بوجههم "ماكان�ص منها.. يتنحاو 

قاع".. وهنالك انتبه "الغا�سي" اإىل كونه "هازو الواد وهو 
يقول العام �سابة".. واإمنا كان احلادي ع�سر من �سهر مار�ص 

يوما تاأريخيا "ل�سعار "يتنحاو قاع" احلا�سم..
وجاءت اجلمعة الرابعة من احلراك رافعة راية " 

يتنحاو قاع " التي حتولت فيما بعد اإىل �سعار دائم ومطلب 
�سعبي ال رجوع عنه بكون التغيري  يجب اأن يكون جذريا 

ومن " القاع " والتي تعني بلغتنا العامية اأق�سى العمق من 
الدولة "العميقة"..ويبدو اأن فكرة ال�سعار مل ترث اجلماهري 

الراف�سة والغا�سبة ومل توؤيد طموحاتهم فقط، واإمنا 
جتاوزتهم بالتاأثري عن "اأ�سحاب القرار" الذين اأعلنوا عن 

مو�سم "ح�ساد" ا�ستثنائي �سقطت فيه روؤو�ص كانت تبدو 
قبل اأ�سهر لي�ست بالبعيدة، "بعيدة" املنال وامل�سا�ص لكن 

اأمام  طويال  ت�سمد  "جتريهم" مل  كانت  "احل�سانة" التي 
واخليانات  واملوؤامرات  الكبرية  الثقيلة" والق�سايا  "امللفات 

التي اأذهلت اجلميع "ل�سناعتها"..
لي�ص من قبيل ال�سدفة اأن ياأتي هذا ال�ساب الثالثيني 
الذي رغم ذلك "هرم من اأجل هذه اللحظة التاريخية" 

ليقول كلمته " يتنحاو قاع "..ومن كان يعتقد اأن كلمة 
عابرة ل�ساب ناقم عن االأو�ساع تتحول الأمر "�سيادي" رفيع 

امل�ستوى بت�سفية روؤو�ص الف�ساد واملف�سدين الذين عاثوا 
يف وطننا وخدموا اأجندات خارجية وم�سالح �سخ�سية.. 

�ساربني الوطن واملواطن عر�ص "اخليانة العظمى"..
كلمة واحدة جمعت املاليني واختزلت مقاالت و عرائ�ص 

ومطالب فكانت "�سعار املرحلة" حتى "يتنحاو قاع" ويبدو 
اأنها �ستكون العبارة االأكرث تاأثريا وتداوال وحكمة يف 

اأجندات اجلزائريني ملرحلة ما بعد " يتنحاو قاع".
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�سمن  مــتــاأخــرة  مـــراكـــز  يف  ـــر  اجلـــزائ حــلــت 
 207 �سمل  االإنــرتنــت  ل�سرعة  دويل  ت�سنيف 
ت�سدرتها   ،2019 ل�سنة  الــعــامل  عــرب  دولـــة 
ك�سف  مــا  وحــ�ــســب  وتذيلتهااليمن.  ــوان  ــاي ت
cable."موقع ن�سره  ــذي  ال الت�سنيف،  عنه 
يف  جاءت  اجلزائر  فاإن  co.uk"الربيطاين، 

املركز الرابع مغاربًياواملركز 182 على ال�سعيد 
 1.37 فيها  النت  �سرعة  تبلغ  بحيث  العاملي، 
ــالزم  ال الــوقــت  الثانية.وي�سل  يف  ميغابايت 
يف  جيغابايت   5 حجمه  يبلغ  فيلم  لتحميل 
ع�ســــرة  وت�سع  �ساعــــــــات  ثماين  اإىل  اجلزائر 

دقيقة وت�سع واأربعني ثانية.

.

�سماح خميلي



كاأ�س اأمم افريقيا:

�لفرجة و�لفرحة يف �جلز�ئر 
و�لهلع و�خلوف يف فرن�صا

�إحد�ث م�صلحة مركزية 
لل�صرطة �لق�صائية لأمن �جلي�ش

اأكد وزير املالية، حممد لوكال اأن اللجوء اإىل التمويل غري التقليدي، الذي اعتمدته اجلزائر منذ نهاية �سنة 2017 ملواجهة تراجع 
ال�سيولة البنكية ب�سبب انهيار اأ�سعار النفط، قد"مت جتميده"لل�سنة 2019، غري اأنه �سيبقى كاآلية متويل �ساحلة اإىل غاية �سنة 2022. 

التقليدي  غري  ان"التمويل  قائال  الوزير  و�سرح 
مت  قد    2019 اجلارية  املالية  لل�سنة  بالن�سبة 
جتميده، غري اأنه �سيبقى اأداة مهمة وغري ح�سرية 

لتمويل اخلزينة اإىل غاية �سنة 2022".
قرار"التعليق  اأن  ل��وك��ال  ذك��ر  ال�����س��اأن،  ه��ذا  يف 
الذي  التمويل،  من  النمط  هذا  اىل  املوؤقت"للجوء 
مت  قد  النقود"،  "طباعة  با�سم  ع��ادة  اإليه  ي�سار 
يونيو   26 بتاريخ  للحكومة  اجتماع  خالل  اتخاذه 

الفارط.
يذكر ان التمويل غري التقليدي الذي مت تطبيقه 
بعد تعديل لقانون النقد والقر�ص ي�سمح للخزينة 
اجلزائر،  بنك  من  مبا�سرة  باال�ستدانة  العمومية 
خم�ص  مدتها  انتقالية  لفرتة  برجمته  متت  قد 
�سنوات )2017-2022( وهي فرتة كان من املقرر 

اأن يتم خاللها"جت�سيد اإ�سالحات هيكلية هامة". 
اأن ت�سد  اأن"احلكومة قررت  املالية  واأو�سح  وزير 
من  اللجوء  دون   2019 ل�سنة  التمويل  حاجيات 
�سيبقى  ال��ذي  التقليدي  غري  التمويل  اىل  جديد 
ثابتا عند م�ستواه ل�سهر يناير 2019، اأي يف حدود 

جزائري". دينار  مليار   6.553،2
بر�سم  التمويل  بحاجيات  بالتكفل  يتعلق  وفيما 
انطالقا  �سيتم  اأن��ه  لوكال  اأف��اد  اجل��اري��ة،  ال�سنة 
ت�ساف  ال�����س��وق،  يف  متوفرة  بديلة"،  من"موارد 
م�ستمر  تر�سيد  على  ترتكز  مالية  �سيا�سة  اإليها 

للواردات. 
واأو�سح لوكال اأنه من اأ�سل 2ر6.553 مليار دينار 
�سخ  مت  التقليدي،  غري  التمويل  اإطار  يف  امل�سخرة 
حوايل 5.500 مليار دينار يف االقت�ساد، وبالتايل 
 1.000 ح��وايل  قيمة  "تبقت  ال��وزي��ر-  -ي�سيف 
مليار دينار م�سخرة منذ 18 يناير 2019 �ستوجه 
لتمويل جزء من عجز خزينة الدولة بر�سم ال�سنة 

املالية اجلارية".

ت�سبب  التي  احل���ادة  املالية  االأزم���ة  وانعك�ست 
من  ال��ن��ف��ط  اأ���س��ع��ار  يف  ال��ك��ب��ري  االن��خ��ف��ا���ص  فيها 
�سهر  يف  االإي��رادات  �سبط  �سندوق  ا�ستنفاذ  خالل 
دينار  مليار   1.400 وت�سجيل  فرباير2017 

تاأخريات الدفع يف نهاية 2017.
مليار   570 قيمة  باإحت�ساب  اأنه  الوزير  واأو�سح 
عجز  تغطية  بلغت   2017 يف  امل�سخرة  دي��ن��ار 
 1.470 التقليدي  غري  التمويل  اإطار  يف  اخلزينة 

مليار دينار يف نهاية 2018.
اال�ستدانة  اأن  الوزير،  اأف��اد  نف�سه،  ال�سياق  ويف 
لكن  ل��ل��ج��زائ��ر،  اأول���وي���ة  ت�سكل  ال  اخل��ارج��ي��ة 
ذات  هيكلية  م�ساريع  لتمويل  اليها  اللجوء  ميكن 

مردودية.
اإىل  ال��ل��ج��وء  اأن اح��ت��م��ال  امل��ال��ي��ة  وي���رى وزي���ر 
اإجراءات  اىل  يتطلب"اخل�سوع  اخلارجي  التمويل 
ا�ستثنائية تتعلق باملدة الزمنية ويف اطار قرو�ص 

مطابقة ل�سروط تف�سيلية وموجهة".

لوكال  املالية، حممد  اأكد وزير  بالذكر،  واجلدير 
اأن الدولة اتخذت التدابري الالزمة التي من �سانها 
احلفاظ على اأداة االنتاج ومنا�سب عمل املوؤ�س�سات 
االقت�سادية التي �سجن مالكيها لتورطهم يف ق�سايا 

الف�ساد وغريها.
م�ستوى  على  العمل  يتم  ان��ه  ال��وزي��ر  واأو���س��ح 
احلكومة من اأجل اخلروج بحلول ق�سائية متعلقة 
بهذه املوؤ�س�سات، موؤكدا اأنه �سيتم احلفاظ على اأداة 

االنتاج ومنا�سب ال�سغل.
ميكن  ال  ال��ت��ي   - احلكومة  ف��ان  ال��وزي��ر  وح�سب 
ال�ساحة  يف  يحدث  ملا  نظرا  �سلبية  ت�سل  اأن  لها 
اأجل  من  حفظ   جهاز  و�سع  قررت   - االقت�سادية 
من  ا�سطرابات  ح��دوث  امكانية  ح��ول  التحذير 
االأعمال  ومناخ  واالإنتاج  العمل  على  التاأثري  �ساأنها 
ب�سفة عامة يف اجلزائر، هذا ويتم مراقبة جهاز 
ت�سري  القطاعات  متعددة  جلنة  طرف  من  احلفظ 

حتت ا�سراف وزارة املالية.

اأك�������������د وزي��������ر 
ال�سابق  االت�سال 
عبد العزيز رحابي 
اأن  ال�سبت  اأم�����ص 
ال�سبيل  هو  احلوار 
تكلفة  "االأقل 
واالأق�سر" لت�سوية 
ال�سيا�سية  االأزم��ة 
م�سريا  اجلزائر  يف 
اإىل اأن االنتخابات 

بتج�سيد  الكفيلة  وح��ده��ا  ه��ي 
االإرادة ال�سعبية.

حوار  يف  رح��اب��ي  ال�سيد  واأو���س��ح 
الدولية،  فرن�سا  اإذاع��ة  به  خ�ص 
االأق���ل  احل���ل  يبقى  "احلوار  اأن 
اأزم��ة  لت�سوية  واالأق�����س��ر  تكلفة 
اأن  مثل التي نعي�سها اليوم" معتربا 
االإجراءات  لو�سع  حان  قد  الوقت 
الوطنية  ال��ن��دوة  خ��الل  امل�سطرة 
االنتخابات  نحو  للتوجه  للحوار 

الرئا�سية. 
املنتدى  ت�سيري  هيئة  من�سق  وقال 
جديرة  وحدها  "االنتخابات  اإن 
بتج�سيد االإرادة ال�سعبية" معتربا 
هو  لي�ص  ال�سيا�سي  "االتفاق  اأن 
الذي �سيعك�ص اإرادة اجلزائريني".

"فراغ  يف  البلد  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
"االن�سداد  واأن  يتفاقم"  د�ستوري 

ال�سيا�سي يتزايد يوما بعد يوم".
واع������ت������رب ال�������س���ي���د رح����اب����ي 
ال��رئ��ا���س��ي��ة  االن���ت���خ���اب���ات  اأن 
مالئم  م��ن��اخ  ت�ستدعي"وجود 
اأ�سواتهم  باأن  اجلزائريني  واقتناع 
اقتناعهم  وك��ذا  منهم  ت�سرق  ل��ن 
ب�سفافية ونزاهة االقرتاع" م�سريا 

اإىل اأن هذا "غري موجود حاليا".
واأ�سار اإىل وجود مبادرات "قوية" 
اعترب  الف�ساد  مكافحة  جم��ال  يف 
الف�ساد  مكافحة  اأن  رحابي  ال�سيد 

 " حلقيقية ا "
عندما  "�ستتحقق 
ي����ت����غ����ري ن����ظ����ام 

احلكم".
يتعلق  وف���ي���م���ا 
ب�����االأر������س�����ي�����ة 
امل���ن���ب���ث���ق���ة ع��ن 
الوطني  امل��ن��ت��دى  
ل���ل���ح���وار، اأ����س���ار 
ال�سيد عبد العزيز 
"خا�سة  مقاومات  لوجود  رحابي 
هناك  ب���اأن  م�سيفا  باالإدارات"، 
م�سالح  ل��وج��ود  للتغيري  م��ق��اوم��ة 

م�ستها دينامكية التغيري هذه. 
واأك�����د ال�����س��ي��د رح���اب���ي يف ه��ذا 
ولد  "قد  احلراك  اأن  قائال  االإطار 
لدينا نوعا من طلب جد كبري على 
قال،  كما  بينها  م��ن   ال�سفافية" 
والتي  الف�ساد  بخ�سو�ص  ال�سعارات 

غالبا ما تعود خالل امل�سريات.
يقول  رح��اب��ي  ال�سيد  وا�سرت�سل 
مراقبة  اجل���زائ���ري���ون  "يريد 
دراية  الوطنية وهم على  الرثوات 
اإال يف  يت�سنى  ل��ن  االأم���ر  ه��ذا  ب��ان 
وعدالة  دمي��ق��راط��ي،  نظام  كنف 
ت�سعى  �سيا�سية  واإرادة  م�ستقلة 
ال�ساأن  ه��ذا  يف  م��ربزا   للتجديد"، 
طاملا  ال  ال�سيا�سية  "االإرادة  اأن 
مكافحة   جم��ال  يف  �سعيفة  كانت 

الف�ساد".
ال�سابق  االت�سال  وزير  اأعرب  كما 
ع���ن اإع��ج��اب��ه ب��ال�����س��ب��اب ال��ذي��ن 
�ساركوا يف املنتدى الذين اأبانوا عن 
اأ�سغال  خالل  �سيا�سي  ووع��ي  ن�سح 
"االأمر  بالقول  م�سيفا  امل��ن��ت��دى، 
اأ�سا�سا  تتعلق  فمطالبهم  مذهل. 
وا�سحة  مطالب  وهي  بال�سيا�سية، 

ومرتبة ومعرب عنها ب�سكل جيد. 

احلريات،  طالئع  حزب  رئي�ص  دعا 
ندوة  يف  امل�ساركني  فلي�ص،  بن  علي 
امل��ع��ار���س��ة االأ���س��ب��وع امل��ا���س��ي اإىل 
����س���رورة جت����اوز ج��م��ي��ع اخل��الف��ات 
حل  اإىل  للو�سول  حت�سبا  ال�سيا�سية، 
اأزمتها  من  اجلزائر  ُيخرج  حقيقي 

ال�سيا�سية.
فيديو  خ����الل  ف��ل��ي�����ص  ب���ن  وق����ال 
اأنه  الرئي�سية  �سفحته  على  ن�سره 
ال�ساحة  ت�سهد  اأن  الطبيعي  م��ن 
املبادرات  يف  ث��راء  ه��ذا  ال�سيا�سية 
واخلطوات من قبل خمتلف الفاعلني 
يف ال�ساحة حاليا و�سدد املتحدث باأن 
خمرجا  تقرتح  البنيان  عني  وثيقة 
التي  ال�سيا�سية  االأزمة  من  للجزائر 
تعي�سها خ�سو�سا بعد بداية احلراك 

ال�سعبي يف 22 فيفري املن�سرم.
احلكومة  رئ��ي�����ص  ك���ان  ل���الإ����س���ارة 
عرب  ق��د  فلي�ص  ب��ن  ع��ل��ي  ال�����س��اب��ق 
رئي�ص  خ��ط��اب  مل�سمون  دع��م��ه  ع��ن 
ع�سية  �سالح  بن  القادر  عبد  الدولة 
الوطنية  ال�سيادة  ا���س��رتج��اع  عيد 
ال�سيا�سية  االأزم���ة  ح��ل  بخ�سو�ص 
وقف  منذ  البالد  فيها  تتخبط  التي 
للرئي�ص  اخلام�سة  ال��ع��ه��دة  ق��ط��ار 

املخلوع عبد العزيز بوتفليقة.
اأنه بغياب حرية  واعترب بن فلي�ص 
الدميقراطية،  بناء  ميكن  التعبريال 
هو  احل�����وار  ف�����س��اءات  ت��ع��دد  واأن 
الوحيد الذي ي�سون حرية التعبري. 
واأن  ال�سعب  بيد  احلكم  اأن  م��وؤك��دا 

الكلمة االأوىل واالأخرية تعود اإليه.

امل�ستقبل  جبهة  حزب  رئي�ص  اعترب 
هو  ح��زب��ه  اأن  بلعيد،  ال��ع��زي��ز  عبد 
ال�سجاعة  ل���ه  ك��ان��ت  م���ن  ال��وح��ي��د 
االأزمة  حلل  الد�ستوري  امل�سعى  لدعم 
وهو   ،102 امل��ادة  بتطبيق  واملطالبة 
ما طالبت به املوؤ�س�سة الع�سكرية فيما 
بعد، وقال بلعيد يف خطاب له بوالية 
عن  باأفكاره  م�ستقل  حزبه  اإن  قاملة 
لي�ست  ومواقفه  ط��رف،  اأو  جهة  اأي 
باجلزائر،  بل  باالأ�سخا�ص  مربوطة 
كما اعترب بلعيد اأن اال�ستقرار منبعه 
ال�سعبي  ال��وط��ن��ي  اجلي�ص  موؤ�س�سة 
اخلارج،  من  املمولة  اللوبيهات  ولي�ص 
االنتقالية  املرحلة  اإىل  وال��داع��ي��ة 
بالتخلي  املتعلق  طرحهم  اأن  معتربا 
عن رئي�ص الدولة عبد القادر بن �سالح 
الد�ستورية  بال�سرعية  يحظى  الذي 
والبحث عن بدائل له من ال�سارع غري 
ال�سندوق،  على  امل��رور  دون  معقول، 

ودميقراطية  �سرعية  تكون  اأن  نافيا 
دون انتخابات.

ما  حتديد  اإىل  ه��وؤالء  بلعيد   ودع��ا 
الوطنية  بال�سخ�سيات  يق�سدونه 
ميكن  كان  �سابق  وقت  يف  انه  معتربا 
الذين  املجاهدين  اأ�سماء  اخت�ساره يف 
ولكن  اجل��م��ي��ع  ب���اح���رتام  ي��ح��ظ��ون 
اإال  ا�سم  اأي  يف  الف�سل  ميكن  ال  اليوم 
وال�سندوق،  االنتخابية  االآلية  عرب 
من  االأ���س��خ��ا���ص  بع�ص  ع��ن  مت�سائال 
يدعون اأنهم ممثلو احلراك يف الربيد 
املركزي والعا�سمة، طارحا �سوؤاال عن 

اأين هم �سخ�سيات الواليات االأخرى.
لكل  منفتح  حزبه  اأن  بلعيد  واأو�سح 
االأك���رث  وان احل���ل  دع����وات احل����وار 
احل��وار  دع��وة  اإىل  امل�سي  هو  جدية 
عبد  ال��دول��ة  رئي�ص  اإليها  دع��ا  التي 
القادر بن �سالح من اجل الو�سول اإىل 

�سلطة م�ستقلة لتنظيم االنتخابات.
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�ست  و�سع  االول،  الوزير  م�سالح  مع  بالتن�سيق  ال�سعبي،  الوطني  للجي�ص  العليا  القيادة  قررت 
العا�سمة  التنقل اىل  يف  الراغبني  املنا�سرين اجلزائريني  طائرات ع�سكرية حتت ت�سرف   )6(
امل�سرية، القاهرة، لت�سجيع ودعم الفريق الوطني لكرة القدم اإثر تاأهله اىل الدور ن�سف النهائي 

لكاأ�ص اأمم افريقيا، ح�سب ما افاد به اليوم ال�سبت بيان لوزارة الدفاع الوطني.
"على اثر التاأهل امل�ستحق للفريق الوطني لكرة القدم اىل الدور ن�سف  اأو�سح ذات امل�سدر اأنه 
الوطني  للجي�ص  العليا  القيادة  قررت  النهائية،  للمباراة  وحت�سبا  اإفريقيا،  اأمم  لكا�ص  النهائي 
�ستة  لفائدة  ع�سكرية  نقل  طائرات   )06( �ست  تخ�سي�ص  االأول،  الوزير  مع  بالتن�سيق  ال�سعبي، 
الوطني وحتفيزهم على  الفريق  اأ�سبال  وت�سجيع  اأجل دعم  من  منا�سر جزائري  مائة )600( 

الفوز بهذا اللقب القاري الهام".
االزلية  والو�سائج  املتينة  الروابط  من  وانطالقا  ال�سعبي،  الوطني  "اجلي�ص  اأن  البيان  واأ�ساف 
التي تربطه مع ال�سعب، ونزوال عند رغبة �سريحة كبرية من فئة ال�سباب حل�سور هذه املقابلة 
التاريخية، اأبى اإال اأن يكون يف املوعد دائما اىل جانب اخوانه املواطنني، ويف م�ستوى امل�سوار النري 
الذي خا�سه الفريق الوطني لكرة القدم منذ بداية هذه التظاهرة الريا�سية القارية املتميزة.

وخا�سة  ال��ف��رن�����س��ي��ني  ي��ج��ت��اح  ك��ب��ري  رع���ب 
اليمني املتطرف ع�سية املقابلة امل�سريية التي 
يرتقب اأن جتمع اجلزائر بالعمالق النيجريي 
يف  االأح��د  غدا  القاهرة،  امل�سرية  بالعا�سمة 
االأمم  كاأ�ص  من  النهائي  الن�سف  ال��دور  اإط��ار 
االإفريقية، وخا�سة بعد تزامنها مع احتفاالت 
كل  من  يوليو   14 الوطني  بيومهم  الفرن�سيني 

�سنة.
الفرن�سيون منق�سمون بني مهون من االأحداث 
اأعقب تاأهل اجلزائر على الربع النهائي  التي 
على ح�ساب فيلة �ساحل العاج، وبني منتقد لها 
ومطالب مبنعها ومنع رف�ص رفع العلم الوطني 
يف االحتفاليات املرتقبة يف حال تاأهل الفريق 

الوطني للدور النهائي.
من  اجلزائريني  ملنع  ي�سحن  املتطرف  اليمني 
التقليدي  الي�سار  يدعو  حني  يف  االحتفال، 
ممثال يف احلزب اال�سرتاكي، اإىل عدم ت�سخيم 
و�سعها  يف  االحتفاليات  ه��ذه  وو�سع  االأم���ور 
�سعب  جلالية  فرحة  باعتبارها  الطبيعي، 
كغريه  لالنك�سارات  ويحزن  لالنت�سارات  يفرح 

من �سعوب العامل.
حبهم  اأن  االأل��ف  للمرة  يوؤكدون  الي�ساريون 
الت�سييق  ع��رب  ب��ال�����س��رورة  مي��ر  ال  ل��ب��الده��م 
اجلالية  راأ�سها  وعلى  االأخ��رى  اجلاليات  على 
اجلزائرية، وقد اأكدت هذه املقاربة الناطقة 
عندما  الفرن�سي،  اال�سرتاكي  احل��زب  با�سم 
باري�ص  يف  حدثت  التي  التجاوزات  اأن  اأك��دت 
و�سهدت بع�ص االأحداث املوؤ�سفة، ال ميكن اإلقاء 
رد  يف  وذلك  بعينها،  جالية  على  فيها  الالئمة 
للجالية  وجهت  التي  االتهامات  على  مبا�سر 
االأع���الم  ب��رف��ع  احتفلت  ال��ت��ي  اجل��زائ��ري��ة، 

الوطنية.
اأفحمت منتقديها عندما  امل�سوؤولة الفرن�سية 
اإن هناك رايات اأخرى رفعت يف باري�ص،  قالت 
علم  بينها  م��ن  االأح����داث،  تلك  وقعت  حيث 
يف  توجد  عرقية  اأقلية  وهي  “الربوتون”، 
عا�سمتها  التي  لفرن�سا  الغربي  ال�سمال  اأق�سى 
غرار  على  انف�سالية،  مطالب  ولها  برا�ست، 

�سكان جزيرة كور�سيكا بجنوب �سرق فرن�سا.

ت�سمن العدد االأخري من اجلريدة الر�سمية مر�سوما رئا�سيا يتم مبوجبه اإحداث م�سلحة مركزية 
الق�ساء  اخت�سا�ص  من  هي  التي  اجلرائم  يف  بالبحث  مكلفة  اجلي�ص،  الأمن  الق�سائية  لل�سرطة 

الع�سكري وتلك التي مت�ص باأمن الدولة.
يف  بها  املعمول  التنظيمية  لالأحكام  طبقا  يعني  �سام  �سابط  يديرها  التي  امل�سلحة  هذه  وتكلف 
الع�سكري  الق�ساء  اخت�سا�ص  من  هي  التي  اجلرائم  يف  واملعاينة  الوطني"بالبحث  الدفاع  وزارة 

واجلرائم التي مت�ص باأمن الدولة"، يو�سح املر�سوم.
ومتار�ص ن�ساطات هذه امل�سلحة التي لها هياكل لل�سرطة الق�سائية على م�ستوى املركزي واجلهوي 
واملحلي، وفقا لالأحكام املن�سو�ص عليها يف قانون الق�ساء الع�سكري وقانون االإجراءات اجلزائية، 

وحتدد مهام امل�سلحة وتنظيم مكونات هياكلها، مبوجب قرارات من وزير الدفاع.

�جلز�ئر جتمد �آلية �لتمويل غري �لتقليدي �ملعتمدة منذ نهاية 2017

�حلو�ر هو �ل�صبيل �لأقل تكلفة 
و�لأق�صر لت�صوية �لأزمة

بن فلي�ش يدعو �ملعار�صة 
�إىل جتاوز خالفاتها �ل�صيا�صية

�حلر�ك ل يقت�صر فقط
 على �لربيد �ملركزي

تخ�صي�ش 6 طائر�ت ع�صكرية
 لنقل �ملنا�صرين �إىل �لقاهرة
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ق. و
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ق. و



تكبدوا خ�سائر فادحة جراء انخفا�ض الأ�سعــار

العمليــة اأ�سرف عليها وزير التجارة

�سكنات دون �سبكات مياه وكهرباء و�سرف �سحي

حملة نظافة وا�سعة �سملت ُجل البلديات الولية 

اخلمي�ص  ن�سب،  حريق  ت�سبب 
الفالحني  تكبد  يف  املــنــ�ــســرم، 
مبنطقة  معتربة  مادية  خ�سائر 
التابعة  جرمة  ببلدية  عرعور 
وح�سبما  املعذر،  لدائرة  اإقليميا 
علم من م�سالح احلماية املدنية، 
اإتــالف  االأخـــري  هــذا  خلف  فقد 
املح�سود،  ال�سعري  من  هكتار   38
�ست رزم من التنب، واثنان هكتار 
ــة، وحــــوايل  ــس ــ� ــاب حــ�ــســائــ�ــص ي
28هكتار ح�سائد غري حم�سودة 
ذاتــه  ال�سياق  ويف  الــقــمــح،  مــن 

اإمكانيات  امل�سالح  ذات  �سخرت 
باال�ستعانة  وبــ�ــســريــة  مــاديــة 
من  لكل  التابعة  االإطفاء  بفرق 
ــذر، �ــســريــانــة، عني  ــع جــرمــة، امل
الرئي�سية  والـــوحـــدة  ــوت  ــاق ي
لعملية  جـــنـــدت   كــمــا  بــاتــنــة، 
خمتلف  من  بعون   23 االإطــفــاء 
من  تدخل  اآليات  الرتب،خم�ص 
واالأوزان  التخ�س�سات  خمتلف 
و�سيارتي اإ�سعاف الإخماد احلريق 
اإطفائه  عملية  ا�ستمرت  الــذي 

خم�ص �ساعات ون�سف كاملة.

احلرائق تاأتي على
املحا�صيل من  هكتار   60 املهني  املــجــلــ�ــص  ــ�ــص  ــي رئ ـــــد  واأك

بباتنة  الدواجن  ل�سعبة  امل�سرتك 
الو�سعية  اأن  علي"،  �سايبة  "بن 
ال�سعبة  تعي�سها  التي  الكارثية 
انهيار  يف  ت�سبب  الفائ�ص  نتيجة 
واملقدرة  اال�ستهالك  بي�ص  اأ�سعار 
املكون  البي�ص  لطقم  دينار  بـ180 
تكلفة  اأن  العلم  مع  بي�سة   30 من 
اأما  دينار،   230 بـ  تقدر  اإنتاجها 
فيما يخ�ص اأ�سعار اللحوم البي�ساء 
دينار   130 �سعرها  بلغ  فقد  التي 
اأن  حــني  يف  الــواحــد  للكيلوغرام 
دينار   170 تتعدى  اإنتاجها  تكلفة 

للكيلوغرام.
هذه  اأن  املــتــحــدث  ذات  وحــ�ــســب 
اخل�سائر �ستوؤدي حتما اإىل العزوف 
عن مزاولة الن�ساط مما يعني نق�ص 
وعليه  االأ�سعار،  والتهاب  املنتوج 
العديد  و�سع  اإىل  املجل�ص  ا�سطر 
مــن احلــلــول لــلــخــروج مــن االأزمـــة 
ا�سترياد  وتنظيم  �سبط  غرار  على 
حاجيات  ح�سب  الــدواجــن  اأمهات 
ال�سوق الوطنية خا�سة واأن والية 
باتنة حتتل املرتبة االأوىل وطنيا 
اإنتاج  يف  والثانية  البي�ص  اإنتاج  يف 

اللحوم البي�ساء.
اإ�سافة توجيه وت�سجيع اال�ستثمار 

ال�سناعية  املـــذابـــح  جمــــال  يف 
ال�سناعات  وحتى  التربيد  وغرف 
امت�سا�ص  بــهــدف  الــتــحــويــلــيــة 
دعم  و�سرورة  االإنتاج  يف  الفائ�ص 
وتطوير  ع�سرنة  ــار  اإط يف  املربي 
الدواجن  تربية  ومعدات  ح�سائر 
تكلفة  وخف�ص  املـــردود  لتح�سني 
االإنتاج، ت�سجيع الت�سدير وتنظيم 
ن�ساط املربني عن طريق انخراطهم 
اخلا�سة  الفالحية  التعاونيات  يف 

جانب  اإىل  الــــدواجــــن  بــرتبــيــة 
على  املفرو�سة  ال�سرائب  اإلــغــاء 
للنظام  اخلا�سعني  الدواجن  مربي 
الفالحي لت�سجيع الن�ساط يف اإطار 

نظامي.
غرفة  اأن  اإىل  ـــارة  االإ�ـــس جتـــدر 
االأ�سبوع  نهاية  احت�سنت  الفالحة 
املهني  املجل�ص  اجــتــمــاع  املــا�ــســي 
لوالية  الدواجن  ل�سعبة  امل�سرتك 
باتنة بح�سور االأمني العام لغرفة 

امل�سالح  مديرية  وممثل  الفالحة 
البيطري  واملــفــتــ�ــص  الــفــالحــيــة 
املجل�ص  اأعــ�ــســاء  ـــذا  وك لــلــواليــة 
واأي�سا مربي الدواجن من الفالحني 
كدفرت  االأعـــمـــال  جـــول  ملناق�سة 
ال�سروط املتعلق با�سترياد �سي�سان 
املعدة  الالحمة  الدواجن  واأمهات 
من طرف وزارة الفالحة والتنمية 

الريفية بالتن�سيق مع املجل�ص.

ال�سكنات  من  العديد  تــزال  وال 
تفتقر  املــنــطــقــة  مــ�ــســتــوى  عــلــى 
لــلــربــط مبــخــتــلــف الــ�ــســبــكــات 
اأغلبهم  التحق  حيث  احليويـة، 
�سروط  ــى  اأدن اإىل  تفتقر  ب�سقق 
�ساقت  اأن  بعد  مكرهني  احلــيــاة 
م�سكن  اإيـــجـــاد  يف  الــ�ــســبــل  بــهــم 
امللتحقني  عــدد  ليبقى  يــوؤويــهــم، 
بهذا احلي يف تزايد نتيجة عدم 
قدرة الغالبية منهم على ت�سديد 
و�سقق  م�ساكن  ا�ستئجار  حقوق 
تتجاوز   التي  واأبناءهم  الأ�سرهم 

جزائري. دينار  األف   15
بع�ص ال�سكان من الذين يئ�سوا من 
املحلية  ال�سلطات  منا�سدة  كرثة 
التقليدية  احلــلــول  اإىل  ـــاأوا  جل
ال�سبكات،  مبختلف  الــربــط  يف 
ب�سهاريج  البع�ص  ا�ستعان  حيث 

بــ�ــســعــات كــبــرية و�ــســعــوهــا فــوق 
اأ�سطح منازلهم بغية التزود مبياه 
ربط  بعمليات  قاموا  كما  ال�سرب 
وخطوط  بكوابل  امل�ساكن  هــذه 
كهربائية من م�ساكن على قارعة 

ــــزدوج الــرابــط بني  الــطــريــق امل
رغم  وتـــازولـــت،  باتنة  بلديتي 
خطورة  مــن  ذلــك  ي�سكله  قــد  مــا 

كبرية.
ويرغب ال�سكان ح�سب عدد منهم 

الوالئية  ال�سلطات  تلتفت  اأن  يف 
اأهمية  وتعطي  جديد  من  اإليهم 
كما  املــطــروحــة،  الن�سغاالتهم 
يرون اأنه ال وجود لعوائق متنع من 
مبختلف  ربط  عمليات  تخ�سي�ص 
ال�سبكات وهذا املكان هو بعيد كل 
التي  ال�سراعات  تلك  عن  البعد 
تعرفها مناطق متواجدة بعدد من 
البلديات تكون يف �سكل اعرتا�سات 
اأنابيب  مترير  يرف�سون  مواطنني 
ال�سرف ال�سحي  اأو  املياه  ل�سبكات 
اأرا�سيهم  على  اأعــمــدة  ن�سب  اأو 
وهو م�سكل غري مطروح ب�سبب اأن 
معظم االأرا�سي التي �سيدت عليها 
عائلة  الأفــراد  هي  ال�سكنات  تلك 
معروفة وعريقة بالوالية  وجل 
بلديتي  بني  بيعت  التي  االأرا�سي 

باتنة.

نهاية  ــة،  ــن ــات ب ــــة  والي ــهــدت  �ــس
لت�سدير  عملية  ثــاين  االأ�ــســبــوع، 
ليبيا  دولــة  نحو  "ال�سرياميك" 
اخلزف  اإنتاج  وحــدة  من  انطالقا 
الكائن  ديكور"  "�ص.ذ.م.م.�سريام 
تـــازولـــت، بعد  مــقــرهــا بــطــريــق 
اأ�سهر  قــبــل  �سهدتها  الــتــي  تــلــك 
االأردنية  اململكة  الوجهة  وكانت 

الها�سمية.
ــي اأعـــطـــى اإ�ـــســـارة  ــت الــعــمــلــيــة ال
"�سعيد  التجارة  ــر  وزي انطالقها 
للوالية،  ــه  ــارت زي خــالل  جالب" 
اأخرى  بعمليات  تتبع  اأن  ُيرتقب 

مماثلة نحو دولة موريطانيا، حيث 
�سهريا  حاوية   31 ت�سدير  �سيتم 

من ال�سرياميك "نوعية اأوىل".
اأي�سا  الزيارة  خالل  وفق  الوزير 
على �سوق اجلملة للخ�سر والفواكه 
امل�سري من طرف ال�سركة االأورا�سية، 
اأنه  خا�سة  كثريا  به  اأ�ساد  حيث 
ويف  بامتياز  رائد  ا�ستثماري  قطبا 
واالخت�سا�سات،  املــجــاالت  �ستى 
دعم  يف  كبري  ب�سكل  �ساهمت  كما 
وتغطية ال�سوق املحلية والوطنية 

واليــة على حد تعبريه. بــلــديــات  ــص،  ــ� اأم انتف�ست 
بلديات  كل  غــرار  وعلى   61 باتنة 
وخمتلف  الــقــمــامــة  �ــســد  الــوطــن، 
�سوهت  الــتــي  ــوداء  ــس ــ� ال الــنــقــاط 
املحيط والبيئة، ا�ستجابة لتعليمات 
وزارة الداخلية واجلماعات املحلية 
دعت  الــتــي  العمرانية  والتهيئة 
لنظافة  اإىل تنظيم حملة وطنية  

املحيط واحلفاظ على البيئة.
ال�سباح  يف  انطلقت  التي  العملية 
ــد لــهــا اجلــمــيــع، من  ــّن الــبــاكــر وجت
وخمتلف  ومــواطــنــني  ــوؤولــني  ــس مــ�
نق�ص  رغم  املدين  املجتمع  فعاليات 
املعدات اخلا�سة بالنظافة بالعديد 
جميع  ا�ستهدفت  الــبــلــديــات،  مــن 
�سوهت  طاملا  التي  ال�سوداء  النقاط 
ديكورا  عليه  واأ�سفت  العام  املنظر 
ا�سرتجاع  خاللها  مت  حيث  مقززا، 
الف�ساءات  ــن  م لــلــعــديــد  ــق  ــربي ال
غزتها  التي  واالأحــيــاء  العمومية 
امل�ساحات  ــذا  وك مــوؤخــرا  القمامة 
يف  البلديات،  مبختلف  اخل�سراء 
�سورة تعرب مدى الوعي البيئي لدى 
ال�سبانية  الفئات  خا�سة  الكثريين 
التي ا�ستجابت لهذه احلملة و�سعت 
يدوية،  وبو�سائل  ب�سيطة  مبعدات 
جماورة  واأحياء  اأحيائهم  تنظيف 
نظيفة  اإبــقــاءهــا  على  ال�سهر  مــع 

اأ�سرف  فيما  القادمة،  االأيام  طوال 
مدراء تنفيذيون وكذا االأميار على 
م�ستوى بلدياتهم باأنف�سهم على هذه 
هذه  ُتعمم  اأن  انتظار  يف  احلملة، 
ولي�ص  االأيـــام  باقي  على  املــبــادرة 
اأو  فقط  واحد  يوم  على  االقت�سار 

انتظار �سدور تعليمات فوقية. 
ويف ذات ال�سياق، يت�ساءل الكثريون 
اإذا مل  عن جــدوى هــذه احلــمــالت، 
يكن هناك تفاعل من قبل املواطنني 
هذه  يف  طرف  اأهم  يعتربون  الذين 
ترفع  الــتــي  فالنفايات  العملية، 
�سباحا تعود لتزين ال�سوارع م�ساءا 
يتم  التي  ال�سوداء  النقاط  وحتى 
للعيان  لتظهر  تعود  عليها  الق�ساء 
الزمن،  مــن  فــرتة  بعد  جــديــد  مــن 
ت�سبث  مــــدى  تــكــر�ــص  �ـــســـورة  يف 
"التغنانات" الذي  الكثريين مبنطق 
املواطنون  بع�ص  ينتهجه  يعد  مل 
البع�ص  بع�سهم  مع  تعامالتهم  يف 
فح�سب، بل اأمتد اأي�سا ليم�ص جمال 
البيئة ونظافة املحيط، حيث يقوم 
تنم  م�سوؤولة  ال  بت�سرفات  هــوؤالء 
و�سحية،  بيئية  ثقافة  غياب  عن 
اأمكان  يف  القمامة  رمــي  خــالل  مــن 
منها  التخل�ص  اأو  لها  خم�س�سة  غري 
يف كل وقت، دون مراعاة للمواعيد 

املحدد من طرف امل�سالح املعنية. 

تكبد مربو الدواجن بوالية باتنة، خالل االأ�سهر االأخيــرة خ�سائر مادية معتربة، بعد االنخفا�ض الكبري يف اأ�سعار اللحوم البي�ساء ب�سبب 
الفائ�ض الكبري يف االإنتاج خا�سة من ال�سوق املوازية التي متثل اأكرث من 70 باملائة من جمموع االأ�سواق املنتجة.

يعي�ض قاطنو مرفق �سيدي بلخري على  م�ستوى طريق تازولت وغري بعيد عن الطريق الوطني رقم 31 الرابط بني بلديتي باتنة وتازولت، 
على وقع نقائ�ض تنموية باجلملة، اأثرت �سلبا على معي�ستهم وحولت حياتهم اإىل جحيم حقيقي يف ظل تاأخر برجمة م�ساريع من �ساأنها 

رفع الغنب امل�سلط عليهم.

مربـو الدواجن يتلقون �صربة موجعة بباتنة

ت�صدير "ال�صرياميك" من باتنة نحو دولة ليبيا

حياة بدائية مبرفق "�صيدي بلخيـر" يف تازولت 

باتنة تنتف�ش �صد القمـامـة
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م�ستوى  على  تنموية  م�ساريع  لعدة  توجيهها  مت  �سخمة  مالية  اأغلفة  بتخ�سي�ض  موؤخرا  تب�سة  والية  قامت 
بلديات، تب�سة، ال�سريعة، بئر العاتر والونزة،  ا�ستهدفت هذه امليزانية اإن�ساء وترميم طرقات واأر�سفة وقنوات 

ال�سرف ال�سحي باالإ�سافة اإىل �سبكات املاء ال�ساحلة لل�سرب وامل�ساحات اخل�سراء واالإنارة العمومية .

ينتظرون الرتحيل منذ �سنوات

لإنهــاء اأزمة العط�ض

�سغط املواطنني يتوا�سل

مل ت�ستفد من اأي م�ساريع تنموية

متكونة من اأطباء عامني وخمت�سني

بهدف التكفل ال�سحي االأمثل باملواطنني 
املوؤ�س�سة  نظمت  الريفية  الف�ساءات  يف 
ببلدية  اجلــواريــة  لل�سحة  العمومية 
بلبكار  قرى  جتوب  طبية  قافلة  قاي�ص 
تقوم  اأين  الرميلة،  ببلدية  مرية  واأوالد 
فحو�سات  باإجراء  الطبية  القافلة  هذه 
يف  خمت�سني  اأطــبــاء  وكــذا  عامة  طبية 
م�سالح  اأ�ــســارت  وقــد  الن�ساء،  اأمــرا�ــص 
مديرية ال�سحة وال�سكان لوالية خن�سلة 
اأن هذه القافلة �سيتم من خاللها اإجراء 
االأمــرا�ــص  �سد  وتطعيمات  تلقيحات 
حمالت  تقدمي  اإىل  باالإ�سافة  املتنقلة، 

حت�سي�سية خا�سة للن�ساء احلوامل وكذا 
املزمنة  االأمرا�ص  واأ�سحاب  ال�سن  كبار 
التي  ــار  ــط االأخ ملختلف  تــفــاديــا  وهـــذا 

ترتب�ص بهم خا�سة يف هذا الف�سل.
بالوالية  ال�سحة  قطاع  م�سالح  واأكدت 
طبي  طاقم  تت�سمن  القافلة  هــذه  اأن 
وهذا  وممر�سني،  اأطباء  من  متخ�س�ص 
من اجل تقدمي خدمات طبيبة و�سحية 
لقاطني هذه املناطق النائية التي تنق�ص 
ال�سحية خا�سة يف ف�سل  فيها اخلدمات 
الغذائية  الت�س�سمات  تكرث  اأين  ال�سيف 

وكذا خمتلف االأمرا�ص االأخرى.

قافلة طبية جتوب قرى قــاي�ش

تب�سة

اأم البواقــيخن�سـلة

النقائ�ص  من  تب�سة  واليــة  تخلو  ال 
فيما يخ�ص امل�ساريع التنموية ففي كل 
وغريها  املذكورة  البلديات  من  بلدية 
نقائ�ص  توجد  االأخــرى  البلديات  من 
ناحية  من  �سواء  حت�سى  وال  تعد  ال 
الطرقات  حالة  اأو  التحتية  البنية 
�سببه  ــذي  ال املــيــاه  نق�ص  اأو  املــزريــة 
اإهرتاء �سبكاته، ولهذا ت�سعى الوالية 
ح�سب  ترميمه  ميكن  ما  ترميم  اإىل 

امليزانية املتوفرة.
ن�سره  مت  ـــذي  ال الــتــقــريــر  وحــ�ــســب 
 21 من  ا�ستفادت  تب�سة  بلدية  فــاإن 
مليار   180 بقيمة  تنموي  م�سروع 
امل�سدر  نف�ص  واأ�ــســار  جزائري  دينار 
11 حي،  اإىل  امل�ساريع وجهت  اأن هذه 
ابتداء من حي بوحمرة الذي ا�ستفاد 
من  كــلــم   3.21 تهيئة  مــ�ــســروع  ــن  م
االأر�سفة  الطرقات و0.06 هكتار من 
كلم   3.31 تهيئة  اإىل  بــاالإ�ــســافــة 
امل�ستعملة،   املياه  ت�سريف  �سبكة  من 
كلم   1.44 من  البلدية  حي  وا�ستفاد 
ال�سيخ  لتح�سي�ص  وكان  الطرقات  من 
وحت�سي�ص   1 رقــم  التب�سي  العربي 
هذه  مــن  ن�سيب  االإبــراهــيــم  الب�سري 
6 كلم من الطرقات  امليزانية بقرابة 
من  كلم  و5  االأر�سفة  من  هكتار  و1 
�سبكة ت�سريف املياه امل�ستعملة واأزيد 
وكذلك  خ�سراء  م�ساحات  هكتار  من 
اأخذ كل من "حي ذراع االإمام، حي 40 
�سكان�سكا،  الن�سر  حي   EPLF �سكن، 
 ،2+1 رفانة  حي   ،2+1 الوئام  حي 
الب�ساتني  حي  واأخــريا  مار�ص   4 حي 

من  حي  كل  وا�ستفاد  االعتبار  بعني 
م�ساريع ل�سد النقائ�ص امل�سجلة فيه .

اأحــيــاء   4 ا�ــســتــفــادت  جهتها  ومـــن 
ببلدية ال�سريعة من غالف مايل قدر 
بـ 119 مليار دينار جزائري ا�ستهدف 
املياه  �سبكة  منه  اأخذت  م�ساريع  عدة 
ــرب  االأك الن�سيب  لل�سرب  ال�ساحلة 
امل�سجل  املياه  يف  الفادح  للنق�ص  نظرا 
الطول  ــدر  وق البلدية  م�ستوى  على 
يف  كلم  بـ44  ال�سبكة  لهذه  االإجمايل 
التب�سي،  العربي  ال�سيخ  حي  من  كل 
2 وحي   + 1 البلدي رقم  التح�سي�ص 
من  الــذي  امل�سروع  وهو  بادي�ص،   ابن 
هذه  يف  املياه  اأزمــة  يخفف  اأن  �ساأنه 

االأحياء .
ومرورا بالونزة التي خ�س�ص الأربعة 
مليار   171 بـ  قــدر  مبلغ  فيها  اأحياء 
لكل  االأكرب  �سطرها  توجيه  مت  دينار 
املياه  ت�سريف  و�سبكة  الطرقات   من 
�سيدي  عني  حي  اأن  حيث  امل�ستعملة 
�سالح ا�ستفاد من 12 كلم من الطرقات 
وما يقارب 8 كلم �سبكة ت�سريف املياه 

وحي االأمل الذي �سيتم فيع تعبيد 12 
تهيئة  فيه  وتعاد  الطرقات  من  كلم 
املياه  ت�سريف  �سبكة  مــن  كلم   22
امل�ستعملة، وم�ست هذه امل�ساريع كل من 
اأين  ال�سولوكون  �سكن وحي   695 حي 
ا�ستفاد االأول مب�سروع تهيئة االأر�سفة 
وانتهت  الطرقات،  مب�سروع  والثاين 
البلديات  لــهــذه  املــوجــهــة  املــ�ــســاريــع 
فيها  مت  التي  العاتر  بئر  بلدية  يف 
لفائدة حي  مليار   24 مبلغ  تخ�سي�ص 
االأمل ال�سطر االأول، ق�سم على �سبكة 
باالإ�سافة  كلم   32 بـ  قــدرت  طرقات 
اإىل �سبكة ت�سريف املياه امل�ستعملة و 
املياه ال�ساحلة لل�سرب باالإ�سافة اإىل 

ن�سف هكتار من االأر�سفة .
اأنــه توجد عــدة ملفات  املــوؤكــد  ومــن 
باقي  تخ�ص  الــدرا�ــســة  قيد  اأخـــرى 
البلديات التي تعاين �سواء من اإهرتاء 
�سبكة الطرقات اأو من نق�ص يف التزود 
و  احل�سرية  التهيئة  غياب  و  باملاء 
اجلهات  التفاتة  �سكانها  ينتظر  التي 

الو�سية يف اأقرب االآجال.

مايل    غالف  خن�سلة    بوالية  خ�س�ص 
دينار  مليون  و20    مليار     2 بقيمة   
عديد  ربــط  م�ساريع  لتج�سيد  موجه 
الريفية  ال�سكنية  والتجمعات  االأحياء 
الكهرباء  ب�سبكتي    واحل�سرية  منها 
والغاز الطبيعي،   ح�سبما اأفاد به املدير 
املحلي   للطاقة،   عبد احلميد معافة .  

واأكد امل�سوؤول اأن هذا الغالف املايل   مت 
اقتطاعه من   غالف مايل   اإجمايل   بـ18   
مليار دينار ا�ستفادت منه والية خن�سلة 
خالل ال�سنة اجلارية يف   اإطار �سندوق 
املحلية  للجماعات  والت�سامن  ال�سمان 
مديرية  بــني  بالتن�سيق  اأن  واأو�ــســح    ،
تخ�سي�ص    مت  الوالية  وم�سالح  الطاقة 
920   مليون دينار الإجناز   96   عملية 
ملختلف  املدينة  غاز  باإي�سال    متعلقة 
الربامج  اإطــار  يف    ال�سكنية  التجمعات 
الرفع  2019   بهدف  ل�سنة    التنموية 

من ن�سبة التغطية بهذه املادة .
مب�ساريع  املتعلقة  االأ�سغال  اأن  واأ�ساف   
كانت  الطبيعي    الغاز  ب�سبكة  الربط 
فرنقال   ( مبنطقة   موؤخرا  انطلقت  قد 
(  الواقعة باإقليم بلدية احلامة وقرية  
ببلدية    ) فلو�ص  بــن  عــلــي    اأوالد   (
بوحمامة،   على اأن   ي�سرع يف   جت�سيد 
اأخـــرى  منطقة     32 ربــــط    مــ�ــســاريــع 
القادم  اأوت  مطلع  احليوية  املادة  بذات 
م�ساريع  تخ�ص  12عملية  وتــوجــد      ،
لعديد  الطبيعي    الغاز  ب�سبكة  الربط 
على  ال�سكنية  والتجمعات  ــاء  ــي االأح

ال  حني  يف    ال�سفقات،    جلنة  م�ستوى 
تزال   44   عملية يف   طور االإجراءات 

االإدارية،   ح�سبما اأكده ذات املتحدث .
واأكد معافة اأن الغالف املايل   املخ�س�ص 
خالل  الكهربائية  بالطاقة  للربط 
ال�سنة املالية   2019   قد و�سل اإىل   1   
مليار و100   مليون د.ج مت تق�سيمه على 
امتياز  ملديرية  يت�سنى  حتى    �سطرين 
جت�سيد  خن�سلة  والغاز  الكهرباء  توزيع 
بدفرت  وااللــتــزام  باأريحية  امل�ساريع 
مــراعــاة معايري اجلــودة  مــع  الــ�ــســروط 
واأو�سح    . الوقت  ذات  يف    وال�سالمة 
ال�سطر  جت�سيد  اإطــار  يف    اأنــه  املتحدث 
بالطاقة  ــربــط  ال بــرنــامــج  مــن  االأول 
133عملية  ت�سجيل    مت  الكهربائية 
للربط ب�سبكة الكهرباء ر�سد لها   غالف 
مايل   يفوق الـ500   مليون د.ج،   م�سريا 
اإىل اأنه مت يف   اإطار امليزانية االإ�سافية 
ل�سنة   2019   تخ�سي�ص   غالف مايل   
م�ساريع  لتج�سيد  دينار  مليون  بـ600   

ال�سطر الثاين   من الربنامج .
  وخل�ص مدير الطاقة لوالية خن�سلة 
من    ــد  اأزي ربــط  اأ�سغال  اأن  التاأكيد  اإىل 
بالطاقة  ريفيا  �سكنيا  جتمعا     20
خالل  انطلقت  قــد  كانت  الكهربائية 
اأنه  اإىل  م�سريا  املنق�سي،    رم�سان  �سهر 
مت تخ�سي�ص   غالف مايل   يقدر بـ120   
مليون د.ج لتج�سيد م�ساريع   25   عملية 
اأخرى �سنطلق بها االأ�سغال هي   االأخرى 
الذي    الوقت  الــقــادم،   يف    اأوت  بداية 

85   عملية اأخرى قيد  ال تزال فـــيه   
االإجراءات االإدارية . 

التهيئة احل�صرية تبتلع 494 مليــار
امل�ساريع م�ست عديد اأحياء الوليــة

يرتقب �سكان حي اال�ستقالل مبدينة 
�سطيف، ترحيلهم اإىل �سكنات جديدة 
ظل  يف  وهــــذا  ــعــاجــل  ال ــقــريــب  ال يف 
تتواجد  الــتــي  الــكــارثــيــة  الو�سعية 
التي يقيمون فيها منذ  ال�سكنات  عليها 
اأزيد من ن�سف قرن والتي باتت ت�سكل 
خطرا على حياتهم ح�سب ت�سريحات 
اأن  اأكــدوا  والذين  ال�سكان  عن  ممثلني 
جدران هذه امل�ساكن مهددة بال�سقوط 
قادرة  غري  باتت  اأن  بعد  اأي حلظة  يف 

على املقاومة اأكرث.
ــاإن  وحــ�ــســب تــ�ــســريــحــات الــ�ــســكــان ف
الو�سعية زادت تعقيدا خالل ال�سنوات 
ــيــارات  ــه ــل االن االأخـــــرية وهـــذا يف ظ
حني  من  حت�سل  باتت  التي  املتكررة 
الأخر وهو ما جعل العائالت املقيمة يف 
اإمكانية  من  كثريا  متخوفة  احلي  هذا 

ت�سريحاتهم  ح�سب  الــكــارثــة  وقـــوع 
خا�سة اأن بع�ص العائالت باتت تعي�ص 
يف العراء نتيجة االنهيارات التي م�ست 
االأ�سابيع  ــالل  خ املــنــازل  مــن  اأجــــزاء 

الفارطة.
من  امتعا�سهم  عــن  ال�سكان  واأعـــرب 
اإىل  قدموها  التي  ال�سكاوي  جتاهل 
ح�سورهم  عدم  بدليل  البلدي  املجل�ص 
ملعاينة  امل�ستكني  ت�سريحات  ح�سب 
الو�سعية التي تتواجد عليها امل�ساكن، 
فاإن  اخلــطــرية  الو�سعية  هــذه  واأمـــام 
ــتــواجــدة بحي  ــعــمــارات امل قــاطــنــي ال
عاجلة  التفاتة  يف  ياأملون  اال�ستقالل 
من  وهــذا  املحلية  ال�سلطات  طرف  من 
م�ساكن جديدة يف  اإىل  اأجل ترحيلهم 

اأقرب وقت ممكن.

التي  اخلانقة  العط�ص  اأزمـــة  ت�سري 
تعي�سها قرى وم�ساتي بلدية بازر �سكرة 
�سطيف  والية  من  ال�سرقية  اجلهة  يف 
م�سالح  مــوافــقــة  بــعــد  الـــــزوال  نــحــو 
املائية  املوارد  مديرية  مبعية  البلدية 
باإجناز  املح�سنني  بع�ص  تكفل  على 
حيث  التجهيزات  بكل  جديدة  اأنقاب 
خالل  االأ�سغال  تنطلق  اأن  املنتظر  من 
االأ�سبوع اجلاري على اأمل و�سعهما حيز 

اخلدمة يف اأقرب وقت ممكن.
مبنطقة  االأول  النقب  اإجنــاز  و�سيتم 
النقب  اإجنــاز  �سيتم  فيما  الزعابيب 
موجها  و�سيكون  تيالف  مب�ستة  الثاين 
للبلدية، فيما  الكثرية  امل�ساتي  لتزويد 
القدمية  ــاب  ــق االأن تخ�سي�ص  �سيتم 

ال�سكنية  التجمعات  �سكان  لتزويد 
علي  حي  غرار  على  بالبلدية  الكربى 

االأورا�سي واملالح.
ـــازر �ــســكــرة اأزمـــة  وعــا�ــســت بــلــديــة ب
الفارطة  ال�سنوات  عط�ص حادة خالل 
يف  احلا�سلة  الت�سربات  ب�سبب  وهــذا 
م�سافة  على  املمتدة  التوزيع  �سبكة 
منها  العديد  تخريب  مت  والتي  كبرية 
مع �سعوبات كبرية يف ت�سليحها ب�سبب 
التجمعات  مــن  العديد  على  مــرورهــا 
البلدية  رئي�ص  وح�سب  ال�سكنية، 
يف  العط�ص  اأزمـــة  ــاإن  ف بــوزيــد  مومني 
موافقة  بعد  نهائيا  احلل  اإىل  طريقها 
النقبني  اإجنـــاز  على  املعنية  امل�سالح 

اجلديدين. 

املقيمني  املواطنني  مئات  اأم�ص،  طالب 
البواقي،  اأم  مبدينة عني مليلة بوالية 
ب�سرورة االإعالن عن القائمة اال�سمية 
وحدة   718 ح�سة  مــن  للم�ستفيدين 
ب�سيغة ال�سكن االجتماعي، والتي طال 
انتظار �سكان مدينة عني مليلة لها منذ 

اأزيد من 6 �سنوات. 
القائمة  التجميد  بعد  ذلــك  يــاأتــي 
�سهر  خــالل  ن�سرها  مت  التي  اال�سمية 
من  �ساعات  ثــالث  بعد  املا�سي،  مار�ص 
التي  ال�سبهات  ظل  يف  عنها،  االإعـــالن 
اأحاطت بالقائمة، هذا وقد �سرح وايل 
جلنة  اإيفاد  مت  اأنــه  البواقي  اأم  واليــة 
القائمة  الإعــداد  الوالية  من  م�ستقلة 
اال�سمية  الــقــائــمــة  اإىل  ــافــة  بــاالإ�ــس
 500 من  واملتكونة  االإ�سافية  للح�سة 

وحدة �سكنية، اأين �ست�سل عدد وحدات 
ال�سكن االجتماعي املعلن عنها قريبا الـ 
1218 وحدة �سكنية والتي من �ساأنها اأن 
تغطي ن�سبة كبرية من املواطنني خا�سة 
ال�سكنات  م�ستوى  على  يقيم  من  منهم 
اله�سة والغري الئقة، وكذا ذوي الدخل 

الب�سيط.
التي  االحتجاجات  ظل  يف  ذلك  جاء 
اأم  ـــة  والي بــلــديــات  مــن  عـــدد  تعرفها 
خا�سة  ال�سكن،  يخ�ص  فيما  البواقي 
اأغلب بلديات الوالية مل تعلن عن  واأن 
القوائم اال�سمية للم�ستفيدين من ال�سكن 
ارتفاع  يف  �ساهم  مــا  وهــو  االجتماعي 
واالعت�سامات  االحــتــجــاجــات  ن�سبة 
اأمام خمتلف املجال�ص البلدية اىل حني 

تلبية مطالب املحتجني.

املقيمني  املواطنني  ع�سرات  ا�ستكى 
البواقي،  اأم  بــواليــة  تــوزلــني  بقرية 
من  عقود  منذ  والتهمي�ص  العزلة  من 
العمومية  املرافق  غياب  ب�سبب  الزمن، 
مبختلف القطاعات خا�سة منها بقطاع 
املياه  انعدام  وكذا  والرتبية،  ال�سحة 
ال�ساحلة لل�سرب يف ظل احلظر امل�سجل 
بالرغم  االآبــار  حفر  يف  الراغبني  على 
مائية  ثــروات  على  القرية  توفر  من 

وجوفية هامة جدا.
اأي  مــن  ــقــريــة  ال ت�ستفد  ومل  ـــذا  ه
منذ  املحلية  التنمية  تخ�ص  م�ساريع 
الــوعــود  ــن  م بــالــرغــم  ــنــوات،  ــس �  10
القرية  �سكان  يتلقاها  التي  امل�ستمرة 
والتي  انتخابي،  ا�ستحقاق  كــل  عند 
انتهاء  مبــجــرد  تتبخر  مــا  �ــســرعــان 
احلــمــالت االنــتــخــابــيــة، حــيــث طالب 
اجلهات  التفات  ب�سرورة  القرية  �سكان 

الو�سية ملعاناتهم ب�سبب انعدام املرافق 
بقطاع  املتعلقة  منها  خا�سة  العمومية، 
اإىل  للتنقل  ي�سطرهم  الــ�ــســحــة،مــا 
فيما  العالج،  لتلقي  البواقي  اأم  مدينة 
ت�سعب عملية التنقل خالل فرتة الليل 
النعدام االإنارة العمومية، والذي �ساهم 
يف زرع الرعب و�سط املواطنني من قبل 
القرية  اأ�سحت  اأين  ق�سائيا  امل�سبوقني 
املهلو�سات  مدمني  من  الع�سرات  مــالذ 

وحمرتيف عمليات ال�سطو وال�سرقة.
لالإ�سارة مل ي�سجل اأي تهيئة ح�سرية 
داخل القرية اأين الزالت حتافظ على 
�سنة   50 منذ  عليها  كانت  التي  معاملها 
والذي  القرية،  �سكان  اأكــده  ما  ح�سب 
ال�سكان  من  الع�سرات  نــزوح  يف  �ساهم 
ن  هروبا  املحاورة،  بالبلديات  لالإقامة 
العزلة والتهمي�ص داخل قرية توزلني.

املوت يرتب�ش بقاطني 
حي ال�صتقالل بقلب �صطيف 

�صنان يتربعان لإجناز  محُ
اأنقاب ببازر �صكرة 

الك�صف عن قائمة ال�صكن
 بعني مليلة قريبا

قرية "توزلني" باأم البواقي ت�صارع العط�ش والتهمي�ش

الريفية املناطق  اإىل  والغـاز  الكهرباء  لإي�صـال  مليار   200

مرافق مغلقة
 يف وجه ال�صباب 

منذ �صنوات ببوقاعة 
عرف م�سروع امل�سبح البلدي لبلدية 

بوقاعة الواقعة �سمال والية 
�سطيف تاأخرا كبريا يف ت�سليمه، 

حيث مرت 4 �سنوات على اإمتام 
اأ�سغال اإجناز هذا امل�سروع لكن دون 
ا�ستغالله اإىل حد االآن وهو االأمر 

ذاته بالن�سبة ملكتبة البلدية التي 
ظلت خارج نطاق اخلدمة حيث 

مغلقة يف وجه القراء.
ويجمع الكثري من مواطني 

البلدية على اأن افتقار مدينة 
كبرية كبوقاعة مل�سبح بلدي على 

غرار بقية املناطق التي تتوفر 
على م�سابح اأوملبية ون�سف اأوملبية 
يعترب ظلم �سارخ يف حق املواطنني 

وخا�سة �سباب املنطقة، ما جعل 
العديد منهم يطالبون من اجلهات 
الو�سية وامل�سوؤولني باإتخاذ قرار 

بو�سع امل�سبح حيز اخلدمة مع 
معاقبة املت�سبب االأول يف ف�سل 
امل�سروع، كما ت�سهد دار ال�سباب 

ببوقاعة تاأخرا ملحوظا وهو 
م�سروع م�سجل �سمن م�ساريع 

التنمية القطاعية للوالية، الذي 
اأعطيت اإ�سارة انطالقه من طرف 
وايل �سطيف �سنة 2009، ورغم 

تعاقب العديد من الوالة واملديرين 
التنفيذيني اإال اأن االأمور بقيت على 
حالها بعد مرور اأكرث من 9 �سنوات.

ومت متويل م�سروع دار ال�سباب بعد 
توقفه ل�سنوات مببلغ 1.5 مليار 

�سنتيم علما اأن امل�سروع �سريى النور 
بعد �سنوات اأخرى يف ظل الوترية 
احلالية لالأ�سغال، وهو ما ي�ستلزم 

فتح حتقيق فيما يخ�ص هذه 
امل�ساريع التي اأرهقت �سباب بوقاعة 

ب�سبب التاأخر الفادح يف ظل حالة 
الت�سيب واالإهمال الذي تعرفها هذه 

امل�ساريع وغياب املتابعة والرقابة 
من طرف اجلهات الو�سية.
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م�شاحة ا�شهارية

فيما يتعلق بت�شديد م�شتحقات املوؤ�ش�شات املنجزة للم�شاريع

يف نهاية اأفريل 2019

وزير املالية يك�شف 

للم�ساريع  املنجزة  املوؤ�س�سات  م�ستحقات  ت�سديد  يف  تاأخري  اأي  االآن  حلد  ي�سجل  مل  انه  لوكال  حممد  املالية،  وزير  اأكد 
اال�ستثمارية رغم "التوتر الن�سبي" الذي تعرفه اخلزينة العمومية والذي ي�سمح مع ذلك بتغطية النفقات العمومية.

اإقت�صادالأحد 02  يولياز 2969/ 14  جويلية 2019 املوافق لـ 11  ذو القعدة 071440
اإن�س�ء هيئة لت�سيري وحت�سيل اخلزينة العمومية مل ت�سجل اأي ت�أخري حلد الآن

الأر�سدة امل�لية املحجوز حملي� ودولي�

دولر  ملي�ر  احتي�ط�ت ال�سرف تبلغ 72,6 

اخلزينة العمومية رغم توتره� تغطي نفق�ت الدولة"

و�سعية  اأن  اإىل  الوزير  واأ�سار 
متوترة  اأن��ه��ا  رغ��م  اخل��زي��ن��ة 
التحكم  حت��ت  اأن��ه��ا  اإال  ن�سبيا 
النفقات  ت��غ��ط��ي��ة  ومي��ك��ن��ه��ا 
املتعلقة  ����س���واء  ال��ع��م��وم��ي��ة 
مب��ي��زان��ي��ة ال��ت��ج��ه��ي��ز مب���ا يف 
العمومي  الدين  ت�سديد  ذل��ك 
التجهيز  ميزانية  املتعلقة  اأو 
العمومية،  اخلزينة  ومعامالت 
التاأخر  حتى  اأن  قائال  م�سيفا 
اأن  ميكنه  ال��ذي  الت�سديد  يف 
ميزانية  م�ستوى  على  ي��ك��ون 
التجهيز ال ميكنه اأن يحدث اإال 
ب�سبب م�سكل يف مطابقة امللفات 
امل��ق��دم��ة م��ن ط���رف االآم��ري��ن 
االإجراءات  ومراعاة  بال�سرف 
اأنه  يقول  متابعا  بها،  املعمول 
يف مطلق االأحوال ال ميكن لهذه 
ب�سبب  ت��ك��ون  اأن  ال��ت��اأخ��ريات 
العمومية،  اخلزينة  يف  توتر 
اأنه  ال�سياق  ذات  يف  مو�سحا 
بلغت  م��ار���ص  �سهر  اأواخ����ر  يف 
نفقات  اإط����ار  يف  امل��دف��وع��ات 
مليار  5ر2.448  امل��ي��زان��ي��ة 
ميزانية  على  م��وزع��ة  دي��ن��ار 
مليار  5ر1.556   ( الت�سيري 
التجهيز  ميزانية  و  دي��ن��ار( 

)9ر891 مليار دينار(.
اخلزينة  م��ع��ام��الت  وب��ل��غ��ت 
قرو�ص  �سكل  يف  ال��ع��م��وم��ي��ة 
التنظيمات  و  ل��ل��م��وؤ���س�����س��ات 
دينار،  مليار  5ر395   االأخرى 
معا�سات  بدفع  يتعلق  فيما  اأما 
ي�سيف  واالأج������ور،  ال��ت��ق��اع��د 
ت�سجيل  يتم  مل  اأن���ه  ال��وزي��ر 
م�ستوى  على  ا�سطرابات  اأي 

�سبابيك اخلزينة اأو احل�سابات 
مو�سحا  اجل��اري��ة،  ال��ربي��دي��ة 
الوطني  ال�سندوق  تكاليف  اأن 
مو�سوع  �سكلت  ق��د  للتقاعد 
متويل بقيمة 300 مليار دينار 
�سهر  يف  �سبها  مت��ت  ج��زائ��ري 
ثان، يف  ومتويل   ،2019 يناير 
الن�سف الثاين من �سنة 2019، 
عرب دفعات ح�سب االحتياجات 

احلقيقية لل�سندوق.
وح�سب امل�سوؤول، فقد مت �سب 
ب80  املقدرة  االأوىل  الدفعة 
جويلية  بداية  يف  دينار  مليار 
2019، موؤكدا  اأن متويل عجز 
للتقاعد  ال��وط��ن��ي  ال�سندوق 
الذي يقدر �سنويا ب600 مليار 
تاأثريا  يوؤثر  ج��زائ��ري  دينار 
املالية  ع��ل��ى  وم�ستمرا  ه��ام��ا 
انخفا�ص  بانتظار  العمومية، 
هيكلة  اإع��ادة  اإط��ار  يف  العجز 

نظام التقاعد احلايل.
وح�����س��ب وزي���ر امل��ال��ي��ة، ف��اإن 
قد  للخزينة  االإجمايل  العجز 
االأول  الثالثي  نهاية  يف  بلغ، 
5ر1.352  اجلارية  ال�سنة  من 
من  ك��ان  عجز  وه��و  دج،  مليار 
اإىل  لي�سل  ي�ستمر  اأن  املتوقع 
جزائري  دينار  مليار   2.436
الناجت  م��ن  امل��ائ��ة  يف  )6ر11 
نهاية  م��ع  اخل����ام(  ال��داخ��ل��ي 
يتوقع  )اإذ  اجل��اري��ة  ال�سنة 
2019 عجزا يف  املالية  قانون 
اخلزينة ب2.200 مليار دينار 

جزائري(.
ول��ت��غ��ط��ي��ة ال��ع��ج��ز ال��ب��ال��غ 
2.436 مليار دينار، متت ح�سد 
دينار  مليار   1.000 ح���وايل 
يف   2019 يناير  يف  ج��زائ��ري 
التقليدي،  غري  التمويل  اإط��ار 
دينار  مليار   6.553 بني  وم��ن 

االإط��ار،  ه��ذا  يف  ح�سدت  التي 
مليار   5.500 ح��وايل  �سخ  مت 
قدره  متبقي  ر�سيد  مع  دينار، 
ح�سده  مت  م��ل��ي��ار   1.000
املايل  العجر  من  جزء  لتمويل 

للخزينة.
التحديات  اأن  ال��وزي��ر  وي��رى 
عمليات  جم��ال  يف  الرئي�سية 
متويل  اأ�سا�سا  تخ�ص  اخلزينة 
ع��ج��ز ال�������س���ن���دوق ال��وط��ن��ي 
دينار  مليار   600( للتقاعد 
واالعتماد  �سنويا(  ج��زائ��ري 
ال�سندوق  عليه  حت�سل  ال��ذي 
ال��وط��ن��ي ل��ال���س��ت��ث��م��ار امل��ق��در 
من  �سنويا  دينار  مليار  ب500 
متويل  ا�ستمرارية  �سمان  اأجل 

م�ساريع اال�ستثمار.
واأكد الوزير يف االأخري بقوله 
اأجل  من  الو�سائل  منلك  "نحن 

رفع هذه التحديات".

�سرف  احتياطات  تراجعت 
اجلزائر اإىل 72،6 مليار دوالر 
مع نهاية اأفريل 2019، مقابل 
نهاية  يف  دوالر  مليار  88ر79 
بانخفا�ص  اأي   ،2018 �سنة 
يف  دوالر  مليار  28ر7  ق���دره 
اأربعة اأ�سهر، ح�سبما اأ�سار اإليه 

وزير املالية، حممد لوكال.
احتياطات  اأن  الوزير  واأو�سح 
اإذ  ن�سبيا،  ُمر�سية  ال�����س��رف 
اال�سترياد.  من  �سنتني  تكافئ 
ك���م���ا اأت�����اح�����ت ل���ن���ا ح��ي��زا 
و�سعنا  ت��ق��ومي  الأج����ل  ه��ام��ا 
تقل�ست   ،2018 ويف  امل���ايل، 

مليار  ب45ر17  االحتياطات 
دينار جزائري مقارنة بنهاية 
دوالر  مليار  )33ر97   2017

اأمريكي(.

وي���ت���وق���ع ق����ان����ون امل��ال��ي��ة 
الفرتة  خ��الل   ،2019 ل�سنة 
يف  انخفا�سا   ،2021-2019
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مليار دوالر يف 2019، ثم اإىل 
 2020 يف  دوالر  مليار  8ر47 
دوالر  مليار  8ر33  اإىل  لي�سل 

يف عام 2021.
وذكر الوزير اأن احلكومة، ويف 
التناق�ص  هذا  مواجهة  �سبيل 
ال�سرف،  الحتياطات  امل�ستمر 
مب�سعى  م��وؤخ��را  ال��ت��زم��ت  ق��د 
يقوم على عقلنة الواردات من 
ال�سلع، من خالل جعلها تقت�سر 
احلقيقية  االحتياجات  على 
بانتظار  ال��وط��ن��ي،  ل��ل�����س��وق 
قطاع  على  املنهج  ه��ذا  تعميم 

اخلدمات.

امل���ال���ي���ة، حممد  اأك����د وزي����ر 
لوكال، اأنه مل ي�سجل حلد االآن 
اأي تاأخري يف ت�سديد م�ستحقات 
للم�ساريع  املنجزة  املوؤ�س�سات 
"التوتر  رغ���م  اال���س��ت��ث��م��اري��ة 
الن�سبي" الذي تعرفه اخلزينة 
العمومية والذي ي�سمح مع ذلك 

بتغطية النفقات العمومية.
واأ����س���ار ال��وزي��ر يف ح���وار مع 
وك��ال��ة االأن���ب���اء اجل��زائ��ري��ة 
رغم  اخل��زي��ن��ة  "و�سعية  ب���اأن 
اأنها  اإال  ن�سبيا  م��ت��وت��رة  اأن��ه��ا 
تغطية  وميكنها  التحكم  حتت 

ال��ن��ف��ق��ات ال��ع��م��وم��ي��ة ���س��واء 
مبا  التجهيز  مبيزانية  املتعلقة 

يف ذلك ت�سديد الدين العمومي 
و  التجهيز  ميزانية  املتعلقة  اأو 

معامالت اخلزينة العمومية".
"حتى  قائال:  لوكال  واأ�ساف 
التاأخر يف الت�سديد الذي ميكنه 
ميزانية  م�ستوى  على  يكون  اأن 
يحدث  اأن  ميكنه  “ال  التجهيز 
مطابقة  يف  م�سكل  ب�سبب  اإال 
امل��ل��ف��ات امل��ق��دم��ة م���ن ط��رف 
مراعاة  و  بال�سرف  االآم��ري��ن 

االإجراءات املعمول بها".
مطلق  "يف  ي���ق���ول:  وت���اب���ع 
ل��ه��ذه  مي���ك���ن  ال  االأح����������وال 
ب�سبب  ت��ك��ون  اأن  ال��ت��اأخ��ريات 

توتر يف اخلزينة العمومية".

الذي  الدرا�سي  اليوم  يف  امل�ساركون  واأ���س��ار 
وكالة  اإن�ساء  ا�ستعجاليه  اإىل  الهيئة  نظمته 
املحجوزة  االأر�سدة  وحت�سيل  ت�سيري  اأجل  من 
يعطي  ال�ساري  النظام  اأن  مذكرين  وامل�سادرة، 
على  للحفاظ  املخت�سة  اجلهات  لكل  ال�سلطة 

االأر�سدة املحجوزة وامل�سادرة وت�سيريها.
وت��ع��د ه���ذه ال��وك��ال��ة ال��وط��ن��ي��ة ال��ت��ي مت 
قانونية  وم�ساعدة  ت�سيري  هيئة  اقرتاحها، 
اأن  وميكن  املخت�سة،  اجلهات  جلميع  وعملية 
طلبات  وتنفيذ  متابعة  ل�سمان  تكليفها  يتم 
ال�سلطة  مراقبة  حتت  اجلزائية  امل�ساعدة 
جلنة  اإن�ساء  اإىل  اأي�سا  دع��وا  كما  القانونية، 
عمليات  وتن�سيق  ومتابعة  لتن�سيط  وطنية 
وجتميد  ح��ج��ز  ع��م��ل��ي��ات  وتن�سيق  احل��ج��ز 
االإجرامية  االأر���س��دة  وحت�سيل  وم�����س��ادرة 
الدويل،  ال�سعيد  وعلى  الوطني  امل�ستوى  على 
وميكن لهذه اللجنة اأن جتمع ال �سيما قطاعات 
وال�سوؤون  الوطني  والدفاع  واملالية  العدالة 
من  للوقاية  الوطنية  والهيئة  اخل��ارج��ي��ة 

الف�ساد ومكافحته وبنك اجلزائر.
تعميم  اإىل  اأخ���رى  جهة  م��ن  ال��ل��ق��اء  ودع���ا 
اجلديدة،  واالت�سال  االإع��الم  تكنولوجيات 
وامل�سالح  اجل��م��ارك  و  ال��ب��ن��وك  يف  ال�سيما 
اأر�سية الكرتونية  اإن�ساء  اجلبائية ودعوا اإىل 
اإع��داد  واىل  االإجرامية  االأر���س��دة  لتحديد 
وجتميد  حجز  باإجراءات  متعلق  عملي  مر�سد 

االإجرامية  االأر���س��دة  وحت�سيل  وم�����س��ادرة 
موجه جلميع املتدخلني ال �سيما ق�ساة التحقيق 
ووكالء اجلمهورية وال�سرطة والدرك الوطني 
امل��ك��ل��ف��ني مب��ل��ف��ات حت�����س��ي��ل االأر�����س����دة غري 

القانونية.
اللجوء  اإىل  اأخرى  جهة  من  امل�ساركون  ودعا 
عن  تقدم  التي  الر�سمية  غري  امل�ساعدة  اإىل 
االأجنبية  ال�سلطات  مع  ثقة  عالقات  طريق 
بالتجميد واحلجز وحت�سيل االأر�سدة  املكلفة 
على  ال�سياق  ذات  يف  التاأكيد  ومت  االإجرامية، 
اإر�ساء  اجل  من  العملياتية  االإج��راءات  و�سع 
مع  املبا�سر  االت�سال  وحت�سني  املتبادلة  الثقة 
حت�سيل  بطلبات  املكلفني  االأجانب  ال�سركاء 
التي  العراقيل  عن  اأما  االإجرامية،  االأر�سدة 
اإىل  املحولة   االأم��وال  ا�سرتداد  وجه  يف  تقف 
اخلارج وتزيد من تعقيدها يقول رئي�ص الهيئة 
 ، ومكافحته  الف�ساد  م��ن  للوقاية  الوطنية 
غياب  العراقيل  ه��ذه  بني  وم��ن  ك��ورار،  ط��ارق 
املوجودات،  ال���س��رتداد  ال��دول  بني  اتفاقيات 
اليوم  ه��ذا  ي��ح��دده  م��ا  ه��ي  العراقيل  وه���ذه 
هذه  جميع  �سي�سخ�سون  واخل��رباء  الدرا�سي 
العراقيل القانونية واالإدارية وحماولة اإيجاد 
االآليات واالأدوات و�سد الفراغات املوجودة يف 
امليكانزمات  ماهي  اإيجاد  وحماولة  الن�سو�ص، 
من  للجزائر  ميكن  التي  املمكنة  واالأدوات 

خاللها اأن تفعل عملية ا�سرتداد االأموال.

اأو�ست الهيئة الوطنية للوقاية من الف�ساد ومكافحته اأول اأم�ض، باإن�ساء وكالة 
من اأجل ت�سيري وحت�سيل االأر�سدة املحجوزة وامل�سادرة وكذا جلنة وطنية ملتابعة 

وتن�سيق عمليات احلجز.



نحو  باحتجاز  باري�ص  �سرطة  ــادت  اأف
احتجاجية  مظاهرة  اأثناء  �سخ�سا   40
اجلمعة  اأم�ص  جرت  التي  للمهاجرين، 
يف  العظماء"  "مقربة  مـــن  ــرب  ــق ــال ب

باري�ص.
يف  �سفحتها  عــلــى  الــ�ــســرطــة  وكــتــبــت 
تويرت: "بعد حتديد الهويات ال�سخ�سية 

مت احتجاز 37 �سخ�سا".
من جانبها قالت و�سائل اإعالمية اإن نحو 
اأي�سا  )املعروفون  حمتج  مهاجر   700
اقتحموا  ال�سوداء"(  "ال�سرتات  با�سم 
العظماء"  "مقربة  مبنى  االأول  اأمــ�ــص 
على  احتجاجا  باري�ص  يف  )البانثيون( 

ظروف العاملني دون وثائق يف فرن�سا.
الو�سع  مبنحهم  احلــكــومــة  وطــالــبــوا 
ومت  لــهــم،  ال�سكن  وبــتــوفــري  الــ�ــســرعــي 
قبل  مــن  االحــتــجــاجــات  هــذه  تنظيم 
املهاجرين  حــقــوق  حــمــايــة  جــمــاعــة 
اأعلنت  "Chapelle Debout" التي 
اإىل  ر�سالة  اأ�سابيع"  "منذ  وجهت  اأنها 
�سكاوى  ت�سم  الفرن�سي  ــوزراء  ال رئي�ص 
الظروف  من  البالد  يف  اللجوء  طالبي 

املعي�سية التي يعانون منها.

اعتق�ل نحو 40 
�سخ�س� اأثن�ء مظ�هرة 
للمه�جرين يف ب�ري�س

م�ي: �س�أغ�در من�سبي واأن� اأ�سعر 
ب�لفخر.. وخيبة الأمل!

فتح حتقيق مع �سركة ب�عت 
ط�ئرات تدريبية لل�سعودية 

والإم�رات ب�سوي�سرا

ق. د

را�شلت منظمات دولية اإثر ا�شتهداف االحتالل طفال بالر�شا�ض احلي بال�شفة

بعدما اأدت ال�شتقالة �شفريها لدى وا�شنطن

اأن  النيوزيلندية،  ال�سرطة  اأعلنت 
ع�سرات االأ�سخا�ص �سلموا ما بحوزتهم 
من اأ�سلحة نارية مقابل تعوي�ص مادي، 
عقب  احلكومة  اأطلقتها  مبادرة  �سمن 
م�سجدين  ا�ستهدفت  الــتــي  ــزرة  ــج امل
مار�ص  تــ�ــســري�ــص،  كــرايــ�ــســت  مبــديــنــة 

املا�سي.
اأن  اأمــ�ــص،  اإعــالمــيــة  و�ــســائــل  ونقلت 
دوالر  األــــف   430 دفــعــت  الــ�ــســرطــة 
نيوزيلندي )288 األف دوالر اأمريكي( 
�سلموا  ــن  ــذي ال ــن  م �سخ�سا   169 ـــ  ل
اأ�سلحتهم، جاء ذلك خالل فعالية هي 
تخطط  فعالية   250 �سمن  االأوىل 
مبوجبها  يتم  لتنظيمها،  احلــكــومــة 
ت�سليم االأ�سلحة النارية مقابل تعوي�ص 
احل�ساب  اإىل  مبا�سرة  يذهب  مــادي 
خ�س�ست  حيث  ال�سالح،  ملالك  امل�سريف 
احلكومة 200 مليون دوالر نيوزيلندي 
من  ــيــة  االآل ن�سف  االأ�ــســلــحــة  لــ�ــســراء 
عقب  حمرمة  اأ�سبحت  والتي  مالكيها 
اأفريل  الربملان يف  اأقره  ت�سريع جديد 
عقب جمزرة كراي�ست ت�سري�ص، وتقول 

�سالح  األـــف   14 هــنــاك  اإن  احلــكــومــة 
اأ�سبح حمظورا مبوجب ذلك الت�سريع.

ال�سالح  ملالكي  ال�سلطات مهلة  ومنحت 
اأ�سلحتهم  لت�سليم  املقبل  حتى دي�سمرب 

مقابل تعوي�ص مادي.
ويف 15 مار�ص املا�سي، ا�ستهدف هجوم 
دموي م�سجدين بـ "كراي�ست ت�سري�ص" 
�سخ�سا   50 فيه  قتل  النيوزيلندية، 
اأثناء تاأديتهم ال�سالة، واأ�سيب مثلهم.

املنفذ،  توقيف  من  ال�سلطات  ومتكنت 
وهو اأ�سرتايل يدعى برينتون هاري�سون 
ووجهت  املحكمة،  اأمــام  ومثل  تارانت، 

اإليه اتهامات بالقتل العمد.

قالت رئي�سة الوزراء الربيطانية، 
اإنها �ست�سعر  ترييزا ماي، 

الفخر  من  بـ"مزيج 
االأمل"  وخيبة 

مغادرتها  عند 
ــا يف  ــه ــب ــس ــ� ــن مل
يــولــيــو   24

اجلاري.
واأكــــــــدت مـــاي 

اإعالمية  لو�سائل 
باالإحباط  �سعورها  اأن 

ناجم عن عدم اإمتام اتفاق خروج 
االأوروبي،  االحتاد  من  بريطانيا 
للكثري  حتقيقها  من  الرغم  على 
اآخــــر ثالث  االإجنــــــازات يف  مــن 
�سنوات، م�سيفة اأن اأي �سخ�ص يف 
املزيد  حتقيق  يود  مماثل  من�سب 
من االإجنازات، وهو ما يبعث على 

ال�سعور باخليبة.
ومل تدعم ماي اأيا من املر�سحني 
ــا، واكــتــفــت  ــه ــت ــالف االثـــنـــني خل
جون�سون  بوري�ص  بــاأن  بالتعليق 
وجريميي هانت واعيان امل�سوؤولية 

التي تاأتي مع هذا املن�سب )رئا�سة 
الوزراء(.

اأعلنت  وكانت ماي 
�سهر  ا�ستقالتها 
ـــاي املــا�ــســي،  م
ـــد �ــســغــط  ـــع ب
ـــــــــواب  ـــــــــن ال
ـــني  ـــظ ـــاف ـــح امل
ب�سبب  عــلــيــهــا 
خـــروج  يف  فــ�ــســلــهــا 
ــكــة املـــتـــحـــدة من  ــمــل امل
29 مار�ص،  االحتاد االأوروبــي يف 
حمادثات  يف  ال�سروع  وقــرارهــا 
مع  "بريك�ست"  اخلــــروج  حـــول 

حزب العمال.
خــارجــيــة  ـــــري  وزي اأن  يـــذكـــر 
هانت،  جريميي  احلايل  بريطانيا 
جون�سون  ــص  ــ� ــوري ب ــق  ــاب ــس ــ� وال
ترييزا  خالفة  على  يتناف�سان 
املحافظني  حزب  رئا�سة  يف  ماي 
الربيطانية،  احلكومة  وبالتايل 
تاأييد  ك�سب  يف  جناحهما  بعد 

النواب املحافظني يف الربملان.

فتح مدع عام فدرايل يف �سوي�سرا حتقيقا 
الطائرات  ل�سناعة  �سركة  مــع  جنائيا 
ال�سعودية  اإىل  تدريبية  طائرات  باعت 
واالإمارات، اأكرب دولتني يف التحالف العربي 

الذي ينفذ عملياته احلربية يف اليمن.
اأي  اأ�ــســمــاء  ــــاء  االدع مكتب  يــذكــر  ومل 
 Pilatus Aircraft �سركة  يف  متهمني 
يف  جــار  التحقيق  اأن  اإىل  م�سريا   ،Ltd
انتهاكات لقانون �سوي�سري يتعلق بخدمات 
اأمنية خا�سة، جاء ذلك بعد اإعراب وزارة 
املا�سي  ال�سهر  يف  ال�سوي�سرية  اخلارجية 
اأن اخلدمات التي تقدمها  عن خماوفها من 
ال�سعودية  احلكومتني  اإىل  ال�سركة  هذه 
الدعم  م�ستوى  اإىل  ترقى  واالإمــاراتــيــة 
االأجنبية،  امل�سلحة  للقوات  اللوجي�ستي 
ومنعت الوزارة حينئذ ال�سركة من موا�سلة 
اخلليجيتني  للدولتني  اخلــدمــات  تقدمي 
فيما يتعلق بطائرات PC-21 التدريبية، 
يف  الدولتني  من  باالن�سحاب  اإياها  مطالبة 

غ�سون 90 يوما.

اإنها  اأمــ�ــص  الربيطانية  ال�سرطة  قالت 
فتحت حتقيقا يف ت�سريب مرا�سالت �سرية 
لدى  الربيطاين  ال�سفري  ال�ستقالة  اأدت 

وا�سنطن.
ــال الــ�ــســفــري الـــربيـــطـــاين لــدى  ــق ــت ــس وا�
املا�سي  االأربعاء  يوم  وا�سنطن كيم داروك 
من  اأيــام  مــدى  على  الذعــة  انتقادات  بعد 
ترامب  دونالد  االأمريكي  الرئي�ص  جانب 
بعد  و�سخيف  جدا  غبي  باأنه  فيها  و�سفه 
فيها  و�سف  �سرية  ملرا�سالت  �سحيفة  ن�سر 
ال�سفري اإدارة ترامب باأنها تفتقر للكفاءة.

اإدارة  اإن  لندن  العا�سمة  �سرطة  وقالت 
يف  بالتحقيق  املعنية  االإرهـــاب،  مكافحة 
مزاعم املخالفة اجلنائية لقانون االأ�سرار 
الــر�ــســمــيــة عــلــى مــ�ــســتــوى الـــبـــالد، تقود 
قال  حيث  الوثائق،  ت�سريب  يف  التحقيق 
بيان  يف  ال�سرطة  قائد  م�ساعد  با�سو  نيل 
اأنه بالنظر اإىل التبعات التي حدثت على 
ذلك  اإن  يقول  الت�سريب  لهذا  وا�سع  نطاق 
للمملكة  الدولية  بالعالقات  �سررا  اأحلق 

عامة  م�سلحة  هناك  و�سيكون  املتحدة 
اأو االأ�سخا�ص  وا�سحة يف تقدمي ال�سخ�ص 
لل�سخ�ص  يقول  م�سيفا  للعدالة،  امل�سوؤولني 
تاأثري  اإن  ذلك  فعلوا  الذين  االأ�سخا�ص  اأو 
حتويل  عن  م�سوؤولون  هم  وا�سح،  حدث  ما 
مهمتهم  عـــن  بــعــيــدا  حمــقــقــني  ــام  ــم ــت اه
االأ�سا�سية، ميكنهم وقف ذلك االآن وت�سليم 
موقفهم  و�سرح  فر�سة  اأقــرب  يف  اأنف�سهم 
ومواجهة العواقب، كما وجه با�سو حتذيرا 
والنا�سرين  ــالم  االإع وو�سائل  لل�سحفيني 
القانون  طائلة  حتــت  يقعون  قــد  باأنهم 
تلك  من  التفا�سيل  من  مزيدا  ن�سروا  اإذا 

املرا�سالت امل�سربة.
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الكيلة،  مي  ال�سحة  وزيــرة  واأ�ــســارت 
اإطــالق  جرمية  اأن  اإىل  لها،  بيان  يف 
يا�سر  الرحمن  عبد  الطفل  على  النار 
ا�ــســتــيــوي، يف بــلــدة كــفــر قــــدوم، لن 
ال�سمت  ا�ستمر  اإذا  ـــرية  االأخ تــكــون 

الدويل،م�سيفة 
املنظمات  ــت  ــل ــس را� "ال�سحة"  اأن 
الدولية الطالعها على هذه اجلرمية، 
ودفــعــهــا التــخــاذ مــوقــف رافــ�ــص لها 
والإجبار االحتالل للخ�سوع وااللتزام 
اأ�سيب الطفل  بالقانون الدويل، حيث 
�سابق،  وقت  يف  عاما(،   12( ا�ستيوي 
خالل  ــص،  ــراأ� ال يف  احلــي  بالر�سا�ص 
مواجهات اندلعت يف قرية كفر قدوم، 

غربي نابل�ص، 
وبح�سب وزارة ال�سحة، نقل ا�ستيوي 
احلكومي  رفيديا  م�ست�سفى  يف  للعالج 

اخلطورة،  �سديدة  حالة  يف  بنابل�ص، 
وفق بيان مقت�سب.

اأول  م�ساء  اأ�سيب  ــزة،  غ قطاع  ويف 
بينهم  فل�سطينيا،  55 متظاهرا  اأم�ص، 
اعتداء  خالل  احلي،  بالر�سا�ص   33
امل�ساركني  على  االإ�سرائيلي  االحتالل 
يف م�سريات العودة، �سرقي قطاع غزة، 
بح�سب بيان �سادر عن وزارة ال�سحة.

وال�سبت املا�سي، ر�سد مركز عبد اهلل 
)تابع  والتوثيق  للدرا�سات  احلوراين 
يف  الفل�سطينية(،  التحرير  ملنظمة 
فل�سطينيني   3 ا�ست�سهاد  لــه،  تقرير 
واإ�سابة 500 واعتقال 420 اآخرين، 
ــوات  ــق ــي، عــلــى يـــد ال ــس ــا� الــ�ــســهــر امل
املحتلة  القد�ص  مبدينة  االإ�سرائيلية 

وال�سفة الغربية وقطاع غزة.

للرتبة  وانهيارات  في�سانات  جراء  م�سرعهم،  �سخ�سا   21 لقي 
ناجمة عن اأمطار غزيرة �سربت نيبال.

،اأم�ص،  املعنية  ال�سلطات  نقال عن  اإعالم حملية  و�سائل  وذكرت 
الو�سطى  االأجزاء  �سربت  التي  الغزيرة  املو�سمية  االأمطار  اأن 
وانهيارات  في�سانات  حدوث  يف  ت�سببت  البالد  من  وال�سرقية 
عن  اأ�سفرت  الرتبة  وانهيارات  الفي�سانات  اأن  مو�سحة  للرتبة، 
اإىل جانب  اآخرين،   10 واإ�سابة   10 21 �سخ�سا وفقدان  م�سرع 

بقاء الع�سرات حما�سرين يف الطرق.
 50 قرابة  اإنقاذ  اإىل  ال�سرطة،  اأ�سارت  عنها  �سادر  بيان  ويف 
موؤكدة  واالإنقاذ،  البحث  عمليات  خالل  البالد  عموم  يف  �سخ�سا 

ا�ستمرار تلك العمليات. 

اأعلن االحتالل االأمريكي، اأم�ص، مقتل اأحد جنوده يف عملية 
قتالية باأفغان�ستان، فيما تبنت حركة "طالبان" امل�سوؤولية.

هوية  عن  الك�سف  دون  للجي�ص،  مقت�سب  بيان  يف  ذلك  جاء 
اجلندي اأو الظروف التي قتل فيها.

مقتل  "الناتو"،  االأطل�سي  �سمال  حلف  اأعلن  �سابق  وقت  ويف 
خالل  هويته  عن  االإف�ساح  �سيتم  اأنه  بيان  يف  م�سرًيا  اجلندي، 
جماهد،  اهلل  ذبيح  عن  الوكالة  نقلت  ال�سياق،  ويف  �ساعة،   24
مقتل  عن  م�سوؤولة  احلركة  اأن  طالبان،  حركة  با�سم  املتحدث 

اجلندي، دون اأن يك�سف اأي�سا عن تفا�سيل.

 55 اإ�سابة  عن  اأم�ص،  اأول  الفل�سطينية،  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 
33 بالر�سا�ص احلي، جراء اعتداء االحتالل  متظاهرا، بينهم 
"العودة"  م�سريات  فعاليات  يف  امل�ساركني  على  االإ�سرائيلي 

ال�سلمية، �سرقي قطاع غزة. 
 33 بينهم  مواطنا   55 اأ�سيب  اأنه  لها  بيان  يف  الوزارة  وقالت 
�سرقي  االإ�سرائيلي،  االحتالل  قوات  ِقبل  من  احلي،  بالر�سا�ص 

القطاع، ومل تو�سح الوزارة طبيعة بقية االإ�سابات. 
التي  ال�سلمية،  العودة  م�سريات  االإ�سرائيلي  االحتالل  ويقمع 
ا�ست�سهاد  عن  اأ�سفر  ما  بعنف،   2018 مار�ص  نهاية  انطلقت 

ع�سرات الفل�سطينيني، واإ�سابة االآالف بجراح خمتلفة. 

تعر�ص اأربعة طالب مدر�سة اإ�سالمية يف والية "اأتر بردي�ص" 
اأتباع  من  جمموعة  قبل  من  العتداء  اأم�ص،  اأول  الهندية، 

منظمة هندو�سية متطرفة.
مبدر�سة  طالب  اأربعة  اأن  حملية،  اإعالمية  تقارير  وذكرت 
اإ�سالمية هندية بالوالية املذكورة، تعر�سوا العتداء من قبل 
اإىل  اأدى  ما  املدر�سة،  من  خروجهم  عقب  هندو�سية  جمموعة 

اإ�سابتهم ببع�ص اجلروح ومتزيق مالب�سهم.
ووفق امل�سادر نف�سها، فاإن االعتداء كان ب�سبب اإجبار امل�سلمني 
بالهندو�سية  ومعناها  رام"،  �سري  "جاي  �سعار  ترديد  على 
به. القيام  امل�سلمون  الطالب  رف�ص  ما  وهو  رام"،  االإله  "يحيا 

من  االأوىل  ال�ستة  باالأ�سهر  حتفهم،  �سخ�سا   271 لقي 
جامو  "والية  يف  املندلعة  اال�ستباكات  جراء   ،2019
املتنازع  اإقليم ك�سمري  للهند من  وك�سمري"، اجلزء اخلا�سع 

عليه مع باك�ستان.
وقال حتالف منظمات املجتمع املدين )م�ستقل( يف جامو 
مدنيا،   43 بينهم  �سخ�سا،   271 اإن  تقرير،  يف  وك�سمري، 

ق�سوا بالفرتة املذكورة، جراء اال�ستباكات يف االإقليم.
ووفقا التقرير، فاإن 108 من بني القتلى من عنا�سر قوات 

االأمن الهندية، و120 من امل�سلحني.

م�صرع 21 �صخ�صا اإثر في�صانات 
وانهيارات الرتبة بالنيبال

اجلي�ش الأمريكي يعلن مقتل اأحد 
جنوده بعملية قتالية يف اأفغان�صتان

�صيب 55 فل�صطينيا  الحتالل يحُ
بينهم 33 بالر�صا�ش �صرقي القطاع

متطرفون يعتدون على طالب 
م�صلمني بالهنـــد

ا�صتباكات  جراء  قتيال   271
بـ"جامو وك�صمري" بالهند

حــول

الوكاالت  

العــامل

دولـي
ال�سحة الفل�سطينية تط�لب بتدخل دويل لوقف ا�ستهداف "الأطف�ل"

نيوزيلنديون ي�سّلمون اأ�سلحتهم 
�سرطة بريط�ني� تفتح حتقيق�لل�سلط�ت مق�بل تعوي�س م�يل

 يف ت�سريب مرا�سالت �سرية 

ق. دق. د

ق. د

قالت وزارة ال�سحة الفل�سطينية، اأول اأم�ض، اإنها را�سلت منظمات دولية، بخ�سو�ض ا�ستهداف االحتالل االإ�سرائيلي 
طفال بالر�سا�ض احلي، �سمايل ال�سفة الغربية املحتلة. 

ق. دق. د



مدغ�شقر  تون�س 

 اعرتف الفرن�سي 
غــرييــ�ــص،  اآالن 
مــــــــدرب مــنــتــخــب 
ب�سعوبة  تــونــ�ــص، 
ــال،  ــغ ــن ــس ــ� لـــقـــاء ال
ــي  ــائ ــه ن نـــ�ـــســـف  يف 
االأمم  كاأ�ص  بطولة 
االأفـــريـــقـــيـــة الــتــي 

ت�ست�سيفها م�سر.
ال�سحفي  ــوؤمتــر  امل يف  غــرييــ�ــص،  وقـــال 
اأنــنــا  �ــســك  "ال  ــاراة:  ــب ــم ــل ل الــتــقــدميــي 
كتاب  ال�سنغال  قــويــًا،  فريقًا  �سنواجه 
جميع  جيدًا  واأعلم  يل،  بالن�سبة  مفتوح 
الالعبني، ولكن هذا لن يوؤثر كثريًا على 
اإيقاف  كيفية  فاالأهم  اللقاء  تفا�سيل 
واخرتاق  التريانغا،  اأ�سود  لعب  مفاتيح 

الدفاع القوي للمناف�ص".
اأملك  "بالطبع  الفرن�سي:  املدرب  وقال 
ال�سنغال  منتخب  مــع  رائــعــة  ذكــريــات 
واالحتـــاد  بالالعبني  وديـــة  وعــالقــتــي 
ولكنني  مـــايل،  مــع  ــدث  ح مثلما  هــنــاك 

عن  احلديث  اأف�سل 
مــبــاراة الــغــد وعــدم 
العودة اإىل املا�سي".

اإن  "قلت  وتــابــع: 
الذي  املنتخب  هــذا 
مونديال  يف  �ــســارك 
يحتل  والــذي  رو�سيا 
28عامليا  املــــركــــز 
والثاين اأفريقيا من الطبيعي اأن يكون يف 

املربع الذهبي لهذه البطولة".
البطولة  اأن  ن�سيان  يجب  "ال  واأردف: 
منتخبا    24 م�ساركة  ت�سهد  احلــالــيــة 
�سنتاأهل  كنا  اأنــه  مبعنى  االأوىل،  للمرة 
الــدور  تخطي  مبجرد  النهائي  لن�سف 
بـ16  الــنــهــائــيــات  اأقــيــمــت  لــو  الــثــاين 

منتخبا".
ي�سعد  مل  تون�ص  منتخب  اأن  واأو�ــســح 
عام  منذ  اأفريقيا  اأمم  نهائي  ن�سف  اإىل 
اأن  الــالعــبــني  على  وبــالــتــايل   ،2004
عليهم  امللقاة  امل�سوؤولية  حجم  يدركوا 

والرتكيز ال�سديد لتحقيق اللقب".

مباريات الدور ن�صف النهائي 
اجلوي ال�سنغال –  تون�ص   الدفاع  ملعب   17:00

الدويلاجلزائر – نيجرييا   القاهرة  ملعب   20:00

ــــــدى مـــهـــدي عــبــيــد، العــب  اأب
الوطني  املنتخب  و�ــســط  خــط 
ثقته  و  ارتياحه  اجلــزائــري، 
على  بـــالده  منتخب  قـــدرة  يف 
وقال  النيجريي  نظريه  تخطي 

"منتخب  عبيد يف ندوة �سحفية، 
نيجرييا جيد وميتلك العبني رائعني، 

ونعلم جيدا ما علينا فعله، و�سنقدم كل ما علينا للفوز."
 ،%  100 جزائري  ولكنني  فرن�سا  يف  "ولدت  واأ�ــســاف: 
وال�سعب  جماهرينا  اإ�سعاد  اأجل  من  وزمالئي  اأنا  و�سنقاتل 

باأكمله."
مواجهة  لتقدمي  ون�سعى  للمباراة  جيدا  "ح�سرنا  وتابع: 
تليق بنا بعدما اأبدى اجلميع ثقته يف اجلزائر، وت�سنيفها 

كمر�سح للتتويج باللقب.".

االأفريقي  االحتــــاد  قـــرر 
احلكم  تعيني  القدم،  لكرة 
غا�ساما،  بــكــاري  الغامبي 
اجلــزائــر  مـــبـــاراة  الإدارة 

ونيجرييا باأمم اأفريقيا.
ت�سنيف  جا�ساما  ويعتلي 
له  و�سبق  اأفريقيا،  حكام 

املباريات  من  العديد  اإدارة 
نهائي  اإيــــاب  منها  املــهــمــة 
 3 اأفــريــقــيــا  اأبــطــال  دوري 

مرات.
مبونديال  غا�ساما  و�سارك 
واأدار   ،2014 الـــربازيـــل 
وت�سيلي  هولندا  مواجهة 

منتخب  بفوز  انتهت  التي 
الطواحني بهدفني دون رد.

كما تواجد احلكم الغامبي 
باأمم اأفريقيا اأعوام  2012 
 ،2017  ،2015  ،2013،

التوايل. على   2019

جرينوت  نيجرييا  منتخب  مــدرب  يــرى 
روهر، اأن مباراة فريقه اأمام اجلزائر 
ملا  نــظــًرا  للغاية،  �سعبة  �ستكون 
كبار،  جنــوم  مــن  املناف�ص  ميتلكه 

وعنا�سر قادرة على �سناعة 
الفارق.

املوؤمتر  يف  ـــر،  روه ــار  ــس واأ�
الـــ�ـــســـحـــفـــي الــتــقــدميــي 
اجلزائر  اأن  اإىل  للمباراة، 

هي املر�سحة للفوز باالأرقام، الأنها االأف�سل يف 
تتحدث  واالإح�سائيات  االآن،  حتى  البطولة 

عن نف�سها.
اأنــه رغــم ذلــك ي�سعر  واأكــد مــدرب نيجرييا 
تخطي  على  فريقه  ــدرة  ق حــول  بالتفاوؤل 

اجلزائر.

التاأهل  ــو  وه كبري  "الهدف  وقـــال:   
يعلمون  والالعبون  البطولة،  لنهائي 

ماذا يفعلون يف تلك املواجهات".
ورف�ص مدرب نيجرييا التعويل على 
تفوق منتخبه على اجلزائر يف 
االأخري،  املونديال  ت�سفيات 
تغريت  االأمــــور  اأن  ــًدا  ــوؤك م
احلديث  يجب  وال  ــا،  متــاًم

عن املا�سي.
اإمكانية  مــدى  يعرف  ال  اأنــه  روهــر  واأو�ــســح 
امل�سرية  اجلماهري  من  الدعم  على  احل�سول 
خالل املباراة املقبلة، موؤكًدا اأن فريقه حظي 
جنوب  اأمـــام  الفراعنة  مــن  كبري  بت�سجيع 

اأفريقيا.

منتخب  مــديــر  �سي�سي،  ــو  ــي األ �ــســدد 
تون�ص،  مواجهة  �سعوبة  على  ال�سنغال، 
اإفريقيا  اأمم  كــاأ�ــص  نــهــائــي  ن�سف  يف 

.2019
ال�سحفي  املوؤمتر  خالل  �سي�سيه،  وقال 
التقدميي للمباراة: "واجهنا فرقا تلعب 
وتعاملنا  خمتلفة  تكتيكية  باأ�ساليب 
على  يعتمد  تــونــ�ــص  منتخب  مــعــهــا.. 
من  واالخرتاق  وال�سيطرة،  اال�ستحواذ 

عمق امللعب، وننتظر مواجهة قوية ".
الهجومي،  الثنائي  جــاهــزيــة  ـــد  واأك
ــاي ديــــاين، خلو�ص  ــب نــيــانــغ وم مــبــاي 

اللقاء، م�سريا اإىل اكتمال �سفوف اأ�سود 
اإدواردو  احلار�ص  با�ستثناء  التريانغا، 

ميندي امل�ساب.
وعن مالقاة اآالن غريي�ص، مدرب ن�سور 
قال:  �سابًقا،  وال�سنغال  حالًيا  قرطاج 
وغريي�ص،  �سي�سي  بني  لي�ست  "املواجهة 

بل بني تون�ص وال�سنغال".
البع�ص،  بــعــ�ــســنــا  "نعرف  وتـــابـــع: 
لكن  عــامــني،  منذ  تقابال  والــفــريــقــان 
اأمورا عديدة تغريت.. واإذا كان غريي�ص 
يعرف ال�سنغال، فنحن اأي�سا نعلم قدرات 

تون�ص جيدا".

لديهم  "الالعبون  �سي�سيه:  ووا�ــســل 
الو�سط  خط  يف  االإبـــداع  على  الــقــدرة 
اأمـــام  ــارق  ــف ال و�سي�سنعون  ــدا،  ــدي حت

تون�ص".

البطولة الإفريقية للأمم )الطبعة 32(
اإعـــــــــــداد: اأ. ج
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حكـــــــــــــــــــــــــــــاية
م�صر 2019

)21 جون-19 جويلية(

ــهــرة الــيــوم،  ــس ـــه، � ـــواج ي
املنتخب الوطني اجلزائري 
نيجرييا  مــنــتــخــب  ــريه  ــظ ن
ــاراة حلــ�ــســاب الـــدور  ــب يف م
الن�سف النهائي من مناف�سة 
اجلارية  اإفريقيا  اأمم  كاأ�ص 
ملعب  ــون  ــك ــي ــس و� ــر،  ــس ــ� مب
م�سرحا  ـــدويل  ال الــقــاهــرة 
ــي تعد  ــت ــذه املــوقــعــة ال ــه ل

بالكثري من االإثارة والندية والتناف�ص، باعتبار اأنها اآخر 
النهائي، هذا وبعد  للدور  للو�سول  املنتخبني  لكال  عقبة 
�ساحل  على  ال�سحراء  ملحاربي  وامل�ستحق  املثري  الفوز 
ياأمل  الرتجيح  ب�سربات  النهائي  الربع  الــدور  يف  العاج 
امل�سوار  ملوا�سلة  بلما�سي  جمال  الوطني  الناخب  اأ�سبال 
والتاألق واقتطاع تاأ�سرية التواجد يف الدور النهائي ومن 
يف  املتمثلة  وطموحاتهم  اآمالهم  حتقيق  على  العمل  ثم 

التتويج باللقب القاري.
مناف�ص هو  اأمام  �سهلة  ماأمورية اخل�سر  ولن تكون  هذا 
وحقق  ال�سمراء  القارة  يف  املنتخبات  اأقــوى  من  االآخــر 
التاأهل على ح�ساب جنوب اإفريقيا بنتيجة هدفني لهدف 

واحد، وي�سعى خلطف تاأ�سرية التاأهل للدور النهائي.
الورق  االأف�سلية على  اأن  اأخرى، وبالرغم من  من جهة 
من جانب منتخب اجلزائر الذي مل ينهزم طيلة امل�سوار 
�سجل  حني  يف  اخلم�سة  اللقاءات  يف  واحد  هدفا  وتلقى 
رفقاء بوجناح 10 اأهداف، يف انهزم منتخب نيجرييا يف 
لقاء واحد من اأ�سل 5 لقاءات و�سجل 7 اأهداف وتلقى 5 
ومن  املعطيات  عديد  على  �سيلعب  اللقاء  اأن  اإال  اأهداف، 
اأبرزها االإرهاق الذي يعاين منه رفقاء ال�سخرة بلعمري 
النهائي  الربع  مباراة  يف  دقيقة   120 لعب  بعد  وهــذا 
االأخرى،  املعطيات  بع�ص  عن  ناهيك  العاج،  �ساحل  اأمام 
الفوز  اجلزائرية  البي�ساء  الكتيبة  حتقق  اأن  اأمل  على 

والتاأهل للدور النهائي.
يجدر الذكر اأن اجلزائر �ستخو�ص اليوم مباراة الن�سف 

يف  ال�سابعة  للمرة  نهائي 
تــاريــخــهــا ولــعــب اجلــزائــر 
و   1980 كان  نهائي  ن�سف 
و  و1988  و1984   1982
1990 وكذا 2010، لتكون 
ال�سابعة  هي  اليوم  مباراة 
حني  يف  اخل�سر،  تاريخ  يف 
الدور  نيجرييا  ن�سور  ن�سط 
 14 الــنــهــائــي يف  الــنــ�ــســف 

منا�سبة و�ستكون هذه املرة الـ 15 يف تاريخه. 
النيجريي  املنتخب  بها  تــوج  التي  املـــرات  عــدد  وعــن 
و2013  و1994   1980 ــوام    اأع مرات   3 فهي  باللقب 
يف حني توج املنتخب اجلزائري مرة واحدة يف تاريخه 

�سنة 1990.

مهدي عبيد: 
�لتاأهل  �أجل  من  "�صنقاتل 

للدور �لنهائي و�إ�صعاد 
�ل�صعب �جلز�ئري"

غا�صاما حكما ملبار�ة نيجرييا و�جلز�ئر

جرينوت روهر: " �ملنتخب �جلز�ئري مر�صح 
بالأرقام للتاأهل للدور �لنهائي"

�آليو �صي�صي: " �أعرف غري�ش جيد� 
و�ملو�جهة لي�صت بيني وبينه بل بني تون�ش و�ل�صنغال"

�صد�م كروي بني حماربي �ل�صحر�ء ون�صور نيجرييا
اخل�شر عازمون على تخطي عقبة نيجرييا والتاأهل للدور النهائي

"ال���������ك���������ان"

در�ية  على  نحن  �لغيابات..  من  نعاين  جمال بلما�صي: "ل 
مب�صاعر جماهرينا ون�صعى لتحقيق �لتاأهل للدور �لنهائي"

بلما�سي  جمال  الوطني  الناخب  اأبدى 
اأمام  نهائي  الن�سف  لقاء  من  تخوفه 

االآخــر  هــو  يظهر  الـــذي  نيجرييا، 
خالل  بلما�سي  وقال  طيب  بوجه 
املوؤمتر ال�سحفي قبل املباراة ، اأن 

 15 النيجريي  املنتخب  تاأهل 
يوؤكد  النهائي  لن�سف  مرة 

مدى قوة هذا املنتخب 
له  يــعــطــي  ال  ــن  ــك ل
اأف�سلية، فكل الفرق 

لن�سف  تاأهلت  التي 
النهائي مر�سحة للقب.

م�سكلة  عــن  بلما�سي  جــمــال  وحتــــدث 
من  يعاين  ال  املنتخب  اأن  م�سريا  الغيابات 
فجميع  الــدفــاع،  قلب  يف  العــب  اأي  غياب 
كما  نيجرييا،  اأمام  �سيتواجدون  مدافعيه 
يف  حمرز  ريا�ص  مل�ستوى  حديثه  يف  تطرق 
اآخر م�سيدا بنجم مان�س�سرت �سيتي واعتربه 
ــفــارق  ــا كــبــريا قــــادر عــلــى �ــســنــع ال العــب

ويــوؤدي  يلعب  اأنــه  اإال  والت�سجيل 
مهامه وفقا للمجموعة.

هناك   " الــقــول  بلما�سي  واأردف 
�سنعت  عظيمة  اأجــيــال 
مثل  للجزائر،  تاريًخا 
املتوج   1990 جيل 
ومن  االأمم،  بــكــاأ�ــص 
يف  ــتــاريــخ  ال �سنعوا 
ماجر  مثل  املونديال 
ـــي، بــجــانــب  ـــوم ـــل وب
خا�ص  ــــذي  ال ــل  ــي اجل
مونديال الربازيل، وهذا اجليل يبني على 
تاريخ  ل�سناعة  ال�سابق  اجليل  حققه  ما 

جديد للجزائر"
مب�ساعر  درايــــة  عــلــى  "اإننا  ـــاف  واأ�ـــس
اجلماهري، ولذلك نزلت الدموع عقب الفوز 
نف�ص  يتكرر  اأن  ناأمل   ، ديفوار  كــوت  على 

االأمر لو تاأهلنا للنهائي اأمام نيجرييا".

ن�شف النهائي كاأ�ض اأمم 

نيجرييا )اليوم 20:00 م�شاء( اجلزائر – 

�آلن غريي�ش: 
مفتوح..  كتاب  "�ل�صنغال 

وهذ� �لعامل يح�صم �ملو�جهة"

الإدارة  تي�سيما،  بامالك  االإثيوبي  احلكم  )كاف(،  القدم  لكرة  االإفريقي  االحتاد  عني 
لقاء ن�سف نهائي كاأ�ص اأمم اإفريقيا )م�سر 2019(، الذي �سيجمع بني تون�ص وال�سنغال، 

االأحد املقبل، على ملعب الدفاع اجلوي بالقاهرة.
و�سي�ساعد تي�سيما يف اإدارة هذه املواجهة، كل من ال�سوداين وليد اأحمد علي )امل�ساعد 
اأوليفيه �سافاري )امل�ساعد الثاين(، وبرنار كامي من �سي�سيل حكما  االأول(، والكونغويل 

رابعا.

بامالك تي�صيما حكما ملبار�ة تون�ش و�ل�صنغال

حاج ديوف يتوقع �جلز�ئر 
و�ل�صنغال يف �لدور �لنهائي

توقع حاج ديوف جنم 
منتخب ال�سنغال ال�سابق، 

طريف املباراة النهائية 
لبطولة اأمم اأفريقيا، 

املقامة حالًيا يف م�سر.
وقال ديوف"منتخبا ال�سنغال 

واجلزائر هما االأقرب لبلوغ نهائي 
الكان 2019، نظًرا المتالكهما جمموعة من 
العنا�سر املميزة القادرة على �سنع الفارق".

واأ�ساف "اجلزائر عانت من اأجل جتاوز كوت 
ديفوار يف دور الثمانية، وهو ما ُي�سعب من مهمة 

اخل�سر اأمام ن�سور نيجرييا يف املربع الذهبي".
وتابع "مهمة ال�سنغال تبدو �سهلة اأمام تون�ص، 

نظًرا الأن منتخب اأ�سود التريانغا تخطى اأوغندا 
وبنني ب�سهولة، اأما تون�ص عانت اأمام غانا قبل 

تخطيها بركالت الرتجيح ثم فازت ب�سهولة 
على مدغ�سقر".

واأكد جنم ال�سنغال ال�سابق اأن م�سكلة املنتخب 
امل�سري تكمن يف وجود املدرب االأجنبي، منوًها 

"من االأف�سل اال�ستعانة مبدرب حملي على غرار 
ح�سن �سحاتة وح�سام ح�سن واأحمد ح�سام 

ميدو".
واأردف "جتربة املدرب الوطني جنحت يف قارة 

اأفريقيا، والدليل األيو �سي�سيه مع ال�سنغال، 
وجمال بلما�سي مع اجلزائر، واإبراهيما كمارا 

مع كوت ديفوار".



مدغ�شقر  تون�س – 

اأحمد اأمني.ب
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�سطيف  وفاق  ت�سكيلة  �سرعت 
يف حت�سرياتها للمو�سم اجلديد 
امل�ساعد  املــدرب  اإ�ــســراف  حتت 
فالحي واملح�سر البدين بلخري 
اأعداد كبرية  اأنظار  وهذا حتت 
اإىل  تنقلت  التي  اجلماهري  من 
على  ــوقــوف  ــل ل ـــاي  م  8 مــلــعــب 
دعمت  التي  اجلديدة  العنا�سر 
الفريق حلد االآن ويتعلق االأمر 
مبدافع ن�سر ح�سني داي لعريبي 
مولودية  من  ــاري  دب والــالعــب 
بجاية واللذان وقعها مع نهاية 
االأ�سبوع باالإ�سافة اإىل الثالثي 
الذين  و�سويبع  خــيــاط  تــبــي، 
وقت  يف  عقودهم  على  وقــعــوا 

�سابق.
االإ�ستقدامات  عملية  وت�سببت 
بني  معلن  غري  �سراع  ظهور  يف 
هذا  ويف  امل�سري،  املكتب  اأع�ساء 
اأكد ع�سو املكتب امل�سري  ال�سياق 
االأخبار  اأن  وليد �سادي  املوؤقت 
ــة بــ�ــســاأن خــالفــه مع  ــداول ــت امل
اأ�سا�ص  ال  امل�سري  املكتب  اأع�ساء 
عالقته  واأن  ال�سحة  مــن  لها 
يف  ت�سب  عمل  عالقة  هي  بهم 
اأجل  من  �سطيف  وفاق  م�سلحة 
احلالية  االأزمـــة  من  اإخــراجــه 

النادي  على  يبخل  لــن  واأنـــه 
يف  م�سوؤولياته  كامل  ويتحمل 
هذه الفرتة، كما و�سح اأي�سا اأن 
قرارات  هي  احلالية  القرارات 
كما  فردية  لي�ست  و  ت�ساورية 
اإىل  الوفاق  اأن�سار  كامل  يدعوا 
على  واالبتعاد  بال�سرب  التحلي 
اأن  �ساأنها  من  التي  االإ�ــســاعــات 
التخلي  ومت  بــالــفــريــق،  ت�سر 
ال�سابق  احلار�ص  ا�ستقدام  عن 
بوقا�سم،  ــاورة  ــس ــ� ال ل�سبيبة 
مع  مفاو�سات  يف  الــدخــول  مــع 
احلار�ص ال�سابق لدفاع تاجنانت 

الثاين  احلار�ص  ليكون  مقراين 
املخ�سرم  احلــار�ــص  جانب  اإىل 
اإدارة  ورفــ�ــســت  خــ�ــســايــريــة، 
ال�ساب  املهاجم  ت�سريح  الوفاق 
بود�سي�سة  الـــرديـــف  لــفــريــق 
املطلوب من عدة اأندية فرن�سية 
هذه ال�سائفة مهما كانت قيمة 
العر�ص املايل حيث من املنتظر 
اإىل  الــالعــب  ترقية  يتم  اأن 

�سفوف الفريق االأول.
نــحــو عقد  وتــتــجــه االأمــــــور 
اجلمعية العامة للنادي الهاوي 
االثنني  هـــذا  �سطيف  ــوفــاق  ل

�ستكون  الــتــي  اجلمعية  وهـــي 
ال�سماح  اأجـــل  مــن  تاأ�سي�سية 
ـــدد اإىل  ــاء ج ــس ــ� اأع بـــدخـــول 
الرتكيبة العامة للنادي الهاوي 
اجلمعية  عقد  انتظار  يف  وهذا 
االأ�سابيع  خــالل  االنتخابية 
امل�سري  يــرغــب  حــيــث  املــقــبــلــة 
ال�سابق وليد �سادي يف الرت�سح 
ال�سائفة  هذه  النادي  لرئا�سة 
املـــوجـــود من  الـــدعـــم  يف ظـــل 
وكذا  املحلية  ال�سلطات  طــرف 
اأخر ت�سري  االأن�سار، ومن جانب 
التجارية  ال�سركة  يف  االأمـــور 
الرئي�ص  عـــودة  نــحــو  لــلــوفــاق 
لفرتة  وهـــذا  اأعــــراب  ال�سابق 
التوقيع  اأجل  من  فقط  ق�سرية 
يف  اجلدد  الالعبني  عقود  على 
فرتة التحويالت ال�سيفية على 
جمل�ص  تدعيم  الحقا  يتم  اأن 
االإدارة باأع�ساء جدد واإنتخاب 
اأعــراب،  خلالفة  جديد  رئي�ص 
تن�سيب  الوفاق  اإدارة  وقــررت 
�سليم  ال�سابق  الـــدويل  احلكم 
للفريق  ر�سمي  كناطق  اأو�سا�سي 
التغيريات  �سياق  ظل  يف  وهــذا 
الكبرية التي تنوى اإدارة الوفاق 
اإحداثها على اجلانب االإداري. 

ــار مــولــوديــة  ــس ــ� ــرات مـــن اأن ــعــ�ــس نــظــم ال
احتجاجية  وقــفــة  االأمــ�ــص  نــهــار  العلمة 
طرف  من  عاجل  بتدخل  للمطالبة  وهــذا 
ال�سلطات املحلية من اأجل اإيجاد حل عاجل 
يف  الفريق  يعي�سها  التي  ال�سعبة  للو�سعية 
الوقت الراهن ب�سبب االن�سداد احلا�سل يف 
النادي الهاوي وال�سركة التجارية، وطالب 
االأن�سار خالل هذه الوقفة بتدخل الوايل 
والريا�سة  ال�سباب  مديرية  وكذا  بلكاتب 
والبلدية للبحث عن حلول لهذه الو�سعية 
لقيادة  جديدة  اإدارة  تن�سيب  خــالل  من 
اإ�سرار  ظل  يف  املقبلة  الفرتة  يف  الفريق 
ال�سيما  اال�ستقالة  على  القدمية  االإدارة 
انطالقة  على  فقط  �سهر  قرابة  بقاء  مع 

بطولة املو�سم اجلديد.
االإدارة  ملجل�ص  ال�سابق  الرئي�ص  ونفى 
مت  الــتــي  ــات  ــاع ــس االإ� كــل  �ــســافــو  �سعيدي 
تداولها على �سفحات التوا�سل االجتماعي 
رئا�سة  اإىل  الــعــودة  يف  رغبته  بخ�سو�ص 
ا�ستقالة  ظــل  يف  ال�سائفة  هــذه  الفريق 

وتفاجاأ  ــايل،  احل االإدارة  جمل�ص  اأع�ساء 
خا�سة  االإ�ــســاعــات  هــذه  لــرتويــج  �سعيدي 
منذ  الفريق  اأجــواء  عن  متاما  ابتعد  اأنــه 
اأكرث  منذ  الفريق  من  النهائية  ا�ستقالته 
من �سنة، وقال �سعيدي اأنه ال توجد له اأي 
نية متاما يف العودة اإىل الفريق يف الوقت 
يتمكن  اأن  الوقت  ذات  يف  متمنيا  الراهن 

الفريق من اإيجاد خمرج لالأزمة احلالية يف 
اأخر يرتقب  اأقرب وقت ممكن، ومن جانب 
الغدارة  اأعــ�ــســاء  حتــرك  الفريق  اأنــ�ــســار 
بوذن  مبارك  يقودها  كــان  التي  ال�سابقة 
وهذا يف ظل كرثة احلديث عن رغبة عدد 
ت�سيري  م�سوؤولية  تــويل  يف  امل�ساهمني  من 
حال  يف  ــذا  وه املقبلة  الــفــرتة  يف  الفريق 
ح�سولهم على �سمانات من طرف ال�سلطات 

املحلية.
زيتوين  الودود  االأي�سر عبد  الظهري  ووقع 
فريق  مع  عقد  على  الفارطة  االأيــام  خالل 
يغادر  العب  اأول  ليكون  اخلــروب  جمعية 
تعداد الفريق ب�سفة ر�سمية هذه ال�سائفة، 
املنازعات  جلنة  ف�سل  انــتــظــار  يف  وهـــذا 
العب   12 رفعها  التي  ال�سكاوي  يف  التابعة 
من تعداد املو�سم الفارط من اأجل احل�سول 
م�ستحقاتهم  وكــذا  ت�سريحهم  اأوراق  على 
حيث  ــفــارط  ال باملو�سم  املتعلقة  املــالــيــة 
هذه  جماعية  بهجرة  مهددا  الفريق  يبقى 

ال�سائفة. 

"االأورا�ص نيوز" اأن الهيئة امل�سرية  علمت 
عقد  قبل  الالزمة  الرتتيبات  باآخر  تقوم 
قبل  املرتقبة  العادية  العامة  اجلمعية 
اأع�ساء  يقوم  اإذ  اجلـــاري،  ال�سهر  نهاية 
املايل  التقريرين  ب�سبط  امل�سرية  الهيئة 
اأع�ساء  على  تالوتهما  يتم  حتى  واالأدبــي 
جمعية  تنظيم  قبل  الــعــامــة  اجلمعية 
االأطـــراف  اأمـــام  املــجــال  لف�سح  انتخابية 
ــص  راأ� الــراغــبــة يف خــالفــة بــركــاين على 
النادي الهاوي، اإ�سافة اإىل اإعادة النظر يف 
تركيبة اجلمعية وف�سح املجال ملن �سيتوىل 
تقدمت  امل�سرية  فالهيئة  ت�سيريها  �سوؤون 
وكذا  والريا�سة  ال�سباب  ملديرية  بطلب 
ممثل الوالية بطلب لعقد اجلمعية العامة 
العامة  اجلمعية  اأن  كما  الــرد  وتنتظر 
ما  عك�ص  ر�سميا  البي�ساء  عني  يف  �ستعقد 
يتحدث  والذي  الريا�سي  ال�سارع  يتداوله 

عن عقدها خارج اأ�سوار املدينة.
على  املح�سوبة  االأطـــــراف  تــخــف  ومل 
الهيئة امل�سرية لفريق اإحتاد عني البي�ساء 
التي ت�سب يف �سمان  من غياب املقرتحات 
م�سريين  بــقــدوم  ت�سمح  منا�سبة  بــدائــل 
ــوؤون الــنــادي  ــس جـــدد مبــقــدورهــم تـــويل �

من  ان�سحابه  عــن  بــركــاين  اإعـــالن  فرغم 
على  بقيت  االأمــور  اأن  اإال  الفريق  رئا�سة 
حالها، ما جعل البع�ص يبدي ت�ساوؤما حول 
االأمور  توا�سل  حال  يف  االإحتــاد  م�ستقبل 
على هذا احلال، خا�سة اأن موا�سلة ت�سييع 
االأبي�ص  اللونني  اأ�سحاب  لن يخدم  الوقت 
املتتبعني  من  الكثري  يخف  ومل  واالأ�ــســود 
البدائل  غياب  من  قلقهم  االإحتاد  ل�سوؤون 
�سوء  على  عنهم  ــاح  االإفــ�ــس تــاأجــيــل  اأو 
انه  بدليل  باالن�سحاب،  بركاين  اإ�ــســرار 
جديدة  اأ�سماء  النادي  حميط  ي�سجل  مل 
تريد تويل �سوؤون االإدارة، يف الوقت الذي 
يوؤكد البع�ص على اأن حتديات الفريق هذا 
املو�سم تتطلب تكثيف امل�ساعي للبحث عن 
من  االإ�سافة  منح  على  القادرة  االأطــراف 

الناحية الت�سيريية واملالية.

نهاية  ال�ساوية  اإحتاد  فريق  اأن�سار  اعت�سم 
االأ�سبوع املا�سي، اأمام مقر الدائرة للمطالبة 
بتدخل ال�سلطات املحلية الإنقاذ ”ال�سفراء” 
احلركة  هــذه  وت�سببت  مطالبهم  وتلبية 
اإىل  ــوؤدي  امل الطريق  غلق  يف  االحتجاجية 
اعت�سامهم  اأن  هــوؤالء  واأكــد  الــدائــرة  مقر 
اإبالغ الوايل ب�سرورة التدخل  هذا من اأجل 
حرجة  مبرحلة  مير  الذي  النادي  مل�ساعدة 
الدائرة  مقر  اأمــام  االإحتــاد  حمبو  واجتمع 
عاجل  بــدعــم  مطالبة  �ــســعــارات  حــامــلــني 
الإزالة  الوالئية  ال�سلطات  وتدخل  للفريق، 
امل�ساكل املالية العالقة كما طالبوا ب�سرورة 
يتحقق  مل  الــذي  املطلب  وهــو  ــوايل  ال لقاء 
حلد االآن فيما ك�سفت بع�ص امل�سادر على اأن 
لقاء الوايل مبمثلي االإدارة واالأن�سار �سيكون 
اأق�سى تقدير وردد  االأ�سبوع على  مع بداية 
بالنظر  تطالب  عديدة،  �سعارات  املعت�سمون 
يف و�سعية الفريق، الذي يعاين جراء غياب 
مالية  منح  تقدمي  خالل  من  املــايل،  الدعم 
معتربة، وكذا العمل على و�سع اإ�سرتاتيجية 
اأغلب  اأن  بالذكر  واجلدير  ال�سعود  لتحقيق 
الفرق النا�سطة يف ق�سم الهواة بلغت مرحلة 
اجلديد  الريا�سي  للمو�سم  حت�سريا  اجلــد 

عك�ص االإحتاد الذي يعاين.
اإمكانية  املــ�ــســادر  مــن  الــعــديــد  وت�ستبعد 
مع  يــتــوافــق  الـــذي  بال�سكل  تغيري  حـــدوث 

البواقي  اأم  يف  الريا�سي  ال�سارع  تطلعات 
ت�سيري  بها  مت  التي  الطريقة  �سئم  الــذي 
النادي خالل ال�سنوات االأخرية وعدم تقّبل 
و�سفوها  بطريقة  ال�سعود  ل�سياع  االأن�سار 
مطالبهم  ورغـــم  والــ�ــســاذجــة،  بالبدائية 
بالبحث عن البديل اإال اأّن الو�سعية احلالية 
تعجل بعودة االإدارة ال�سابقة بقيادة خل�سر 
ــدى  اأب حيث  يــاحــي  املجيد  وعــبــد  مــعــروف 
بت�سهيالت  وطالبوا  ذلك  يف  ليونة  الثنائي 
يتم  حتى  العودة  اأجل  من  و�سمانات  فعلية 
الالزمة،  االإجراءات  اتخاذ  ذلك  �سوء  على 
خانة  يف  ت�سب  املعطيات  من  العديد  اأّن  كما 
هذه  تاأكيد  رغــم  ال�سابقة  االإدارة  بقاء 
االأخرية على عدم موا�سلة مهامها على راأ�ص 
االأن�سار  من  الكثري  يتوانى  مل  كما  النادي 
من  التحذير  يف  الــنــادي  ب�سوؤون  العارفني 
�سيا�سة  ومتابعة  الوقت  ربح  موا�سلة  مغبة 
الو�سعية  مراعاة  دون  االأمــام  اإىل  الهروب 
على  بالعمل  مطالبني  ــاد  ــالإحت ل احلــالــيــة 
دون  جاد  ب�سكل  املطروحة  امل�ساكل  ت�سوية 
القرارات  اتخاذ  يف  املماطلة  اإىل  اللجوء 
الالزمة يف الوقت املنا�سب  لتجنب الوقوع يف 
اأخطاء املوا�سم املن�سرمة دون اأن يتم اإحداث 
تغيري يف تركيبة االإدارة ويف طريقة ت�سيري 
اأكرب املت�سررين  النادي الذي �سيكون حينها 

ح�سب راأي كثري من حمبي النادي.

عنابة  ـــاد  اإحت اإدارة  ف�سلت 
ال�سابق  ــدرب  امل مع  التعاقد 

ال�سعيد  اخلــروب  جلمعية 
بــلــعــريــبــي مــــن اأجــــل 

ــى  االإ�ــــــــســــــــراف عــل
الفنية  ــة  ــس ــار� ــع ال
بطولة  يف  لــلــفــريــق 

وهذا  اجلــديــد  املو�سم 
بعد ف�سل املفاو�سات التي 

جرت خالل االأيام الفارطة 
موع عدد من التقنيني يف �سورة 

ولكناوي،  موا�سة  اإيغيل  مزيان 
لعب  على  بلعريبي  املــدرب  مع  االإتفاق  ومت 
االأدوار االأوىل يف البطولة، علما اأن بلعريبي 
اأكد اأنه حر من اأي اإلتزام ومل يوقع اأي عقد 

مع فريقه ال�سابق جمعية اخلروب.
ومتكنت اإدارة االإحتاد من التعاقد مع عدد 
من الالعبني اجلدد على غرار كل من خريفي 
)اأ الربج(، معما�ص، غالب )ر القبة(، موا�ص 
)ج اخلروب(، بوكمية )اإ ال�ساوية(، بخو�ص 
تومي  بو�سعادة(،  )اأ  طايبي  �سعيدة(،  )م 
)ح  بلومي  )الذرعان(،  كومان  احلجار(،  )اإ 

)ن  قويدر  وبن  بالح  عنابة(، 
اإدارة  متكنت  فيما  مــقــرة( 
الهادي  حممد  الرئي�ص 
عقود  جتديد  من  كروم 
ــــــدد مـــــن العـــبـــي  ع
وهم  الفارط  املو�سم 
منا�سر،  خـــروبـــي، 
حراز،  جمعة،  �سكندر، 
م�سايرية مع ترقية عدد 
الرديف  الفريق  من العبي 
ـــون، بن  ــم، ن ـــرار زعــي عــلــى غ

دري�ص، براهيمي وبعلي.
حت�سرياتها  يف  ــاد  االإحت ت�سكيلة  و�سرعت 
 1956 ــاي  م  19 مبلعب  اجلــديــد  للمو�سم 
انتظار  يف  وهــذا  الالعبني  اأغــلــب  بح�سور 
تون�ص  اإىل  املقبلة  ال�ساعات  خالل  التوجه 
الذي  التح�سريي  الرتب�ص  مبا�سرة  اأجل  من 
يدوم الأ�سبوعني، وهذا يف الوقت الذي القت 
حلد  الفريق  بها  قام  التي  االنتدابات  فيه 
كانوا يراهنون  الذين  االأن�سار  االآن خماوف 
اأجل لعب  اأ�سماء كبرية من  التعاقد مع  على 

االأدوار االأوىل يف بطولة املو�سم اجلديد.

وفاق �سطيف 

اإحتاد ال�ساوية 

اإحتاد عنابة 

مولودية العلمة 

اإحتاد عني البي�ساء 

�صادي يهد�أ �لأجو�ء بني �مل�صريين و�لإد�رة
 ترت�جع عن قر�ر ��صتقد�م بوقا�صم 

�لأن�صار يحتجون على �لن�صد�د و�صعيدي يرف�ش �لعودة 

�إد�رة �حلر�كتة جتري �آخر �لرتتيبات 
قبل عقد �جلمعية �لعامة

�لأن�صار �عت�صمو� �أمام مقر �لد�ئرة 
وطالبو� بعودة �لإد�رة �ل�صابقة

بلعريبي ي�صرف على �لتح�صري�ت ويتفق 
مع �لإد�رة على لعب �لأدو�ر �لأوىل 

اأحمد اأمني.ب

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب



اأكد تقرير �سحفي اإيطايل، اأن نادي 
اإنرت ميالن بداأ اتخاذ اإجراءات 

�سارمة �سد مهاجمه االأرجنتيني 
ماورو اإيكاردي.

ووفًقا ل�سحيفة "توتو �سبورت" 
االإيطالية، فاإن اإنرت عني مدرًبا 

�سخ�سًيا الإيكاردي، حيث اإن االأخري مت 
ا�ستبعاده حالًيا من التدريب مع باقي 
الالعبني، ا�ستعداًدا للمو�سم اجلديد.

و�سي�ستمر اإيكاردي يف خو�ص املران 
منفرًدا مع مدربه ال�سخ�سي، حتى 

ينجح يف اإيجاد ناٍد جديد ينتقل له يف 
املريكاتو ال�سيفي احلايل.

واأكدت ال�سحيفة االإيطالية اأنه حتى 
االآن مل يتلق الالعب اهتماًما ر�سمًيا 

من اأي ناٍد، لالنتقال اإىل �سفوفه هذا 
ال�سيف. 

واأعلن اإنرت ميالن ب�سكل ر�سمي اأن 
اإيكاردي خارج ح�سابات النادي يف 

املو�سم املقبل، بينما يعد جوفنتو�ص 
هو اأكرث املهتمني بالتعاقد مع املهاجم 

االأرجنتيني، ولكن دون تقدمي اأي 
عر�ص حتى االآن.

 
ركزت ال�سحف االإيطالية ال�سادرة 

اأم�ص، على اقرتاب ماتي�ص دي ليخت، مدافع اأياك�ص، من 
االنتقال ل�سفوف جوفنتو�ص، خالل االأيام القليلة املقبلة.

وعنونت �سحيفة "الغازيتا ديللو �سبورت": "كري�ستيانو هنا ودي ليخت، 
انتقال قيا�سي: الهولندي �سيكون املدافع االأعلى اأجًرا يف اإيطاليا.. 

جوفنتو�ص يح�سل على موهبة اأياك�ص الذي مت مغازلته من قبل رونالدو، يف 
�سفقة قيمتها 70 مليون يورو".

واأ�سافت "ميالن، كل �سئ مع فريتوت، العب خط و�سط الفيوال يريد 
الرو�سونريي: مت رفع العر�ص: 18 مليون يورو".

وختمت "باريال واإنرت ميالن، م�ستقبل طويل مع حوافز بعد 100 
مباراة.. والنادي ينتظر لوكاكو: الذي مل يتواجد يف ال�سورة". 

وعنونت �سحيفة "كوريري ديللو �سبورت": "دي االأبطال، يف 
جوفنتو�ص فقط االإعالن الر�سمي عن و�سول دي ليخت هو املتبقي.. الهولندي 

مل ين�سم لرحلة اأياك�ص اإىل النم�سا، ويف اأم�سرتدام يعتقدون باأن ال�سفقة متت.. 
و�ساري يريده اأن ين�سم جلولة َا�سيا".

وتابعت "باريال وكونتي واأول احت�سان، العب خط الو�سط يف مع�سكر الفريق، قابل 
املدرب واأوريايل.. ويوم الثالثاء �سين�سم للفريق".

وختمت "غريزمان اإىل بر�سلونة يف حالة من الغمو�ص واالألغاز، وب�سرط جزائي 
�سخم 800 مليون يورو". 

وقالت �سحيفة "توتو �سبورت": "ها هم هنا، يف اليوم الذي ين�سم فيه رونالدو لتدريبات جوفنتو�ص، اأياك�ص يعلن 
اأن دي ليخت مل ي�سافر مع فريقه اإىل النم�سا".

ووا�سلت "تفا�سيل ال�سفقة كالتايل: 70 مليون يورو للنادي الهولندي و5 ماليني يورو حوافز، بعقد 
ميتد خلم�ص �سنوات مع راتب 7.5 مليون يورو باملو�سم". 

وتابعت اإنرت، نقطة التحول يف الهجوم: ااَلن كونتي يف عجلة من اأمره، ريبيت�ص 
هو البديل، املهاجم الكرواتي �سمن بدائل النرياتزوري يف حال 

ف�سل التعاقد مع لوكاكو".

مغازلة 
رونالدو 

واقرتاب دي 
ليخت الأبرز 

يف �صحف 
اإيطاليا

 ال�صحافة معـــــــــــــــــــــــر�ض
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اإنريكي �صرييزو :

ي�ستعد بايرن ميونخ للتحرك نحو �سفقتني من 
العيار الثقيل، خالل فرتة االنتقاالت ال�سيفية 
قبل  الهجومية  الفريق  قوة  لتعزيز  اجلارية، 

انطالق املو�سم املقبل.
فاإن  االإيطايل،  مريكاتو"  "توتو  ملوقع  ووفًقا 
نيكوال�ص  م��ن،  كل  نحو  التحرك  ق��رر  بايرن 
بيبي، جناح ليل الفرن�سي، ولريوي �ساين، جنم 
عر�سني  وتقدمي  االإجنليزي،  �سيتي  مان�س�سرت 

ر�سميني.
النادي  �ستكلفان  ال�سفقتني  باأن  املوقع  واأف��اد 
لتعوي�ص  وذل��ك  ي��ورو،  مليون   165 البافاري 
ريبريي،  وفرانك  روب��ن  اآري��ني  الثنائي  رحيل 

بنهاية املو�سم املن�سرم.
اإىل  �ساين  انتقال  تكلفة  تبلغ  اأن  املتوقع  ومن 
يورو،  مليون   90 ح��وايل  اأري��ن��ا،  األيانز  ملعب 
 75 قيمته  تبلغ  عر�سا  بايرن  �سيقدم  بينما 

مليون يورو، من اأجل التعاقد مع بيبي.
وينوي م�سوؤولو العمالق االأملاين االإنفاق ب�سخاء 

اأويل هوني�ص،  يف �سوق االنتقاالت، بعدما وعد 
تاريخي  مبريكاتو  اجلماهري  ال��ن��ادي،  رئي�ص 

وثورة تعاقدات.
بالتعاقد  مبكًرا،  �سفقاته  بداأ  قد  بايرن  وكان 
مع الثنائي لوكا�ص هرينانديز وبينيامني بافارد، 
مقابل 80 و35 مليون يورو على الرتتيب، كما 
 5 مقابل  اآرب،  فيات  يان  ال�ساب  املهاجم  �سم 

ماليني يورو فقط.

اأن  اإ���س��ب��اين،  �سحفي  ت��ق��ري��ر  اأك���د 
ري��ال  ب��ني  بعيدة  ت���زال  ال  امل�سافة 
اأجل  من  يونايتد،  ومان�س�سرت  مدريد 
الفرن�سي  الو�سط  العب  مع  التعاقد 

بول بوغبا.
ديبورتيفو"  "موندو  ل�سحيفة  ووفًقا 
يونايتد  مان�س�سرت  ف��اإن  االإ�سبانية، 
يرف�ص بدء التفاو�ص ب�ساأن اال�ستغناء 
عن بوغبا باأقل من 170 مليون يورو.
مليون   130 ريال مدريد فيعر�ص  اأما 
مليوًنا   15 اإىل  باالإ�سافة  فقط  يورو 
املرينغي  يجعل  م��ا  وه��و  كمتغريات، 

بعيًدا عن ح�سم ال�سفقة.

مدريد  ري��ال  اأن  ال�سحيفة،  واأك���دت 
حماقة  اأي  الرت��ك��اب  م�ستعد  غ��ري 
اقت�سادية، للتعاقد مع بوغبا، رغم اأن 
الالعب يعد �سمن اأولويات زين الدين 

زيدان، املدير الفني للفريق امللكي.
بيع  اإىل  احلمر  ال�سياطني  يحتاج  وال 
بوغبا ويدرك ريال مدريد جيًدا هذه 
امللكي  النادي  ف��اإن  ولذلك  اجلزئية، 
يتبع اإ�سرتاتيجية طويلة املدى تهدف 
حل�سم ال�سفقة قبل 9 اوت موعد غلق 
باب االنتقاالت يف الدوري االإجنليزي 

املمتاز.

اأتلتيكو  ن���ادي  رئي�ص  �سرييزو  اإن��ري��ك��ي  اأك���د 
م��دري��د، اأن���ه ميلك اأدل���ة ح��ول االت��ف��اق بني 
بر�سلونة واملهاجم الفرن�سي اأنطوان غريزمان، 

قبل بداية �سهر جويلية اجلاري.
غزيزمان  عقد  يف  اجلزائي  ال�سرط  وتقل�ص 
مليون   120 اإىل   200 من  مدريد  اأتلتيكو  مع 
حترك  ولذلك  اجل��اري،  يوليو  بداية  يف  يورو 
باالأم�ص  و�سمه  الالعب  عقد  لك�سر  بر�سلونة 

ملدة 5 �سنوات.
الإذاع���ة  ت�سريحاته  خ��الل  ���س��ريي��زو،  وق���ال 
بياًنا  اأ�سدر  "النادي  الكتالونية:   "RAC1"
منلك  الأننا  ال�سفقة،  بر�سلونة  اإع��الن  عقب 

االأدلة".
موقف  اإزاء  اأم���ل  بخيبة  "اأ�سعر  واأ����س���اف: 
حتى  ُيخربنا  ومل  الرحيل،  اأراد  الأنه  الالعب، 

اللحظة االأخرية".
عقب  بياًنا  اأ���س��در  ق��د  م��دري��د  اأتلتيكو  وك��ان 
باأنه  غريزمان،  مع  التعاقد  بر�سلونة  اإع��الن 
�سيبداأ يف اتخاذ االإجراءات القانونية من اأجل 
نظًرا  اإ�سافية،  يورو  مليون   80 على  احل�سول 
الأن االتفاق مع الالعب كان قبل موعد تقلي�ص 

ال�سرط اجلزائي.

ا�سرتط ريال �سو�سيداد على 
احل�سول  م��دري��د  اأتلتيكو 
بيع  ح��ال��ة  يف   %20 على 
عندما  غريزمان،  اأن��ط��وان 
بعر�ص  االأت��ل��ي��ت��ي  ت��ق��دم 

ل�سرائه عام 2014.
اجلمعة،  بر�سلونة،  واأعلن 
اإىل  غ��ري��زم��ان  ان�����س��م��ام 

يف  اجلزائي  ال�سرط  قيمة  دفع  بعد  �سفوفه، 
 120 تبلغ  والتي  م��دري��د،  اأتلتيكو  مع  عقده 

مليون يورو. 
ووفًقا ل�سحيفة "ماركا" االإ�سبانية، فاإن اأتلتيكو 
مدريد بات مطالًبا بدفع 24 مليون يورو لريال 
يف  عليها  املن�سو�ص  القيمة  وهي  �سو�سيداد، 

العقد املربم بينهما.
قيمة  االأم���وال  ه��ذه  تغطي  اأن  املتوقع  وم��ن 
�سفقات ريال �سو�سيداد، حتى االآن يف نافذة 

االنتقاالت ال�سيفية.
�سو�سيداد  ري����ال  واأن���ف���ق 
حتى  ي��ورو  مليون   21.5
الع��ب��ني   4 ل�����س��م  االآن 
كري�ستيان  وه���م،  ج���دد، 
يورو(  ماليني   10( بورتو 
 6.5( اإي�ساك  واألك�ساندر 
م��ل��ي��ون ي�����ورو( وم��ودي��ب��و 
اإىل  باالإ�سافة  ي���ورو(،  ماليني   5( �ساجنان 
دفع ريال مدريد مليوين يورو ال�ستعارة مارتن 

اأوديغارد من ريال مدريد.
بان�سمام  جمانية،  �سفقة  �سو�سيداد  اأبرم  كما 
بعد  بلباو،  اأتلتيك  من  قادًما  رمي��ريو،  األيك�ص 

نهاية عقده.
وبهذا ا�ستفاد �سو�سيداد من ال�سرط الذي اتفق 
غريزمان  باع  عندما  مدريد،  اأتلتيكو  مع  عليه 

مقابل 30 مليون يورو.

�سان  باري�ص  اأن  اإ�سباين،  �سحفي  تقرير  ذكر 
الربازيلي  بديل  على  عرث  الفرن�سي  جريمان 
ل�سفوف  العودة  يريد  الذي  �سيلفا،  دا  نيمار 

بر�سلونة هذا ال�سيف.
�سان  باري�ص  فاإن  "�سبورت"،  ل�سحيفة  ووفًقا 
جريمان يريد �سم االأملاين لريوي �ساين جنم 
اخلط  لتعزيز  االإجنليزي،  �سيتي  مان�س�سرت 
واإدين�سون  مبابي  كيليان  رف��ق��ة  االأم��ام��ي 

كافاين.
�ساين  اإقناع  �سيتي،  مان�س�سرت  اإدارة  وحتاول 
ب�سفة  م�ساركاته  قلة  رغم  عقده،  بتجديد 

اأ�سا�سية مع الفريق، حيث اعتمد عليه مدربه 
بيب غوارديوال ب�سفة اأ�سا�سية يف 21 مباراة 

فقط بالربميريليغ.
على  احل�سول  جريمان،  �سان  باري�ص  وحاول 
ف�سل  لكنه  �سنوات،   3 منذ  �ساين  خ��دم��ات 

االنتقال للمان �سيتي.
لبايرن  ه��دًف��ا  يعد  ���س��اين  ل���ريوي  اأن  ي��ذك��ر 
مميز  ج��ن��اح  �سم  يف  ي��رغ��ب  ال���ذي  م��ي��ون��خ، 
رحيل  تركه  الذي  الفراغ  تعوي�ص  ي�ستطيع 

الثنائي روبن وريبريي.

بند  عن  اإ�سباين،  �سحفي  تقرير  ك�سف 
يف االتفاق املربم بني الهولندي ماتيا�ص 
وم�سوؤويل  اأياك�ص،  مدافع  ليخت،  دي 

جوفنتو�ص.
اأن  اأك��دت  التقارير  من  العديد  وكانت 
واأياك�ص  جوفنتو�ص  بني  مت  االت��ف��اق 
تفا�سيل  �سوى  يتبقى  وال  ليخت،  ودي 

�سغرية الإعالن ال�سفقة ب�سكل ر�سمي.
ديبورتيفو"  "موندو  ل�سحيفة  ووفًقا 
�سيتقا�سى  ليخت،  دي  فاإن  االإ�سبانية، 
راتًبا �سنوًيا يبلغ 12 مليون يورو، والذي 

�سي�سبح بعد خ�سم ال�سرائب االإيطالية 
فقط. ماليني   10

مع  جوفنتو�ص  اتفاق  اأن  اإىل  واأ�سارت 
�سيجعل  عاًما  ال�19  �ساحب  ليخت  دي 
االأعلى  الراتب  �ساحب  املدافع  االأخري 

يف الدوري االإيطايل.
و���س��ي��ت��ف��وق امل���داف���ع ال��ه��ول��ن��دي على 
اخللفي  اخل��ط  يف  املحتملني  زميليه 
بونوت�سي،  ليوناردو  العجوز،  لل�سيدة 
وجورجيو كيليني، رغم فوزهما بالكثري 
ال�سنوات  خالل  اليويف  مع  االألقاب  من 

االأخرية وامتالكهما خلربات كبرية.



�صطيف 

تلجاأ العديد من العائالت رفقة اأبنائها يف ف�سل 
ال�سيف ومنذ انطالق العطلة، اإىل التوجه نحو 
احلدائق  وكــذا  واجلــواريــة  الرتفيهية  املرافق 
واإعطاء  والت�سلية  الرتفيه  بغية  العمومية 
م�ساحات لالأطفال للعب، يف حني ت�سهد العديد 
من املرافق الثقافية االأخرى على غرار املكتبات، 
ما  املواطنني وهذا  كليا من قبل  واإهماال  عزوفا 
هذه  تعي�سه  الذي  ال�سغط  اإىل  البع�ص  اأرجعه 

العائالت رفقة اأبنائها طيلة العام الدرا�سي.
عن  املراقبني  من  العديد  ت�ساءل  جهته،  من 
اإعطائه  دون  وواع  مثقف  جيل  تكوين  كيفية 
اأوقات  وتخ�سي�ص  واملطالعة  للقراءة  فر�سة 
وا�سعة للعب والرتفيه، ويف وقت تعرف املدار�ص 
العطلة  هذه  خالل  به  باأ�ص  ال  اإقباال  اخلا�سة 
بهدف حت�سني امل�ستويات وتلقي الدرو�ص املختلفة 
التخ�س�سات  اأو  االأجنبية  اللغات  يف  �ــســواء 
واخلا�سة  العمومية  املكتبات  ت�سهد  ــرى،  االأخ
يوجهون  الذين  املواطنني  قبل  من  كليا  عزوفا 
الرتفيهية  املرافق  جتاه  واهتماماتهم  اأنظارهم 
رفقة  ممتعة  اأوقــات  وق�ساء  والتنزه  للت�سلية 
العائالت االأخرى، حيث يتحجج االأولياء بكرثة 
ال�سغوطات املدر�سية على اأبنائهم طوال االأ�سهر 
دون  واللهو  للعب  �سراحهم  ليطلقوا  املا�سية، 
لتعليمهم  متابعة  وال  مراقبة  ودون  حدود  اأي 
م�ستقبال،  يحتاجونها  قد  اأخرى  ودرو�سا  اأمــورا 
وهو ما جعل العديد من القائمني على املكتبات 
الذي  التفكري  هذا  جــراء  م�ستاوؤون  العمومية 
يعمل على حتديد اأولويات الطفل بالدرا�سة يف 
تكوين  دون  اللعب  ثم  فقط  العمومية  املدار�ص 
معينة  تكوينات  تلقي  اأو  اأخــرى  تخ�س�سات  يف 
عليهم،  بالنفع  تعود  ممار�سات  اأو  ريا�سات  يف 
للتعلم  املكتبات  زيــارة  على  املداومة  حتى  وال 
التي تزيد يف وعي االإن�سان  والتثقف والقراءة 
وقدراته  وتفكريه  عقله  تنمية  يف  وت�ساهم 

الفكرية.
لعل اأكرث �سيء قد يعود بال�سرر على الطفل، هو 

توجيه  دون  فقط،  باللعب  فيه  املبالغ  اهتمامه 
اأو  ريا�سة  اأو  بن�ساط  قيامه  نحو  االأولياء  من 
قراءة اأو تكوين ينمي قدراته ويك�سف مواهبه 
التي ت�ساعده يف اختيار حياته وعمله وتفكريه 

م�ستقبال.

الفاخرة  واملــنــازل  الفيالت  اأ�سحاب  من  العديد  جلــاأ 
بوالية �سطيف، اإىل كراء هذه الفيالت واملنازل للراغبني 
يف اإقامة االأعرا�ص هذه ال�سائفة مببالغ مالية متفاوتة 
وهذا يف ظل الطلب الكبري على قاعات االأفراح من طرف 
الفاخرة  وامل�ساكن  الفيالت  هذه  باتت  حيث  املواطنني، 

مناف�سا حقيقيا لقاعات االأفراح اخلا�سة.
وبعد اأن حتولت فكرة اإقامة االأعرا�ص بقاعات االأفراح 
ال�سنوات  خــالل  �سطيف  بــواليــة  �سرورية  ــادة  ع اإىل 
رغم  والتي  عليها  كبري  ب�سكل  الطلب  ت�ساعف  االأخرية، 
كرثتها اإال اأنها مل تتمكن من تغطية كل الطلبات ال�سيما 
يف ظل تزامن االأعرا�ص والوالئم مع فرتة نهاية االأ�سبوع، 
وهو االأمر الذي دفع ببع�ص املوطنني اإىل كراء فيالتهم 

ومنازلهم من اأجل اإقامة االأعرا�ص. 
اإىل  جلئوا  اأنهم  الفكرة،  هــذه  اأ�سحاب  بع�ص  ويقول 
واأي�سا  الراهن  الوقت  يف  �ساغرة  كونها  م�ساكنهم  كراء 
خا�سة  اإ�سافية،  مالية  عائدات  على  احل�سول  اأجل  من 
عن  تقل  ال  واحد  عر�ص  الإقامة  املنزل  كراء  اأ�سعار  اأن 
10 ماليني �سنتيم، وهو ال�سعر الذي يبقى اأقل من  مبلغ 
ذلك املفرو�ص يف قاعات احلفالت التي باتت ت�سع اأ�سعار 
�سنتيم  مليون   15 اإىل  االأحيان  بع�ص  يف  ت�سل  خيالية 
يف  ت�سل  املالية  التكلفة  جعل  مما  فقط،  واحــدة  لليلة 
من  اأكرث  اأو  �سنتيم  مليون   40 مبلغ  اإىل  االأحيان  بع�ص 
املنازل  هذه  اأ�سحاب  نظر  ويف  واحد،  عر�ص  اإقامة  اأجل 
فاإن الطلب يبقى موجودا خا�سة يف ف�سل ال�سيف حيث 

تكرث االأعرا�ص.
املعنية،  اجلهات  طــرف  من  رقابة  اأي  غياب  ظل  ويف 
الفر�سة  الــفــاخــرة  وامل�ساكن  الفيالت  اأ�ــســحــاب  يجد 
االأفراح،  مو�سم  يف  كبرية  مالية  عوائد  لتحقيق  مواتية 
بهم  تلحق  التي  اخل�سائر  بع�ص  من  الرغم  على  وهــذا 
على  الزبائن  من  عدد  قبل  من  الت�سرفات  بع�ص  جراء 
حني  يف  �سرقتها،  حتى  اأو  املنزل  اأغرا�ص  تك�سري  غــرار 
اإحداث فو�سى  الزبائن على  البع�ص االآخر من  ال يتورع 
مرة  كل  يف  اأ�سحابها  اأجــرب  مما  املنازل  هــذه  يف  عارمة 
على القيام برتميمات �سريعة، خا�سة فيما يتعلق بطالء 
اإزالة االأو�ساخ  الغرف وعمليات تنظيف مكثفة من اأجل 
واملنازل  الفيالت  هــذه  وجمال  نظافة  على  واحلــفــاظ 

الفاخرة. 
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 مواعيد طبية ملن ا�صتطاع للنت �صبيال!!

املرافق الرتفيهية ملجاأ العائالت 
يف ف�صل ال�صيف 

فيالت فخمة تناف�ش قاعات 
احلفالت والأعرا�ش 

و�شط عزوف رهيب على املكتبات العمومية 

رغم حداثة التطبيق على العديد من املواطنني.. 

بالهاتف،  اأو  ال�سخ�سي  بالتنقل  الدور  اإم�ساك  بعد 
اخت�سا�سات  يف  خا�سة  االأطــبــاء،  من  العديد  لــدى 
جهة،  من  مر�سيا  اكتظاظا  تعرف  ومعينة،  �سعبة 
اأخــرى،  جهة  مــن  بها  الطبي  التخ�س�ص  يف  وقلة 
اجلانب  توظيف  على  االأطــبــاء  مــن  العديد  اأقـــدم 
التكنولوجي يف امليدان الطبي، وباالأخ�ص يف حتديد 
املواعيد الطبية، من قبل مر�ساهم وممن يرغبون يف 

املعاينة والعالج لديهم.
يف قفزة تقنية، خرج بع�ص االأطباء بوالية باتنة 
بع�ص  اأقــدم  اأيــن  التطور،  ملوجة  ركوبا  املاألوف  عن 
موعد  حتديد  يف  االنرتنيت  توظيف  على  االأطباء 
بها  ات�ساال  تتطلب  والتي  لديهم  واملعاجلة  للفح�ص 
تبقى  اأنها  غري  امل�ستخدمني،  جلميع  عليها  وتوفرا 
ال  بها  التوا�سل  كــون  للجميع،  متاحة  غري  و�سيلة 
املواطنني،  من  الكثري  على  املنال  بعيد  ــرا  اأم يــزال 
ح�سل  واإن  النائية،  والقرى  االأريــاف  �سكان  خا�سة 
اأبجديات  تتعدى  ال  ا�ستخدامها  قدرة  فاإن  امتالكها 
اأو  التوا�سل االجتماعي  �سواء على مواقع  االنفتاح، 
بع�ص اال�ستف�سارات التي يلجوؤون خاللها اإىل حمرك 

البحث "العم غوغل" ب�سكل عام.

والت�سجيل  مــا،  بريد  اإىل  الدخول  اأمــا 
بالن�سبة  �سعب  اأمـــر  ــه  ــاإن ف عـــربه؛ 
البحث  على  املعتادين  من  للكثريين 
بالك  فــمــا  االنـــرتنـــت،  �سبكة  ــرب  ع
االأمر  يجعل  ما  متاما،  بها  باجلاهلني 

االأقــل  على  اأو  م�ساعدة  اإىل  يحتاج 
امليدان  ببحر  اأدرى  هم  من  اإىل  اللجوء 

االإلكرتوين وتقنيات تكنولوجياته.
ما ي�سعب االأمر على املري�ص وُم�ساِحِبه، ويباعد 
يف امل�سافة بينه وبني طبيبه املعالج، وخا�سة مع 

"التاغنانت" املعروف بها �سكان املنطقة التي قد 
حتول بهم عن املعاجلة يف حال تعر�سوا ملثل 

هذه العوائق، فلم يكفهم ما يعانون منه من 
مر�ص لتزيد هذه اخلطوات التكنولوجية 

عليهم معاناتهم.
حتديد  يف  الــطــرق  ــذه  ه مثل  اأن  �سحيح 

والتي  الغربي  العامل  لــدى  وامل�ستخدمة  املواعيد، 
ا�ستحدثها بع�ص االأطباء لدينا تعد خطوة اإيجابية 
التنقل،  وجهد  الوقت  واخت�سار  التح�سر  طريق  يف 
الكثري  اأن  االأطباء  هــوؤالء  تنا�ساه  اأو  ن�سيه  ما  لكن 

بالك  فما  هواتف  حتى  ميلكون  ال  االأهــايل  من 
واالإبـــــــــحـــــــــار عــرب باالنرتنت 

فالربيد  �سبكتها، 
ـــــــرتوين  ـــــــك االإل

للت�سجيل.
�سعيد  وعـــلـــى 
ــــاء  اآخــــــــــــر، ج
الـــــتـــــوظـــــيـــــف 
ـــت يف  ـــي ـــرتن ـــالن ل
الطبي  ـــب  ـــان اجل
كحل بديل اإيجابي 
للعديد  وم�ستقبلي 
من االأطباء واملر�سى 
ميكنهم  ما  واحــد،  اآن  يف 
واجلهد  ــت  ــوق ال ربـــح  ــن  م
واال�ستف�سار  البحث  يف 
�ستى  يف  االأطــــبــــاء  عـــن 
 DZDOC موقع  عليه  يقوم  ما  وهو  التخ�س�سات، 
كمن�سة طبية وطنية خا�سة باملر�سى واالأطباء يف 
اأن تقوم بت�سجيل  عدة تخ�س�سات واأمرا�ص، فيكفي 

نف�سك لتتح�سل على ح�ساب خا�ص لك على املن�سة، 
الذي  التخ�س�ص  يف  تريد  الــذي  الطبيب  الختيار 
الذي  واملعاجلة  للمعاينة  املوعد  وحتديد  ترغبه، 
ذلك  يف  املن�سة  عمل  يتعلق  وال  وقتك،  مع  يتنا�سب 
فح�سب، بل يتيح لك باالإ�سافة اإىل ت�سجيل نف�سك، 
املن�سة  اأفراد من عائلتك كم�سرتكني يف  اإ�سافة  اإىل 
اأدوية  على  احل�سول  اإمكانية  وكــذا  لهم،  واحلجز 
ليتلقى  منها،  ومــعــرو�ــص  متوافر  هــو  مبــا  جمانية 
املوعد  من  �ساعة   24 قبل  ن�سية  ر�سالة  املري�ص 
الطبي ت�ساعده على التذكر والتجهز للموعد الطبي 

املنتظر.
من  توفريها  يحتاجه  ما  رغــم   – االنرتنت  لتبقى 
تدفقها،  �سرعة  وحت�سني   - واأموال  مادية  اإمكانيات 
من مطالب املواطنني حتى من �سكان القرى املتاخمة 
للمدن منهم، فما بالك بالنائية منها واملعزولة التي 
تفتقر الأدنى �سروط احلياة ال�سرورية مبا يربطهم 
ال�سروب،  ـــاء  وامل النقل  راأ�ــســهــا  وعــلــى  بالتح�سر، 
على  وغريها  املقدمة  ال�سحية  اخلدمات  وحت�سني 
لهم  حتفظ  الــتــي  بــل  احل�سرية،  املطالب  قائمة 

العي�ص الكرمي كثرية ومتعددة.
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�سميحة. ع     

العطلة ال�صيفية تدخل الأم العاملة 
يف رحلة بحث عن مربية 

تزداد تعقيدا خالل هذه الفرتة

ع�سيبة  باأوقات  العامالت  االأمهات  من  الكثريات  متر 
البحث  رحلة  يف  يدخلن  كونهن  ال�سفية،  العطلة  خالل 

اأبنائهن  لــتــاأمــني  مــربــيــة  عــن 
خا�سة  الــعــمــل  ـــرتة  ف طــــوال 
الدخول  تختار  الرو�سة  واأن 
الفرتة  ــذه  ه ــالل  خ عطلة  يف 
مو�سميات  مربيات  بذلك  ليكن 
لنجدة االأمهات العامالت خالل 

هذه العطلة.
ــطــرت الــكــثــري من  حــيــث ا�ــس
اأبنائهن  و�سع  اإىل  العامالت 

العاملة  االأم  تدفع  اأين  اأ�سعارها  غالء  رغم  املربية  عند 
عن كل ابن للمربية مبلغ يرتاوح ما بني 5000 و8000 
دج �سهريا، يف املقابل اأن ال�سعر ال�سهري للرو�سة يرتاوح 
منهن  الــكــثــريات  اأكـــدت  اأيـــن  دج،  و2000   1500 بــني 
ا�سافية،  مب�ساريف  كاهلهن  اأرهــق  جدا  كبري  مبلغ  اأنــه 
يف  اأزواجـــهـــن  مل�ساعدة  يعملن  الــكــثــريات  واأن  خا�سة 
ومعاناة  احلياة،  اأعباء  يف  وامل�ساعدة  املنزلية  امل�ساريف 

حريتهن  ازدادت  بل  فقط  هنا  تتوقف  ال  االأمهات  بع�ص 
الأن  الكاملة،  ثقتهن  تك�سب  التي  املربية  عن  البحث  يف 
والقيام  �سغري  بطفل  العناية 
باالأمر  لي�ص  م�ستلزماته  بكل 
الهني الأنه يتطلب جهدا ووقتا 
كبريين طوال فرتة غياب االأم 
عملها  اأداء  اأثناء  طفلها  عن 
والتي تغيب  كان،  اأي قطاع  يف 
لفرتات متباينة ترتاوح ما بني 
�سبع وثماين �ساعات باالإ�سافة 
وكذا  املــوا�ــســالت  معاناة  اإىل 

الواجبات التي تنتظرها عند عودتها اإىل املنزل.
الذي  الو�سع  اإزاء  القلق  من  فرتة  تعي�ص  العاملة  فاالأم 
�سنوات  اخلم�ص  دون  كانوا  اإن  خا�سة  اأبنائها  به  مير 
باالعتبار اأن الرو�سة تغلق اأبوابها طوال هذه الفرتة مما 
ي�سكل ارتباكا كبريا لديهن خا�سة اإن كانت االأم العاملة 
مما  زوجها  اأهل  اأو  اأهلها  عند  �سغريها  و�سع  ت�ستطيع  ال 

يزيد تعقيد االأمور اأكرث فاأكرث اأمام كل اأم من العامالت.

رحمة. م



و�شلنا لـ 8 مليارات اإن�شان.. 

احلد من اأعداد اجلن�ض الب�سري
التنزاين  الرئي�ص  جنح  واملنع:  احل�ص  بني 
لفت  يف  املا�سي،  الــعــام  يف  مــاغــوفــويل،  جــون 
االأنظار ملا فعله عندما متكن يف خطاب واحد 
من اأن ي�سرب بكل ''الق�سايا الليربالية'' على 
الزعيم  طالب  اإذ  احلائط.  عر�ص  الكوكب 
اجلمهور  من  ح�سد  اأمام  خطابه  يف  التنزاين 
تتعلق  التي  االأجانب  لن�سائح  ي�ستمعوا  باأال 
بتحديد الن�سل، الأنها ن�سائح حتركها ''دوافع 
الن�ساء  اتهم  بل  بذلك،  يكتف  ومل  �سريرة''، 
''بالك�سل''،  احلمل  موانع  ي�ستخدمن  الالتي 
من  كــبــريًا  عـــددًا  ينجنب  اأن  واجــبــهــن  فمن 

االأطفال.
 The Guardian �ــســحــيــفــة  تـــقـــول 
الربيطانية، اإن هذه الت�سريحات كانت مقلقة 
عميق  ف�سل  اإىل  ت�سري  اإذ  املقايي�ص،  ب�ستى 
الأحــد  الــرتويــج  يف  للغرب  حمتمل  وكــارثــي 
كوكبنا  �سحة  عليها  تعتمد  التي  التدابري 
جن�سنا  ـــداد  اأع مــن  احلــد  وهــو  امل�ستقبلية، 
تتحقق  حتى  اإنه  الن�سطاء  ويقول  الب�سري. 
هذه املهمة االأ�سا�سية، فاأي اإجراء من املفرت�ص 
�ستمحوه  احلـــراري  االحتبا�ص  مواجهة  به 
التي  املتزايدة  للمليارات  الطاقة  احتياجات 

ُت�ساف للتعداد ال�سكاين.
ذلك  على  وبــنــاء  لل�سكان:  الــعــاملــي  الــيــوم 
اإليها  دعــت  تظاهرات  يف  اخلــروج  املقرر  من 
 Population حــركــة  مــثــل  ــات  ــاع ــم ج
عوا�سم  يف  وغريها  الربيطانية   Matters
مع  تزامنًا  يوليو   11 اخلمي�ص  يوم  يف  العامل 
اليوم  هــذا  �سيوافق  لل�سكان.  العاملي  اليوم 
الذي  للحدث  الثالثني  ال�سنوية  الــذكــرى 
1989، عندما  املتحدة يف عام  اأقامته االأمم 
بغر�ص  ــارات،  ــي ــل م  5 الــكــوكــب  �ــســكــان  كـــان 
ال�سكانية  االأزمــــة  خلــطــورة  االنــتــبــاه  لفت 

الو�سيكة.

ماذا يعني ا�ستمرار الت�سخم ال�سكاين؟
يف  قلنا  كما  التحّمل:  على  الكوكب  قــدرة 
2050 �سي�سل  البداية، فاإنه قبل حلول عام 
يف  و�سي�ستمر  مليار،   9.7 لـ  ال�سكاين  التعداد 
تقول   .2100 قبل  مليار   10.9 اإىل  لي�سل 
املعتاد �سماع  ''من  اإنه  ال�سحيفة الربيطانية، 
هذه االأرقام عند احلديث عن اأعداد كائنات 
اأولية ت�سبح يف اأحد امل�ستنقعات، لكنها لي�ست 
كبرية  عقول  ذات  لكائنات  بالن�سبة  ماألوفة 
والنباتات،  اللحوم  على  وتتغذى  متطورة، 
اليوم  يف  ــراري  ح �سعر   3000 اإىل  وحتتاج 

الواحد لتعي�ص'' . 
فالبد  ا،  مَنّ مليارات   10 ُوجد  اإذا  وت�سيف، 
من حتويل كل قطعة اأر�ص اأو م�ساحة غابات 
اإذ  اإطعامنا،  بغر�ص  زراعية  اأر�ص  اإىل  واٍد  اأو 
كتابه  يف  وارد  بيرت  احلفريات  عــامل  يقول 
حتمل  ميكنه  ال  ''كوكبنا  التطور'':  ''نهاية 

مثل هذه االأعداد'' .
اأن  املوؤكد  فمن  ال�سحيفة،  بح�سب  اإفريقيا: 
التي  مليارات  الثالثة  من  العظمى  الغالبية 
يف  �ستولد  ال�سكاين  التعداد  اإىل  �سُت�ساف 
مليار   1.2 كوكبنا  يف  اليوم  يوجد  اإفريقيا. 

اإفريقي. قبل عام 2100 �سيكون هناك اأكرث 
من 4 مليارات اإفريقي. ولذلك نحتاج الأن ن�سع 
املتزايدة،  ال�سكانية  اأزمتنا  عالج  اأولويتنا  يف 
عن طريق ''تعزيز حقوق املراأة، وتوفري موانع 

احلمل ب�سهولة، وحت�سني التعليم للجميع''. 
اأن  اإىل  ماغوفويل  الرئي�ص  تعليقات  ت�سري 
هذه املهمة �ستكون �سعبة للغاية. وال ت�ساعد 
قيادة  حتت  االأبي�ص  البيت  حتركات  كذلك 
االأمريكي  التمويل  تخفي�ص  فمع  تــرامــب. 
لربامج حتديد الن�سل الدولية، تقو�ص اأمريكا 

اآمال احلد من النمو ال�سكاين يف اإفريقيا.
اإىل  ن�سري  اأن  ويجب  ــراري:  احل االحتبا�ص 
�ستتحول  االإفريقية  الــبــالد  مــن  الكثري  اأن 
يحكم  عندما  للمعي�سة  ت�سلح  ال  بيئات  اإىل 
الكوكب.  على  قب�سته  احلــراري  االحتبا�ص 
اأن  اأوطــانــهــم بعد  ورمبـــا يــنــزح املــاليــني مــن 
ت�سحق املوجات احلارة، واملجاعات، واجلفاف 

اأرا�سيهم.
ت�سبب يف هذه  الذي  االأحفوري  الوقود  لكن 
القليل جدًا  املناخية، مل ُيحرق �سوى  االأزمة 
الغرب،  اأغلبه يف  اإفريقيا. فقد ُحرق  منه يف 
الذي كانت انبعاثاته ال�سناعية �سببًا رئي�سيًا 
يف االحتبا�ص احلراري. اإنها حقيقة يجب اأن 
الالجئني  من  املاليني  يخرج  عندما  نتذكرها 
وتكتظ  املــنــاخ،  يحرقها  الــتــي  ــالد  ــب ال ــن  م
االأوروبية  ال�سواطئ  اإىل  ليلجاأوا  بال�سكان 

بحثًا عن النجاة.

عدد �سكان العامل �سيبلغ 9.8 مليار 
ن�سمة يف عام 2050

اأن  املتحدة  االأمم  عن  �سادر  تقرير  توقع 
 7.6 يرتفع عدد �سكان العامل املقدر حاليا بـ 
مليارات ن�سمة اإىل 9.8 مليارات ن�سمة يف عام 

.2100 يف  ن�سمة  مليار   11.2 واإىل   ،2050
املتحدة  لــالأمم  اجلــديــدة  للتوقعات  ووفقا 
عدد  الهند  �سكان  عــدد  يتخطى  اأن  يتوقع 
�سكان  تعداد  ويبلغ   .2024 يف  ال�سني  �سكان 
نحو  وال�سني  ن�سمة،  مليار   1.3 حاليا  الهند 

مليار.  1.4
وقالت االأمم املتحدة اإنه من بني اأكرث الدول 
منوا.  االأ�سرع  نيجرييا  تعد  بال�سكان  كثافة 
حيث  من  العامل  دول  اأكرب  �سابع  حاليا  وهي 
الواليات  تتخطى  اأن  يتوقع  اأنه  اإال  ال�سكان، 
العامل  بــلــدان  اأكـــرب  ثــالــث  لت�سبح  املتحدة 

اكتظاظا بال�سكان قبل عام 2050.  

  نيجرييا االأ�سرع منوا يف العامل
 من حيث ال�سكان

النمو  يف  كبرية  زيادة  اإفريقيا  قارة  وت�سهد 

�سكانها  عدد  يبلغ  اأن  يتوقع  حيث  ال�سكاين 
2.5 مليار ن�سمة بحلول عام 2050 - بح�سب 

موؤ�سرات االأمم املتحدة.
ال�سكانية  الــزيــادة  هــذه  يف  ال�سبب  ويرجع 
حول  التوعية  غياب  اإىل  باإفريقيا  املهولة 
ارتفاع  اإىل  يـــوؤدي  ممــا  احلمل  منع  و�سائل 
حاالت الوالدة غري املرغوب فيها، باالإ�سافة 
الرجل  بــني  احلــقــوق  يف  املــ�ــســاواة  عــدم  اإىل 

واملراأة.
التنفيذية  املــديــرة  بــري  ريــنــاتــه  واأ�ــســارت 
ملوؤ�س�سة �سكان العامل، اإىل اأن %50 من ن�ساء 
على  احل�سول  يف  يرغبون  االإفريقية  القارة 
و�سائل ملنع احلمل اإال اأنهن ال ي�ستطعن القيام 
هذه  يف  املواليد  عدد  يتزايد  ولذلك  بذلك، 

القارة.
عدد  ي�سل  اأن  املتحدة  االأمم  توقعت  حينما 
�سكان العامل عام 2000 اإىل 6 مليارات ن�سمة 
اإىل  االأمر  انتهى  عاما(،   42 قبل  هذا  )وكان 
اأن العدد الفعلي زاد عن ذلك باأقل من خم�سة 
هذه  اأن  هي  باخت�سار  واالإجــابــة  املائة.  يف 

التوقعات جيدة للغاية.
اجلــديــدة  الــبــيــانــات  اإىل  فلنعد  حــ�ــســنــا، 
بع�ص  هــي  ــذه  ه  :2015 ــام  ع �ــســدرت  الــتــي 
اأنني  الحــظ  يل.  ات�سحت  التي  االجتــاهــات 
اأ�ستخدم ت�سنيف االأمم املتحدة للمجموعات 

االإقليمية ولي�ص ت�سنيفات البنك الدويل.
مطرد،  تزايد  يف  العامل  �سكان  عدد  اأن  رغم 
اأقــل ممــا كانت  الــزيــادة  هــذه  وتــرية  اأن  اإال 
زيادة  نتوقع  اأن  ن�ستطيع  املا�سي.  يف  عليه 
خالل  ن�سمة  مليار  مبقدار  العامل  �سكان  عدد 
وبنحو  القادمة،  ع�سرة  اخلم�ص  ال�سنوات 
مليار   9.7 اإىل  لي�سل  �سنوات  ع�سر  بعد  مليار 

عام 2050.
الذي  املتو�سط"  "املتغري  لتوقعات  ووفــقــا 
و�سعته االأمم املتحدة والذي يفرت�ص تراجع 
املتوقع  املتو�سط  وزيــادة  اخل�سوبة  معدالت 
املائة  يف   95 بن�سبة  فر�سة  هناك  لالأعمار، 
يرتاوح  ما  اإىل  العامل  �سكان  عــدد  ي�سل  اأن 
عام  ن�سمة  مليار   13.3 اإىل  مليار   9.5 بني 
"املوؤكد  فمن  النموذج،  هذا  وح�سب   .2100
على  العامل  �سكان  عــدد  يرتفع  اأن  تقريبا" 
هذا  من  الحقة  فرتة  يف  ولكن  الق�سري،  املدى 
املائة  يف   23 بن�سبة  فر�سة  هناك  الــقــرن، 
يف  يبداأ  اأو  العدد  هــذا  ي�ستقر  الأن  تقريبا 

الرتاجع قبل حلول عام 2100.

بحلول عام 2100، �سيعي�ض اأكرث 
من 80 يف املائة من �سكان العامل 

يف اآ�سيا اأو اأفريقيا  
يعي�ص اليوم نحو ثلثي �سكان العامل يف اآ�سيا، 
ال�سني  اأغلبه كل من  وهو عدد ت�ستحوذ على 
وتف�سيل  ت�سنيف  اإىل  وبالنظر  والــهــنــد. 
التوقعات، نرى اأنه بحلول عام 2100، �ست�سم 
4.9 مليار  و  4.4 مليار  واآ�سيا  اأفريقيا  كل من 
كالهما  و�ستاأوي  الرتتيب،  على  الب�سر  من 
العامل.  �سكان  مــن  املــائــة  يف   83 جمتمعتني 

تبدو  خمتلف،  منظور  من  ذلك  اإىل  وبالنظر 
االآ�سيويني  االأفارقة وغري  ال�سكان غري  ن�سبة 

�سغرية وثابتة ن�سبيا:

 �سيرتكز ن�سف النمو ال�سكاين العاملي يف 
فقط   بلدان   9

لده�ستي.  املــثــرية  النتائج  اأكــرث  هــذا  كــان 
 ،)2022 )بحلول  �سنوات  �سبع  خــالل  ففي 
�سيتجاوز عدد �سكان الهند عدد �سكان ال�سني 
حيث �سي�سل اإىل 1.7 مليار عام 2050. هذا 
التغري وحده �سي�سكل 17 يف املائة من اإجمايل 
من  الفرتة  يف  العامل  �سكان  عدد  يف  الزيادة 
االآن وحتى 2050. ومن املده�ص، اأن الواليات 
املتحدة هي البلد الوحيد مرتفع الدخل بني 
عام  بحلول  و�ست�سبح  القائمة،  هــذه  بلدان 
عدد  حيث  من  العامل  دول  اأكرب  رابع   2050
ال�سكان بعد ال�سني والهند ونيجرييا. يتوقع اأن 
يزيد عدد �سكان نيجرييا عن �سكان الواليات 
املتحد تقريبا يف الفرتة بني 2045 و 2050 

لي�سل اإىل حوايل 400 مليون ن�سمة:

افرتا�سات، واختالفات، ومدلوالت
املتو�سطة"  "املتغريات  توقعات  واأ�ــســارت 
معدالت  متو�سط  اأن  اإىل  اآنــفــا  امل�ستخدمة 
من  �سينخف�ص  العامل  م�ستوى  على  اخل�سوبة 
بحلول   2.4 اإىل  اليوم  �سيدة  لكل  طفل   2.5
 2100 بحلول   2 واإىل   ، تقريبا   2030
ُمتيقن  غري  التوقعات  هذه  اأن  بيد  تقريبا. 
مــعــدالت  ذات  ــدان  ــل ــب ال يف  ال�ــســيــمــا  مــنــهــا، 
اإذا  اأنــه  اإىل  ت�سري  فهي  العالية.  اخل�سوبة 
اأعلى مبقدار  كان متو�سط معدالت اخل�سوبة 
لعام  املتوقع  ال�سكان  عدد  فــاإن  طفل،   0.5
اأعلى  اأي  16.6 مليار ن�سمة -  2100 �سيكون 
املتو�سط  توقعات  عن  ن�سمة  مليارات  خم�سة 

املتغري ال�سالف الذكر.
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الأر�ش مل تعتد حتتمل �صكانها.. فما احلل؟
يوجد اليوم على كوكب االأر�ض حوايل 7.7 مليار اإن�سان، وهو رقم يعد ''مرعباً'' 
بالنظر اإىل اأنه منذ قرن واحد كان هذا الرقم 1.9 مليار. وعلى الرغم من اأن التعداد 
ال�سكاين ا�ستقر يف مناطق عديدة، مثل اأوروبا واأمريكا ال�سمالية، ُتظهر االأرقام العاملية 

ن�سمة كل  100 مليون  باخلطر، حوايل  منذراً  اأ�سدرتها االأمم املتحدة معدالً  التي 
14 �سهراً. مما يعني اأنه قبل حلول عام 2050 �سي�سل التعداد ال�سكاين لـ 9.7 

مليار، و�سي�ستمر يف الزيادة لي�سل اإىل 10.9 مليار قبل حلول 2100.

توقع تقرير �صادر عن �لأمم �ملتحدة 
�أن يرتفع عدد �صكان �لعامل �ملقدر 

حاليا بـ 7.6 مليار�ت ن�صمة �إىل 9.8 
مليار�ت ن�صمة يف عام 2050، و�إىل 

2100 يف  ن�صمة  مليار   11.2

يعي�ش �ليوم نحو ثلثي �صكان �لعامل يف �آ�صيا، وهو عدد 
ت�صتحوذ على �أغلبه كل من �ل�صني و�لهند

ال�سني 1،415،045،928 
الهند 1،354،051،854 

املتحدة  االأمــريــكــيــة  ــات  ــوالي ال
 326،766،748

اأندوني�سيا 266،794،980 
الربازيل 210،867،954 
باك�ستان 200،813،818 
نيجرييا 195،875،237 

بنغالدي�ص 166،368،149
رو�سيا 143،964،709 

املك�سيك 130،759،074 
اليابان 127،185،332 
اأثيوبيا 107،534،882
الفلبني 106،512،074 

م�سر 99،375،741 
فيتنام 96،491،146 

الكونغو 84،004،989 
اأملانيا 82،293،457 
اإيران 82،011،735 
تركيا 81،916،871 

تايالند 69،183،173 
اململكة املتحدة 66،573،504 

فرن�سا 65،233،271 
اإيطاليا 59،290،969 
تنزانيا 59،091،392 

جنوب اأفريقيا 57،398،421 

مينمار 53،855،735 
كوريا اجلنوبية 51،164،435 

كينيا 50،950،879 
كولومبيا 49،464،683 

اإ�سبانيا 46،397،452 
االأرجنتني 44،688،864 

اأوغندا 44،270،563 
اأوكرانيا 44،009،214 
اجلزائر 42،008،054 
ال�سودان 41،511،526 

العراق 39،339،753 
بولندا 38،104،832 

كندا 36،953،765 
اأفغان�ستان 36،373،176 

املغرب 36،191،805 
ال�سعودية 33،554،343 

البريو 32،551،815 
فنزويال 32،381،221 

اأوزباك�ستان 32،364،996 
ماليزيا 32،042،458
اأنغوال 30،774،205 

املوزمبيق 30،528،673 
نيبال 29،624،035 

غانا 29،463،643 
اليمن 28،915،284

يو�سح اجلدول االآتي ترتيب دول العامل من حيث الكثافة ال�سكانية وهو 
ي�سم 50 دولة من اأ�سل 233 دولة يف العامل:

ترتيب الدول من حيث عدد ال�شكان

عائلتك

/   جويلية  املوافق لـ   ذو القعدة  الأحد   يولياز 

على  تظهر  اللون  داكنة  بقع  عن  عبارة  هو  الوجه  كلف 
�سيما اجلبني واالأنف واخلدود،  الوجه، ال  مناطق عدة من 
اىل  في�سعني  الن�ساء،  من  كثريات  منها  تعاين  م�سكلة  وهي 
التخل�ص منها كونها توؤثر �سلبًا على اإطاللتهن، اإذ اإنها ُتفقد 

الب�سرة توهجها واإ�سراقتها.

اأ�سباب ظهور الكلف
متعددة،  اأ�سباب  اىل  الوجه  كلف  ظهور  يعود 

ال�سم�ص  الأ�سعة  الكثيف  التعر�ص  مقدمها  يف 
مثل  الالزمة،  االحتياطات  اأخذ  دون  من 

واعتمار  ال�سم�سي  الــواقــي  تطبيق 
واحلمل  الــواقــيــة...  القبعات 

ــــراز  ــه اإف ــالل ــد خ ــزي ــــذي ي ال
الهرمونات الذي يعزز من ن�سبة 
ظهور كلف الوجه. اإ�سافة اىل 
الهرمونية  الــعــالجــات  بع�ص 
مــنــع احلمل  وتــنــاول حــبــوب 

ــوي عــلــى هــرمــون  ــت كــونــهــا حت
والربوج�سرتون.  االأ�سرتوجني 
الب�سرة  �ــســاحــبــات  اأن  عــلــمــًا 

الــ�ــســمــراء هــن اأكــرث 
لالإ�سابة  عر�سة 
ـــوجـــه  بـــكـــلـــف ال

ب�ساحبات  مقارنة 
الب�سرة البي�ساء.

ــــطــــة اخلـــــيـــــار  خــــل
والنعناع

الهر�ص  روا�سب  مع  و�سعيها  اخليار  من  حبة  ن�سف  اهر�سي 
يف وعاء على نار خفيفة. من ثم اأ�سيفي اإليها ربع كوب من 
املاء، ووربع كوب اأوراق النعناع الطازجة بعد فرمها ناعمًا. 
النار وطبقيه على وجهك  وحني ي�سخن املزيج، ارفعيه عن 

واتركيه ملدة ربع �ساعة. بعدها، �سطفي وجهك جيدًا باملياه 
الباردة.

خلطة املوز والبطاطا
ا�سلقي �سريحتني �سغرية من البطاطا واهر�سيها جيدًا. من 
ثم، اهر�سي ربع ثمرة من املوز واخلطيها 
مع  املهرو�سة،  البطاط  مــع  جــيــدًا 
ماء  مــن  �سغرية  ملعقة  اإ�سافة 
�سغرية  ملعقة  ون�سف  الــورد 
والقليل  الليمون  ع�سري  من 
وبعد  ال�سائل.  احلليب  مــن 
طبقي  جيدًا،  املكونات  خلط 
وجهك  ب�سرة  على  اخلليط 
واتركيه اىل اأن يجف متامًا. 
باملياه  وجهك  �سطفي  بعدها، 

الفاترة.

خلطة احلليب والع�سل
من  كبريتني  ملعقتني  مبــزج  قومي 
والع�سل  الـــبـــودرة  حليب  مــن  كــل 
الطبيعي وع�سري الليمون احلام�ص. 
وجهك  ادهـــنـــي  ثــــم،  مـــن 
واتركيه  املزيج،  بهذا 
يجف  اأن  اىل  عليه 
بعدها،  بــالــكــامــل. 
�سطفي وجهك باملياه 

الدافئة.
خلطة االأرز والع�سل

االأرز  الع�سل مع ملعقة كبرية من  امزجي ملعقة كبرية من 
�سعي  ثم  والليمون،  الربتقال  ع�سري  من  والقليل  املطحون 
املزيج على ب�سرة وجهك واتركيه ملدة ن�سف �ساعة، بعدها 

اغ�سلي وجهك و�سطفيه جيدًا باملاء الفاتر.

املزدحم  اليومي  وجــدولــك  الطويلة  العمل  �ساعات  اإن 
متار�سي  اأن  عليك  ال�سعب  من  يجعل  واملــام  باالأعمال 

تتبعي  اأن  اأو  ــة  ــريــا�ــس ال
الوزن  خل�سارة  برنامج 
اح�سرنا  لذلك  الزائد، 

الن�سائح  اأهم  اليوم  لك 
خ�سارة  من  متكنك  التي 

والتحكم  الــزائــد  الـــوزن 
مبظهرك وهي:

ملمار�سة  الن�سائح  اأواًل: 
الريا�سة:

ـــة يف  ـــي الـــريـــا�ـــس ـــس مـــار�
ال�سباح:

قومي حواء بتحفيز نف�سك على ممار�سة الريا�سة يف ال�سباح 
الباكر قبل موعد عملك واق�سي �ساعة كاملة يف ال�سباح واأنت 
اأو  للحديقة  بالذهاب  قومي  اأو  الريا�سية  التمارين  متار�سني 

للنادي الريا�سي.
�سعي جدول ملمار�سة الريا�سة:

اإذا كنت ال متلكني �ساعة يف ال�سباح ملمار�سة الريا�سة قومي 
بتق�سيم هذه ال�ساعة اإىل اأربع اأق�سام اأو �ستة، كاأن متار�سي اأول 
التمارين الريا�سية ثم يف فوا�سل  ا�ستيقاظك  ربع �ساعة من 
العمل تقومني بامل�سي لربع �ساعة ويف امل�ساء اأي�سًا وقبل النوم، 
مار�ستي  باأنك  اليوم  نهاية  يف  �ستتفاجئني  الطريقة  وبهذه 

الريا�سة ملدة �ساعة اأو �ساعة ون�سف بدون اأي عناء.
زيدي من حركتك:

قومي  بل  احلركة  لقلة  وحجة  لك  عائقًا  العمل  جتعلي  ال 
حركتك  زيادة  طريق  عن  وذلك  ب�سيطة  ريا�سات  مبمار�سة 
تتحدثي  اأو  امل�سعد  مــن  بــداًل  الـــدرج  ب�سعود  تقومي  كــاأن 
وانت  الطعام  بتح�سري  تقومي  اأو  تتحركني  واأنــت  بالهاتف 
اإيجابي كبري  اأثر  لها  الب�سيطة  العادات  واقفة، فجميع هذه 

على تخفيف وزنك.
اجعلي الريا�سة ممتعة:

ال تفكري باأن الريا�سة هي عبئ عليك بل اجعليها متعة لك 
وذلك عن طريق ممار�سة الريا�سة التي حتبينا كال�سباحة اأو 

اليوغا اأو الرك�ص.
ثانيًا: الن�سائح الغذائية:

ال تهملي وجبة الفطور:
اإن وجبة الفطور مهمة للغاية للج�سم وهي التي ت�ساعد على 
التحكم بالطاقة وال�سهية كل اليوم وت�ساعد يف �سبط الوزن، 

اأن تهمليها اأبدًا.لذلك ال يجب 
تناويل احلبوب الكاملة:

بعناية،  طعامك  ت�سرتي  اأن  االأف�سل  من 
احلبوب  تــنــاول  مــن  تــكــرثي  اأن  فيجب 
واخلبز  البني  واالأرز  كال�سوفان  الكاملة 
من  التخفيف  مــن  لتتمكني  االأ�ــســمــر 

وزنك.
غذائية  وجــبــات  تــنــاويل 

متعددة:
وجـــبـــات  تـــتـــنـــاويل  ال 
تناويل  بل  كبرية  غذائية 

وجبات �سغرية موزعة على مدار اليوم.
جتنبي امللح:

اخلالية  االأغــذيــة  تختاري  اأن  يجب 
حتتوي  التي  واالأغذية  الدهون  من 

الن  املــلــح  مــن  قليلة  كميات  على 
ال�سوائل  احتبا�ص  ي�سبب  امللح 

تبدين  يجعلك  مما  اجل�سم  يف 
وكاأنك متنفخة.
جتنبي الكوال:

يجب اأن تتجنبي يف اأوقات 
التي  امل�سروبات  العمل 

�سعرات  على  حتتوي 
جدًا  عالية  حرارية 
الغازية  كامل�سروبات 

وم�سروبات الطاقة 
ــبــب  الأنــــــــا تــ�ــس

انتفاخ البطن 
و�ــســمــنــة 

كبرية.

بني  بالتعاون  �سادرة  اأمريكية  درا�سة  ثبتت 
االأطفال  اأن  وكاليفورنيا  بنل�سفانيا  جامعتي 
وحتر�ص  القيلولة  نــوم  على  يح�سلون  الذين 
اأ�سرهم على توفريهم لهم هم االأعلى ذكاء من 

اأقرانهم يف نف�ص العمر.
وح�سبما جاء يف هذه الدرا�سة امل�سرتكة تبني 

اأن:
حول  الدرا�سة  �سملتهم  الذين  االأطفال  �سن 

فوائد نوم القيلولة:
�سن  يف  االأطفال  على  الدرا�سة  هذه  اأجريت 

العا�سرة وحتى الثانية ع�سر.
مدار�ص  تالميذ  هم  االأطــفــال  ــوؤالء  ه اأن  اأي 

وغالبا ما يكونون يف ال�سف ال�ساد�ص.
اأن  بعد  اأثبتت  قد  الدرا�سة  هــذه  اأن  وتبني 

اأجريت على حوايل ثالثة اآالف تلميذ.
نوم  ا�ستنتجت عن فوائد  التي  املظاهر  ما هي 

القيلولة؟
االأطفال  اأن  الدرا�سة  هذه  خالل  من  تبني   -
النهار  يف  نــوم  �ساعات  على  يح�سلون  الــذيــن 

ميتازون بـ:
م�ستوى ذكاء اأعلى من اأقرانهم.
ارتفاع هرمون ال�سعادة لديهم.
لديهم قدرة على تقبل احلياة.

والتخل�ص  النف�ص  التحكم يف  اأكرب على  قدرة 
من الغ�سب وامل�ساعر ال�سلبية.

بالن�سبة  النهار  لنوم  اأخرى  فوائد  هناك  هل 
لالأطفال؟

ذكر الباحثون اأن هناك فوائد غري حم�سو�سة 
مع  الطفل  بقاء  مــدة  اأن  ومنها  النهار  لنوم 
الذكي  الهاتف  مثل  االلــكــرتونــيــة  ــزة  ــه االأج
القدرات  يف  بتح�سن  ي�سعر  فهو  وبالتايل  تقل، 

العامة.
الع�سبي  اجلهاز  يف  كبري  تطور  وجود  لوحظ 
املركزي لدى االأطفال الذين يح�سلون على نوم 

القيلولة.
يح�سلون  الذين  الطالب  جنــاح  ن�سبة  بلغت 
على �ساعة من النوم يف النهار  اأعلى من 

اأقرانهم الذين ال ينامون نهارًا.
وعن �سروط نوم النهار اأو القيلولة:

ي�سرح الدكتور بدر الدين خفاجة_ ا�ست�ساري 
طب االأ�سرة_ ما يلي:

ي�سرتط اأن تكون الفرتة التي ينام فيها الطفل 
وهذه  الع�سر،  حتى  الظهر  بعد  �ساعات  بني  ما 
اهلل  �سلى  الر�سول  بها  ن�سح  التي  الفرتة  هي 

عليه و�سلم.
لطعام  الطفل  تــنــاول  بعد  تكون  اأن  يف�سل 

الغداء.
يف حال ح�سل الطفل على احلمام فال يف�سل 
لكي ال ي�ساب  العك�ص  الغداء بل  بعد  اأن يكون 

بع�سر اله�سم وي�سعب عليه اخللود اإىل النوم.
ممار�سة االأم واالأب وباقي اأفراد االأ�سرة لعادة 
ممار�ستها،  على  الطفل  ت�سجع  القيلولة  نــوم 
مقومات  ــن  وم حياته  جـــدول  �سمن  وت�سبح 

النجاح والن�ساط.

اجلاذبية  من  فائ�سًا  املــراأة  متنح  وهي  حاليًا،  رائجة  مو�سة  املختلفة  بدرجاته  الرمادي  ال�سعر  �سبغات  عد 

واالأنوثة، نظرًا اىل حيويتها وجمالها ومتيزها. فاإن كنت من حمبات لون ال�سعر الرمادي، �سنقدم لك يف ما يلي 

�سبغات �سعر رمادي بدرجاته املختلفة، الفاحتة والداكنة، لتختاري من بينها ما ينا�سبك.
رمادي بدرجات خمتلفة

تختلف �سبغات ال�سعر الرمادي عن بع�سها، حيث تاأتي بدرجات خمتلفة ترتاوح بني الفاحتة 

اأو  اأ�سود  الطبيعي  �سعرك  لون  كان  فاإن  املاألوف.  عن  واخلارجة  اجلريئة  وتلك  والداكنة 

بنيًا داكنًا، وال ترغبني يف �سبغ �سعرك بالكامل، اعتمدي ال�سعر الرمادي بدرجة االأ�سود، 

وهكذا تبقى جذور �سعرك �سوداء مع خ�سل رمادية كثرية، بدرجة فاحتة اأو داكنة، فذلك 

يعود اىل اختيارك. اأما اإذا كان لون �سعرك فاحتًا، فاإن اخليار االأمثل لك هو �سبغة ال�سعر 

بني  يجمع  حيث  الن�ساء،  بني  انت�سارًا  االأكرث  اللون  وهو  البالتيني،  بدرجة  الرمادي 

وحتديدًا  والفاحت،  املتو�سط  البني  ال�سعر  ول�ساحبات  والتميز.  واجلــراأة  الع�سرية 

الك�ستنائي، تعد �سبغة ال�سعر الرمادي بدرجة الك�ستنائي اختيارًا رائعًا لهن 

للح�سول على اإطاللة جذابة وهادئة ومفعمة باالأنوثة.

اإن كنت ذات �سخ�سية جريئة ومتجددة وع�سرية ومتيلني اىل �سبغات 

ال�سعر الرمادي املميزة، فال ترتددي يف اعتماد �سبغة ال�سعر الرمادي 

بدرجة االأزرق، فهي رائجة جدًا خالل هذا املو�سم، و�ستمنحك اإطاللة 

الرمادي  ال�سعر  �سبغات  ومن  الن�ساء.  باقي  عن  متيزك  للنظر  الفتة 

الذي  غولد،  الروز  بدرجة  الرمادي  ال�سعر  �سبغة  واجلريئة  املميزة 

لكن  كبري،  ب�سكل  حاليًا  واملنت�سرة  جــدًا  الع�سرية  ــوان  االأل اأحــد  يعد 

رماديًا  �سعرك  كان  اإذا  الفاحت  غولد  الــروز  اختيارك  على  احر�سي 

فاحتًا، والروز غولد الداكن اإذا كان �سعرك رماديًا داكنًا. ويف النهاية، 

من املهم اأن تعريف درجات اللون الرمادي املنا�سبة للون ب�سرتك، وذلك 

واأجمل  نتيجة  اأف�سل  ل�سمان  خا�ستك  ال�سعر  مب�سفف  اال�ستعانة  عرب 
اإطاللة.

حــواء

 كيف تخ�شرين وزنك رغم ان�شغالك الدائم
للن�ساء العامالت

عالج كلف الوجه باأف�سل اخللطات الطبيعية
درا�شة اأمريكية:

 نوم 
القيلولة 

يرفع م�شتوى 
ذكاء الطفل

�سبغات �سعر رمادي لإطاللة �سيفية متميزة
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على  تظهر  اللون  داكنة  بقع  عن  عبارة  هو  الوجه  كلف 
�سيما اجلبني واالأنف واخلدود،  الوجه، ال  مناطق عدة من 
اىل  في�سعني  الن�ساء،  من  كثريات  منها  تعاين  م�سكلة  وهي 
التخل�ص منها كونها توؤثر �سلبًا على اإطاللتهن، اإذ اإنها ُتفقد 

الب�سرة توهجها واإ�سراقتها.

اأ�سباب ظهور الكلف
متعددة،  اأ�سباب  اىل  الوجه  كلف  ظهور  يعود 

ال�سم�ص  الأ�سعة  الكثيف  التعر�ص  مقدمها  يف 
مثل  الالزمة،  االحتياطات  اأخذ  دون  من 

واعتمار  ال�سم�سي  الــواقــي  تطبيق 
واحلمل  الــواقــيــة...  القبعات 

ــــراز  ــه اإف ــالل ــد خ ــزي ــــذي ي ال
الهرمونات الذي يعزز من ن�سبة 
ظهور كلف الوجه. اإ�سافة اىل 
الهرمونية  الــعــالجــات  بع�ص 
مــنــع احلمل  وتــنــاول حــبــوب 

ــوي عــلــى هــرمــون  ــت كــونــهــا حت
والربوج�سرتون.  االأ�سرتوجني 
الب�سرة  �ــســاحــبــات  اأن  عــلــمــًا 

الــ�ــســمــراء هــن اأكــرث 
لالإ�سابة  عر�سة 
ـــوجـــه  بـــكـــلـــف ال

ب�ساحبات  مقارنة 
الب�سرة البي�ساء.

ــــطــــة اخلـــــيـــــار  خــــل
والنعناع

الهر�ص  روا�سب  مع  و�سعيها  اخليار  من  حبة  ن�سف  اهر�سي 
يف وعاء على نار خفيفة. من ثم اأ�سيفي اإليها ربع كوب من 
املاء، ووربع كوب اأوراق النعناع الطازجة بعد فرمها ناعمًا. 
النار وطبقيه على وجهك  وحني ي�سخن املزيج، ارفعيه عن 

واتركيه ملدة ربع �ساعة. بعدها، �سطفي وجهك جيدًا باملياه 
الباردة.

خلطة املوز والبطاطا
ا�سلقي �سريحتني �سغرية من البطاطا واهر�سيها جيدًا. من 
ثم، اهر�سي ربع ثمرة من املوز واخلطيها 
مع  املهرو�سة،  البطاط  مــع  جــيــدًا 
ماء  مــن  �سغرية  ملعقة  اإ�سافة 
�سغرية  ملعقة  ون�سف  الــورد 
والقليل  الليمون  ع�سري  من 
وبعد  ال�سائل.  احلليب  مــن 
طبقي  جيدًا،  املكونات  خلط 
وجهك  ب�سرة  على  اخلليط 
واتركيه اىل اأن يجف متامًا. 
باملياه  وجهك  �سطفي  بعدها، 

الفاترة.

خلطة احلليب والع�سل
من  كبريتني  ملعقتني  مبــزج  قومي 
والع�سل  الـــبـــودرة  حليب  مــن  كــل 
الطبيعي وع�سري الليمون احلام�ص. 
وجهك  ادهـــنـــي  ثــــم،  مـــن 
واتركيه  املزيج،  بهذا 
يجف  اأن  اىل  عليه 
بعدها،  بــالــكــامــل. 
�سطفي وجهك باملياه 

الدافئة.
خلطة االأرز والع�سل

االأرز  الع�سل مع ملعقة كبرية من  امزجي ملعقة كبرية من 
�سعي  ثم  والليمون،  الربتقال  ع�سري  من  والقليل  املطحون 
املزيج على ب�سرة وجهك واتركيه ملدة ن�سف �ساعة، بعدها 

اغ�سلي وجهك و�سطفيه جيدًا باملاء الفاتر.

املزدحم  اليومي  وجــدولــك  الطويلة  العمل  �ساعات  اإن 
متار�سي  اأن  عليك  ال�سعب  من  يجعل  واملــام  باالأعمال 

تتبعي  اأن  اأو  ــة  ــريــا�ــس ال
الوزن  خل�سارة  برنامج 
اح�سرنا  لذلك  الزائد، 

الن�سائح  اأهم  اليوم  لك 
خ�سارة  من  متكنك  التي 

والتحكم  الــزائــد  الـــوزن 
مبظهرك وهي:

ملمار�سة  الن�سائح  اأواًل: 
الريا�سة:

ـــة يف  ـــي الـــريـــا�ـــس ـــس مـــار�
ال�سباح:

قومي حواء بتحفيز نف�سك على ممار�سة الريا�سة يف ال�سباح 
الباكر قبل موعد عملك واق�سي �ساعة كاملة يف ال�سباح واأنت 
اأو  للحديقة  بالذهاب  قومي  اأو  الريا�سية  التمارين  متار�سني 

للنادي الريا�سي.
�سعي جدول ملمار�سة الريا�سة:

اإذا كنت ال متلكني �ساعة يف ال�سباح ملمار�سة الريا�سة قومي 
بتق�سيم هذه ال�ساعة اإىل اأربع اأق�سام اأو �ستة، كاأن متار�سي اأول 
التمارين الريا�سية ثم يف فوا�سل  ا�ستيقاظك  ربع �ساعة من 
العمل تقومني بامل�سي لربع �ساعة ويف امل�ساء اأي�سًا وقبل النوم، 
مار�ستي  باأنك  اليوم  نهاية  يف  �ستتفاجئني  الطريقة  وبهذه 

الريا�سة ملدة �ساعة اأو �ساعة ون�سف بدون اأي عناء.
زيدي من حركتك:

قومي  بل  احلركة  لقلة  وحجة  لك  عائقًا  العمل  جتعلي  ال 
حركتك  زيادة  طريق  عن  وذلك  ب�سيطة  ريا�سات  مبمار�سة 
تتحدثي  اأو  امل�سعد  مــن  بــداًل  الـــدرج  ب�سعود  تقومي  كــاأن 
وانت  الطعام  بتح�سري  تقومي  اأو  تتحركني  واأنــت  بالهاتف 
اإيجابي كبري  اأثر  لها  الب�سيطة  العادات  واقفة، فجميع هذه 

على تخفيف وزنك.
اجعلي الريا�سة ممتعة:

ال تفكري باأن الريا�سة هي عبئ عليك بل اجعليها متعة لك 
وذلك عن طريق ممار�سة الريا�سة التي حتبينا كال�سباحة اأو 

اليوغا اأو الرك�ص.
ثانيًا: الن�سائح الغذائية:

ال تهملي وجبة الفطور:
اإن وجبة الفطور مهمة للغاية للج�سم وهي التي ت�ساعد على 
التحكم بالطاقة وال�سهية كل اليوم وت�ساعد يف �سبط الوزن، 

اأن تهمليها اأبدًا.لذلك ال يجب 
تناويل احلبوب الكاملة:

بعناية،  طعامك  ت�سرتي  اأن  االأف�سل  من 
احلبوب  تــنــاول  مــن  تــكــرثي  اأن  فيجب 
واخلبز  البني  واالأرز  كال�سوفان  الكاملة 
من  التخفيف  مــن  لتتمكني  االأ�ــســمــر 

وزنك.
غذائية  وجــبــات  تــنــاويل 

متعددة:
وجـــبـــات  تـــتـــنـــاويل  ال 
تناويل  بل  كبرية  غذائية 

وجبات �سغرية موزعة على مدار اليوم.
جتنبي امللح:

اخلالية  االأغــذيــة  تختاري  اأن  يجب 
حتتوي  التي  واالأغذية  الدهون  من 

الن  املــلــح  مــن  قليلة  كميات  على 
ال�سوائل  احتبا�ص  ي�سبب  امللح 

تبدين  يجعلك  مما  اجل�سم  يف 
وكاأنك متنفخة.
جتنبي الكوال:

يجب اأن تتجنبي يف اأوقات 
التي  امل�سروبات  العمل 

�سعرات  على  حتتوي 
جدًا  عالية  حرارية 
الغازية  كامل�سروبات 

وم�سروبات الطاقة 
ــبــب  الأنــــــــا تــ�ــس

انتفاخ البطن 
و�ــســمــنــة 

كبرية.

بني  بالتعاون  �سادرة  اأمريكية  درا�سة  ثبتت 
االأطفال  اأن  وكاليفورنيا  بنل�سفانيا  جامعتي 
وحتر�ص  القيلولة  نــوم  على  يح�سلون  الذين 
اأ�سرهم على توفريهم لهم هم االأعلى ذكاء من 

اأقرانهم يف نف�ص العمر.
وح�سبما جاء يف هذه الدرا�سة امل�سرتكة تبني 

اأن:
حول  الدرا�سة  �سملتهم  الذين  االأطفال  �سن 

فوائد نوم القيلولة:
�سن  يف  االأطفال  على  الدرا�سة  هذه  اأجريت 

العا�سرة وحتى الثانية ع�سر.
مدار�ص  تالميذ  هم  االأطــفــال  ــوؤالء  ه اأن  اأي 

وغالبا ما يكونون يف ال�سف ال�ساد�ص.
اأن  بعد  اأثبتت  قد  الدرا�سة  هــذه  اأن  وتبني 

اأجريت على حوايل ثالثة اآالف تلميذ.
نوم  ا�ستنتجت عن فوائد  التي  املظاهر  ما هي 

القيلولة؟
االأطفال  اأن  الدرا�سة  هذه  خالل  من  تبني   -
النهار  يف  نــوم  �ساعات  على  يح�سلون  الــذيــن 

ميتازون بـ:
م�ستوى ذكاء اأعلى من اأقرانهم.
ارتفاع هرمون ال�سعادة لديهم.
لديهم قدرة على تقبل احلياة.

والتخل�ص  النف�ص  التحكم يف  اأكرب على  قدرة 
من الغ�سب وامل�ساعر ال�سلبية.

بالن�سبة  النهار  لنوم  اأخرى  فوائد  هناك  هل 
لالأطفال؟

ذكر الباحثون اأن هناك فوائد غري حم�سو�سة 
مع  الطفل  بقاء  مــدة  اأن  ومنها  النهار  لنوم 
الذكي  الهاتف  مثل  االلــكــرتونــيــة  ــزة  ــه االأج
القدرات  يف  بتح�سن  ي�سعر  فهو  وبالتايل  تقل، 

العامة.
الع�سبي  اجلهاز  يف  كبري  تطور  وجود  لوحظ 
املركزي لدى االأطفال الذين يح�سلون على نوم 

القيلولة.
يح�سلون  الذين  الطالب  جنــاح  ن�سبة  بلغت 
على �ساعة من النوم يف النهار %7.6 اأعلى من 

اأقرانهم الذين ال ينامون نهارًا.
وعن �سروط نوم النهار اأو القيلولة:

ي�سرح الدكتور بدر الدين خفاجة_ ا�ست�ساري 
طب االأ�سرة_ ما يلي:

ي�سرتط اأن تكون الفرتة التي ينام فيها الطفل 
وهذه  الع�سر،  حتى  الظهر  بعد  �ساعات  بني  ما 
اهلل  �سلى  الر�سول  بها  ن�سح  التي  الفرتة  هي 

عليه و�سلم.
لطعام  الطفل  تــنــاول  بعد  تكون  اأن  يف�سل 

الغداء.
يف حال ح�سل الطفل على احلمام فال يف�سل 
لكي ال ي�ساب  العك�ص  الغداء بل  بعد  اأن يكون 

بع�سر اله�سم وي�سعب عليه اخللود اإىل النوم.
ممار�سة االأم واالأب وباقي اأفراد االأ�سرة لعادة 
ممار�ستها،  على  الطفل  ت�سجع  القيلولة  نــوم 
مقومات  ــن  وم حياته  جـــدول  �سمن  وت�سبح 

النجاح والن�ساط.

اجلاذبية  من  فائ�سًا  املــراأة  متنح  وهي  حاليًا،  رائجة  مو�سة  املختلفة  بدرجاته  الرمادي  ال�سعر  �سبغات  عد 

واالأنوثة، نظرًا اىل حيويتها وجمالها ومتيزها. فاإن كنت من حمبات لون ال�سعر الرمادي، �سنقدم لك يف ما يلي 

�سبغات �سعر رمادي بدرجاته املختلفة، الفاحتة والداكنة، لتختاري من بينها ما ينا�سبك.
رمادي بدرجات خمتلفة

تختلف �سبغات ال�سعر الرمادي عن بع�سها، حيث تاأتي بدرجات خمتلفة ترتاوح بني الفاحتة 

اأو  اأ�سود  الطبيعي  �سعرك  لون  كان  فاإن  املاألوف.  عن  واخلارجة  اجلريئة  وتلك  والداكنة 

بنيًا داكنًا، وال ترغبني يف �سبغ �سعرك بالكامل، اعتمدي ال�سعر الرمادي بدرجة االأ�سود، 

وهكذا تبقى جذور �سعرك �سوداء مع خ�سل رمادية كثرية، بدرجة فاحتة اأو داكنة، فذلك 

يعود اىل اختيارك. اأما اإذا كان لون �سعرك فاحتًا، فاإن اخليار االأمثل لك هو �سبغة ال�سعر 

بني  يجمع  حيث  الن�ساء،  بني  انت�سارًا  االأكرث  اللون  وهو  البالتيني،  بدرجة  الرمادي 

وحتديدًا  والفاحت،  املتو�سط  البني  ال�سعر  ول�ساحبات  والتميز.  واجلــراأة  الع�سرية 

الك�ستنائي، تعد �سبغة ال�سعر الرمادي بدرجة الك�ستنائي اختيارًا رائعًا لهن 

للح�سول على اإطاللة جذابة وهادئة ومفعمة باالأنوثة.

اإن كنت ذات �سخ�سية جريئة ومتجددة وع�سرية ومتيلني اىل �سبغات 

ال�سعر الرمادي املميزة، فال ترتددي يف اعتماد �سبغة ال�سعر الرمادي 

بدرجة االأزرق، فهي رائجة جدًا خالل هذا املو�سم، و�ستمنحك اإطاللة 

الرمادي  ال�سعر  �سبغات  ومن  الن�ساء.  باقي  عن  متيزك  للنظر  الفتة 

الذي  غولد،  الروز  بدرجة  الرمادي  ال�سعر  �سبغة  واجلريئة  املميزة 

لكن  كبري،  ب�سكل  حاليًا  واملنت�سرة  جــدًا  الع�سرية  ــوان  االأل اأحــد  يعد 

رماديًا  �سعرك  كان  اإذا  الفاحت  غولد  الــروز  اختيارك  على  احر�سي 

فاحتًا، والروز غولد الداكن اإذا كان �سعرك رماديًا داكنًا. ويف النهاية، 

من املهم اأن تعريف درجات اللون الرمادي املنا�سبة للون ب�سرتك، وذلك 

واأجمل  نتيجة  اأف�سل  ل�سمان  خا�ستك  ال�سعر  مب�سفف  اال�ستعانة  عرب 
اإطاللة.

حــواء

 كيف تخ�شرين وزنك رغم ان�شغالك الدائم
للن�ساء العامالت… 

عالج كلف الوجه باأف�سل اخللطات الطبيعية
درا�شة اأمريكية:

 نوم 
القيلولة 

يرفع م�شتوى 
ذكاء الطفل

�سبغات �سعر رمادي لإطاللة �سيفية متميزة
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احذروا العد�س�ت الال�سقة.. 

�س�ب ي�س�ب ب�لعمى ب�سبب 
ال�ستعم�ل اخل�طئ

ول ط�قة  ّ �س�لة ري��سية يف ك�ليفورني� حتحُ
تدريب رواده� اإىل كهرب�ء

بعد اأي�م من زواجهم�..رجل 
يقتل زوجته ل�سبٍب غريب

8 دول فر�ست 
�سريبة على ال�سكر 
خوف� من ال�سرط�ن

درا�سة: 
فريو�س اأمع�ء "اأقدم من الب�سرية"

 قد يع�لج اأمرا�س� خطرية!

التي  اخلبيثة  االأم��را���ص  م��ن  ال�سرطان 
مبكرا  ك�سفه  يتم  مل  واإن  االإن�سان  تهاجم 
االأمرا�ص  اأ�سر�ص  من  فهو  باالإن�سان  يفتك 
التي تواجه االإن�سان كما ي�سفه الكثري من 

االأطباء.
ال�سرطان  يحاوطنا  اأ�سبح  الزمن  مرور  مع 
من  كبرية  وبن�سبة  االجت��اه��ات،  ك��ل  م��ن 
الوجبات  يف  نتناوله  الذي  الطعام  جانب 
والغازية  امل�سنعة  وامل�سروبات  اجلاهزة 
التي تت�سبب يف البدانة ومن ثم التعر�ص 

خلطر االإ�سابة بال�سرطان. 
واأدركت بع�ص الدول حول العامل خطورة 
اإىل  تتحول  التي  الن�سويات  ن�سبة  زي��ادة 
حتتوي  التي  امل�سروبات  و  ال��دم  يف  �سكر 
على ن�سبة �سكريات عالية، وقد تت�سبب يف 
اأمرا�ص مزمنة توؤدي للهالك و من االأف�سل 
احلفاظ على �سحة مواطنيها باأي طريقة 

و حتى لو بدت للبع�ص اأنها غريبة. 
فيما يلي �سنعر�ص الدول التي اجتهت اإىل 
خف�ص ال�سكر يف منتجاتها و بع�سها جلاأ اإىل 
فر�ص ر�سوم �سريبية كبرية على املنتجات 

من  امل�ستهلكني  ملنع  ال�سكر  ت�ستهلك  التي 
�سرائها . 

 2018 يف  اأ�سرتاليا  قامت   : ا�سرتاليا   -
على   %10 ب��ف��ر���ص  ق���ان���ون  ب���اإ����س���دار 
جنحت  وبالفعل  ال�سكر  عالية  املنتجات 
منتجات  مبيعات  تراجع  يف  اخلطوة  تلك 
�سكر  على  حتتوي  التي  املنتجات  و  الكوال 

بن�سبة كبرية لرتاجع بن�سبة %8. 
اأ�سدرت قانون بزيادة ال�سرائب  -�سيلي : 
يف  ال�سكرية  املنتجات  على   %18 بن�سبة 
عام 2014 ، و جنحت احلكومة يف توجيه 
اإىل امل�سروبات قليلة ال�سكر عن  احلكومة 
باملنتجات  باملقارنة  �سعرها  خف�ص  طريق 

ال�سكرية .
املنتجات  على  ر�سوم  فر�ست   : -الدمنارك 
اإال  املا�سي  القرن  ثالثينات  يف  ال�سكرية 
اأنها تراجعت يف الت�سعينات و قررت فر�ص 
على  حتتوي  التي  املنتجات  على  ر���س��وم 

ن�سبة دهون عالية .
�سريبة  :فر�ست  -فرن�سا 
الغازية  امل�����س��روب��ات  ع��ل��ى 

يف  عالية  �سكر  ن�سبة  على  حتتوي  التي 
%  3.5 بن�سبة   2016

على  �سريبة   2011 يف  فر�ست   : -املجر 
اأدت   2016 بحلول  و  الغازية  امل�سروبات 
اإ�ستهالك  اإنخفا�ص  اإىل  ال�سريبة  تلك 

 . الغازية  امل�سروبات  22% من 
- الرنويج : تطبق �سريبة على امل�سروبات 
الغازية و ال�سكريات منذ عام 1922 لدفع 
�سحة  على  احلفاظ  و  املحلي  االإقت�ساد 
البدانة  اأمرا�ص  املواطنني و حمايتهم من 

 .
و�سلت  �سريبة  بفر�ص  قامت   : -اأيرلندا 
30 على امل�سروبات التي حتتوي على  اإىل 

اأكرث من 8 جرام �سكر . 
- االإمارات :فر�ست �سريبة بن�سبة %50 
 %100 و  ال�سكر  عالية  امل�سروبات  على 
من  ع��دي��دة  تقارير  بعد  ال�سجائر  على 

وزارة ال�سحة 

����س���ال���ة ري���ا����س���ي���ة يف 
بالواليات  كاليفورنيا 
طاقة  ت�ستغل  املتحدة 
يبذلها  التي  ال��ت��دري��ب 
اإىل  رواده����ا وحت��ول��ه��ا 

كهرباء ت�ستفيد منها.
وت�����ت�����ي�����ح �����س����رك����ة 
اإي���ك���و  "�سكرامنتو 
غري  م�سي  فتن�ص" جهاز 

والعديد  مبحركات  م��زود 
�سركة  �سنعتها  التي  االأخ��رى  التدريب  اأجهزة  من 

وا�سنطن. اآرت" ومقرها  "�سبورت�ص 
عاك�سات  على  الريا�سية  التمارين  اأجهزة  وحتتوي 
االأل���واح  يف  امل��وج��ودة  تلك  غ���رار  على  م��دجم��ة، 
التي  الطاقة  لتحول  الرياح،  وتوربينات  ال�سم�سية 
كهرباء  اإىل  الريا�سيني  مترينات  اأث��ن��اء  تتولد 
لت�سغيل ال�سالة الريا�سية، وُيّخزن فائ�ص الكهرباء 
يف بطاريات ال�ستخدامه يف االإ�ساءة خالل �ساعات 

الذروة.
اأنطونيو  خو�سيه  الريا�سية  ال�سالة  مالك  ويقول 
البحرية  م�����س��اة  يف  ���س��اب��ق  ج��ن��دي  وه���و  اأف��ي��ن��ا، 
يف  الريا�سية  االأل��ع��اب  �سالة  وافتتح  االأمريكية 
طاقة  الإنتاج  الب�سر  طاقة  ن�ستخدم  "اإننا   :2016

نظيفة".
ويو�سح اأن لفة الدوران الواحدة، على جهاز ثابت، 
اإىل  األف و2500 وات كهرباء، م�سريا  ما بني  تنتج 
ثالجة،  لت�سغيل  يكفي  الطاقة  من  القدر  هذا  اأن 
ُيحدث  اأن  ميكن  الق�سري  التمرين  اأنه حتى  واأ�ساف 

فرقا.
وات   20 تنتج  اأن��ت  املتو�سط،  "يف  اأفينا:  وت��اب��ع 
 20 مل��دة  تدريب  خ��الل  تعرفون،  كما  االأق��ل،  على 

دقيقة".

"�سبورت�ص  ���س��رك��ة  وت��ف��ي��د 
ذاتي  امل�سي  جهاز  ب��اأن  اآرت" 
احلركة يف ال�سالة الريا�سية 
ي�����س��ت��خ��دم ن���ظ���ام م��ك��اب��ح 
وميكانيكي  كهرومغناطي�سي 
لتوليد الطاقة، وال ي�ستخدم 
على  طاقة  اأي  النظام  ه��ذا 
اأنه ال يتحرك  االإط��الق كما 
ما  �سخ�ص  يخطو  اأن  دون 
حوله،  احل����زام  وي��دف��ع  عليه 
اأ�سعب و�سع  با�ستخدام  اأو  الرك�ص  اأو  بامل�سي  �سواء 
ال�سالة  رواد  اأكرث  يجعل  الزالجات" والذي  "دفع 
الريا�سية لياقة يعرقون ب�سدة خالل ب�سع دقائق.

ويو�سح اأفينا اأن كثريين من رواد �سالته الريا�سية 
مترينات  اأج��ه��زة  اأح��ب��وا  اأنهم  ملجرد  لها  ان�سموا 

تقوية القلب ال�سديقة للبيئة.
مديرة  وه��ي  ع��ام��ا(،   24( مكابي  نيكول  وت��ق��ول 
انبعاثات  من  احلد  اإن  ال�سركات،  اإحدى  يف  م�سروع 

الكربون ميثل جزءا حيويا لها.
"من املهم بالن�سبة يل اأن يكون كل �سيء  واأ�سافت: 
�سديقا للبيئة، لذا فاإن اجلمع بني اللياقة البدنية، 
رمبا  والبيئة  لك،  بالن�سبة  بالطبع  جيد  اأمر  وهو 
الأي  ميكن  التي  االأف��ك��ار  اأف�سل  من  واح��دة  تكون 

�سخ�ص اأن يتو�سل اإليها".
تعمل  التي  الريا�سية  �سالته  اأن  اإىل  اأفينا  وي�سري 

بالطاقة الذاتية جمرد بداية فقط.
التمرينات  �ساالت  تكون  اأن  اإىل  "اأ�سبو  وق��ال: 
ملربع  الالزمة  الطاقة  الريا�سية قادرة على توفري 
طاقة  اإنتاج  كذلك؟  األي�ص  مبدينة،  كامل  �سكني 
ومن  املن�ساأة  داخ��ل  احتياجاتها  لت�سغيل  كافية 
�سكني  مربع  لت�سغيل  الطاقة  فائ�ص  ا�ستغالل  ثم 

باملدينة. هذا هو هديف".

فريو�ص  ا�ستخدام  ميكن  اأنه  علماء  يزعم 
اأمعاء يعود اإىل ع�سور ما قبل التاريخ، يف 

عالج حاالت مثل ال�سكري وداء كرون.
من  "اأقدم  ه��ذا  ال��ف��ريو���ص  اأن  وُيعتقد 
اأح�ساء  يف  يعي�ص  اأنه  وُوج��د  الب�سرية"، 

غالبية النا�ص حول العامل.
ومي������ك������ن ل�����ل�����ف�����ريو������ص امل�������س���م���ى 
البكترييا،  يقتل  اأن   crAssphage
بالطريقة  اجل�سم  على  يوؤثر  ال  ولكنه 
نف�سها، التي ي�سبب فيها مر�ص االإنفلونزا 

اأو نزالت الربد.
واأ�سبح  حميد  فريو�ص  اإنه  القول  وميكن 
"جزءا ال يتجزاأ" من االأمعاء، الأنه تطور 

مع الب�سر لي�سبح مفيدا.
وُت�������س���ت���خ���دم ال����ف����ريو�����س����ات، م��ث��ل 
املر�ص كبديل  لعالج   ،crAssphage
ما  التجارب  ولكن  احليوية،  للم�سادات 

تزال يف املراحل املبكرة.
والية  جامعة  يف  البحث  فريق  ووج��د 
 crAssphage "�سان دييغو" فريو�ص 
 %70 زهاء  لدى  االأمعاء  ميكروبيوم  يف 

من "جمتمع البحث".

الربوفي�سور  الرئي�ص،  امل��ع��د  واكت�سف 
وج���ود  زم���الئ���ه  م���ع  اإدواردز،  روب�����رت 
عام  يف  مرة(  )الأول   crAssphage
 Nature 2014، ون�سروا نتائجهم يف

.Communications
مياه  من  عينات  ا�ستخدموا  االآن،  ولكنهم 
ال�سرف ال�سحي من 67 دولة، ليجدوا اأن 
الرئي�سيات  يف  عا�ص   crAssphage
ماليني  مدى  على  الب�سر  مع  تطور  ورمب��ا 

ال�سنني.
ما  جرثومة،  عن  عبارة  الفريو�ص  وه��ذا 
وتدمري  مهاجمة  على  ق���ادر  اأن���ه  يعني 
"اآكلة  االأن����واع  ه��ذه  وت��ع��د  البكترييا. 
حمدودة  وغري  للغاية  �سائعة  البكترييا" 

التنوع.
اأن  ع���ل���ى  دل����ي����ل  اأي  ي����وج����د  وال 
ي�سبب  اأن  مي��ك��ن   crAssphage
املناعة  نظام  مع  يتكيف  حيث  امل��ر���ص، 

لدينا.
الفريو�ص قد  اإن �سالالت  الباحثون  وقال 
اأن  وميكن  االأدوي��ة،  اإي�سال  يف  ُت�ستخدم 

ت�ساعد امل�سابني بال�سمنة.

منوعات

العد�سات  منا  البع�ص  ي�ستخدم 
اأو  ال��ن��ظ��ر  ل���دواع���ي  ال��ال���س��ق��ة 
التجميل رغم كل التحذيرات التي 
حذر االأطباء منها اإال اأن الكثريين 
ما زالوا يف�سلونها، مع اأن �سررها قد 

يوؤدي اإىل تدمري العني بالكامل. 
"نيك  يدعى  بريطاين  �ساب  وفقد 
 29 العمر  م��ن  ويبلغ  هامفيز"، 
عاما عينه اليمنى ب�سبب العد�سات 
الال�سقة التي ت�سببت له يف م�ساكل 
�سحيفة  ذكرت  ح�سبما  بالقرنية، 

ميل" الربيطانية.  "ديلي 

ال�ساب  اأن  الطبي  التقرير  اأو�سح 
قبل  ال���ع���د����س���ات  اإزال�������ة  ن�����س��ي 
اال���س��ت��ح��م��ام وت�����س��ب��ب ذل����ك يف 
اإ�سابته ببكترييا يف القرنية ومنها 
اإىل روؤية غري وا�سحة حتى انتهى 

االأمر بالعمى. 
قام  "هامفيز"  اأن  بالذكر  جدير 
بالعديد من العمليات يف عينه كي 
اإال  اأخرى،  مرة  الروؤية  من  يتمكن 
جميعها  ف�سلت  العمليات  ه��ذه  اأن 
البكترييا  تنت�سر  اأال  االآن  واالأم��ل 

يف الدماغ.

الت�سبب  تهمة  اأمل���اين  رج��ل  ي��واج��ه 
اإع��الن  م��ن  اأي���ام  بعد  زوج��ت��ه  يف قتل 
لوعكة  تعر�سها  بعد  وذلك  زواجهما، 
الزوج  اإثرها  على  يتحرك  مل  �سحية 
ما  وهو  االأطباء،  لها  ويطلب  مبا�سرة 
اإىل  يدفع  اإه��م��ااًل  املحققون  يعتربه 
ديلي  �سحيفة  م��اذك��رت  وف��ق  امل���وت، 

ميل. 
مدينة  يف  املحكمة  با�سم  متحدث  اأكد 
 - ال��راي��ن  �سمال  والي��ة  يف  كريفيلد 
تقريًرا  اأن  الغربية  باأملانيا  و�ستفاليا 
املتهم  اأن  يظهر  النف�سية  لالأمرا�ص 

م�سوؤول بالكامل عن اأفعاله.
اأي  ت��وج��د  اإن����ه ال  امل��ت��ح��دث  وق����ال 

اإعفاوؤه  ينبغي  اأنه  اإىل  موؤ�سرات ت�سري 
من امل�سوؤولية اجلنائية.

 ، ع��اًم��ا   52  ، يانكو�ص  رال���ف  وت���زوج 
 ، موؤخًرا  عاًما   49  ، كري�ستل  وزوجته 

يف حفل زفاف ح�سره معارفهم. 
اإىل  ت�سل  مل  اإن��ه��ا  ال�سلطات  وت��ق��ول 
تعاين  كانت  التي  كري�ستيل  العرو�ص 
اأيام،  اأربعة  اإال بعد  اإ�سابات حادة  من 
واعتقال  اإنقاذها  دون  ح��ال  ما  وه��و 

الزوج. 
يف  ال��زوج��ة  تدخل  كانت  حينها  ويف 
يت�سرف  مل  متكررة،  اإغ��م��اء  ح��االت 
اأن  زوج  اأي  يجب  كما  نحوها  ال���زوج 

يت�سرف وي�سارع اإىل طلب االإ�سعاف.

�صدق 

ال ت�صدق
اأو

�صقط يف �صاللت نياجرا 
ومل ميت

ينطبق على هذا الرجل املقولة ال�سهرية "زي 
�سالالت  يف  �سقطت  بعدما  اأرواح"،  ب�  القطط 

نياجرا االأخطر يف العامل ومل ميت.
الثالثاء  اأم�ص  �سقط  عندما  الق�سة  تعود 
رجل فى اأحد ال�سالالت الرئي�سية يف نياجرا 
بكندا، اإال اأنه اأفلت من املوت وحلقت به فقط 

بع�ص االإ�سابات الطفيفة جراء ال�سقطة.
وك�سفت �سرطة اأونتاريو الكندية عن تلقيها 
�سو  ه��ور���ص  �سالل  يف  رج��ل  ب�سقوط  ب��الًغ��ا 
بجواره  داعًما  ج��داًرا  ت�سلق  حماولته  بعد 
 57 مبا�سرًة، االأمر الذى �سحب رجل م�سافة 

مرًتا يف قاع نهر نياجرا.
وُعرث على الرجل جال�ًسا على بع�ص ال�سخور 
امل�ست�سفى  اإىل  نقله  ليتم  امل��اء،  من  بالقرب 
مبا�سرًة لتلقي العالج جراء ما تعّر�ص له من 

اإ�سابات طفيفة.
يذكر اأن �سالل هور�ص �سو هو االأكرب من بني 
�سالالت  منها  تتكّون  التي  الثالث  ال�سالالت 
على  لها  الر�سمي  امل��وق��ع  بح�سب  ن��ي��اج��را، 

االإنرتنت.
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�سدر  ــد  ــدي ج لــتــقــريــر  ــا  ــق وف
اليوم، فيبدو الن�سخة االأ�سا�سية 
�ــســبــكــات اجليل  ــع  م املــتــوافــقــة 
ــف  ــات ــه ال مــــن   5G اخلـــامـــ�ـــص 
Galaxy Note 10 �ستاأتي مع 
256GB من الذاكرة الداخلية، 
ولكن يبدو اأن امل�سرتين املحتملني 
احل�سول  خيار  على  �سيح�سلون 
على هذا الهاتف مع 1 تريابايت 

من الذاكرة الداخلية.
ــرة  ــذاك ال حــجــم  ربـــط  �سيتم 
ــرة  ــذاك الــعــ�ــســوائــيــة بــحــجــم ال
من  االأرقى  فالن�سخة  الداخلية، 

 10  Galaxy Note الهاتف 
تريابايت   1 على  �ستح�سل   5G
 12GBو الداخلية  الذاكرة  من 
وهذه  الع�سوائية،  الــذاكــرة  من 
يعي�سها  التي  احلــالــة  نف�ص  هــي 
الهاتف +Galaxy S10 حالًيا. 
 5G  Galaxy S10 الــهــاتــف 
ياأتي فقط مع 8GB من الذاكرة 
اأو   256GB ومــع  الع�سوائية 

512GB من الذاكرة الداخلية، 
ــه  ــار اأن ــب ــت ــذ بــعــني االإع ولــكــن خ
ـــرة  ـــذاك ال مــنــفــذ  اإىل  يــفــتــقــر 
ومن   .MicroSD اخلــارجــيــة 
�سرنى  كنا  اإذا  مــا  الــوا�ــســح  غــري 
 5G نف�ص االأمر يحدث مع ن�سخة

.10 Galaxy Note من
 LTE لـــطـــرازات  وبــالــنــ�ــســبــة 
الرائدة  �سام�سوجن  هــواتــف  مــن 

الهاتف  اأن  تــردد  فقد  القادمة، 
+Galaxy Note 10 �سيح�سل 
على نف�ص اخليارات بحيث �ست�سم 
 256GB االأ�سا�سية  الن�سخة 
حني  يف  الداخلية،  الــذاكــرة  من 
 1 ــة  ــي ــراق ال الــنــ�ــســخــة  �ست�سم 
تريابايت من الذاكرة الداخلية. 
االأ�سا�سية  للن�سخة  بالن�سبة  اأما 
 Galaxy Note الــهــاتــف  مــن 

 128GB مع  �ستاأتي  فهي   ،10
فقط من الذاكرة الداخلية.

�ــســتــ�ــســتــخــدم بــعــ�ــص طــــرازات 
 10  Galaxy Note
ال�سرياميك، على الرغم من اأنه ال 
كان  اإذا  ما  الوا�سح  غري  من  يزال 
ح�سرًيا  �سيكون  ال�سرياميك  هذا 
لن�سخ  مــتــاًحــا  اأو   5G لن�سخة 
ا. وعندما يتعلق االأمر  LTE اأي�سً
 Galaxy S10 هواتف  ب�سل�سلة 
 Galaxy+ فالهاتف   ،Series
يوفر  الـــذي  الوحيد  هــو   S10
احل�سول  خــيــار  للم�ستخدمني 
عليه مع واجهة خلفية م�سنوعة 

من ال�سرياميك.
فنحن  تتوقع،  اأن  ميكنك  وكما 
نعتقد باأن ن�سخة 1 تريابايت من 
 10  Galaxy Note الهاتف 
5G �ستحطم على االأرجح الرقم 
القيا�سي ل�سركة �سام�سوجن عندما 
هواتفها  بــاأ�ــســعــار  ـــر  االأم يتعلق 

الذكية الراقية.

من  جديد  تقرير  الــيــوم  �سدر 
Ming- الــبــارز  ال�سيني  املحلل 

Chi Kuo يقول فيه باأن هواتف 
العام  يف  ــة  ــادم ــق ال  iPhone
كامريات  على  �ستحتوي  املقبل 
ينتج  مما  اأ�سغر،   TrueDepth
 iPhone عن ذلك تزويد هواتف
اجلديدة تلك بقطع اأ�سغر بكثري. 
واأو�سح املحلل ال�سيني املذكور اآنًفا 
العام  يف  القادمة  اآبل  هواتف  اأن 
م�ست�سعرات  على  �ستح�سل  املقبل 
�سي�سمح  ممـــا  لــلــكــامــريا  ــر  ــغ ــس اأ�
ل�سركة اآبل بتقلي�ص احلجم الكلي 

للقطع.
يتوقع  ـــك،  ذل اإىل  بــاالإ�ــســافــة 
املحلل Ming-Chi Kuo كذلك 
الهيكل  ت�سميم  اإعــــادة  يتم  اأن 
ذلك  عــن  ــا  متــاًم خمتلًفا  لــيــكــون 
 iPhone X امل�ستخدم يف ت�سكيلة
iPhone XS Series، ولكنه  و 
التفا�سيل.  مــن  مــزيــًدا  يقدم  مل 

اخللفية،  للكامريات  بالن�سبة  اأما 
الكامريات  تتميز  اأن  املتوقع  فمن 
 iPhone ــف  ــوات ــه ل اخلــلــفــيــة 
بنظام  املقبل  الــعــام  يف  القادمة 
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ذلك،  مــن  اأبــعــد  اإىل  نظرنا  اإذا 

 Ming-Chi املحلل  قــال  فقد 
تظهر  اأن  املتوقع  من  باأنه   Kuo
اخلالية   iPhone هواتف  اأوىل 
من القطع يف خريف العام 2021. 
التي  االأخــرية  التطورات  وبف�سل 
ب�سمات  م�ست�سعرات  �سهدتها 

ال�سا�سات  يف  املــدجمــة  االأ�ــســابــع 
�سركة  تعمل  ف�سوف  والكامريات، 
االإنتقال  عــلــى  الــنــهــايــة  يف  اآبـــل 
الكامل اإىل هذه احللول اجلديدة 
االإعتماد  مــن  �سنوات  ثــالث  بعد 
الكلي على احللول اخلا�سة فقط.

يــتــمــا�ــســى ذلـــك مـــع الــتــقــاريــر 
احلديثة التي تفيد باأن �سركة اآبل 
م�ست�سعر  اإحياء  الإعــادة  تخطط 
ب�سمات االأ�سابع Touch ID يف 
ن�سخة خا�سة من iPhone �سيتم 
اإطالقها ب�سكل ح�سري يف ال�سني. 
يتم  ف�سوف  �سحيًحا،  هذا  كان  اإذا 
ت�سعري هذا الهاتف ب�سعر اأقل مما 
مناف�سة  على  قــدرة  اأكــرث  يجعله 
تعمل  ــي  ــت ال املــحــلــيــة  الــبــدائــل 
تكلف  والــتــي  االأنــدرويــد  بنظام 
اأن  علًما  اأمريكي  دوالر   730 نحو 
هذا هو ال�سعر الذي يف�سل معظم 
ال�سينيني اإنفاقه على هاتف ذكي 

جديد.

ــعــام،  ــن هـــذا ال يف وقـــت �ــســابــق م
اجليل  بــاإطــالق  اآبـــل  �سركة  قــامــت 
 .AirPods �سماعات  مــن  الــثــاين 
اجلديدة  ال�سماعات  ــذه  ه جـــاءت 
ببع�ص التح�سينات مقارنة مع اجليل 
كانت  اأنــه  من  الرغم  على  ال�سابق، 
هناك �سائعات ملحت اإىل قدوم طراز 
اآخر من �سماعات AirPods �سيكون 
ــا لــلــمــاء. وعــلــى ذكـــر ذلــك،  مــقــاوًم
 Daniel Ives املحلل  ذكــر  فقد 
اأن  االآن   Wedbush موؤ�س�سة  من 
�سركة اآبل ال تزال تخطط الإطالق 
AirPods املقاومة للماء  �سماعات 

يف وقت الحق من هذا العام.
من  جديدة  بحثية  ملذكرة  ووفقا 
يقول  فهو   ،Daniel Ives املحلل 
اإطالق  على  عازمة  اآبــل  �سركة  بــاأن 
AirPods املقاومة للماء  �سماعات 
اأواخـــر  يف  الت�سوق  مو�سم  بحلول 

التي  ال�سماعات  وهــي  الــعــام،  هــذا 
بع�ص  على  حت�سل  اأن  املــرجــح  مــن 
الت�سميم.  م�ستوى  على  التح�سينات 
التغيريات  هي  ما  الوا�سح  غري  ومن 
م�ستوى  على  عليها  �ستح�سل  التي 
االأول  ــل  ــي اجل ــن  ــك ول الــتــ�ــســمــيــم، 
 AirPods �سماعات  من  والــثــاين 

الرغم  على  الت�سميم،  بنف�ص  متتاز 
من اأنه من االأ�سلم القول باأنها ت�سبه 
 Apple Earbuds كثرًيا �سماعات
�سركة  اأ�سدرتها  التي  الال�سلكية 

اآبل منذ �سنوات عديدة.
اآبل  �سركة  نــرى  اأن  الغريب  مــن 
من  جديدين  طرازين  باإ�سدار  تقوم 

AirPods يف عام واحد،  �سماعات 
هناك  �سيكون  بــاأنــه  نعتقد  ونــحــن 
�سي�سعرون  الذين  العمالء  الكثري من 
بالغ�سب لو قامت �سركة اآبل باإطالق 
AirPods املقاومة للماء  �سماعات 
اأما  يف اجلزء االأخري من هذا العام. 
وقد قلنا ذلك، فيبدو اأن هذه لي�ست 
تعمل  الــتــي  الــوحــيــدة  ال�سماعات 

عليها �سركة اآبل.
ملحت  �سائعات  ا  اأي�سً هناك  كانت 
على  تــعــمــل  اآبــــل  �ــســركــة  اأن  اإىل 
االأذن  فوق  تو�سع  جديدة  �سماعات 
يف  ــــرى  االأخ هــي  ــا  ــداره ــس اإ� �سيتم 
2019. عموًما، يرجى  اأواخر العام 
التقرير  هــذا  حمتوى  مــع  التعامل 
الوقت  يف  احلما�سة  من  قــدر  باأقل 
على  نح�سل  اأن  ناأمل  ولكن  الراهن، 
االأ�سهر  يف  التفا�سيل  مــن  املــزيــد 

املقبلة.

املحتوى  حتميل  ي�ستهلك  اأن  ميكن 
على الــويــب قـــدًرا كــبــرًيا مــن املـــوارد، 
عليه.  املتاح  املحتوى  على  اإعــتــمــاًدا 
مع  التعامل  يتم  عندما  ذلـــك،  ــع  وم
املحتوى االإ�سايف مثل االإعالنات، فقد 
املزيد  اإ�ستهالك  اإىل  االأمر  بك  ينتهي 
احلوا�سيب  يعيق  قد  مما  املــوارد،  من 
املــوا�ــســفــات  املــتــدنــيــة  اأو  الــقــدميــة 
من  �سئيل  قدر  على  حتتوي  قد  التي 
املت�سلة  تلك  اأو  الع�سوائية  الذاكرة 

ب�سبكة االإنرتنت ال�سعيفة.
اأعربت �سركة جوجل يف املا�سي عن 
رغبتها يف حظر االإعالنات يف املت�سفح 
تعترب  التي   Google Chrome
 ” باإ�سم  ا  اأي�سً واملعروفة   ،“ �سيئة   ”
اأن  يبدو  ولكن   ،“ امل�سيئة  االإعالنات 
اإىل  اأخرى  ال�سركة قد تتقدم خطوة 
االأمام من خالل اإطالق ن�سخة جديدة 
 Google Chrome املت�سفح  من 
ا قادرة  يف امل�ستقبل والتي �ستكون اأي�سً
ت�ستهلك  التي  االإعــالنــات  حظر  على 

الكثري من املوارد.
اأن  فيبدو  جــوجــل،  ل�سركة  ووفــقــا 
هذا النوع من االإعالنات ال ميثل �سوى 
املتاحة  االإعــالنــات  من  املئة  يف   10
هناك  اأن  يعني  ممــا  ــت،  االإنــرتن على 
باأن ال تواجه مثل هذه  فر�سة كبرية 
االإعالنات. ومع ذلك، لكي تكون اآمًنا، 
 Google Chrome سيبداأ املت�سفح�
التي  االإعالنات  حظر  يف  امل�ستقبل  يف 
من  ميغابايت   4 مــن  اأكـــرث  ت�ستهلك 
املعالج  اأداء  اإ�ستغالل  اأو  الباندويت 

املركزي ملدة 60 ثانية اأو اأكرث.
على  حتتوي  التي  املواقع  �ستعر�ص 
فارغة  مربعات  االإعــالنــات  هذه  مثل 
حيث يتم عر�ص االإعالنات، باالإ�سافة 
اإىل تو�سيح �سبب حظر هذا االإعالن. 
التغيريات  هــذه  ت�سق  اأن  املتوقع  من 
76 من املت�سفح  طريقها اإىل االإ�سدار 
اإ�سدار  اأو   Google Chrome
يف  ذلك  مواكبة  عليك  لذلك  اأحــدث، 

امل�ستقبل.

اأدلة جديدة 
تلمح لإقرتاب موعد اإطالق الهاتف 
للطي القابل   Huawei Mate X

على  �سام�سوجن  �سركة  حتر�ص 
القابل  الــذكــي  هــاتــفــهــا  ــــالق  اإط
اأن  قبل   Galaxy Fold للطي 
باإطالق   Huawei �سركة  تقوم 
 ،Huawei Mate X الهاتف 
 Huawei �سركة  اأن  يبدو  ولكن 
يف  اخلطط.  تلك  الإف�ساد  م�ستعدة 
الواقع، مل مت موؤخًرا ر�سد متجًرا 
ترويجًيا  مل�سًقا  يعر�ص  ال�سني  يف 
 Huawei Mate X للهاتف 
اأول  يعترب  والــذي  للطي،  القابل 
�سركة  من  للطي  قابل  ذكي  هاتف 
من  واحد  كذلك  وهو   ،Huawei
التي  االأوىل   Huawei هواتف 
اخلام�ص  اجلــيــل  �سبكات  تــدعــم 

.5G
ال يعر�ص هذا املل�سق اأي تواريخ، 
االإطــــالق  اأن  اإىل  يــ�ــســري  ولــكــنــه 
املنتجات  ق�سم  رئي�ص  قال  قريب. 

مقابلة  يف   Huawei �سركة  يف 
الهاتف  اأن  مــوؤخــًرا  معه  اأُجــريــت 
�سيكون   Huawei Mate X
�سهر  اأواخـــر  يف  ال�سني  يف  متاًحا 
�سهر  اأوائــــل  يف  اأو  املقبل  يوليو 

اأغ�سط�ص.
الحـــظ اأنــنــا نــتــحــدث هــنــا عن 
ـــالق  ــد اإط ــوع ــي مل ــن ــزم االإطـــــار ال
يف   Huawei Mate X الهاتف 
على  لالإطالق  وبالن�سبة  ال�سني. 
�سمعناه  ما  فاآخر  العاملي،  ال�سعيد 
الهاتف  ــــالق  اإط �سيتم  اأنــــه  هــو 
اأواخر  يف   Huawei Mate X
احلظر  ولكن  املقبل،  �سبتمرب  �سهر 
�سركة  على  املــفــرو�ــص  الــتــجــاري 
على  تــاأثــري  لــه  ــان  ك  Huawei
الإطالق  ال�سينية  ال�سركة  خطط 
 ،Huawei Mate X الهاتف 
لــذلــك ال تــوجــد تــواريــخ حمــددة 

 5G Galaxy Note10 لهاتف�

�صي�صل مع 1 تري�بايت من �لذ�كرة �لد�خلية، و12GB من �لر�م

 AirPods آبل ل تز�ل عازمة على �إطالق �صماعات�
�ملقاومة للماء هذ� �لعام

تقرير جديد
 iPhone يك�صف عن تفا�صيل مهمة حول هو�تف 

�لقادمة يف �لعامني 2020 و 2021

 Google Chrome إ�صد�ر�ت�
�لقادمة �صتقوم بحظر �لإعالنات �لتي 

ت�صتهلك �لكثري من �ملو�رد



خن�صلةاأم البواقي 

حــوار

 عميد ال�شناعة التقليدية واحلرفية يف اجلزائرية  "علوط اإبراهيم" لـ "االأورا�ض نيوز":
املو�شوم بـ "ا�شاءات يف التاريخ الداخلي للوالية 

االأوىل االأورا�ض ـ النمام�شة"

اإلتقتها "االأورا�ض نيوز" خالل فعاليات الطبعة الثالثة لـ "�شمبوزيوم اأعايل �شيليا" بخن�شلة

خالل الزيارة التي  قادت  االأورا�ص 
اجلارية  الوطني  لل�سالون  نيوز  
بوبكر،  نوار  الثقافة  بدار  فعاليته 
اأين التقت بال�سيد علوط اإبراهيم 
التقليدية  ال�سناعة  بعميد  امللقب 
واحل��رف��ي��ة  يف  اجل��زائ��ر وال��ذي 
يعترب �سفري منطقة وادي ميزاب يف 
هذا ال�سالون الذي ح�سره ع�سرون 
الوطن،  جهات  خمتلف  من  م�ساركا 
عر�سوا اأجود ما جادت به اأناملهم 
ال�سناعة  تراث  من  ا�ستوحوه  وما 
ممزوجة  ل���الأج���داد،  التقليدية 
ب�سبغة احلداثة، ليتحدث لنا عن 
م�ساره يف هذه احلرفة التي ارتبط 
�سغريا  ك��ان  اأن  منذ  وع�سقها  بها 
متمر�سا، ومتطوعا  كمر�سد �سياحي 

يف وادي ميزاب.
ال�سيد  اأ�ساف  ال�سياق  ال��ذات  ويف 
�سغفي  "وازداد  ب��ق��ول��ه:  ك��م��ال 
ب��ك��ل م��ا ه��و م��ن ال����رتاث، فقررت 
مبا  اإال  يهتم  جت���اري،  حم��ل   فتح 
من  ورثته  ما  خا�سة  تقليدي،  هو 
عائلتي املعروفة ب�سناعة الزريبة، 
�سعوبتها  رغم  العمل  يف  وانطلقت 
اأيوب، واأدخلت  والتي تتطلب �سرب 
�سلة  لها  اأ���س��ي��اء  ع��دة  يف  مل�ساتي 
واحلرفية  التقليدية  بال�سناعات 
ب����دء م���ن ال�����س��ن��اع��ة اجل��ل��دي��ة 
التقليدية  واالألب�سة  والنحا�سية 
واحللي التقليدي، وا�ستعمال املواد 
الزريبة  ون�سيج  والفخار  الرملية 
،التي  غرداية  والية  بها  امل�سهورة 
واملعروفة  بها  خا�سة  مميزات  لها 

تناف�ص  وال���ت���ي  وع��امل��ي��ا  وط��ن��ي��ا 
الزريبة االإيرانية، وبداأت اأعمايل 
امل�ستوى  ع��ل��ى  وج��وده��ا  ت��ف��ر���ص 
امل��ح��ل��ي، م��ن خ���الل م�����س��ارك��ت��ي يف 
املعار�ص الوطنية التي فاقت املائة 
م�ساركة عرب خمتلف اأنحاء الوطن 
عديد  اأتلقى  جعلني  ال��ذي  االأم��ر 
وخارجه  الوطن  داخ��ل  ال��دع��وات 
من دول اأجنبية عربية واأوروبية، 
ميكن  وما  ال�سفر  تكاليف  اأن   غري 
وكانت  ذل��ك،  دون  ح��ال  انقله   اأن 
يل ثالث م�ساركات خارج الوطن يف 
فرن�سا اثنتان يف الرنماندي بفرن�سا 
ومرة يف باري�ص، وهي  فر�سة متثيل 
الكبري  واجل��ن��وب  م��ي��زاب  منطقة 
التقليدية  ال�سناعات  معر�ص  يف 
بفرن�سا فلبت الدعوة، حيث �سرفت 
اأميا ت�سريف، وكان   بلدي اجلزائر 
كبريا  ���س��دا  اجل���زائ���ري  للجناح 
من  دعوات  املنا�سبة  بهذه  وتلقيت 
عدة دول لعر�ص منتجات ال�سناعة 
التقليدية اجلزائرية عندهم، غري 

اأن العني ب�سرية واليد ق�سرية".
 وق��د ع��ر���ص ع��ل��وط حت��ف��ا  فنية 
وتتجلى  ق��رن،  ع��ن  عمرها  يزيد 
م���ن خ���الل ج��ن��اح��ه ال����ذي اأب���رز 
باالإ�سافة  االأ�سالة   �سور  واأبهى 
عمرها  ي��زي��د  اأخ����رى  حت��ف  اإىل 
ع��ن م��ائ��ة وع�����س��ري��ن ���س��ن��ة، وهي 
متوارثة  فنية  حت��ف  اأ���س��اف  كما 
العلني  امل��زاد  يف  تباع  اأن   ت�ستحق 
تف�سح  التي  فنية  قيمة  من  لها  ملا 
ع��ن��ه��ا األ���وان���ه���ا ال��زاه��ي��ة ودق���ة 

الذي  عمرها  ع��ن  ف�سال  ن�سجها، 
وهي  ال�سناعة،  هذه  لتاريخ  ي��وؤرخ 
م�سجلة،  جت��اري��ة  عالمة  مبثابة 
ال�سناعة  ت�سجيع  اأن   وي��ع��ت��رب 
تبقى  واحل���رف���ي���ة  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
ميكن   ال  ال�سيا�سة  منعدمة،وبهذه 
اأن يكون تطوير واإنتاج، باالإ�سافة 
املنتوج،  هذا  ي�سرتي  من  قلة  اإىل 
يف  لي�ست  فنية  حتف  يعترب  ال��ذي 
الذي  االأمر  النا�ص،  عامة  متناول 

اإعادة  ال�سياحة  وزارة  من  يتطلب 
التقليدية  ال�سناعة  اأمر  النظر يف 
ومنتجاتها وكيفية ت�سويقها للخرج 
ال�سعبة  للعملة  م�سدر  باعتبارها 
موؤكدا اأن  بديل ما بعد البرتول هو 
التقليدية،  وال�سناعة  ال�سياحة 
الذي   الدور  هو  ح�سبه  مثال  وخري 
ال�سناعة  مبعية  ال�سياحة  تلعبه 
التقليدية  يف اقت�ساد جرياننا من 

الدول.  

املكتبة  اأم�������ص  اأم�����س��ي��ة  اح��ت�����س��ن��ت 
العمومية  ل��ل��م��ط��ال��ع��ة  ال��رئ��ي�����س��ي��ة 
بعا�سمة الوالية خن�سلة جل�سة اأدبية 
وثقافية لتقدمي وتوقيع ا�سدار جديد 
خن�سلة  والي��ة  ابن  والكاتب  لالأ�ستاذ 
الرمز  ال�سهيد  �سقيق  وهو  لغرور  �سالح 
كتابه  تقدمي  مت  اأي��ن  ل��غ��رور،  عبا�ص 
"ا�ساءات  ب��ع��ن��وان  امل��و���س��وم  اجل��دي��د 
االأوىل  للوالية  الداخلي  التاريخ  يف 
هذا  االأورا�ص-النمام�سة"،ويتحدث 

الريادي  ال���دور  ع��ن  امل��ول��ود اجل��دي��د 
التحريرية  ال��ث��ورة  يف  املنطقة  لهذه 
الوالية  ولكن  والبطوالت  والت�سحيات 
من  ت�ستحقه  م��ا  بعد  تنل  مل  االأوىل 
خالل  م��ن  الكاتب  وح���اول  ال��ت��دوي��ن، 
يف  االأح��داث  بع�ص  كتابة  الكتاب  هذا 
تاريخها الداخلي، ويحتوي هذا الكتاب 
على جزئني االأول عبارة عن مقتطفات 
من ا�ستجوابات عاجل عجول من طرف 
خاللها  من  يو�سح  الفرن�سية  امل�سالح 
ال�سنة  خالل  الهامة  االأح��داث  بع�ص 
التحريرية،  للثورة  والثانية  االوىل 
ثمني  م�سدر  تعد   اال�ستجوابات  وهذه 
للموؤرخني  الإ�ستغالله يف ابراز اأحداث  
هامة يف تاريخ الثورة، يف حني يحتوي 
و�سهادات  مقاالت  على  الثاين  اجل��زء 
حديث  خ�سو�سا  �سمنها  من  �سحفية 
�سحفي مع عمار بن عودة ا�سافة الإىل 

عدد من الوثائق.
اأهمية  اإىل  اأ����س���ارت  املكتبة  ادارة 
اخللدونية  دار  ع��ن  ال�����س��ادر  الكتاب 
طرف  من  العا�سمة  اجل��زائ��ر  بالقبة 
مهند�ص  وه��و  ل��غ��رور  �سالح  االأ���س��ت��اذ 
الري  وزارة  يف  �سابق  واإطار  اآيل  اعالم 
اأ�ستاذ ريا�سيات  والبيئة والغابات  ثم 
العلمية  امل�ساهمات  م��ن  العديد  ول��ه 
الوطنية  ال�سحافة  يف  والتاريخية 
كتاب  اأ���س��در  والفرن�سية،  بالعربية 
باللغة الفرن�سية والعربية �سنة 2014 
بعنوان  ل��غ��رور   عبا�ص  ال�سهيد  ع��ن 
اإىل  الن�سال  من  لغرور  عبا�ص  ال�سهيد 
قلب املعركة، على اأن الدعوة عامة من 
اأجل اال�ستفادة من هذا املولود الثقايف 
الر�سيد  اإىل  ي�ساف  ال���ذي  اجل��دي��د 

االأدبي والثقايف املحلي.

غربية؟ بن  عالية  الفنانة  هي  من  البداية  •يف 
ر�سامة وباحثة يف جمال الفنون الت�سكيلية 
اجلميلة  للفنون  العايل  املعهد  وخريجة 

مبدينة نابل التون�سية.

الت�سكيلي؟  الفن  بدايتك يف عامل  •كيف كانت 
ومتى؟

الفنون  معهد  ط��ري��ق  ع��ن  ك���ان  ب��داي��ت��ي 
املجال  اجلميلة وكانت يل جتربة يف هذا 
وكذا  الت�سكيليني  الفنانني  م��ن  ثلة  م��ع 
اأين كان الف�سل لهم  اأ�ساتذة كبار بتون�ص، 
الت�سكيلي  والفن  الر�سم  عامل  دخويل  يف 
بعد  وذل��ك   2013 �سنة  ال��ب��داي��ة  كانت 
بعد  االنطالقة  وكانت  املعهد  من  تخرجي 
���س��وؤال م��ن ط��رف اأح��د اال���س��ات��ذة "كيف 
اأتوا�سل مع حميطي من خالل الفن؟ وملاذا 
اأ�سعى الإبراز �سخ�سيتي اأو ابراز ما يحدث 
االجابة  الفن؟" وكانت  طريق  عن  حولنا 
يف  املغامرة  وتعي�ص  نف�سك  عن  تبحث  اأن 

هذا املجال.

الت�سكيلي  الفن  مدار�س  من  مدر�سة  •اأي 
تف�سل الفنانة عالية؟

منطلق  هي  عامة  ب�سفة  الفنية  املدار�ص 
الأي فنان لكن اأن تختار مدر�سة لك �سخ�سيا 
للفنانني  بالن�سبة  خا�سة  ت�ستطيع  ال 
ال�سباب الأنك ما زلت تبحث عن نف�سك يف 
هذا املجال ونحن نخت�ص يف االأ�سا�ص بالفن 

املعا�سر، ولكن هذا مل مينع اأن نتخذ عديد 
على  قائم  كاأ�سا�ص  اأو  كمرجعية  املدار�ص 
يف  نتهجها  التي  االبتعاد  نحدد  لكي  الفن 

هذا املجال.

بها؟ �ساركت  التي  املعار�س  اأهم  هي  •ما 
���س��ارك��ت يف ع��دي��د امل��ع��ار���ص ���س��واء على 
بالن�سبة  وكانت  العاملي  اأو  املحلي  امل�ستوى 
ومل  ح��ي��ات��ي  يف  خ�ستها  جت��رب��ة  اأج��م��ل 
الأنها  العمر  ه��ذا  يف  اأخو�سها  اأن   اأتوقع 
بالفعل كانت حافز الأوا�سل يف هذا املجال، 
ب�سنتا  باإيطاليا  معر�ص  منها  نذكر  حيث 
ماريا وبالهند يف نيودلهي وباملغرب وم�سر 
الكثري  اأعطتني  وقد  واجلزائر،  والعراق 
امل�سوار  ملوا�سلة  واالن��دف��اع  احلما�ص  من 
جتربة  كانت  اأنها  وخا�سة  املجال  هذا  يف 
املعرفة  اأب����واب  يل  فتحت  ج���دا  ث��ري��ة 
بني  اخل��ربات  وتبادل  الثقايف  والتوا�سل 

خمتلف الثقافات وغريها.

بالوطن  الت�سكيلي  الفن  واق��ع  ترين  •كيف 
العربي مقارنة بالدول الغربية؟

الوطن  يف  الت�سكيلي  ال��ف��ن  راأي���ي  ح�سب 
يكتمل  ومل  االجن��از  ط��ور  م��ازال  العربي 
بعد ولن يكتمل وهذا لعديد االأ�سباب منها 
ما  بقيمة  واالإح�سا�ص  الثقافية  التوعية 
ن�ستطيع  وال  الإثباته  الفنان  اإليه  ي�سعى 
نحوى  للتم�سي  العقلية  على  ال�سيطرة 
خطانا، فالوقت مازال للنهو�ص بهذا املجال 
وجود  من  بالرغم  العربي  امل�ستوى  على 

للنهو�ص  وجمهودات  متوا�سل  وهو  ن�سال 
بالفن الت�سكيلي.

�سمبوزيوم  عالية  الفنانة  تقيم  •كيف 
طبعته  يف  بخن�سلة  �سيليا  اأع��ايل 

الثالثة؟
يل  م�����س��ارك��ة  اأول  ه����ذه 

اأع����ايل  ���س��م��ب��وزي��وم  يف 
امل�ساركة  ولكنها  �سيليا 

ال��ث��ال��ث��ة ب��دول��ة اجل��زائ��ر 
بالتحديد،  خن�سلة  ووالي���ة 

ل�سمبوزيوم  الثالثة  الطبعة  وهذه 
���س��ي��ل��ي��ا ك���ان���ت 
ناجحة مبختلف 
خا�سة  املقايي�ص 
واأن������������ه ���س��ه��د 
كبرية  م�ساركة 
ل���ل���ف���ن���ان���ني م��ن 
ال���دول  خمتلف 
م�سر  غ��رار  على 
ل��ي��ب��ي��ا امل���غ���رب 
وتون�ص  واي���ران 
منهم  واجل��زائ��ر 
ف���ن���ان���ني ك���ب���ار 

باختالف  و�سباب 
لوحاتهم وتقنياتهم و�سمح لنا باالحتكاك 
التقنيات  م��ن  ال��ع��دي��د  ع��ل��ى  وال��ت��ع��رف 
املتنوعة  ال��ث��ق��اف��ات  وك����ذا  اجل���دي���دة 

واملختلفة.

يف  طموحاتك  هي  •ما 
عامل الفن الت�سكيلي؟

هذا  اثبات  اإىل  اأطمح 
الفن واملحاربة من اأجل 
جميع  م��ع  م�����س��ارك��ت��ه 
الفئات وتقبله كما هو 
اأن  ميكن  ال  ال��ف��ن  الأن 
اأو  املكان  حبي�ص  يكون 
الزمان فهو للجميع كما 
الفنان  الأن  للفنان  هو 

يتوا�سل مع املتلقي ولي�ص مع نف�سه.

لك؟ بالن�سبة  ت�سكيلي  فنان  •اأهم 
نربك"  رو���ص  "روبرت  االأمريكي  الفنان 
ع�ست معه جتربة خا�سة اأثناء حت�سريي 

حياة  عا�ص  فنان  فهو  املاج�ستري  ل�سهادة 
اليوم  من  اخل��ربات  واكت�سب  ع�سرية 
الذي يعي�سه فكانت رحلته مع الفن 
واأخذ  منها  اأعطى  ج��دا  جميلة 
كثرية  اأ�سياء  منها  وفقد  منها 
وقد  ل��ه،  بالن�سبة  ثمينة 
لالأجيال  الكثري  اأعطى 
الفرتة  تلك  تلت  التي 
ب��ف��ن��ه ال���ق���ي���م، اأم����ا 
العرب  للفنانني  بالن�سبة 
فنان  ال�سوي�سي"  "طارق 
تون�سي ت�سكيلي والفنان "نا�سر 

الدوادي" اجلزائري.

عالية  الفنانة  تقدمها  التي  الن�سيحة  •ما 
للجيل احلايل من الفنانني؟

اأي  اق���دم  اأن  اأ�ستطيع  ال  ت��وا���س��ع  ب��ك��ل 
اأقول  لكن  لها  بحاجة  اأن��ا  الأنني  ن�سيحة 
اإن �ساء اهلل يكون م�ستقبال فنانني يتبعون 
خطى الفنانني الكبار من اأجل اي�سال الفن 
اأو اللعب بقيمة  كما يجب لي�ص لال�ستهتار 

الفن واثبات الفن كما يجب.

فيها؟ حرة  واأنت  اأخرية  •كلمة 
املمتع  اللقاء  ه��ذا  على  لك  جزيال  �سكرا 
ملتقيات  تنظيم  يتم  اأن  واأمتنى  وال�سيق 
العربية  البلدان  مبختلف  الت�سكيلي  للفن 
الفن  بهذا  االهتمام  زي��ادة  نتمنى  وك��ذا 

الراقي من طرف ال�سلطات.

فنانة تون�سية �سابة تلقت تعليمها يف املعهد العايل للفنون اجلميلة بوالية نابل وحت�سلت على �سهادة الفنان وهي باحثة يف جمال الفن الت�سكيلي، وبالرغم من �سغر �سنها وبداية م�سوارها لها عديد امل�ساركات 
املحلية والعاملية، طموحها الكبري جعل منها فنانة راقية ارادة اأن حتمل لوحاتها جمال م�ساعرها واإعطاء كل ما متلك من موهبة ملجتمعها وحمبيها لي�سعر بكم ال�سعادة التي بداخلها وهي مبدعة يف عملها وحمبة 

له، االأورا�س نيوز التقتها خالل فعاليات الطبعة الثالثة ل�سمبوزيوم اأعايل �سيليا بخن�سلة، يف هذا احلوار:

املحافل  خمتلف  يف  وتثمينه  بالفن  للنهو�ش  ت�صعى  تون�صية  ت�صكيلية  غربية" فنانة  بن  "عالية 

ال�صياحية" �صيا�صتها  يف  النظر  اإعادة  ال�صياحة  وزارة  جل�صة اأدبية ثقافية لتقدمي وتوقيع "على 
ا�صدار جديد الكاتب "�صالح لغرور"
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ج.  ملودع 

معاوية. �ص

ح���وار: معاوية �سيد

ب�صكرة
من �شمن ثماين فرق م�شرحية 

يف  للم�صاركة  يتاأهل  " group saiynze" لب�صكرة 
الت�صفيات النهائية للمهرجان الوطني مل�صرح الهواة مب�صتغامن

امل�ساركة  امل�سرحية  الفرقة   group saiynze تاأهل 
مل�سرح  اجلهوية  الت�سفيات  يف  ب�سكرة،  اجلهوي  امل�سرح  من 
يف  م�ساركة  م�سرحية  فرقة   40 بني  فمن  ببوداوو،  الهواة 
هذه الطبعة خالل االأيام الفارطة، اختريت  فرقة عرو�ص 
الزيبان لتمثلها يف هذه التظاهرة الوطنية من �سمن ثماين 
للمهرجان  املوؤهلة  الت�سفيات  يف  املناف�سة   غمار  دخلت  فرق 
الوطني مب�ستغامن، بعر�سها امل�سرحي"مولود" الذي يتحدث 
اأمني   حممد  رح��م��اين  وخم��رج��ه  الن�ص  م��وؤل��ف  خالله  م��ن 
خالل  من  وذلك  الهجرة  مو�سوع  عن  دقيقة   50 مدة  خالل 
التعبري اجل�سماين  حيث تروى تفا�سيل هذه امل�سرحية عن 
�ساب قليل البديهة �سريع االنفعال، مل يحالفه احلظ كثريا 
اأمن له عمل كفالح خلدمة االأر�ص، لكن مولود  اأن والده  مع 
الرفاهية،  حياة  ي�ستحق  الذي  ل�سخ�سه  و�ساعة  فيها  يرى 

البحار،  اإال ما وراء  واإرادته مل يجد مفرا  و مع قلة موارده 
خيل له كما خيل للذين من قبله اأن احلياة عندهم ت�ستحق 
الت�سحية بحياته البائ�سة على بحار عميقة تر�سب بقعرها 
�ستطاأ  و  به  حتظى  لن  االأ�سماك  لكن  اأمثاله،  بائ�سني  جثث 
اأقدامه االأر�ص التي ال طاملا زينتها له التلفزة و االنرتنيت، 
اأذرع  �سيجد  فهل  �سغره،  منذ  االأفكار  هذه  مولود  جترع  لقد 

مب�سوطة هناك؟.
يذكر اأن م�سرح ب�سكرة قدم دعمه الكامل وجميع الت�سهيالت 
يف  مثالية  م�ساركة  تقدميه  الأجل   group saiynze�ل
احلركة  تفعيل  الأج��ل  ذل��ك  ياأتي  الوطني،  املهرجان  ه��ذا 
اإعطاء  ق�سد  املنطقة  يف  الهاوية  الفرق  ودعم  امل�سرحية، 

ديناميكية حقيقية للفعل امل�سرحي.
حفيظة. ب



النية يف التهديف
واحد �سلفي راح يخدم حكم يف مباراة

الالعب �سرب 
الكورة خبطت يف 

العار�سة
ح�سبها هو هدف

قالولو كيفا�ص راه 
ما �سجل�ص الهدف
قالهم: ب�سح كان 

ناوي ي�سجل
اإمنا االأعمال 

بالنيات!!.

اأغبى �سوؤال
اأنت ولد فالن؟

 اإيه
 �سبحان اهلل العظيم وقتاه كربت؟ 

واهلل والو.. البارح برك 
كنت مديقوتي قلت خلي 

نكرب �سوية!!؟.

تفنيني
واحد فنيان بزااااف

جاه �سلل يف رجليه
فرح..جاوه �سحابو 

فنيانني كيفو يباركولو
قالولو مربوك عليك يا 

راجل ا�سكون قدك تق�سي عمرك قاعد
قالهم ا�سكتوا برك خايف حت�سدوين 

نو�ص من�سي!!؟.

معلومات م�سلية

الالمبة

اأمثال �سعبية

قمت  لـــو  ـــك  ان الــلــ�ــســان  مــعــجــزات  مـــن   •
يف  الليمون  ع�سري  من  واحــدة  قطرة  بو�سع 
فاإن  معا،  خلطها  ومت  ماء  قطرة   129000
تلك  بحمو�سة  ال�سعور  ي�ستطيع  الل�سان 

القطرة.
• اإ�سرافيل عليه ال�سالم اأول من قال �سبحان 

ربي االأعلى.
�سنة   30 عمر  اإىل  تعي�ص  النمل  ملكة   •
النملة العاملة تعي�ص من �سنة اإىل 3 �سنوات، 

اأما ذكور النمل فيعي�سون الأ�سابيع فقط.
نقاطا  يحمل  الذي  املوز  اأن  توؤكد  درا�سة   •
�سوداء كثرية هو االأمثل ملحاربة ال�سرطان يف 

ج�سم االإن�سان.
بحل  لتقوم  طريقة  اأف�سل  النف�ص  علم  • يف 
حلها  عــن  الــتــوقــف  هــو  م�ستع�سية  م�سكلة 
و�ستجد  جمددا  اإليها  والعودة  الوقت  لبع�ص 

احلل يف متناول اليد.
 70 بني  ما  ت�ستخدم  فاإنك  تتكلم  عندما   •

و80 ع�سلة خمتلفة.
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ا�سحك وال�سحك بال�س.. قبل ما يغلى وتقول يامن عا�س

جواب 
املحاجية

حاجيتك 
على قدو 
قد الفار 
ي�سوي 

ميات دار

حدث يف مثل هذا اليوم
الرابع ع�سر من �سهر جويلية

فرن�سا. البا�ستيل يف  �سجن  �سقوط  ـ   1789
الأول  حدد  الذي  القانون  �سدور  ـ   1865
للجن�سية  بالن�سبة  االأهـــايل  و�سعية  مــرة 
رعايا  اجلزائريني  يعترب  الذي  و  الفرن�سية 
االإ�سالمي  لل�سرع  يخ�سعون  لكنهم  فرن�سيني 
و اإذا طلب اأحدهم اجلن�سية الفرن�سية فاإنه 

ي�سبح خا�سعا للقانون الفرن�سي.
يف  ال�سيا�سية  االحزاب  كل  حظر  ـ   1933

اأملانيا با�ستثناء احلزب النازي.
البولندية  الفيزياء  عاملة  وفاة  ـ   1934
ــوري  ك ـــاري  م اجلن�سية  فرن�سية  املــولــد- 
الفيزياء  يف  نوبل  جائزة  على  واحلا�سلة 
عام  الكيمياء  يف  نوبل  وجائزة   1903 عام 

.1911
الكبري  الكهربائي  املجمع  تفجري  ـ   1957
باالأغواط من قبل جماهدي منطقة القعدة 

باآفلو.
فرن�سا  يف  اجلزائريون   العمال  ـ   1958
للثورة  ودعم  م�ساندة  مظاهرة  يف  يخرجون 

اجلزائرية بباري�ص.
يطيح  العراق  يف  ع�سكري  انقالب  ـ   1958
الثاين  في�سل  امللك  ومقتل  امللكي،  بالنظام 

واأفراد اأ�سرته.
لت�سيري  خا�سة  مندوبيات  تن�سيب  ـ   1962

البلديات بعد خروج امل�ستعمر.
التاأمني  و�سركات  امل�سارف  تاأميم  ـ   1964

يف العراق.
ال�سلفادور  بني  القدم  لكرة  مباراة  ـ   1969
بني  م�سلح  ـــزاع  ن اإىل  تــــوؤدي  وهــنــدورا�ــص 

البلدين خملفا اأزيد من األف قتيل.
اخلتامي  امل�سروع  على  امل�سادقة  ـ   1971
عرف  فيما  الزراعي  باالإ�سالح  املتعلق  لالأمر 

اآنذاك مبيثاق الثورة الزراعية.
يوافق  الوطني  ال�سعبي  املجل�ص  ـ   1986
البنوك  باأنظمة  املتعلق  القانون  على م�سروع 

و القرو�ص.
للمجل�ص  رئي�سا  كايف  علي  تن�سيب  ـ   1992
حممد  املغتال  للرئي�ص  خلفا  للدولة  االأعلى 

بو�سياف.
ممار�سة  املت�سمن  القانون  �سدور  ـ   1997

مهنة طبيب بيطري وتنظيمها.
جاك  الفرن�سي  الرئي�ص  جنــاة  ـ   2002

�سرياك من حماولة اغتيال.
يرف�ص  االأمريكي  ال�سيوخ  جمل�ص  ـ   2004
اقرتحه  د�ستوريا  تعديال  كبرية  بغالبية 
مثليي  زواج  وميــنــع  بــو�ــص  جـــورج  الرئي�ص 

اجلن�ص.
العام يف املحكمة اجلنائية  ـ املدعي   2008
ي�سدر  اأوكــامــبــو  مــوريــنــو  لوي�ص  الــدولــيــة 
ال�سوداين  الرئي�ص  بحق  توقيف  مــذكــرة 
يف  حـــرب  جــرائــم  الرتــكــابــه  الب�سري  عــمــر 

اإقليم دارفور.
2016 - وقوع حادث ده�ص متعمد ب�ساحنة 
 84 مبدينة ني�ص الفرن�سية ي�سفر عن مقتل 

�سخ�سا واإ�سابة 202 اآخرين.
تغلق  االإ�سرائيلية  ال�سرطة   -  2017
اجلمعة،  يوم  امل�سلني  اأمــام  االأق�سى  امل�سجد 

لتكون هذه اأول مرة منذ �سنة 1969 .

واأن��ت تفكر يف  �سي ع��الوة  يا  م��اذا تريد   �
الو�سول اإىل القمة؟

�سوفيا.خ �س�سار
اأعياين  ك��ان  م��ا  اأري���د  م��ا  اأع��ل��م  كنت  ل��و 
مالااااح  رانا  احل�سي�ص  يف  ال�سعود...خلينا 

ورا�سنا هاين ومتهني واآنتيك!!؟.
� �سايف اأطفال هذا اجليل ميلكون هواتف 

ذكية باملاليني ومو�ص عاجبهم احلال؟
فوزي بن دريهم ميلة
يا ولدي ما تفكرني�ص كي كنت �سغري كانت 
عندي كامريا خ�سرة كل ما جني ن�سور العايلة 

تخرج يل "الكعبة" من قوة االإميان!؟.
ليتني  يا  العراق مري�سة  ليلى يف  � يقولون 
هذه  تفكرك  امل��داوي��ا..مب��اذا  الطبيب  كنت 

الكلمات؟
م�سعب.م باتنة
فقط..فقد  م��ري�����س��ة  ت��ع��د  مل  ليلى  اأن 
ا�ستبيحت ليلى و اأخواتها وتهلهلت وتبهدلت 
وت�سر�سحت وتغربت وتفرقت ومتزقت......
وليلى  �ساهلة  وما من طبيب مداويا..الهدرة 

مل تعد ت�سمع تريد اأن ترى!!؟.

الطفل  ك��ان  ع��الوة..ك��ي  �سي  ي��ا  ت�سفا   �
خوف.. ب��رة..دون  كامل  نهار  يلعب  ال�سغري 

دون رعب..بال م�ساكل؟
زهري ال�ساوي �سوق اأهرا�ص
االيام..كن  هذيك  تربح  ال  ن�سفا...اهلل 
رانا �سرك عاي�سني بال اأطفالوفوبيا...؟!!؟.

� ال تنتظر مني كرما حني تكون بخيال وال 
لطفا حني تكون وقحا وال �سدقا حني تكون 

منافقا..هل هذه حكمة براأيك؟
نبيل.ع باتنة
تعلمك  مقولة  ه��ذه  حكمة..  لي�ست  ه��ذه 
�سفات  حماكاة  يف  �سخ�سيتك  ت�سيع  كيف 
املجاري  يف  ت�سيع  وهكذا  البذيئة  االآخرين 

من حيث ال تدري!!.
اأن ير�سى عنك  اأردت  اإذا  اأنه  � هل �سحيح 

النا�ص فتخلى عن كل ما يحبونه عندك؟
منري ختا�ص احلامة
ي��ا رااااااااااااااااااااج������ل..ه������ك������ذا ما 
"اهلل"  عليك..اأر�سي  يق�سيو  بل  ير�ساو�ص 

وما يهمك�ص يف الباقي!!.

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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�سرعوفة بال راعي حكـــمة
ال ت�شتعن بظامل على ظامل، 

حتى ال تكون فري�شة لالثنني

اأح�سن حل لذوي القلوب ال�سعيفة..اجلزائر � نيجرييا؟!

�صورة م�صحكة
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اأثناء االحتفاالت بفوز املنتخب الوطني

مت القب�ض عليهما بعد �شكوى
 تقدمت بها املديرية

اأودى حادث مرور مميت وقع بقرية 
املوان ببلدية االأوري�ســيا بحياة �ساب 
بالــغ من العمــر 21 �ســنة كان برفقة 
�سديقة البالغ من العمر هو االآخر 22 
�سنة على منت دراجة نارية ا�سطدمت 
ب�سيارة جتارية على الطريق الوطني 
رقــم 75 االإجتنابــي ب�ســطيف، حيث 

تويف مرافق �ســاحب الدراجة يف عني 
املــكان متاأثــرا باالإ�ســابات اخلطــرية 
التــي تعر�ــص لهــا مــع اإ�ســابة �ســائق 
الدراجة باإ�ســابات متعــددة خطرية، 
ال�ســحيتني  ونقــل  اإ�ســعاف  مت  حيــث 
مــن قبــل عنا�ســر احلمايــة املدنيــة 
اجلامعــي  م�ست�ســفى  اإىل  ب�ســطيف 

�ســعادنة حممد عبد النور، من جهتها 
م�سالح الدرك الوطني فتحت حتقيقا 
لتحديد اأ�ســباب وقوع احلادث املميت 
الــذي وقــع اأثنــاء االإحتفــاالت بفوز 
املنتخــب الوطني ليلــة اخلمي�ص على 
االأمم  كاأ�ــص  يف  االإيفــواري  نظــريه 

االإفريقية.

�صي االأورا�صي..

وجب الكالم

hamzalaribi005@gmail.com

حمزه لعريبي

ال�صحافة �صوت ولي�صت �صدى
يبدو اأن م�سريات كل جمعة قد اأ�سبحت عادة ال كما 
ت�سمى حراكا �سعبيا، الأن احلراك ال�سعبي يف مفهومه 
ا�ستثنائية   �سعب  انتفا�سة  عن  عبارة  هو  ال�سحيح 
وا�سحة  مطالب  عن  التعبري  اأجــل  من  طبيعية  وغري 
واالنتظار  ال�سرب  من  �سنني  تراكمات  تكون عبارة عن 
عادة  اأ�سبحت  فقد  قلنا  كما  امل�سريات  اأما  والرتقب، 
يف  اجلزائريون  يرفعها  كــان  التي  املطالب  الأن  ذلــك 
تعد  مل  بــاالأحــرى  اأو  تال�ست  قــد  االأوىل  اجلمعات 
ال�سارع،  اإىل  اجلزائريني  يخرج  الذي  الوا�سح  الدافع 
فيفري  من  والع�سرين  الثاين  يف  تاأ�س�ص  قد  فاحلراك 
اإ�سقاط  ــل  اأج ومــن  بوتفليقة  حكم  اإنــهــاء  ــل  اأج مــن 
مبا�سر  غري  ملكي  نظام  من  اجلزائر  واإنقاذ  الع�سابة 
طوال  مالحمه  الوا�سحة  االأوليغار�سيا  حكم  ومــن 
الع�سابة  من  اجلزائريون  تخل�ص  وعندما  �سنوات، 
عودة  خــالل  من  تت�سح  جديدة  دولــة  مالمح  ــداأت  وب
اجلزائر  هيبة  عـــودة  ــالل  خ ــن  وم للعدالة  الهيبة 
كدولة موؤ�س�سات مل يعد للجزائريني من عذر للخروج 
اأو لنقل  اأن البع�ص  يف م�سريات �سوى كونها عادة حتى 
�سرذمة باتت ترفع مطالب جمهولة، لدرجة اأن بع�ص 
اإ�سقاط بدوي وبن �سالح  اأنه حتى لو مت  ممثليها قال 
اأن ن�ستوعب ما الذي  فاحلراك �سي�ستمر، وهنا ميكننا 
الو�سول  يف  ترغب  الذي  الهدف  وما  امل�سريات  تعنيه 

اإليه.
اإحــدى  على  �سادفتها  التي  املن�سورات  اأغـــرب  مــن 
االجتماعي  التوا�سل  موقع  عــرب  ال�سفحات  اأكــرب 
�سريفعها  التي  "املطالب  حول  ا�ستفتاء  "فاي�سبوك" 
قد  ال�سفحة  اأن  اأي  القادمة"،  اجلمعة  يف  ال�سعب 
ا�ست�سارت معجبيها حول املطالب التي �سرتفع، ما يعني 
اأو  يوم  قبل  تقرر  واأنها  وا�سحة  تعد  مل  املطالب  اأن 
امل�سريات  اأن  اأي�سا  يعني  ما  يومني من كل جمعة وهذا 
"نخرجوا  مبداأ  حتت  منها  البــد  عــادة  اأ�سبحت  قد 
واملطالب �ساهلة"، اأي اأن اجلزائريني يقررون اخلروج 

يوم اجلمعة وال فكرة لديهم عما �سيطالبون به.
املا�سية  اجلمعة  يف  االختيار  عليه  وقع  ما  بني  من 
اأن طالب بع�ص اجلزائريني مبقاطعة ال�سحافة، وكان 
بالتح�سر  متت  وال  اأخالقية  غري  �سعارات  عرب  ذلك 
وكان  ب�سلة،  اجلزائريني  من  البع�ص  يدعيه  الــذي 
تنقل  ال  اأنها  ال�سحافة  مقاطعة  يف  الراغبني  عــذر 
الع�سكرية  املوؤ�س�سة  �سب  "يف  ت�ساعدهم  وال  احلقائق 
ويف الدعوة ملا يدعون اإليه"، وال �سك اأن هوؤالء يظنون 
اأن ال�سحافة هي بئر عميق جاف ال فائدة منه �سوى رد 
�سدى "فارغني ال�سغل"، وال يعلمون اأن ال�سحافة �سوت 
�سمري  و�سوت حق ال يخ�سع الأية اإمالءات من اأي كان، 
فال�سحافة �سلطة قائمة يف حد ذاتها مهمتها التوجيه 
اأو  �سرذمة  يخدم  ملا  ال  واالأمــة  املجتمع  يخدم  ما  اإىل 
"جمرد"  احلــراك  كــان  اإذا  اأنــه  ــاأرى  ف لهذا،  ع�سابة، 
عادة فال�سحافة ال ميكنها اأن تكون اأداة ملمار�سة هذه 

العادة، فمهمتنا احلفاظ على "الدولة والوطن".

درو�سنا عرب التاريخ مازالت م�ستمرة.... 
علمناكم كيفاه حتبو بالد القمح والتمرة... 

وتخرجوا من االأزمة ولو كانت مّرة... 
وتوقفوا مع ال�سعوب ال�سقيقة وتقاطعو من 

كانت عندو اجلرة... عرفتو اليوم عاله 
ي�سموها اجلزائر احلّرة؟... الأنها جابت 

رجال ون�ساء ما تطفى يف قلوبهم اجلمرة...

�صطيف

تب�صة

تب�صة

خريان  ببلدية  طباقة  مبنطقة  املوالني  اأحد  تعر�ص 
اأن  بعد  االأ�ــســبــوع  نهاية  الأغنامه  �سرقة  عملية  اإىل 
باغتته الع�سابة متكونة من 09 اأ�سخا�ص، كانت مدججة 
اأين  الفجر  البي�ساء وقبيل �سالة  بال�سكاكني واالأ�سلحة 
نحو  بها  وانطلقت  راأ�سا   80 من  اأزيــد  �سرقة  من  متكنت 

وجهة جمهولة.
قامت  الع�سابة  فاإن  املــوال  عائلة  من  م�سادر  وح�سب 
بتكبيل اأفراد العائلة وقامت ب�سرقة القطيع و�سحنها يف 
مركبتني اأمام اأنظار اأفراد العائلة الذين مل يتمكنوا من 
مقاومة الع�سابة ب�سبب تقييدهما وتهديدهما بالت�سفية 
و�سرقة �سرائح هواتفهما وحني بزوغ خيط الفجر �سارع 
املوال  جــريان  الأحــد  رباطه  فك  بعد  املــوال  اأبناء  اأحــد 
بفرقة  باالت�سال  عنه  كلم   1.5 بحوايل  يبعده  والذي 
فتحت  حيث  خريان  ببلدية  االإقليـمية  الوطني  الدرك 

حتقيقا يف مالب�سات ال�سرقة.

متكنت م�سالح االأمن احل�سري اخلام�ص بخن�سلة، من 
بريدي  ح�ساب  من  عمومية  ــوال  اأم اختال�ص  لغز  فك 
 30 من  ــد  اأزي �سلب  مت  اأيــن  االأ�سخا�ص،  باأحد  خا�ص 
بعد  وهذا  خلن�سلة  الربيد  مكاتب  باأحد  �سنتيم  مليون 
املديرية  بها  تقدمت  التي  الق�سية  يف  معمق  حتقيق 
زبائنها  اأحــد  تعر�ص  بعد  بخن�سلة  للربيد  الوالئية 
لعملية ال�سرقة من دفرته للتوفري واالحتياط، اأين متت 
20 مليون  عملية االختال�ص على مرتني االأوىل مببلغ 
�سنتيم والثانية مببلغ 11 مليون �سنتيم، وبعد التحقيق 
باإحدى  كانت تعمل  فيهما، موظفة  امل�ستبه  مت توقيف 
ال�سحية  �سن  ا�ستغلت  والتي  خلن�سلة  الربيد  مكاتب 
قاب�ص  يعمل  الثاين  فيه  وامل�ستبه  بها  التامة  واملعرفة 

بذات املكتب الربيدي بخن�سلة.

مليلة،  ين  مدينة  بو�سط  عر�ص  موكب  اأم�ص،  �سهد 
بارود  بطلقة  العمر  من  الثاين  العقد  يف  �ساب  اإ�سابة 
من قبل اأحد اأقربائه باخلطاأ، ليتم نقله اإىل م�ست�سفى 
جاءت  االإ�سابة  مليلة،  عني  مبدينة  عمريات  �سليمان 
على م�ستوى الرقبة ما ا�ستدعى دخوله قاعة العمليات 
خلطورة  نــظــرا  االإنــعــا�ــص  بقاعة  حاليا  واملــتــواجــد 
االإ�سابة، يف وقت با�سرت اجلهات املخت�سة حتقيقاتها 

املكثفة حول احلادثة.

اأمرت غرفة االتهام مبجل�ص ق�ساء 
�سطيف باإيداع مدير ال�سحة ال�سابق 
لوالية �سطيف )ع.ب( احلب�ص املوؤقت 
بعــد اإلغاء اأمر قا�ســي التحقيق لدى 
حمكمــة �ســطيف والقا�ســي برف�ــص 
اإ�ســدار مذكــرة توقيــف �ســد املتهــم 
واالأمــر مــن جديد باإيداعــه احلب�ص 

املوؤقــت علــى ذمــة التحقيق ب�ســفته 
م�ســروع  يف  ف�ســاد  ق�ســايا  يف  متهــم 
اإجنــاز وجتهيــز م�ست�ســفى مكافحــة 
وهــي  ب�ســطيف  ال�ســرطان  اأمرا�ــص 
الق�سية املتورط فيها اإطارات بقطاع 
ال�سحة بالوالية ومقاول مت اإيداعه 

مع نهاية االأ�سبوع احلب�ص املوؤقت. 

لوحــدة  النجــدة  فــرق  متكنــت 
احلمايــة املدنيــة ببنــي ورتيــالن 
�سمال والية �سطيف من ا�ستخراج 
 45 جثــة رجــل بالــغ مــن العمــر 
�ســنة  من داخل بئر بقرية "اأقني 
عبــاد" ببلدية بني �ســبانة، ومتت 
العمليــة بعد تفريــغ جزئي للبئر  
بعــد اال�ســتعانة مب�ســخات وبحث 
كان  ال�ســحية  اأن  علمــا  دقيــق، 

اأهلــه  ت�ســريح  وح�ســب  مفقــودا 
فقــد كان يعــاين مــن ا�ســطرابات 
يف  عالجــه  يتابــع  وهــو  عقليــة 
اإجــالء  ومت  متخ�س�ســة،  م�ســحة 
جثة ال�ســحية اإىل م�سلحة حفظ 
اجلثــث مب�ست�ســفى بنــي ورتيالن، 
من جهتها م�ســالح الــدرك الوطني 
فتحــت حتقيقــا لتحديــد اأ�ســباب 

احلادث املميت. 

الرئي�ســية  الوحــدة  تدخلــت 
للحماية املدنية ال�ســهيد ح�ســاين 
دوح بتب�ســة رفقــة وحــدة القطاع 
بــاب  املدنيــة  للحمايــة  التابعــة 
الزياتني م�ســاء اأم�ص االأول، الأجل 
حتويل جثة ل�ســيخ يبلغ من العمر 
حوايل 77 �سنة مفقود منذ تاريخ 
اإعالنات  ح�سب   ،06/07/2019
البحــث التــي مت ن�ســرها من طرف 

ذويــه فقــد مت العثور على ال�ســيخ 
متويف باملكان امل�سمى جبل الدمنة 
بتب�ســة  الزيتــون  حــي  باأعــايل 
حيــث مت حتويــل اجلثــة على منت 
�سيارة االإ�ســعاف التابعة للحماية 
املدنية اإىل م�ســلحة حفظ اجلثث 
بتب�ســة  �ســالح  عاليــا  مب�ست�ســفى 
وقــد مت التعــرف عليــه مــن طرف 

اأبنائه.

ع�صابة تعتدي على موال 
وت�صلبه 30 راأ�صا من الغنم

موظفة وقاب�ش بريد يختل�صان 
30 مليون �صنتيم من ح�صاب زبون

طلقة بارود يف موكب عر�ش 
تدخل �صاب الإنعا�ش

هالك �صاب واإ�صابة مرافقه يف حادث مرور بقرية املوان

اإيداع مدير ال�صحة ال�صابق احلب�ش املوؤقت 

انت�صال جثة �صخ�ش من بئر ببني �صبانة 

العثور على جثة �صيخ بجبل الدمنة
 بعد 7 اأيام من اختفاءه

حممد. ع

عبد الهادي. ب

معاوية. �ص

عنرت. حبن �ستول. �ص

عنرت. ح

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

تعر�ص خالل اليومني 
املا�سيني بطل املالكمة 
بوغرارة"  اإىل  "�سعد 

طعنة �سكني من طرف اأحد 
االأ�سخا�ص الذين كانوا 
يف حالة �سجار بوالية 

تب�سة، حيث كان ال�سحية 
يحاول و�سع حد لل�سجار 

الواقع ليتلقى طعنة 
بال�سكني نقل على اإثرها 

للم�ست�سفى، حيث اأجريت 
له عملية جراحية تكللت 

بالنجاح، لالإ�سارة فاإن اأّن 
املالكم "بوغرارة �سّعد" 

بطل اجلزائر لع�سر مرات، 
قد اختري كاأح�سن ريا�سي 

جزائري يف املالكمة 
الع�سكرّية ل�سنة 2018 .

بطل مالكمة 
يتعر�ش لطعنة 
خنجر يف تب�صة

بعد تدخله لف�ض �شجــار


