
ح�صب اآخر الإح�صائيات

م�صاكل باجلملة ُتعرقل
 �صيـر قطار التنمية

انقطاعات متكررة لفرتات طويلة
 منذ اأكثـر من 3 اأيام

بعد دخول �صائقي احلافالت يف اإ�صراب

ب�صبب غياب العقـار
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ب�صرطان �لرئة بباتنة
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باعرت�ف منتخبيها!

�ت�صاالت �جلز�ئر 
ببابار "تعذب" زبائنها 

�لنقل �لعمومي يتوقف
 يف 3 بلديات باأم �لبو�قي

�صكنات ريفية تنتظر 
�لتوطني منذ 9 �صنو�ت 

بق�صر �ل�صبيحي

م�صتفيدون من قطع 
�أر�صية باأوالد جالل 
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حماولة انتحار �صخ�ص ُينهي مباراة يف اجلهوي الأول من رابطة باتنـة!
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احلكم منح الفوز للفريق ال�صيف
 بعد تدخل احلماية املدنية لإنقاذه
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ا�ستكى العديد من الفالحني بباتنة، من متاطل م�سالح الري واملوارد املائية يف منحهم رخ�ص حفر الآبار ل�سقي 
م�ستثمراتهم الفالحية التي بات اجلفاف يهددها ب�سبب �سح م�سادر املياه من جهة وعدم وجود خطة اإ�سرتاتيجية 

ناجعة من �ساأنها �سمان ت�سيري توزيع الرثوة املائية على الفالحني ل�سمان زيادة الإنتاج كما ونوعا...

م�ستثمرات مبئات الهكتارات مهددة باجلفاف
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ريا�سة

�الكتظاظ ُيبقى على 
نظام �لدو�مني بباتنة

مل يجد العديد من مدراء املدار�س االبتدائية عرب بلديات باتنة، 
من حل لالكتظاظ الذي تتخبط فيه موؤ�س�ساتهم، �سوى العمل 

بنظام الدوامني، �سواًء اجلزئي اأو الكلي، فيما يتم االعتماد على 
االأق�سام املتنقلة عرب الطورين املتو�سط والثانوي، ق�سد التخفيف 

�شورة من الأر�شيف�ص 04عن االأق�سام والتالميذ وكذا املعلمني على حد �سواء...

فيما مت اللجوء اإىل الأق�سام املتنقلة
 يف الطورين املتو�سط والثانوي

رخ�ص حفر الآبـار بـ"املعريفة" يف باتنـة!!

تنديدا بظروف العمل الكارثية

ا�صتفادوا منها �صنة 2014 
ول تزال من�صيـة

�حتجاج م�صتخدمو مركز 
مكافحة �ل�صرطان ب�صطيف

�شطيف

ب�شكرة

�ص 05

مولودية باتنة 

�لبوبية حت�صر ملوقعة 
قاي�س وكرثة �لغيابات 

توؤرق �لطاقم �لفني
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نوارة بوبري

يبدو اأن اهتمام برامج املرت�شحني 
اخلم�شة بال�شحراء اجلزائرية قد 

بدا وا�شحا خالل احلملة النتخابية 
منذ بدايتها وحتى قبل انطالقها، 

انطالقا من زيارة اأدرار كاأول زيارة اإىل 
م�شاريع الفالحة وال�شتثمار الفالحي 

وامل�شت�شفيات اجلامعية بوليات اجلنوب، 
لتكون ورقة ال�شحراء اأهم ورقة خالل 

�شباق النتخابات وهي الورقة التي ميكننا 
اأن نعتربها "�شافية ل غبار عليها"، خا�شة 

اأن احلكومة ال�شابقة قد اأهملت اجلنوب 
اجلزائري الذي كان يعاين حتت �شغوط 

عديدة، ورغم ذلك ظل �شاكتا �شامدا 
متما�شكا حتى يف والوقت الذي تلقى 

�شرارات الفتنة اخلارجية من دول �شقيقة 
رغبت ب�شدة يف �شم ال�شحراء اأو بع�ص 

من اأجزاءها كونها الدجاجة التي تبي�ص 
ذهبا واجلنة التي تتخفى حتت الرمال، 

ليثبت اأبناء ال�شحراء دائما ولءهم 
للوطن وحبهم لل�شلم والأمن وال�شتقرار 

وترددهم دائما ب�شان الحتجاجات 
والعت�شامات، وهاهم اليوم يت�شدرون 
برامج املرت�شحني اخلم�شة الذين وبعد 
احلراك املبارك عرفوا قيمة اجلنوب 

ومدى اإهمال احلكومات ال�شابقة له.
فمك�شب اإ�شالح حال اجلنوب هو مك�شب 

البالد جميعا ملا لهذا اجلزء من الوطن 
من اأهمية بالغة كانت مطمو�شة حتت 

رغبات �شخ�شية ودفينة، قد ا�شتنزفت 
منها ثروات مل ي�شتفد منها اأبناء املنطقة 

ول اأبناء البلد ككل، وعليه لبد فعال 
من النهو�ص بال�شحراء والهتمام بها 

اأكرث فاأكرث وتوجيه الأنظار لال�شتثمار 
فيها بعيدا عن قطاع املحروقات وريع 

البرتول الذي حتول من نعمة اإىل نقمة، 
اأرخت ب�شاللها على الو�شع القت�شادي 
الوطني الذي مازال يتخبط يف نظرية 

البقرة احللوب، وقد نعترب هذه النظرة 
ال�شت�شرافية للمرت�شحني لرئا�شيات 12 
دي�شمربـ اإن �شدقت ـ ا�شتفاقة قد تبعث 
التغيري والتجديد يف القت�شاد الوطني 
بالعتماد على ورقة ال�شحراء التي ل 

غبار عليها.   

ورقة ال�صحراء... 
�صافية ل غبار عليها

بطاقة حمـــــــــراء

قال: �رشيف عماري 
)وزير الفالحة والتنمية الريفية وال�صيد البحري(
اأ�صا�س  الب�رشي  العن�رش  يف  ..."اال�صتثمار 

معادلة التنمية".
الب�رشي  العن�رش  راج���ل...  يا  قلنا: 

والدعم املادي.
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علق الكثري من اجلزائريني عندما تعهد املرت�شح 
لرئا�شيات 12 دي�شمرب علي بن فلي�ص بتخ�شي�ص 
على  وت�شجيعها  بالبيت  املاكثة  للمراأة  منحة 
اإن�شاء ن�شاطات م�شغرة، ملتزما كذلك مبراجعة 
بتخ�شي�ص  "اأتعهد  قــال:  حني  املعاقني،  منحة 
جهودها  مقابل  البيت  يف  املاكثة  للمراأة  منحة 
قرو�شا  "منحها  جانب  اإىل  الأ�شرة"،  تربية  يف 

اقت�شادية  ن�شاطات  اإنــ�ــشــاء  على  وت�شجيعها 
الوقت  ــان  ح بــاأنــه  علقوا  م�شغرة"  وجتــاريــة 
املاكث  "للرجل  منحة  تخ�شي�ص  ب�شرورة  اأي�شا 
الرجال  اأغلبية  اأن  اإىل  اإ�شارة منهم  بالبيت" يف 
يف حالة بطالة، على الرغم من اأن املرت�شح وعد 
التي  الرجل واملراأة  الفوارق بني  "اإلغاء  بـ  اأي�شا 

متثل ن�شف املجتمع".

 20 ا�شتب�شر م�شتعملي طريق حملة نحو مدينة خريا بعد مت تخ�شي�ص غالف مايل بقيمة بقيمة مالية 
مليار �شنتيم  مل�شروع فك اخلناق عن املدينة اجلديدة حملة، من خالل اجناز ممر �شفلي، وذلك لتخفيف 
�شال�شة  اأكرث  املرور  �شت�شاهم يف جعل حركة  كما  للقطب احل�شري اجلديد،  ال�شرقي  املدخل  ال�شغط عن 
3 منذ   ،2  ،1 خ�شو�شا يف وقت الذروة، ويعد هذا املمر ال�شفلي مطلب كل �شكان الأقطاب ال�شكنية حملة 

�شنوات اإل اأن الأزمة املالية اأخرت امل�شروع على غرار الكثري من امل�شاريع بالولية.

يرى املرت�شح لالنتخابات الرئا�شية عبد العزيز بلعيد اأن التهريب ُيعد التجارة احلقيقية، م�شريا باأن كل 
وفق  املواطن  وخنقنا  احلدود  غلقنا  اجلزائر  يف  اإل  جارتها  مع  جتارة  لها  العامل  يف  احلدودية  الوليات 
تعبريه اأن ولية  تب�شة ل ت�شتحق ما عا�شته من تهمي�ص وظلم نظري مواقف اأبنائها ممن �شحوا بالغايل 
والنفي�ص لأجل الدولة اجلزائرية، متعهدا باأنه "لن يعود اإىل هذه املنطقة املجاهدة اإل وهو يحمل ما ينفع 

هذه املنطقة املجاهدة".

عــرب العديــد من �شكان بلديــة عني التوتة عــن ا�شتيائهم 
مــن الو�شعية التي اآلت اإليها الطرقــات يف كثري من الأحياء، 
حيث اأكدوا باأن املدينة يف بع�ص املناطق قد اأ�شبحت �شبيهة 
بحفريات للتنقيب عن الآثار يف حني يقوم امل�شوؤولون بتزفيت 
الأر�شفة وحتى اأحوا�ص الأ�شجار، فهل اأ�شبح م�شوؤولو بلدية 
عني التوتة يفكــرون باملقلوب؟ يت�شاءل ال�شكان اأم اأن هناك 
نيــة لت�شجيــع املواطنني علــى ا�شتعمال الدراجــات الهوائية 
والتنقــل بها على الأر�شفة املزفتــة وترك ال�شيارات حفاظا 

على البيئة؟

هــي قيمــة الأربــاح التــي حققهــا املتعامــل العمومــي بريــد 
اجلزائر �شنة 2019 خلتم ميزانيته ل�شنة 2018، مما �شي�شمح 
له مبواكبة الع�شرنة ب�شكل اأي�شر ومتويل م�شاريعه ال�شتثمارية 
يف جمــال الرقمنــة، ح�شــب تاأكيــد وزيــرة الربيــد واملوا�شالت 
ال�شلكيــة والال�شلكيــة والتكنولوجيــات والرقمنــة، اميان هدى 

فرعون، وا�شفة "بالإيجابية" احل�شيلة املالية للموؤ�ش�شة.
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ما الهدف الذي يحاول دعاة اإ�شراب الأربعة اأيام 
والذي يتعلق باأيام الثامن من دي�شمرب اجلاري اإىل احلادي 
ع�شر منه ب�شعار "واهلل ما نخدم واهلل ما نفوطي" الو�شول 
اإليه؟؟.. وملاذا الإ�شرار على فر�ص الراأي القائل مبقاطعة 

النتخابات على عامة ال�شعب الذين هم يف الأ�شل 
منق�شمون بني موؤيد ومعار�ص فمن �شاء فلينتخب ومن �شاء 
فليقاطع.. وكل من يقول بعك�ص هذا فهو مل ي�شتوعب بعد 

مبداأ احرتام احلريات الذي يطالب به اجلميع.. ولي�ص 
لطرف اأو اأحد احلق يف اإجبار عامة ال�شعب على اتخاذ 

اأي موقف اأو فر�شه عليهم.. علما اأن العقلية اجلزائرية 
قد تغريت يف توجهاتها العامة اإىل درجة اأن اأي نداءات 
حمر�شة على التظاهر والنتفا�ص والتنديد خا�شة يف 

نهجها ال�شلبي ل جتد �شدى لها عند غالبية ال�شعب الذين 
اآمنوا اأخريا اأن املطالبة باحلقوق واحلريات والنتفا�ص 

�شد الف�شاد واملف�شدين ل يعني اأبدا اإقحام الوطن يف 
فو�شى "هدامة".. اخلا�شرون فيها هم عامة ال�شعب 

اأنف�شهم.. مع �شريبة ثقيلة يدفعونها تباعا من اأمنهم 
وا�شتقرارهم واأموالهم واأعرا�شهم واأرواحهم ل قدر اهلل.

فما حدث ويحدث يف بع�ص البلدان العربية �شّكل 
در�شا قويا لنا يجعلنا نقف جميعا يف وجه دعاة الفتنة 
الذين ل َهمَّ لهم ول مبادئ ول مرجعيات ينطلقون من 

خاللها نحو اأهدافهم بقدر ما هم جمرد "عرائ�ص" تت�شلى 
بتحريكهم اأطراف يجيدون ال�شباحة يف املياه "العكرة" 

واملتاجرة باأحالم الب�شطاء ومعاناتهم ليت�شدروا فيما بعد 
قوائم "اأثرياء الأزمة" و"مقتن�شي كنوزها". 

ففي كل مرة تتعاىل �شيحات املنددين باإجراء 
النتخابات واملهّولني واملخربني تثبت "نظرية املوؤامرة" 

مبحاولة جّر اجلزائر اإىل "اأو�شاع" قد تكون اأنكى من 
جرائم الت�شعينيات حني اْلَتَحَف ال�شعب والوطن ال�شواد 

وجترع الدم لع�شريتني ما زلنا اإىل حد ال�شاعة ندفع 
ثمن اأخطاء ج�شيمة مل نرتكبها بقدر ما اأُقحمنا فيها 

وكان الُعّزل وحدهم يعي�شون رعب ليايل "�شنني اجلمر" 
ووحدهم اكتووا بلهيبها الذي مل يرحم بوؤ�شهم ول 

ا�شتجداءهم العي�ص خارج ح�شابات "امل�شاربني" باأمن 
البالد.

اليوم وقد بداأت ذات اجلهات حماولتها لزعزعة 
املجتمع اجلزائري ببث الإ�شاعات واإ�شاعة الفو�شى 

وتهويل ردود الأفعال اإزاء الو�شع الراهن فاإن املعار�شني 
لهذا التوجه هم �شواد اأعظم ل�شعب يرى يف م�شلحة 

الوطن قرارا غري قابل للمزايدة.. وما يبعث على التفاوؤل 
هو انت�شار الوعي يف ال�شارع اجلزائري لكونه يرى يف الأفق 

ما مل ولن يره "التخريبيون" من اأدعياء حت�شيل حقوق 
مل يوّفوها الواجب املرجو منهم من الأ�شا�ص؟!. 
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زووووووم الأورا�س....

م�شتفيدون من ال�شكنات 
الجتماعية بعني كر�شة 
م�شتاوؤون وين�شرون �شورا 
تو�شح الغ�ص املكر�ص يف 
بنائها مطالبني ب�شرورة 
تدخل اجلهات امل�شوؤولة 
ملعاقبة املت�شببني يف هذه 

املظاهر امل�شينة.

تبعا للمو�شوع الوارد بتاريخ 28 نوفمرب 2019، بعنوان "مديرتان يف الرتبية بباتنة تطلبان من بلعابد ايفاد 
جلنة حتقيق" 

 يو�شح مدير الرتبية:
ـ قرار حتويل املديرة مت بعد ا�شتحالة اإيجاد �ُشبل اأخرى لإخراج املوؤ�ش�شة من دائرة الحتقان الإداري والرتبوي 
والرتبوي،  الإداري  والطاقمني  املديرة  بني  احلوار  اأفق  بان�شداد  ال�شابق،  الدرا�شي  املو�شم  طيلة  عرفته  الذي 

والذي �شهد دخول املوؤ�ش�شة يف �شل�شلة من الإ�شرابات والحتجاجات.
جلنة  تو�شيات  على  حتى  متردها  موا�شلة  ا�شتقبالها  رف�شت  التي  التحقيق  جلان  من  العديد  اأر�شلت  الو�شاية  ـ 
اأن  اإل  الو�شاية،  لتوجيهات  رف�شها  يف  للعدالة  املعنية  توجه  ورغم  بالثانوية  حلت  التي  الوزارية  التحقيق 
قرارت هذه الخرية مل تكن يف �شاحلها، لذا مت نقل املعنية اىل موؤ�ش�شة اأخرى، بعد ا�شت�شارة اللجنة املت�شاوية 

الأع�شاء.
ـ املديرة رف�شت ا�شتالم مقرر النقل، كما رف�شت ام�شاء حما�شر الدخول اجلماعية، وحم�شر التن�شيب باملوؤ�ش�شة 
اجلديدة، لتلجاأ لتقدمي عطلة مر�شية ملدة �شهر مت قبولها لتمددها ل�شهر اإ�شايف ثم �شهر اآخر دون ام�شاء حم�شر 

الدخول اأو التن�شيب، وهو ما تغا�شت عنه الإدارة يف �شبيل اإعطاء املعنية مزيدا من الوقت ملراجعة ت�شرفاتها.
ـ ثانيا فيما يخ�ص مديرة متو�شطة بخو�ص م�شطفى بن حمفوظ "املطار" �شابقا، فاإن ما تناولته املديرة املعنية 
املجل�ص  على  باإحالتها  باتنة،  لولية  الرتبية  مدير  قبل  من  ال�شلطة  ا�شتعمال  و�شوء  �شدها  اإداري  تع�شف  من 
التاأديبي، فاإننا نفيدكم علما اأن الإحالة متت بناء على نتائج جلنة حتقيق وزارية حلت باملوؤ�ش�شة ووقفت على 
اأخطاء فادحة يف الت�شيري الإداري ا�شتوجبت عقوبة من الدرجة الثالثة والذي اأقر ب�شرورة حتويل املعنية يف 

حني مل تتقدم باأي طعن يف قرار املجل�ص. 

�سماح خميلي

الأورا�س بلو�س+



اأ�ساد نائب وزير الدفاع الوطني، رئي�س اأركان اجلي�س الوطني ال�سعبي، الفريق اأحمد قايد �سالح، اأم�س الثالثاء، خالل زيارته اإىل 
الناحية الع�سكرية الثانية بوهران، بالرد القوي لل�سعب اجلزائري يف التعبري عن رف�سه وب�سكل قطعي حماولة الربملان االأوروبي 

التدخل يف �سوؤونه الداخلية.
ويف  الناحية  واأفراد  باإطارات  لقائه  وخالل 
وحدات  جميع  اإىل  بثت  له  توجيهية  كلمة 
اأبرز  املرئي،  التخاطب  تقنية  عرب  الناحية 
بالدنا  ت�سهده  "ما  اأن  �سالح  قايد  الفريق 
قوية  �سعبية  هبة  م��ن  الأخ���رية  ال��ف��رتة  يف 
وم�سريات �سلمية، تعك�ص قوة الإرادة ال�سعبية 
تاريخها،  يف  احل�سا�سة  املرحلة  هذه  لتخطي 
وامل���رور  ال��و���س��ع  ان��ف��راج  ب��اق��رتاب  وتب�سر 
ت�سميم  بف�سل  الأم����ان،  ب��ر  اإىل  ب��اجل��زائ��ر 
الوطن  رب��وع  كامل  ع��رب  اجل��زائ��ري  ال�سعب 
الرئا�سي  ال�ستحقاق  يف  بقوة  امل�ساركة  على 
املقبل يوم 12 دي�سمرب 2019 والتفافه حول 
جي�سه الوطني ال�سعبي، �سليل جي�ص التحرير 

الوطني.
"الأ�سيل الذي  اأن ال�سعب اجلزائري  واأو�سح 
عربت  التي  املواقف  وب��ارك  ب�سدة  ا�ستح�سن 
ومنذ  و�سوح  بكل  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  عنها 
بداية الأزمة واإىل غاية اليوم، وقدرها حق 
قدرها، انطالقا من الثقة الكبرية التي ي�سعها 
يف جي�سه، العازم على موا�سلة اأداء مهامه بكل 
عزم وت�سميم، مهما كانت الظروف والأحوال، 
�سغله  يظل  ال��ذي  اجلي�ص،  ه��ذا  اأن  معتربا 
اخلا�سة  الظروف  ه��ذه  يف  ل�سيما  ال�ساغل، 
اجلزائر  ت��اأم��ني  ه��و  ب��الدن��ا،  تعي�سها  ال��ت��ي 
وا�ستقاللها  ا�ستقرارها  وحفظ  و�سعبا  اأر�سا 
ل��ه��و ج��ي�����ص جدير  ال��وط��ن��ي��ة،  و���س��ي��ادت��ه��ا 

بالحرتام والتوقري واملوؤازرة".
من  نحن  ال��ذي  ال�سعب  "هذا  قائال  وت��اب��ع 

�سلبه، ونعرفه جيدا ونقدره كل التقدير، طاملا 
ا�ستطاع اأن يجابه جميع املحن، مهما عظمت، 
الوطنية  ملبادئه  واإخ��ال���س��ه  وف��ائ��ه  بف�سل 
وقيمه العريقة، وكذا بف�سل مرافقة املوؤ�س�سة 
ا�سرتاتيجية  انتهجت  ال��ت��ي  ال��ع�����س��ك��ري��ة، 
عرب  اإعمالها  على  عكفت  وحكيمة  متب�سرة 
مراحل واأ�سواط، واكبت بكل ان�سجام وتب�سر 

مطالب وتطلعات هذا ال�سعب الأبي''.
واأكد اأن ال�سعب "يرد بقوة على هذه املحاولت 
ال��ي��ائ�����س��ة م��ن خ���الل م�����س��ريات��ه احل��ا���س��دة، 
رجل  وقفة  ويقف  الوطن  اأرج��اء  كافة  عرب 
قطعي  وب�سكل  راف�سا  فئاته،  بكافة  واح��د 
�سوؤون  التدخل يف  حماولة الربملان الأوروبي، 

در�سا  اأجمع  العامل  ملقنا  الداخلية،  ب��الده 
ال�ستحقاق  اأن  م�سيفا  احلقة"،  الوطنية  يف 
"ميثل ا�ستكمال مل�سوار الفاحت  الرئا�سي املقبل 

من نوفمرب 1954".
�سالح  قايد  الفريق  اأك��د  الإط���ار،  ه��ذا  ويف 
يكت�سيه  الذي  املنعرج  اأهمية  تكمن  "هنا  اأنه 
ال�ستحقاق الرئا�سي املقبل، لأنه يف احلقيقة 
الفاحت  مل�سوار  فيه  رجعة  ل  ا�ستكمال  ميثل 
1954، فاإذا كان نوفمرب قد ب�سر  من نوفمرب 
الفرن�سي  ال�ستعمار  دن�ص  من  البالد  بتحرير 
�سرف  ل��ه  �سيكون  دي�سمرب  ف���اإن  البغي�ص، 
وفقا  وال��ق��ان��ون  احل��ق  دول��ة  بناء  ا�ستكمال 

ملبادئ بيان اأول نوفمرب".

الوطنية  ال�سلطة  با�سم  املتحدث  اأك��د 
اأم�ص  ذراع  علي  لالنتخابات  امل�ستقلة 
التلفزيونية  امل��ن��اظ��رة  اإن  ال��ث��الث��اء، 
اجلاري  دي�سمرب   12 رئا�سيات  ملرت�سحي 
القنوات  جميع  على  مبا�سرة  بثها  �سيتم 

املعتمدة يف اجلزائر.
اأعقبت  �سحفية  ن��دوة  يف  ذراع  وك�سف 
النتخابات  ل�سلطة  تن�سيقيا  اجتماعا 
بنادي  اخلم�سة  املرت�سحني  ممثلي  م��ع 
ال�سنوبر يف العا�سمة، اإنه قد مّت التفاق 
يف خالل الجتماع على عّدة نقاط تتعلق 
تاريخ  يف  الأوىل  النتخابية  باملناظرة 
مبا�سرة  املناظرة  بّث  بينها  من  اجلزائر، 
اإىل  العمومي  التلفزيون  ق��ن��وات  على 
جانب جميع القنوات املعتمدة يف البالد.

�سحفيني   5 اأن  امل��ت��ح��دث  واأ�����س����اف 
�سيقومون باإدارة املناظرة، ويتعلق الأمر 
اجل��زائ��ري،  التلفزيون  م��ن  ب�سحفيني 

تلفزيونية  وقناة  الوطنية،  والإذاع���ة 
خا�سة، وجريدة وطنية باللغة العربية، 

وجريدة وطنية باللغة الفرن�سية.
�ستجرى  ذراع  اأو���س��ح��ه  م���ا  وح�����س��ب 

مرت�سحي  ب��ني  التلفزيونية  امل��ن��اظ��رة 
الرئا�سيات على مدار �ساعتني ون�سف اإىل 

ثالث �ساعات من الزمن.

قال الأمني العام بالنيابة 
التحرير  ج��ب��ه��ة  حل����زب 
اإن  �سديقي،  علي  الوطني، 
يف  ف�سلت  احل���زب  ق��ي��ادة 
مرت�سح  دع��م  اإع���الن  خيار 
الرئا�سية  النتخابات  يف 
اختيار   اأن  مو�سحا  املقبلة، 
اخلم�سة  املرت�سحني  اأح��د 
و�سل اإىل مراحله الأخرية 
وقت  يف  اإعالنه  انتظار  يف 

لحق.
التحرير  جبهة  ''ح���زب  ب��اأن  �سديقي  واأك���د 
واحل��زب  اجل��زائ��ر  م�سلحة  �سرياعي  الوطني 
التيار  اإىل  والن��ت��م��اء  النتخابي  وال��ربن��ام��ج 
�سيدعو  ال���ذي  امل��رت���س��ح  اخ��ت��ي��ار  يف  ال��وط��ن��ي 
املنا�سلني للت�سويت ل�ساحله يوم 12 دي�سمرب''.

املرت�سح  دعم  توؤكد  التي  الأخبار  وبخ�سو�ص 
عز الدين ميهوبي، يجيب الأمني العام بالنيابة 
عز  املرت�سح  لدعم  اإمكانية  ''هناك  ل��الأف��الن: 
غري  معه،  قائمة  والت�سالت  ميهوبي  الدين 
اأننا مل نف�سل يف الأمر ب�سكل نهائي والأمر حمل 
نقا�ص''. بحيث طلب الأخري دعم احلزب العتيد 

ب�سكل ر�سمي يف لقاء �سابق.

وق����ال امل��ك��ل��ف ب��الإع��الم 
ال�سرط  اأن  ع��م��اري،  حمد 
الأ����س���ا����س���ي ج��م��ع ال��ت��ي��ار 
ال��وط��ن��ي وت��اأم��ني ف���وزه يف 
ال���س��ت��ح��ق��اق ال��رئ��ا���س��ي، 
''الأفالن لن تكون  م�سيفا: 
مبنا�سب  تتعلق  �سروط  له 
اأو مغامن ودعمنا مليهوبي لن 
واإمنا  حزبية  �سفقة  يكون 
قبل  وطنية  مل�سلحة  دعما 

كل �سيء''.
على  احلزب  قيادة  باأن  بالإعالم  املكلف  و�سدد 
اأولوية  اأعطت  الوليات  ويف  املركزي  امل�ستوى 
�سرورة  على  اجلزائريني  اإقناع  بحملة  للقيام 
 12 ي���وم  الق����رتاع  ل�سناديق  ب��ق��وة  ال��ت��وج��ه 
دي�سمرب، وهو ما جعل قرار م�ساندة مر�سح يكون 

يف الأيام الأخرية للحملة النتخابية.
اأيام  ثالثة  قبل  اأكدت  اإعالمية  و�سائل  وكانت 
اأع�ساء املكتب ال�سيا�سي  خرب وجود توافق لدى 
للحزب العتيد لدعم املرت�سح عز الدين ميهوبي، 
قيادة  فيه  ت��دع��و  ب��ي��ان  ���س��دور  ينتظر  حيث 
ل�سالح  الت�سويت  الن�سالية  قاعدتها  الأف��الن 

ميهوبي يف ال�ستحقاق الرئا�سي.
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قايد �صالح.. �صغلنا �ل�صاغل هو تاأمني �جلز�ئر �أر�صا و�صعبا

�ملناظرة �لتلفزيونية بني �ملرت�صحني �صتبث على �ملبا�صر عرب كل �لقنو�ت �جلز�ئرية

�الأمني �لعام بالنيابة لالأفالن يك�صف 
تطور�ت موقف �حلزب من �لرئا�صيات

الوطني

رافع املرت�سح لرئا�سيات 12 دي�سمرب عبد العزيز بلعيد، اأم�ص الثالثاء بولية تب�سة، من اأجل 
بعث التنمية باملناطق احلدودية عرب اإن�ساء مناطق حرة للتجارة.

ويف جتمع ن�سطه بق�سر الثقافة، قال اإنه يف الوقت الذي كان من املفرو�ص اأن تكون الوليات 
اإىل نقاط تهريب  بامتياز، حتولت  "مناطق تبادل جتاري  احلدودية، بحكم موقعها اجلغرايف، 
اأجربهم  املناطق  هذه  مواطني  اأمام  الأبواب  غلق  اأن  واعترب  الت�سيري".  و�سوء  الإهمال  ب�سبب 
على ا�ستعمال كل الطرق والو�سائل بحثا عن قوت يومهم يف وليات لها من الإمكانيات واملوارد 

الطبيعية ما ميكنها من حتقيق الكتفاء الذاتي يف جل املجالت.
"تعكري اجلو" و"تعفني"  اإىل الت�سدي اىل كل حماولت  ودعا ال�سيد بلعيد ال�سعب اجلزائري 
النتخابات املقبلة من بع�ص الأطراف التي ل تزال ت�سطاد يف املياه العكرة، بعدم تفويت هذه 

الفر�سة والتوجه بقوة اإىل �سناديق القرتاع يوم 12 دي�سمرب.

تعهد املرت�سح لالنتخابات الرئا�سية، عبد املجيد تبون باإجناز مطار يف ولية الأغواط  لفك 
اخلناق على الولية وت�سهيل تنقل ال�سكان خ�سو�سا اإىل البقاع املقد�سة.

والتزم تبون خالل جتمع له ن�سطه بدار الثقافة ب�سرورة اإعادة رد العتبار ل�سكان املنطقة من 
خالل اإن�ساء معاهد للبرتول وتكريره بهذه املنطقة يف حال انتخابه رئي�سا للجمهورية، وك�سف 

اأن برناجمه يت�سمن ''حتويل معاهد التكوين املخت�سة يف املحروقات من ال�سمال اإىل اجلنوب''.
كما تعهد باإطالق م�ساريع تنموية �ساملة يف كافة القطاعات لفائدة كل بلديات هذه الولية يف 
حال انتخابه رئي�سا للجمهورية. وفتح معاهد لتكوين �سباب هذه املنطقة يف ال�سناعات البرتولية 

والغازية بهدف ''متكينهم من اللتحاق بالوظائف'' ذات ال�سلة بقطاع املحروقات.
الثورة  �سهداء  بر�سالة''  اجلزائري  ال�سعب  ''مت�سك  �سرورة  على  كلمته  ختام  يف  تبون  و�سدد 

التحريرية املجيدة.

اأ�سماه  ما  نهائيا  �سيمحي  اأن��ه  قرينة،  بن  القادر  عبد  الرئا�سية  لالنتخابات  املرت�سح  تعهد 
''الغربطة'' من املدر�سة اجلزائرية، يف حال انتخابه رئي�سا للجمهورية.

وقال بن قرينة يف جتمع �سعبي بولية اأدرار، اأم�ص الثالثاء، اإنه و�سع برناجما خا�سا للنهو�ص 
باملنظومة الرتبوية، واإ�سالحها وبعث املدر�سة اجلزائرية من جديد. ''�ساأمنح كل حامل للقران 

الكرمي والأربعني النووية والفقه املالكي �سهادة البكالوريا ويلتحق بالطور اجلامعي مبا�سرة''.
الأحاديث  من  ع��ددا  وحفظ  الكرمي  للقران  حافظ  تلميذ  ''ك��ل  ال�سياق:  ذات  يف  تعهد  كما 
النبوية وخمت�سر خليل وحافظ لألفية ابن مالك �ستعطى له �سهادة لي�سان�ص مبا�سرة وي�سجل 

يف �سهادة املاجي�سرت''.
عن  والدفاع  والوطن  للدين  الولء  على  وطالب  تالميذ  من  اجلزائر  جيل  ''�ساأربي  واأ�ساف: 
وحدة ال�سعب اجلزائري''. و�سّدد رئي�ص حزب البناء الوطني، ال�ستثمار يف الإن�سان ومنظومة 

تربوية تبني روح الإبداع وتغر�ص م�ساعر العتزاز بالهوية.

حذر املرت�سح لالنتخابات الرئا�سية، علي بن فلي�ص، من التالعب بنتائج النتخابات الرئا�سية 
املقررة يوم 12 دي�سمرب اجلاري، موؤكدا اأنه ل حل لالأزمة ال�سيا�سية اإل ب�سمان انتخابات حرة 

ونزيهة.
وقال بن فلي�ص يف جتمع �سعبي بولية �سكيكدة، اأم�ص: ''نريد انتخابات نقية لأن و�سع البلد ل 
يحتمل املزيد من التالعبات وخطورة الأزمة التي نعي�سها ت�ستوجب انتخابات نزيهة ونظيفة''.

واإعطاء  امللفات  كل  بفتح  يكون  ال�سيا�سي  واحلل  طرق  مفرتق  يف  ''اجلزائر  املتحدث:  واأ�ساف 
الإجابات احلقيقية اأما الرتقيعات فهي ل تاأتي بحلول''.

وبخ�سو�ص برناجمه النتخابي، اأو�سح مر�سح حزب طالئع احلريات: ''نحن بحاجة لقت�ساد 
�سوق اجتماعي وكذلك حت�سني مناخ الأعمال لتنتع�ص البلد، بحاجة لتطوير ال�سناعة وال�سياحة 

ورقمنة القت�ساد لتنقية الأجواء''.
ويف �سياق مت�سل، تعهد املرت�سح، بتقلي�ص الفروق بني املراأة والرجل وامل�ساواة بينهما معتربا اأن 

الكثريون يفهمون الإ�سالم ب�سكل خاطئ.

اأدركت احلملة النتخابية لرئا�سيات 12 دي�سمرب يومها ال� 16، حيث تابع املرت�سحون 
جولتهم امليدانية عرب خمتلف وليات الوطن يف حماولة خلطب ود الناخبني وك�سب 

ثقتهم من خالل اإقناعهم ب�سدق خطاباتهم وفعالية براجمهم النتخابية.
� من اأدرار قال بن قرينة ''من يتابعون، من وراء الق�سبان، يف حماكمة علنية بعدما 
تولينا  اإذا  ولغريي  يل  عربة  �سيكونون  اجلزائريني  رقاب  يف  يتحكمون  اأ�سيادا  كانوا 

منا�سب م�سوؤولية".
العدالة يف  به  الذي تقوم  بالدور  املجيد تبون،  املرت�سح احلر عبد  نوه  �سطيف،  � من 

مكافحة الف�ساد، ملتزما يف حال انتخابه رئي�سا للجمهورية ب�"دعم ا�ستقالليتها".
� من م�ستغامن، رافع رئي�ص و مر�سح "طالئع احلريات" على بن فلي�ص من اأجل خطاب 
وهذا  احلقيقة"،  قول  خالل  "من  واملحكوم  احلاكم  بني  الثقة  "�سادق" يبني  �سيا�سي 

بهدف "بناء دولة قوية ودميقراطية'' 
� من اجللفة، التي ن�سط بها جتمعا �سعبيا، وجه عز الدين ميهوبي تدخله نحو م�ساألة 
الهتمام باملوالني واحلفاظ على ثرواتهم احليوانية، متعهدا مبراجعة قانون الأمالك 

الوطنية وامل�ساحات املخ�س�سة للرعي.
� من اأم البواقي، �سدد عبد العزيزبلعيد على اأن بناء دولة املوؤ�س�سات "يتوقف اأول على 
اختيار م�سوؤولني اأكفاء وقادرين على حتمل امل�سوؤولية"، اإذا اختار ال�سعب وقرر و�سهر 

على حماية �سوته".

�ملرت�صحون يو��صلون حماولتهم خطب ود 
�لناخبني يف �ليوم �لـ 16 من �حلملة �النتخابية

بلعيد ير�فع من �أجل �إن�صاء مناطق
 للتجارة �حلرة باملناطق �حلدودية

تبون يتعهد بتحويل معاهد �ملحروقات للجنوب

بن قرينة: �صاأمنح �لبكالوريا و�للي�صان�س 
للحافظني لكتاب �هلل

بن فلي�س يحذر من �لتالعب بنتائج �النتخابات �لرئا�صية

ق. و

ق. و

ق. و

رئا�صيات 12 دي�صمرب 2019

اأفادت م�سادر اإعالمية مطلعة، اأّن 
الوزير الأول ال�سابق اأحمد اأويحي 

والوزير الأول الأ�سبق عبد املالك 
�سالل والوزراء ال�سابقني ورجال 

الأعمال املتهمون يف ق�سية تركيب 
ال�سيارات قد رف�سوا قرار مقاطعة 

املحامني جلل�سات املحاكمة.
واأ�سافت ذات امل�سادر اأن الوزراء 
واملتهمني معهم يف الق�سية اأ�سّروا 

على اإجراء املحاكمة املقررة اليوم 
الأربعاء.

ويتابع هوؤلء امل�سوؤولون، بتهم 
تتعلق بتبديد اأموال عمومية واإ�ساءة 

ا�ستغالل الوظيفة ومنح منافع غري 
م�ستحقة خارج القانون، ل�سيما 

يف الق�سية التي كانت مدرجة يف 
جل�سة يوم الثنني واملتعلقة برتكيب 

ال�سيارات.

�ملتهمون يف ق�صية تركيب 
�ل�صيار�ت يرف�صون قر�ر 
�ملحاميني مقاطعة �ملحاكمة

ق. و



ظل  يف  باتنة  بولية  �شفيان  بلدية  ت�شهد 
تو�شعها العمراين وتزايد كثافتها ال�شكانية، 
طاملا  التي  وامل�شاكل  الن�شغالت  من  جملة 
ال�شلطات  عجز  اأمــام  قاطنوها  منها  ا�شتكى 

املحلية يف اإيجاد حل لها.
جديدة  �شكنية  م�شاريع  غــيــاب  وي�شكل 
ال�شكان  يوؤرق  كبريا  هاج�شا  ال�شيغ  مبختلف 
وهو ما اأكده رئي�ص بلدية �شفيان لـ "الأورا�ص 
�شبب  الأخـــرية  هــذه  غياب  اأن  حيث  نيوز"، 
على  املتزايد  الطلب  لتغطية  ملحوظا  عجزا 
ال�شكن ورغبة معظمهم ال�شتفادة من �شيغة 
البناء الريفي التي قدرت موؤخرا بـ15 م�شكن 
اأمام 2100 طلب مودع لدى م�شالح البلدية، 
وهو ما يتطلب بح�شب ذات امل�شوؤول الزيادة يف 
عددها،  ورفع مطالب ال�شاكنة اإىل ال�شلطات 
الولئية لأجل منح بلديتهم م�شاريع �شكنية 
على  �شيغها  خمتلف  جت�شيد  لأجــل  جديدة 
كون  اإىل  املتحدث  ذات  واأ�شار  الواقع،  اأر�ص 

تعرقل  التي  امل�شاكـل  جملة  من  الأخري  هذا 
اأ�شا�شا �شري قطار التنمية باملنطقة.

الكهرباء  غياب  ي�شكل  ذاتــه  ال�شياق  ويف 
كاأ�ص  اأفا�شت  التي  القطرة  الطبيعي  والغاز 
طالبوا  الذين  الأحياء  عديد  �شكان  غ�شب 
طال  الــذي  امل�شكل  هذا  مع  معاناتهم  باإنهاء 
اأمده بح�شبهم، حيث و�شل عدد امل�شاكن التي 
مل ت�شتفد  حلد ال�شاعة من الكهرباء بـ 400 
البلدية  رئي�ص  ح�شب  املنتظر  ومن  م�شكن، 
التكفل مبطلبهم اأين ر�شد له مبلغ مايل قدر 
فيما  �شنتيم،  مليون  و700  مالييـر  بخم�ص 
ت�شعى ذات اجلهات املعنية لرفع  مطلب عدد 
اأي�شا وربط منازلهم بطول  هام من العائالت 
اإىل  بال�شبكة  التغطية  ن�شبة  لرفع  كلم   12
عدد  عن  الغنب  رفع  على  عمال  باملائة،   100
غياب  من  تعاين  ــت  لزال التي  الأحــيــاء  من 
لربامج   وفقا  ــك  وذل الطبيعي  الــغــاز  �شبكة 

التنمية املحلية للبلدية.
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مت اإح�شــاء ت�شجيل 89 اإ�شابة 
جديدة ب�شرطان الرئة بولية 
باتنة، من بينهم 71 �شخ�ص من 

جن�ص ذكر وذلك ح�شب اآخر 
الإح�شائيات املقدمة من مديرية 

ال�شحة، وح�شب ذات امل�شدر، اأن 94 
باملائة من امل�شابني تفوق اأعمارهم 

الإح�شائيات  هذه  اأن  كما  �شنة،   45

عرفت ارتفاعا مقارنة ب�شابقتها 
اأين مت ت�شجيل 83 حالة م�شابة 

ب�شرطان الرئة من بينهم 6 ن�شاء.
وح�شب ذات امل�شالح، اأن �شرطان 

الرئة ياأتي يف املرتبة الثانية من 
حيث عدد امل�شابني بال�شرطان بعد 

�شرطان القولون ثم �شرطان امل�شتقيم 
بالن�شبة للرجال، اأما بالن�شبة لن�شاء 

فيحتل �شرطان الثدي ال�شدارة ثم 
�شرطان القولون، فيما يعد التدخني 

من بني اأكرب العوامل امل�شببة 
لالإ�شابة ب�شرطان الرئة كما اأن هذا 

الداء اأخذ بالنت�شار بني الن�شاء 
ب�شبب ارتفاع عدد املدخنات يف 

الآونة الأخرية.
جدير بالذكر اأن امل�شالح ال�شحية 

يف اجلزائر تعمل على ا�شتقدام 
برنامج الإقالع عن التدخني عن 
قريب اأين ميكن هذا الدليل من 

م�شاعدة املدمنني على التدخني يف 
الإقالع على ا�شتعمال التبغ.

جديدة  اإ�صابـة   89
ب�صرطان الرئة 

بباتنــــة

�سميحة. ع

ح�صب اآخر الإح�صائيات

ا�ستكى العديد من الفالحني بباتنة، من متاطل م�سالح الري واملوارد املائية يف منحهم رخ�س حفر االآبار ل�سقي 
م�ستثمراتهم الفالحية التي بات اجلفاف يهددها ب�سبب �سح م�سادر املياه من جهة وعدم وجود خطة اإ�سرتاتيجية 

ناجعة من �ساأنها �سمان ت�سيري توزيع الرثوة املائية على الفالحني ل�سمان زيادة االإنتاج كما ونوعا.
فــالحــون بــبــلــديــة �ــشــقــانــــــــة، عــربوا 
التماطل  �شيا�شة  مــن  ا�شتياءهم  عــن 
املتبعة  واملح�شوبية  والبريوقراطية 
ا�شت�شدار  يف  الو�شية  اجلهات  طرف  من 
حيث  الرتــوازيــة  ـــار  الآب حفر  رخ�ص 
كاهلهم  اأثقل  التماطـل  باأن  هــوؤلء  اأكد 
متعبة  جد  طرق  اإىل  يلجوؤون  وجعلهم 
يف �شقي اأرا�شهم من بينها العتماد على 
الهكتارات  ع�شرات  ل�شقى  املياه  �شهاريج 
الـــذي كلفهم  ومــئــات الأ�ــشــجــار الآمـــر 
فالحون  اأكد  فيما  جدا،  باهظة  اأمــوال 
بــــاأن عملية  املــنــطــقــة  بــــذات  اآخـــــرون 
ا�شت�شدار الرخ�ص تتم باملح�شوبية وقد 
فالحون  ا�شتفاد  اأن  بعد  جليا  ذلك  بدا 
هكتارين  اأو  هكتار  من  اأكــرث  ميلكون  ل 
اثنني على الرخ�ص يف وقت قيا�شي فيما 
امل�شتثمرات  اأ�شحاب  من  الفالحون  بقي 
هكتارا   24 من  اأزيد  ت�شم  التي  الكبرية 
رخ�شهم  ينتظرون  الواحدة  للم�شتثمرة 
موؤكدين يف ال�شياق ذاته باأنهم يق�شدون 
ل  اأنهم  غري  الو�شية  امل�شالح  اأ�شبوع  كل 
يتلقون �شوى وعودا تتجدد كل �شهر دون 

اأن تتحقق على اأر�ص الواقع.
الفالحني  ح�شب  م�شلول  كذلك  الدعم 
بهذا  يظفروا  مل  باأنهم  اأكـــدوا  الــذيــن 
الأخري منذ فرتة طويلة حيث اأن العديد 
من الفالحني احلائزين على رخ�ص حفر 
حفر  يف  ال�شروع  من  يتمكنوا  مل  الآبــار 
�شمن  الــدعــم  ينتظرون  ــم  وه ــم  ــاره اآب
التنموي الذي �شطرته الدولة  املخطط 

يف اإطار دعم القطاع الفالحي والنهو�ص 
به غري اأن هذا املخطط ح�شب الفالحني 
بدليل  ورق  على  حــربا  �ــشــوى  يكن  مل 
يتخبطون  هــوؤلء  زال  ل  التي  امل�شاكل 
للماء  الفــتــقــار  راأ�ــشــهــا  ــى  ــل وع فــيــهــا 
املناطق  عديد  يف  الفالحية  والكهرباء 

من اإقليم ولية باتنة.
فالحوا بلدية �شقانة عرجوا من جهة 
يف  املــتــواجــد  ال�شد  م�شكل  على  اأخـــرى 
اإليهم  بالن�شبة  �شكل  والــذي  منطقتهم 
الفالحية  اأرا�شيهم  تزود  يف  اأمل  خيبة 
اأخــــرى يف جبني  ــاء وو�ــشــمــة عـــار  ــامل ب
هذه  مثل  اجنـــاز  يف  املكلفني  املــقــاولــني 
الفالحون  اأكد  حيث  احليوية  امل�شاريع 

اأ�شغال ترميم ال�شد من قبل املقاول  باأن 
ب�شبب  التوايل  اإعادتها ملرتني على  متت 
ما  اجلــودة  مبعايري  املقاول  التزام  عدم 
والنهيار  للتحطم  عر�شة  ال�شد  جعل 
بعد اأن جرفته مياه الوادي ما دفع هذا 
نهائيا  امل�شروع  عن  التخلي  اإىل  الأخــري 
دامغا  دليال  الأخــري  هذا  اأ�شبح  اأن  بعد 
على غياب �شمري هوؤلء املقاولني وانعدام 
ـــوؤهـــالت لــديــهــم  لإجنـــاز  ــكــفــاءة وامل ال
املطلوبة  اجلــودة  ملعايري  وفقا  امل�شاريع 
التي ت�شمح لها بال�شمود ل�شنوات وت�شمح 
منها  ــتــفــادة  بــال�ــش لــلــفــالحــني  ــك  ــذل ب
وتطوير ن�شاطاتهم وزيادة املردودية يف 

اإمي��ان. جاأرا�شيهم الزراعية.
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املدار�ص  مدراء  من  العديد  يجد  مل 
باتنة،  بــلــديــات  ــرب  ع البــتــدائــيــة 
تتخبط  الـــذي  لالكتظاظ  حــل  مــن 
بنظام  العمل  �شوى  موؤ�ش�شاتهم،  فيه 
الكلي،  اأو  اجلزئي  �شواًء  الــدوامــني، 
الأق�شام  على  العــتــمــاد  يتم  فيما 
املتو�شط  الــطــوريــن  ــرب  ع املتنقلة 
والـــثـــانـــوي، قــ�ــشــد الــتــخــفــيــف عن 
الأق�شام والتالميذ وكذا املعلمني على 

حد �شواء.
التي  الرتبوية  املوؤ�ش�شات  بني  ومن 
ـــني اجلــزئــي  ـــدوام تــعــمــل بــنــظــام ال
والكلي، مدر�شة عماري اأحمد خل�شر 
ــة حي  ــش بـــن �ــشــالــح بــبــاتــنــة، مــدر�
�شحراوي  الإخوة  مدر�شة  بوعريف، 
بريكة، مدر�شة بن زينة حممد خل�شر 
بزانة  ــوارة  ــون ب مــدر�ــشــة  بتيمقاد، 
البتدائيات  مــن  وغــريهــا  البي�شاء 
ببلديات عني التوتة، وادي الطاقة، 

بريكة، تيمقاد وباتنـة.
اأن  اإىل  الإح�شائيات  اآخــر  وت�شري 
زيادة  عرف  احلايل،  الرتبوي  املو�شم 
خمتلف  عرب  جديد  تلميذ  بـ9150 
التالميذ  عدد  و�شل  حيث  الأطــوار، 
 50 اإىل  ــــواحــــدة  ال ـــرة  ـــج احل يف 
بع�ص  عرب  املتو�شط  بالطور  تلميذا 
مرازقة  �شعد  غــرار  على  املتو�شطات 
بباتنة و45 تلميذا بكل من متو�شطة 
ومتو�شطة   1 بحملة  اأحميدة  خزار 
متو�شطة  اإىل  ــة  ــاف ــش اإ� عــائــ�ــشــة، 

ملباركية وغريها.
العديد  حتد  مل  وقت  يف  ذلك  ياأتي 
من املرافق التي مت فتحها موؤخرا من 
مطروحا  بقي  بل  الكتظاظ،  م�شكل 
خالل  ــدة  ح ازداد  اأنـــه  حتى  بــقــوة 
يوؤرق  بات  ما  وهو  الأخرية  ال�شنوات 
والــقــائــمــني عــلــى قطاع  املــ�ــشــوؤولــني 

الرتبية بالوليـة.

ــان  ــم ــش ــ� ـــدوق ال ـــن ـــش قــــامــــت مـــ�ـــشـــالـــح �
باتنة،  وكــالــة  ـــراء  الأج لغري  الجتماعي 
با�شت�شدار2522 بطاقة �شفاء جديدة منذ 
عنه  ك�شفت  ح�شبما  احلــايل،  العام  بداية 

املكلفة بالت�شال لدى الوكالة.
امل�شتفيدين  عدد  اأن  امل�شدر،  ذات  وح�شب 
مقارنة  حم�شو�شا  ارتفاعا  �شهد  العام  هــذا 
التي  الت�شهيالت  ب�شبب  املا�شية،  بال�شنة 
تعترب  والتي  للم�شرتكني  ال�شندوق  يقدمها 
ــهــن احلـــرة،  حــافــزا لأ�ــشــحــاب احلـــرف وامل
نظمتها  التي  املفتوحة  الأبــواب  اأن  م�شيفة 
ت�شمن  �شعار،"ا�شرتك  حتت  "كا�شنو�ص" 
�شت�شمل  ولعائلتك"،  لك  اجتماعية  تغطية 
مروانة  بربيكة،  ال�شندوق  فــروع  خمتلف 
اأهدافها  بني  من  اأنــه  خا�شة  اأريــ�ــص،  وكــذا 
تعريف املواطن بالتكفل اجليد للمنخرطني 

يف خمتلف املجالت.
اأن  حمــدثــتــنــا،  ــت  ــال ق ــــر  اآخ ــيــاق  �ــش ويف 
الوطنية  الوكالة  برنامج  من  امل�شتفيدين 
الوطني  ال�شندوق  اأو  ال�شباب  ت�شغيل  لدعم 
فر�شة  منحهم  مت  البطالة،  عــن  للتاأمني 

ت�شديد  ميكنهم  اأيـــن  و�شعيتهم  لت�شوية 
املوافق  ال�شنوي  للمبلغ  وفقا  ا�شرتاكاتهم 
بـ  واملقدر  امل�شمون  ــى  الأدن الوطني  لالأجر 
�شنوات  للثالث  بالن�شبة  دينـار   32400
لت�شديد  بالن�شبة  اأما  الن�شاط،  من  الأوىل 
عليه  تعذر  اإذا  فــاإنــه  ال�شنوي  ال�ــشــرتاك 
الآجال  يف  اجلارية  ال�شنة  ا�شرتاك  ت�شديد 
الت�شديد  اكتتاب جدول  اأين ميكنه  املحددة 

بالتق�شيط.
تكوين  تخ�شي�ص  مت  ــه  اأن بالذكر  جدير 
من  العديد  عرب  بالت�شال  املكلفني  لفائدة 
كنـا�ص،  "كا�شنو�ص،  غرار،  على  ال�شناديق 
�شيـما  وغــريهــا  واأنـام"  كاكوبات  اأونــ�ــشــاج، 
قدرات  تعزيز  اإىل  يهدف  التكوين  هذا  واأن 
يف  املوؤ�ش�شاتي  بالت�شال  املكلفني  الإطــارات 
ال�شريع  التعامل  وكيفية  الرقمي  املجال 
والآيل مع املعلومة، كما يت�شمن هذا التكوين 
الأزمــة  ات�شال  وهــي  اأ�شا�شية  حمــاور  اأربــع 
الت�شال  تقنيات  وكــذا  املحتوى  و�شناعة 
وتوطيد  الت�شالية  واملخططات  الرقمي 

العالقات مع و�شائل الإعالم.

الكتظاظ ُيبقى على 
نظام الدوامني بباتنة

 2522 "كا�صنـو�ص" ي�صت�صدر 
بطاقة �صفاء جديدة 

رخ�ص حفر الآبـار بـ"املعريفة" يف باتنـة!!

نا�سر. م

�سميحة. ع

فيما مت اللجوء اإىل الأق�صام املتنقلة يف الطورين املتو�صط والثانوي

منذ بدايــة ال�صنة احلالية
بلدية �صفيان ُمهم�صة باعرتاف منتخبيها!

حفيظة. ب

م�صاكل باجلملة ُتعرقل �صيـر قطار التنمية 



مت وبولية خن�شلة ربط 36 مدر�شة 
املركزية  التدفئة  ب�شبكة  ابتدائية 
ا�شتفيد  ح�شبما   2019 �شنة  خــالل 
اإىل  وا�شتنادا  الــوليــة،  م�شالح  مــن 
حت�شني  اإطـــار  يف  فــاإنــه  امل�شالح  ذات 
ظروف التمدر�ص على م�شتوى املدار�ص 
م�شتوى  على  املتواجدة  البتدائية 
�شنة  ــالل  خ مت  فقد  خن�شلة  وليـــة 
ابتدائية  مدر�شة   36 ربــط   2019
ب�شبكة  البلديات  موزعة على خمتلف 

التدفئة املركزية.
 724 اقتناء  ال�شياق  ذات  يف  مت  كما 
 190 منها  ا�شتفادت  غــازيــة  مدفئة 
 21 عرب  متواجدة  ابتدائية  مدر�شة 
بلدية لتغطية النق�ص وتوفري التدفئة 
لأطفال املدار�ص البتدائية عرب كافة 
باملناطق  �شيما  املدر�شية  الأقــ�ــشــام 
الغربية  ال�شمالية  باجلهة  اجلبلية 
اأنه  الولية  م�شالح  واأ�شافت  للولية، 
قد مت خالل ال�شنة اجلارية تخ�شي�ص 
107 مليون دج مت  غالف مايل قدر بـ 
ا�شتفادت  التي  امليزانية  من  اقتطاعه 
�شندوق  اإطــار  يف  خن�شلة  وليــة  منها 
املحلية  للجماعات  والت�شامن  ال�شمان 
ابتدائية  مدر�شة   36 ربــط  اأجــل  من 

واقتناء  املركزية  التدفئة  ب�شبكة 
غازية. مدفاأة   724

بالتن�شيق  الولية  م�شالح  قامت  كما 
ال�شياق  ذات  يف  البلديات  روؤ�ــشــاء  مع 
الـ10  يفوق  مــايل  غــالف  بتخ�شي�ص 
�شبكة  �شيانة  لعملية  ديــنــار  مليون 
الغازية  واملــدفــاآت  املركزية  التدفئة 
فرق  بــهــا  تــقــوم  الــتــي  العملية  وهـــي 
الغر�ص،  لهذا  م�شكلة  متنقلة  بلدية 
واأكد ذات امل�شدر اأن ال�شلطات املحلية 
الإمــكــانــيــات  كــافــة  بت�شخري  قــامــت 
لها  ت�شمح  الــتــي  والب�شرية  املــاديــة 
 2019 الدرا�شية  ال�شنة  نهاية  مــع 

املدار�ص  تغطية  ن�شبة  برفع   2020/
بلدية   21 عرب  املنت�شرة  البتدائية 
تابعة لإقليم ولية خن�شلة بالتدفئة 

املدر�شية اإىل الـ 100 باملائة.
اإىل  خن�شلة  وليــة  م�شالح  وخل�شت 
املدار�ص  ربط  من  الهدف  اأن  التاأكيد 
املركزية  التدفئة  ب�شبكة  البتدائية 
والغازية هو حت�شني ظروف التمدر�ص 
بالن�شبة للتالميذ وتوفري كافة ظروف 
املعلمني  ت�شرف  حتت  وو�شعها  العمل 
تكون  مدر�شية  نتائج  حتقيق  اأجل  من 

يف م�شتوى التطلعات.

احتج �شبيحة يوم اأم�ص الع�شرات من 
امل�شتفيدين من 2073 قطعة اأر�شية 
الإداريــة  باملقاطعة  للبناء  موجهة 
اأولد جالل، مطالبني اجلهات املعنية 
التي  التهيئة،  عملية  يف  بالنطالق 
الطريق  �شق  عــدا  بعد  تتحرك  مل 
امل�شروع الذي ظل من�شيا  اإىل  املوؤدي 

يف  منه  ا�شتفادتهم  منذ  ح�شبهم 
�شنة  الجتماعية  التجزئات  اإطــار 
على  التجزئات  ظلت  حيث   2014
القطع  حتى  تو�شيح  يتم  ومل  حالها 
منها،  للم�شتفيدين  لتت�شح  الأر�شية 
كما اأكد بع�شهم اأن اغلب امل�شتفيدين 
انتظار  يف  م�شتحقاتهم  �ــشــددوا  قد 

وت�شوية  التهيئة  عملية  انــطــالق 
الأر�شية التي مل تر النور بعد، كما 
كانت حجة بع�ص امل�شوؤولني ـ ح�شبهم 
امل�شتفيدين  كــافــة  دفـــع  ــرورة  ــش � ـ 
حتت  البقية  و�شع  ما  للم�شتحقات 
رحمة النتظار والرتقب التي طالت 
من  لهم  خمل�شا  اعــتــربوه  م�شروعا 

م�شتفيد  كل  ليتمكن  ال�شكن،  ــة  اأزم
التي  البناء  عملية  يف  النطالق  من 
دفع  ما  الأخـــرى،  هي  وقتا  �شتاأخذ 
بهم ملنا�شدة وايل الولية وامل�شوؤولني 
بقطاع ال�شكن اإىل غاية وزير ال�شكن 
هذه  م�شكل  وحل  التدخل  اجل  من 

ال�شيغة.

م�صتفيدون من قطع اأر�صية باأولد جالل يحتجون

�سهيلة. ب

بلدية قجــال

�صكان بن ذياب يحتجون ا�ستفادوا منها �سنة 2014 ول تزال من�سيـة
ب�صبب تاأخر ربط �صكناتهم بالغاز 

طالبوا الوزارة بالتدخل العاجل 

تنديدا بظروف العمل الكارثية

العامة  الإدارة  فرع  طلبة  يوا�شل 
ال�شيا�شية  والعلوم  احلقوق  بكلية 
بجامعة حممد ملني دباغني �شطيف 
منذ  الدرا�شة  عن  اإ�شرابهم   02
وهذا  الــفــارط  نوفمرب   24 تــاريــخ 
ال�شلطات  ـــزام  ـــت ال عـــدم  بــ�ــشــبــب 
التعليم  وزارة  مقدمتها  ويف  املعنية 
باإيجاد  العلمي  والــبــحــث  الــعــايل 
يف  حتويلهم  نتيجة  لو�شعيتهم  حل 
اأخر دون  اإىل  كل مرة من تخ�ش�ص 
الدرا�شة  لهم بحق موا�شلة  ال�شماح 

عرب طور "املا�شرت".
الطلبة  مــعــانــاة  خلفيات  وتــعــود 
اإدارة  تخ�ش�ص  يف  ــم  ــه اإدراج اإىل 
مت  اأن  بعد  وهذا  علمهم  دون  عامة 
حت�شلوا  الذين  الطلبة  اأن  اإبالغهم 
�شهادة  يف   12 يــفــوق  مــعــدل  عــلــى 
مزاولة  اختاروا  والذين  البكالوريا 
هذا  درا�شة  على  جمــربون  احلقوق 
التخ�ش�ص وهذا دون اأي �شند قانوين 
اإلينا  حتدثوا  الذين  الطلبة  ح�شب 
قائلني  و�شعيتهم  عن  كبرية  مبرارة 
اأنه مت حتويلهم اإىل تخ�ش�ص العلوم 
يتم  اأن  قبل  والإداريـــة  القانونية 

اإلغاء هذا القرار واإعادتهم للدرا�شة 
يف تخ�ش�ص الإدارة العامة.

عند  ــبــة  ــطــل ال مـــعـــانـــاة  وزادت 
"املا�شرت"  يف  الت�شجيل  حماولتهم 
حيث ا�شطدموا بعدم قدرتهم على 
املفتوحة  التخ�ش�شات  يف  الت�شجيل 
مل  فيما  ـــام(  ع وقــانــون  )الــبــيــئــة 
تخ�ش�شهم  يف  منا�شب  اأي  فتح  يتم 
من  اأي�شا  حرموا  اأنهم  كما  الأ�شلي، 
اخلا�شة  امل�شابقات  خمتلف  دخول 
بالتوظيف واأخرها اخلا�ص بامللحق 
الإداري لكون الوظيف العمومي مل 

يعرتف اأ�شال بهذا التخ�ش�ص.
الــذي  املــجــهــول  امل�شتقبل  واأمــــام 
نتيجة  الطلبة  مــن  املــئــات  ينتظر 
الذي  بالتخ�ش�ص  العــرتاف  عــدم 
يزاولونه وعدم قدرة اإدارة جامعة 
�شطيف 02 على اإيجاد حل لهم مبا 
اأن الأمر يتجاوزها، فاإن اأمال هوؤلء 
التعليم  وزارة  تدخل  على  معلقة 
اأجل  مــن  العلمي  والبحث  الــعــايل 
فتح  ثم  بتخ�ش�شهم  اأول  العرتاف 
اأجل  من  "املا�شرت"  طور  يف  منا�شب 

موا�شلة الدرا�شة. 

مكافحة  مركز  م�شتخدمو  اأ�شدر 
�شطيف  بــوليــة  بالباز  ال�شرطان 
عن الوقفات الحتجاجية املنظمة 
الأورام  طــب  م�شلحة  رئي�ص  �شد 
اأن  البيان  يف  ــاء  وج ال�شرطانية، 
ــرارات  ــق ال �شببها  الــوقــفــات  هــذه 
اأدت  التي  والع�شوائية  التع�شفية 
اإىل الفو�شى وعدم ال�شتقرار على 

م�شتوى امل�شلحة واملركز ككل.
منها  خطرية  تهم  العمال  ــه  ووج
مــا تــعــلــق حــتــى بــحــيــاة املــر�ــشــى، 
من  هناك  اأن  البيان  يف  جاء  حيث 
واملفاجئ  الع�شوائي  بالتغيري  يقوم 
واإجبار  الأطــبــاء  فحو�شات  ــام  لأي
املر�شى  طرد  على  امل�شلحة  عمال 
بع�ص  ومنع  تعطيل  مع  املربجمني، 
والتمييز  العالج،  تلقي  من  املر�شى 
بع�ص  ومنع   ، امل�شلحة  اأطباء  بني 
مهامهم  ــة  ــش ــار� مم مـــن  الأطـــبـــاء 
من  و�شطبهم  مر�شاهم  ومتابعة 

جداول الن�شاطات مع اإهانتهم اأمام 
املالأ، وهذا ما يوؤثر �شلبا على �شحة 
ال�شحيح،  والت�شخي�ص  املــريــ�ــص 
امل�شلحة  رئي�ص  البيان  اتهم  كما 
طبي  ال�شبه  �شلك  �شد  بالتحامل 
مكتبه  يف  الطبية  امللفات  وحجز 
اخلا�ص دون علم الطبيب املعالج اأو 

الأمانة الطبية.
وك�شف البيان عن اإجبار ال�شيادلة 
على ا�شتعمال اأدوية تخ�ص خمابر 
اأخرى،  خمابر  ح�شاب  على  معينة 
على  ال�شيادلة  هـــوؤلء  اإجــبــار  مــع 
من  لي�شت  اإح�شائيات  من  متكينه 
اخت�شا�شه، كما اتهم البيان رئي�ص 
التزود  اإجراءات  بعرقلة  امل�شلحة 
املر�شى  تعطيل  وبالتايل  بالدواء 
يتعلق  وفيما  عالجهم،  متابعة  من 
برد اإدارة مركز مكافحة ال�شرطان 
ــول على  ــش ــ� ــم نــتــمــكــن مـــن احل فــل

تو�شيحات حول هذا البيان.

اأقدم الع�شرات من �شكان قرية بن 
ذياب الواقعة ببلدية قجال جنوب 
اأمام  ولية �شطيف على الحتجاج 
ب�شرورة  مطالبني  ــة  ــولي ال مقر 
وعلى  املعنية  ال�شلطات  تــدخــل 
راأ�شها وايل الولية من اأجل اإيجاد 
بالغاز  القرية  ربــط  مل�شروع  حــل 
الأ�شغال  واأن  خــا�ــشــة  الطبيعي 

من  ال�شكان  يتمكن  اأن  دون  انتهت 
ما  وح�شب  الآن،  حلــد  ا�شتغالله 
متكنوا  الذين  املواطنني  به  �شرح 
مبقر  �شخ�شيا  الــوايل  مقابلة  من 
الولية فقط مت تقدمي وعود لهم 
بالتن�شيق  امل�شكلة  بهذه  بالتكفل 
يف  و�شونلغاز  الطاقة  مديرية  مع 

القريب العاجل.

طلبة يزاولون تخ�ص�صا غري 
معرتف به بجامعة �صطيف 2

م�صتخدمو مركز مكافحة 
ال�صرطان يحتجون 

ربط م�صتة "فج املراوة" يف اخل�صارة بالغــاز 

البواقي باأم  التوحد  ملر�صى  م�صت�صفى  لجناز  ماليري   10
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عبد الهادي. ب 

عبد الهادي. ب 

عبد الهادي ب

ا�شتكى �شكان بلدية بابار 
ولية  عا�شمة  جنوب  كلم   30

خن�شلة وبالتحديد زبائن 
موؤ�ش�شة ات�شالت اجلزائر 
من م�شكل النقطاع املتكرر 

واملتوا�شل ل�شبكة النرتنت 
منذ اأكرث من ثالثة اأيام، 

ما ت�شبب يف تعطيل وتاأخر 
اأعمالهم، وخا�شة املوؤ�ش�شات 

التي تعتمد على هذه ال�شبكة 
من اأجل املرا�شالت اللكرتونية، 

كما اأكد بع�شهم اأن ال�شبكة 
عرفت انقطاعا م�شتمرا جتاوز 

الثالث مرات يف اليوم وقد 
يفوق اخلم�ص �شاعات حيث 

�شهدت انقطاعا اأول اأم�ص من 
ال�شاعة ال�شابعة ليال اإىل غاية 

منت�شف النهار من يوم اأم�ص، 
كما توا�شلت امل�شكلة يوم اأم�ص 

ما زاد من ا�شتياء الزبائن الذين 
ت�شاءلوا ب�شاأن تردي م�شتوى 
هذه اخلدمة بذات املوؤ�ش�شة  

موؤخرا من جهة وكذا دفع 
فواتري �شهرية دون ال�شتفادة 

من خدمات ال�شبكة من جهة 
اأخرى، مطالبني بتح�شينها 

وترقيتها مل�شتوى تطلعاتهم 
خا�شة اأن النقطاع تزامن مع 

فرتة المتحانات التي تعد 
فيها اأكرث من �شرورة، كما 

طالب بع�شهم املوؤ�ش�شة املعنية 
بتعوي�ص اأيام النقطاع وعدم 

احت�شابها مع فواتري الدفع.

ات�صالت اجلزائر 
"تعذب" زبائنها 

بدائرة بابار

نوارة. ب

�سطيف

�سوق اهرا�س

اأم البواقـي

ب�سكرة

مت ربطها ب�سبكة التدفئة املركزية 

ب�سبب غياب العقـاربعد دخول �سائقي احلافالت يف اإ�سراب

رفع التجميد عن امل�سروع

املـــراوة  فــج  مب�شتة  ــص،  ــ� اأم اأول  مت 
الغاز الطبيعي  ببلدية خل�شارة، و�شع 
من  كبرية  فرحة  و�شط  اخلدمة  حيز 
ودعوا  اأنهم  اأكــدوا  الذين  املواطنني، 
مع  يتكبدونها  كانوا  حقيقية  معاناة 
عليهم  ليحل  البوتان  غــاز  قـــارورات 
الطبيعي  الغاز  و�شع  بعد  جديد  عهد 
حيز اخلدمة، وقد قدر عدد العائالت 

امل�شتفيدة من هذه الطاقة احليوية ب 
480 عائلة اعتربت موعد الغاز اأكرث 
ال�شتاء  ف�شل  حلول  مع  �ــشــروري  من 
املنطقة  هـــذه  يف  والــقــا�ــشــي  الــبــارد 
وايل  اأكــد  ال�شياق  ذات  ويف  بــالــذات، 
ولية �شوق اأهرا�ص انه �شيتم ا�شتكمال 
عمليات الربط والو�شع حيز اخلدمة 
لهذه الطاقة الهامة عرب كافة م�شاتي 

بلدية خل�شارة تدريجيا بعد ا�شتفادة 
لذات  اإ�شايف  مايل  غالف  من  الولية 
املواطنني  عديد  عــرب  كما  الغر�ص، 
لـ"الورا�ص نيوز" عن فرحتهم الكبرية 
بهذا املك�شب الذي �شريفع عنهم معاناة 
حقيقية كانوا يتخبطون فيها، وظلوا 

يرفعون �شكاوى ب�شاأنها.

�شائقي  ــب  ــل اأغ اأمـــ�ـــص،  �ــشــبــاح  دخـــل 
م�شتوى  على  بلديات   3 عرب  احلافالت 
البواقي،  اأم  بولية  ال�شرقية  اجلهة 
م�شار  تغيري  ب�شبب  مفتوح  اإ�ــشــراب  يف 
وهو  البواقي،  اأم  مدينة  داخل  تنقلهم 
ظل  يف  امل�شافرين  مــن  عــدد  رف�شه  مــا 
بالتوقف  واإلــزامــهــم  وجهتهم،  تغيري 
اأماكن  عن  البعيدة  املحطات  من  بعدد 

اإقامتهم وعملهم.
بلدية  يف  الــبــلــديــات  هـــذه  وتــتــمــثــل 

وعني  ال�شبيحـي  وق�شر  البي�شاء  عني 
مــوقــف احلافالت  ــرف  اأيـــن ع بــبــو�ــص، 
�شلال تام يف ظل رف�ص  اأم�ص،  بها �شباح 
ال�شائقني مزاولة عملهم ب�شبب خمطط 
النقل اجلديد وهو ما ا�شطر الع�شرات 
�شيارات  عــرب  للتنقل  املــواطــنــني  مــن 
عملهم،  باأماكن  لاللتحاق  "الفرود" 
ب�شرورة  املحتجون  طالب  املقابل،  يف 
تدخل مديرية النقل واعتماد خمطط 

ال�شري القدمي.

ك�شفت م�شادر م�شوؤولة مبديرية الت�شامن الجتماعي 
م�شروع  عن  التجميد  رفــع  عن  البواقي،  اأم  بولية 
عني  مبدينة  التوحد  مر�شى  لفائدة  م�شت�شفى  اجناز 
التقنية  الدرا�شة  من  النتهاء  مت  اأن  بعد  البي�شاء، 

لكن   ،2015 �شنة  خالل  الأر�شية  واختيار  للم�شروع 
امل�شروع،  يف  الفعلي  النــطــالق  دون  حــال  التجميد 
الإجــراءات  اإمتــام  يف  قريبا  النطالق  ويرتقب  هذا 
قريبا،  الأ�شغال  يف  لالنطالق  باملناق�شة  اخلا�شة 

ياأتي ذلك يف وقت يعرف مر�ص التوحد ارتفاعا كبريا 
التكفل  ت�شتلزم  والتي  حالة،   550 الـ  جتاوز  والذي 
على  وم�شاعدتها  الفئة  لهذه  املثلى  والرعاية  اجليد 

الندماج �شريعا يف املجتمع.

اأبدى ع�شرات امل�شتفيدين من ح�شة 
�شنة  منذ  ريفية  �شكنية  وحدة   20
ببلدية  املبدوعة  مبنطقة   2010
البواقي،  اأم  بولية  ال�شبيحي  ق�شر 
ا�شتيائهم ال�شديد ب�شبب عدم توطني 
ظل  يف  �ــشــنــوات،   9 مــنــذ  �شكناتهم 
بالإ�شافة  باملنطقة،  العقار  انعدام 
املناطق  �شمن  م�شنفة  املنطقة  لكون 
اجناز  عملية  يجعل  مــا  احل�شرية 

وقت  يف  �شعب،  الريفية  ال�شكنات 
باملجل�ص  م�شوؤولة  م�شادر  ك�شفت 
ق�شر  لــبــلــديــة  ــدي  ــل ــب ال الــ�ــشــعــبــي 
ال�شبيحي، عن ترقب اجناز جتمعات 
البلدية،  م�شاتي  م�شتوى  على  ريفية 
اأيـــن يــرتــقــب اجنـــاز جتــمــعــات على 
واملرتقب  "�شاكر"  م�شتة  م�شتوى 

النطالق يف الأ�شغال قريبا.
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النقل العمومي يتوقف
 يف 3 بلديات باأم البواقي

�صكنات ريفية تنتظر التوطني 
منذ 9 �صنوات بق�صر ال�صبيحي

خن�سلــة

حممد. ع

نوال. ب

بن �ستول. �صبن �ستول. �ص

بن �ستول. �ص

انقطاعات متكررة 
لفرتات طويلة منذ 

اأكثـر من 3 اأيام



هريث  قرية  جتذبنا  للتنقل،  �ساحلة  غري  ترابية  طريق  وعرب  تكوت،  مدينة  من  كيلومرت  بعد   على 
، التي تعج منحدراتها بخريات وب�ساتني غناء، تعيد احلياة للزائرين بعدما فقدوها لعقود م�ست،  املن�سية
وبجهود ب�سيطة للغاية واإمكانيات �سبه منعدمة، يتحدى اأبناء املنطقة ت�ساري�س الطبيعة وق�ساوة اجلبال 

وعنادها وتهمي�س امل�سوؤولني الإعادة احلياة لكل �سيء يف هذه القرية.
البداية كانت عرب طريق فرعي من بلدية تكون نحو قرية هرييث والتي قطعناها يف حال يرثى لها ب�سبب 
اهرتائها وحفرها دون تعبيدها وتهيئتها من قبل امل�سوؤولني رغم املطالب املتكررة ب�سرورة تعبيدها نظرا 
الو�سول  بهدف  الف�سول  يف جميع  عديدة  عوائق  �سكانها  يواجه  حيث  للقرية،  والو�سول  التنقل  ل�سعوبة 
ملنطقتهم التي حتوي حاليا ب�ساتني غناء مبختلف اخل�سر والفواكه، فبمجرد هطول اأمطار ن�سبية فقط تعج 
الطريق باالأوحال وت�ستحيل حركة التنقل عربها، ناهيك عن ف�سل ال�ستاء الذي تكرث فيه الثلوج باملنطقة 
منفذا  العولة والتي تعرف بربودتها ال�سديدة �ستاء وحرارتها �سيفا، وهو ما يجعل �سكانها يتخذون من 

لهم لال�ستغناء عن التنقل اأثناء ف�سل ال�ستاء ل�سعوبة امل�سالك وتوقفها ب�سكل نهائي.

يحكي لنا اأحد �شكان قرية هرييث التي تعاند 
الطبيعة لال�شتمرار ورفع التحدي وقهر ال�شعاب، 

الطريقة  على  يعي�شون  اأنهم   ، �شعيدي حممود 
البدائية يف ظل غياب تام للكهرباء ف�شال عن 

انعدام الطريق التي �شكلت عزلة كبرية بالن�شبة 
لهم خا�شة يف التنقل اإىل مدينة تكوت، وهو 

ما اعتربه بالأمر الذي جعل ال�شكان يغادرونها 
ويتجهون نحو املدن املجاورة لال�شتقرار بحثا عن 

حياة اأف�شل لأبنائهم بعد انعدام اأدنى مرافق 
احلياة ال�شرورية من مدر�شة وكهرباء وطريق، 

، املرافق الأكرث �شرورة  حممود وهي ح�شب عمي 
والتي من �شاأنها اأن ت�شتقطب ال�شكان وجتعلهم 

يحافظون على انتمائهم وعودتهم بقوة لأ�شولهم، 
حيث �شاهم النزوح الريفي الذي عرفته املنطقة 

خالل ال�شبعينات والثمانينات يف عزل القرية عن 
العامل ب�شبب انعدام الن�شاطات الفالحية اآنذاك 

وهروب اغلب ال�شكان نحو املدن، حيث مت اإح�شاء 
نحو ع�شر عائالت ل تزال حتافظ على منط عي�شها 

يف هذه القرية، ف�شال عن العائالت التي تقوم 
بال�شتثمار بها والتي تلجاأ اإليها ب�شكل اأ�شبوعي 

لتفقد منتوجاتها واملحافظة عليها.

من املعارك ال�شر�شة التي عرفتها منطقة الأورا�ص وبال�شبط 
هي  ال�شتعمارية  فرن�شا  �شد  بتكوت،  هرييث  قرية 

�شنة   مــن  مـــاري  يف   اهلل  ــار  ج معركة 
يف  قويا  در�شا  الفرن�شي  العدو  اأعطت  والتي 

يف  والرغبة  والتحدي  واملواجهة  الوطنية 
معتربة  تكبيدها خ�شائر  بعد  احلرية  نيل 

و�شلت اإىل حدود  قتيل من اجلنود 
من  بدايتها  كانت  حيث  الفرن�شيني، 

قيادة  حتت  عي�ص ه�شليا  منطقة 
برحايل  وب�شينة  مـــدوري  بلقا�شم 
�شعيدي  علي  وفايزة  مو�شى  وخاليف 
خل�شر  حممد  عثماين  اإىل  اإ�شافة 
بلقا�شم  وخــاليف  �شليمان  وعا�شورة 
ـــزوزي وبع�ص  مــزيــاين وم والإخــــوة 
املجاهدين خارج القرية مثل �شاطري 

وقــتــالــة، حــيــث �ــشــهــدت �ــشــقــوط  
فايزة  برحايل،  ب�شينة  اأبرزهم  �شهداء 

قتالة  جانب  اإىل  بلقا�شم  ومزياين  علي 
هذه  تـــزال  ل  حيث  ــــرون،  واآخ وقــربــاعــي 

امل�شرفة  التاريخية  اجلوانب  من  الت�شحيات 
التي يعتز بها اأبناء املنطقة ويفتخرون بانتمائها 

لهذا التاريخ العريق.

تربية النحل وب�صاتني للفواكه واخل�صر 

تعانق  اأزنزنة �صجرة 
املباركات والآمال 

لالإنارة  الكانكي الحتطاب يف ال�صتاء و

انعدام الكهرباء
يعود باملنطقة

اإىل الع�صور الغابرة 

معركة جار اهلل �صاهد على ت�صحيات هرييث

تــعــرف قــريــة هــرييــث مبــديــنــة تكوت، 
النحل  تــربــيــة  يف  الــوا�ــشــع  بــنــ�ــشــاطــهــا 
وا�شتخال�ص الع�شل الطبيعي الذي يرتاوح 
�شعره بني  دينار اإىل غاية  
دينار جزائري، والذي يلقى �شيتا وانت�شارا 
وقيمته  جلودته  نظرا  الوطن  عرب  وا�شعا 
من  ال�شكان  بع�ص  يتخذ  حيث  الطبيعية، 
ي�شاعدهم  ــذي  ال الدخل  النحل  تربية 
على ال�شتمرار واملقاومة يف هذه املنطقة 
يف  ب�شمتها  تركت  التي  ال�شعبة  اجلبلية 
التحدي  ترفع  تزال  ول  عديدة  جمالت 

خالل  من  الفالحية  ن�شاطاتها  ملوا�شلة 
الفالحني  بع�ص  اتخذها  غناء  ب�شاتني 
طبيعية  ــتــوجــات  مــن ــى  عــل لــلــحــ�ــشــول 
وا�شتثنائية من خالل اأ�شجار التفاح الذي 
يتنوع باألوانه واأ�شكاله واأذواقه اأي�شا، ما 
والأ�شفر  والأحمر  الأخ�شر  التفاح  بني 
بحيث  غر�شه،  طرق  على  وقفنا  والذي 
الوطن  مناطق  خمتلف  من  جلبه  يتم 
�شجريات  خــالل  من  به  ال�شتثمار  ثم 
املنطقة  على  بخرياتها  تعود  �شغرية 
النواة  مبثابة  م�شتقبال  �شت�شبح  التي 
احلقيقية يف تنوع منتوج التفاح وت�شويقه 
الذين  القرية  اأبناء  عنه  ك�شف  ح�شبما 
قدموا جتارب جناح العديد من املنتوجات 
ـــرى على غـــرار اليــجــا�ــص واخلــوخ  الأخ
بــاأنــواعــه وعــديــد الــفــواكــه الــتــي عرفت 
ــة جنــاحــا بــاهــرا، حيث  ــي جتــاربــهــا الأول
جنة  اإىل  بتحويلها  املنطقة  �شكان  يطمح 
غناء لال�شتثمار يف خمتلف املنتوجات التي 
من املنتظر اأن تعود بالربح عليهم، خا�شة 
ا�شتفادت  ــذي  ال املــائــي  املنبع  توفر  بعد 

والذي  املا�شية  ال�شنوات  يف  القرية  منه 
بعد  جديد  من  ال�شكان  ا�شتقطاب  ا�شتطاع 

هجرة �شنوات م�شت.
ابرز  مــن  ـــرى،  الأخ هــي  املوا�شي  تربية 
الن�شاطات الفالحية لأبناء قرية هرييث 
التي ل تزال جبال الأورا�ص �شاهدة على 
ك�شف  ما  فح�شب  وت�شحياتها،  تاريخها 
اأهم  مــن  املوا�شي  فرتبية  ال�شكان،  عنه 

ــات  ــاط ــش ــ� ــن ال
ينتهجها  التي 
الـــ�ـــشـــكـــان يف 
ظـــــل غـــيـــاب 
العمل  فــر�ــص 
ــثــمــار  ــت ــش وال�
خــــــا�ــــــشــــــة 
جمــــــــال  يف 
الذي  الفالحة 
لأمــوال  يحتاج 
واإمــــكــــانــــيــــات 

مالية معتربة.

التي  ازنزنة �شجرة  تعترب 
ــاركــة يف  ــب تــعــنــي الــ�ــشــجــرة امل
من  باملنطقة،  الثقايف  املــوروث 
حتافظ  ــزال  ت ل  التي  املعامل 
للزمن  ومقاومتها  بقائها  على 
قدميا  كانت  حيث  وتاأثرياته، 
مـــعـــربا مــهــمــا لــــــزوار وحــتــى 
يقيمون  الذين  املنطقة  �شكان 
منها  بالقرب  ــاآدب  وامل الولئم 
وبعطائها  بــهــا  تــربكــا  وذلـــك 
لل�شكان،  املحلي  املــوروث  ح�شب 
باأن يرزقهم  حيث يدعون اهلل 
ظلها  حتت  والأمطار  اخلــريات 
ــة  ــام بــعــد جــمــع الــ�ــشــكــان واإق
وليمة حتتها، ويف اأحيان كثرية 
منها  تقربهم  ي�شدقون  كانوا 
وح�شب  بــربكــتــهــا،  ــون  ــن ــوؤم وي
فنبات  الــقــدميــة  املــعــتــقــدات 
ا�شتخدامه  يتم  ال�شجرة  هذه 
املفا�شل والعظام  اآلم  يف عالج 

ولها ا�شتخدامات عديدة تدخل 
�شمن الطب التقليدي، حيث ل 
ال�شجرة معلما هاما  تزال هذه 
اأنها  خا�شة  القرية  معامل  من 
منطقة  م�شتوى  على  الوحيدة 

الأورا�ص.

لي�ص  الــطــريــق،  ــدام  ــع وان الكهرباء  غــيــاب 
يــواجــه �شكان  ـــذي  ال الــوحــيــد  ــكــال  ــش الإ�

بالغاز  الــربــط  غياب  حتى  بــل  الــقــريــة، 
و�شعوبة التنقل جللب القارورات، جعلهم 

يعي�شون حياة بدائية خا�شة يف ف�شل 
الطبيعة  فيه  تق�شو  الـــذي  ال�شتاء 

�شكان هرييث،  ب�شكل غري معقول على 
 ، عمي حممود الذين لزالوا ح�شب 
يقومون بجلب احلطب بهدف التدفئة 
الــذي  ال�شتاء  ف�شل  ففي  والــطــبــخ، 
تعرف الثلوج اأعلى م�شتوى يف القرية، 
الربد  معاناة  يعي�شون  ال�شكان  يبقى 
الظروف  تلك  كل  ظل  يف  ومواجهته 
القا�شية دون تزودهم بالغاز، فعملية 
الحتطاب بالن�شبة لهم ت�شكل هام�ص 
احلياة هنا بعد غلق املنافذ والطريق 
الوحيدة املوؤدية للقرية والتي تعي�ص 

يف و�شعية متدهورة للغاية.
ــكــان قرية  �ــش ــود  ــع ي مـــن جــهــتــهــم 

، لالإ�شاءة  الكانكي هرييث اإىل ا�شتعمال 
اإىل جلب  اآخرون فعمدوا  اأما  والإنــارة، 
يدوية  بطريقة  يعمل  كهربائي  مولد 
التقليدية،  الإ�ــشــاءة  من  للتخل�ص 
ال�شكان-  بقية  -حــ�ــشــب  ـــك  وذل
بقدراتهم  مقارنة  غاليا  يكلفهم 

واإمكاناتهم الب�شيطة يف العي�ص.

/  �سبتمرب  املوافق لـ  حمرم  الإثنني  �ستمرب  

بتكوت.. تاريخ.. جمال واأ�سالة  هريث قرية 
روبورتاج

ربورتاج: فوزية قربع عندما تبعث �حلياة
 يف رحـــم �أر�ض عاــقر

و�صكنات بنمط معماري قدمي 
اأول ما يجذبك لقرية هرييث، هي النمط املعماري لل�شكنات التي تعود لأزمان 

غابرة من خالل بنائها باحلجر والطني وتعدد الغرف داخلها وتداخلها الذي 

فر�شته ال�شلطات الفرن�شية �شابقا يف اجلزائر لك�شر الت�شابه بني بيوتها وبيوت 

اجلزائريني، حيث ل يزال ال�شكان يحافظون على نف�ص النمط ويطالبون 

بالعودة اليه يف ظل الت�شارع والتنامي الذي تعرفه ال�شكنات الإ�شمنتية 

احلديثة، حيث تعر�شت العديد من البيوت خالل ال�شتعمار الفرن�شي للق�شف 

الكثيف الذي �شاهم يف حتطيمها ولكن ال�شكان حاولوا احلفاظ على نف�ص 

النمط رغم مرور عقود على ذلك ول يزالون يدعون لتكري�ص النمط القدمي 
الذي يعك�ص انتماءهم وحياتهم يف القدم.

املثقف  اأبطال معركة جار اهلل بتكوت وهو املجاهد  اأحد  املا�شية،  القليلة  فقدت املنطقة خالل الأيام 

القائد  مع  املجاهدين  كتيبة  كان كممر�ص �شمن  الذي  �شي عمر املدعو  اأو�شي عمر  فايزة حممد  والبطل 

، حيث كان قبل  مدوري بلقا�شم، حيث يعترب من املجاهدين الأوائل الذين التحقوا بالثورة وذلك عام 

التحرير  جبهة  ب�شفوف  يلتحق  اأن  قبل  للجميع  وممر�شا  املنطقة  حكيم  وكان  ال�شعبي  الطب  يف  ي�شتغل  ذلك 

ويكلف مبداواة واإ�شعاف اجلرحى والأهايل، اأين �شارك يف معارك عدة وقاتل ب�شرا�شة رفقة املجاهدين ويعترب 

ال�شاهد الثاين ملعركة جار اهلل، بعد ال�شتقالل انتقل اإيل باتنة وا�شتغل يف جمال ال�شحة كرئي�ص م�شلحة يف 

امل�شت�شفي اجلامعي باتنة اإىل غاية تقاعده، حيث كان �شخ�شا حمبوبا ومثقفا وكرميا ب�شهادة اأهايل منطقة 

اأوت  تكوت وي�شهد به مب�شرية ن�شالية وا�شعة يف �شفوف جبهة التحرير الوطني، حيث تويف نهاية �شهر 

املن�شرم ووري الرثى مب�شقط راأ�شه مبقربة �شناورة بح�شور عدد من امل�شوؤولني والأ�شرة الثورية.

عن  الطيبون  اأهلها  يبحث  والأ�شالة،  والعراقة  التاريخ  بني  هرييث  قرية  جمعت  اإذن  هكذا 

اأرا�شيهم واأ�شولهم من خالل مطالب ب�شيطة جدا، كفتح  اأب�شط حقوقهم يف العودة اإىل 

مرافق  خالل  من  فيها  جديد  من  احلياة  وبعث  العزلة  على  والق�شاء  الطريق 

�شرورية وتوفري الكهرباء، حملني على التم�شك باأ�شالتهم وهويتهم 
وطبيعة انتمائهم رغم ق�شاوتها و�شعوبتها.

اإ�شهارالأربعاء 23 ومرب  2969/ 04  دي�سمرب 2019 املوافق لـ 07 ربيع الثاين 061441



القت�شاد الأخ�شر: 

مع  اأم�ص،  النفط  اأ�سعار  ارتفعت 
اأوبك  تتفق  ب��اأن  الآم��ال  تنامي 
اأكرب  تخفي�سات  على  وحلفاوؤها 
ل��الإن��ت��اج يف اج��ت��م��اع الأ���س��ب��وع 
كانت  املكا�سب  اأن  رغ��م  اجل��اري 
بع�ص  ت�����س��ك��ي��ك  م���ع  حم�����دودة 
تخفي�سات  تنفيذ  يف  املحللني 

اأكرب.
واأف����ادت و���س��ائ��ل اإع��الم��ي��ة اأن 
خل��ام  زادت  الآج���ل���ة  ال��ع��ق��ود 

القيا�ص العاملي برنت 17 �سنتا اأو 0.3 باملئة اإىل 61.09 دولر للربميل بحلول ال�ساعة 
0516 بتوقيت جرينت�ص بعد اأن ارتفعت 0.7 باملئة اأول اأم�ص، وزاد خام غرب تك�سا�ص 
الو�سيط الأمريكي 25 �سنتا او0.5 باملئة اإىل 56.21 دولر للربميل، وكان العقد ارتفع 

اأم�ص. باملئة   1.4
واأو�سح نف�ص امل�سدر اأن منظمة اأوبك وحلفاءها وهي املجموعة املعروفة با�سم اأوبك+ 
تدر�ص خطة لزيادة تخفي�سات الإمدادات احلالية البالغة 1.2 مليون برميل يوميا بواقع 
ال�سعودية ت�سغط  باأن  التخفي�سات حتى جوان، م�سريا  يوميا ومتديد  األف برميل   400

لتنفيذ اخلطة اإذ تريد القيام مبفاجاأة اإيجابية لل�سوق قبل اإدراج اأرامكو ال�سعودية.

اعترب الوزير االأول نور الدين بدوي اأول اأم�س باجلزائر اأن االقت�ساد االأخ�سر يعد من اأهم جماالت اال�ستثمار يف البالد والذي بداأ 
ي�ستقطب اهتمام العديد من امل�ستثمرين، داعيا اإىل مرافقة ال�سباب لتحقيق م�ساريعهم ميدانيا .

 اأكد وزير التكوين والتعليم املهنيني، دادة مو�سى بلخري اأول اأم�س بالعا�سمة اأن خمابر موؤ�س�سات التكوين املهني مفتوحة اأمام 
ال�سباب ل�سقل مهاراتهم ومبتكراتهم لت�سهيل مهمة حتقيق م�ساريعهم �سيما تلك املتعلقة باالقت�ساد الدائري وحماية البيئة .
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زرواطي متثل اجلزائر يف اأ�صغال قمة

باإ�صبانيا املناخ  25" حول  " كوب 

بدوي يدعو اإىل مرافقة ال�صباب لتحقيق م�صاريعهم املبتكرة

خمابر موؤ�ص�صات التكوين املهني مفتوحة ل�صقل مهارات ال�صباب املبتكر

هدام يراأ�ص الوفد اجلزائري يف الجتماع الإقليمي الإفريقي 
الرابع ع�صر ملنظمة العمل الدولية 

وت�������س���ارك 
ال�������س���ي���دة 
زرواط�����ي يف 
احلدث  ه��ذا 
ال����ب����ي����ئ����ي 
الذي  العاملي 
من  �سيعقد 
 13 اإىل   2
دي�������س���م���رب 
اجل�������������اري 
�سعار  حت���ت 

 Time for action العمل  "وقت 
" اإىل جانب ممثلي 196دولة ممن وقعوا 
من  حيث  للمناخ،  ب��اري�����ص  ات��ف��اق  على 
املنتظر بحث و تدار�ص �سبل دعم وتعزيز 
حماية  اأجل  من  العاملي  اجلماعي  العمل 
كوكب الأر�ص من خالل املبادرات العملية 
لظاهرة  امل�سببة  النبعاثات  من  للحد 

الحتبا�ص احلراري.
و���س��رتك��ز امل���داخ���الت امل��رت��ق��ب��ة خالل 
حث  ح��ول  العاملية  القمة  ه��ذه  اأ�سغال 
باري�ص  اتفاقية  على  املم�سية  ال���دول 
عقدت  ال��ت��ي   24 ك���وب  ط��ب��ع��ة  خ���الل 
ببولندا اأواخر العام املا�سي اإىل موا�سلة 
الأمم  برنامج  اأه���داف  لتحقيق  العمل 
للتاأكيد  واأي�سا  املناخي  للتغري  املتحدة 
تقلي�ص  اأجل  من  اجلميع  التزامات  على 
انبعاثات الغازات املت�سببة يف الحتبا�ص 
احلراري، ومن املنتظر اأن تعر�ص الوزيرة 
امل��وؤمت��ر م�ساعي اجل��زائ��ر و  خ��الل ه��ذا 
وجهودها يف احلد من التغريات املناخية 

وخملفاتها ال�سلبية.
العاملي، حوايل  وي�سارك يف هذا احلدث 
25 األف �سخ�ص من بينهم كبار امل�سوؤولني 
املقاولت  واأرب��اب  واملخت�سني  واخل��رباء 
الدولية  واملوؤ�س�سات  الهيئات  وممثلي 

وامل��ن��ظ��م��ات 
غ���������������������ري 
احل��ك��وم��ي��ة 
م����ن ج��م��ي��ع 
اأن��������ح��������اء 
العامل، حيث 
�سيتم تنظيم 
ف�������س���اءي���ن 
م��ت��ج��اوري��ن 
ت�سميمها  مت 
لح��ت�����س��ان 
�سيخ�س�ص  اأحدهما   - القمة  اأ�سغال هذه 
بني  واملفاو�سات  الر�سمية  لالجتماعات 
مت  والآخ���ر  امل�ساركة،  وال��وف��ود  ال���دول 
املوازية،  الأن�سطة  بع�ص  لعقد  اإع��داده 
اأو عرو�ص  العلمية  التقارير  مثل تقدمي 
وم����داخ����الت مم��ث��ل��ي امل��ن��ظ��م��ات غري 

احلكومية.
)كوب  املناخ  قمة  تقوم  اأن  املقرر  وم��ن 
قائدا  خم�سني  ق��راب��ة  بتعبئة   )25
وروؤ�ساء  واحلكومات  ال��دول  روؤ���س��اء  من 
موؤ�س�سات الحتاد الأوروبي وكبار ممثلي 
التعاون  منظمة  مثل  الدولية  املوؤ�س�سات 
الدويل  والبنك  القت�سادية  والتنمية 
للتنمية، من اأجل بحث ومناق�سة خمتلف 
الكفيلة  والآل��ي��ات  وال�سبل  الت�سورات 

مبواجهة حتديات التغريات املناخية .
امل�سارك  اجلزائري  الوفد  كان  للتذكري، 
)كوبا  املا�سية  الن�سخة  مفاو�سات  يف 
التغريات  ح��ول  امل��ت��ح��دة  ل���الأمم   )24
ال���ت���ي ع���ق���دت يف م��دن��ي��ة  امل��ن��اخ��ي��ة 
بقوة  داف��ع  قد  )بولونيا(،  كاتوفيت�سي 
توازن  ت�سمن  بنتائج  اخل��روج  اأج��ل  من 
يف  الأط���راف  ال��دول  جميع  بني  امل�سالح 

اتفاقية باري�ص املوقعة يف 2015 .

واأو�سح ال�سيد بدوي يف كلمة األقاها نيابة 
دادة  املهنيني  والتعليم  التكون  وزي��ر  عنه 
الوطني  اللقاء  افتتاح  خالل  بلخري  مو�سى 
الأول حلاملي امل�ساريع اخل�سراء اأن ال�سباب 
بن�ساطات  فاأكرث  اأكرث  يهتم  اأ�سبح  امل�ستثمر 
اأنواعها  مبختلف  النفايات  وتثمني  تدوير 
املتجددة  الطاقات  قطاع  يف  وال�ستثمار 
امل�ساعي  هذه  اأن  م�سيفا  للبيئة،  ال�سديقة 
الو�سط  على  ايجابية  تداعيات  لها  �سيكون 
البيئة  حماية  خالل  من  للمواطن  املعي�سي 
و احلفاظ على ال�سحة العمومية ف�سال عن 
اأن ال�ستثمار  مردودها القت�سادي، م�سيفا 
�ساأنه  من  الأخ�سر  القت�ساد  جم��الت  يف 
تو�سيع  خالل  من  الطاقة  ا�ستعمال  تر�سيد 
وتعزيز  النظيفة  ال��ط��اق��ات  ا���س��ت��خ��دام 
التنوع  حتقيق  يف  ت�سهم  التي  الن�ساطات 
وتابع  ال�سغل،  منا�سب  وخلق  القت�سادي 
اأنهم مطالبون ك�سلطات  الوزير الأول يقول 
وال�سعاب  العراقيل  بتذليل جميع  عمومية 
املجال  وف��ت��ح  ال�سباب  امل�ستثمرين  اأم���ام 
العلمية  اأفكارهم  وتبني  لهم  القت�سادي 
وحتقيق م�ساريعهم على اأر�ص الواقع يف ظل 
التكنولوجي احلا�سل ومواكبته يف  الت�سارع 

جميع القطاعات.
و�سعت  احلكومة  اأن  مت�سل  �سياق  يف  واأكد 

ال�سباب  لفئة  دع��م��ا  وت��داب��ري  ت�سهيالت 
لهم  ت�سجيعا  م��ب��ت��ك��رة  مل�����س��اري��ع  ح��ام��ل��ي 
بالإ�سافة  وم�ساريعهم  اأفكارهم  لتج�سيد 
اإىل تعزيز �سيا�سة الدولة يف جمال حماية 
البيئة وتطوير الطاقات املتجددة وتعميم 

ا�ستعمالها على اأو�سع نطاق.
ال��ت��داب��ري -ي��ذك��ر الوزير  وم��ن ب��ني ه��ذه 
بدعم  خا�ص  جديد  �سندوق  اإن�ساء  الأول- 
من  جملة  اإق���رار  م��ع  النا�سئة  املوؤ�س�سات 
و�سبه  اجلبائية  والإع��ف��اءات  التحفيزات 
جلميع  تعليمات  اإ���س��داء  وك��ذا  اجلبائية 
املوؤ�س�سات  ه��ذه  تدعيم  ق�سد  القطاعات 
جت�سيد  يف  واإ�سراكها  النا�سئة  ال�سبانية 

الكبرية  بامل�ساهمة  وعيا  التنموية  الربامج 
املطلوبة  احلركية  اإ�سفاء  يف  الفئة  لهذه 
ع��ل��ى الق��ت�����س��اد ال��وط��ن��ي وامل�����س��اه��م��ة يف 

تنويعه وخلق الرثوة ومنا�سب ال�سغل.
يقت�سر  مل  احلكومة  اهتمام  اأن  واأ���س��اف 
ت�سحيح  اإىل  تعداه  بل  فح�سب  الفئة  بهذه 
خالل  م��ن  ل�سيما  اأم��ده��ا  ط��ال  اخ��ت��اللت 
اإجراءات اإدماج فئة ال�سباب املعنيني بعقود 
بها  املبا�سرة  مت��ت  التي  الت�سغيل  قبل  م��ا 
التقنية  امل�ساعدات  تقدمي  اإىل  بالإ�سافة 
ومرافقتهم  ال�سبانية  للم�ساريع  املالية  و 
امل�ستثمرين  عن  الأعباء  وتخفيف  ميدانيا 

ال�سباب واإبراز ابتكاراتهم العلمية. 

واأو�سح ال�سيد دادة يف ت�سريح 
اللقاء  هام�ص  على  لل�سحافة 
الوطني الأول حلاملي امل�ساريع 
يعطي  قطاعه  اأن  اخل�سراء 
من  املبتكر  لل�سباب  ف��ر���س��ة 
قطاع  يف  �سيما  امل�ساريع  حملة 
املتجددة  وال��ط��اق��ات  البيئة 
معارفهم  وتعميق  للتكوين 
التكوين  موؤ�س�سات  خمابر  يف 
املهني، كما اأكد يف �سياق مت�سل 
اجل��زائ��ري��ة  احل��ك��وم��ة  اأن 
حاملي  مرافقة  على  ع��ازم��ة 
وال�سديقة  اخل�سراء  امل�ساريع 
املادية  الناحيتني  من  للبيئة 
اجلزائر  اأن  م�سيفا  واملعنوية 
خطت خطوات كبرية يف جمال 
اأن  وق��ال  املتجددة،  الطاقات 
التي  املبتكرة  احل��ل��ول  ه��ذه 
امل�ساريع  هذه  عن  �ستتمخ�ص 
املرافق  خمتلف  يف  �ستطبق 
على غرار املوؤ�س�سات الرتبوية 
حماية  يف  امل�ساهمة  اأجل  من 

البيئة.
وردا عن �سوؤال متعلق بتمويل 
ه����ذه امل�������س���اري���ع م���ن ط��رف 
قال  اخل��وا���ص،  امل�ستثمرين 
امل�ستثمرين  اأن  دادة  ال�سيد 
اأ�سا�سيني  �سركاء  هم  اخلوا�ص 
اأن  ت�ستطيع  ل  ال��دول��ة  لأن 
لوحدها  الأعباء  كل  تتحمل 
عاتقها  على  تاأخذ  اأنها  رغ��م 
ن�سبة كبرية من هذه امل�ساريع، 
بني  ال�����س��راك��ة  اأن  م��و���س��ح��ا 

امل�ستثمرين اخلوا�ص وال�سباب 
مربحة  �سراكة  ه��ي  املبتكر 
ل��ل��ط��رف��ني، م����ربزا ال��ع��الق��ة 
الوطيدة بني قطاعي التكوين 
يف  واملتمثل  والبيئة  املهني 
ومتكينهم  ال�����س��ب��اب  ت��ك��وي��ن 
مبتكراتهم  جت�سيد  من  لحقا 

يف امليدان.
بدوره قال الأمني العام لوزارة 
املتجددة  وال��ط��اق��ات  البيئة 
كمال الدين بلطر�ص اأن جمال 

وزارة  يرافق  املهني  التكوين 
املتجددة  الطاقات  و  البيئة 
اجلديدة  املجالت  بخ�سو�ص 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ب��ي��ئ��ة وال��ت��ي 
موؤ�س�سات  يف  تدر�ص  اأ�سبحت 
وذكر  املهني،  التكوين  قطاع 
املتعلق  امل�سروع  اإط��ار  يف  اأن��ه 
مب��راف��ق��ة ال�����س��ب��اب احل��ام��ل 
للم�ساريع اخل�سراء مت اإح�ساء 
ال�سباب  الوطني  امل�ستوى  على 
ال�ستثمار  يف   يرغبون  الذين 
والطاقات  الر�سكلة  جمال  يف 
املتجددة، م�سيفا اأنه مت اأم�ص 
اإجراء اأول لقاء وطني حلاملي 
من  ي�سم  اخل�سراء  امل�ساريع 
ج��ه��ة ال�����س��ب��اب امل��ب��ت��ك��ر ومن 
امل�ستثمر،  ال�سباب  اأخرى  جهة 
هذا  خ��الل  مت  ان��ه  ذك��ر  كما 
م�سروعا   17 اختيار  اللقاء 
اإطار  التنفيذ يف  لو�سعها حيز 
املبتكرين  جمعت  اتفاقيات 

واملمولني.

والت�سغيل  العمل  وزير  �سارك 
وال�سمان الجتماعي، تيجاين 
اأم�ص  من  ابتداء  هدام  ح�سان 
الإقليمي  الجتماع  اأ�سغال  يف 
 )14( ع�سر  الرابع  الإفريقي 
حيث  الدولية،  العمل  ملنظمة 
ديفوار،  كوت  بعا�سمة  انعقد 

ابيدجان.
اأول  ل���ل���وزارة  ب��ي��ان  واأف�����اد 
تيجاين  ال�����س��ي��د  اأن  اأم�������ص 
ال��ذي يراأ�ص وف��دا هاما  ه��دام 
)ممثلي  ال��ت�����س��ك��ي��ل��ة  ث��الث��ي 
واأ�سحاب  والعمال  احلكومة 
�سيلقي خالل اجلل�سة  العمل(، 
الف��ت��ت��اح��ي��ة، ك��ل��م��ة ال��وف��د 

فيها  ي�ستعر�ص  اجل���زائ���ري، 
اإ�سرتاتيجية اجلزائر يف جمال 
الجتماعية  العدالة  اإر���س��اء 
الوطنية  املنظومة  خ��الل  من 
للحماية الجتماعية"، اإ�سافة 
يف  املتخذة  الإج����راءات  اإىل 
جمال ترقية الت�سغيل، خا�سة 
العمل  وتعزيز  ال�سباب  ل��دى 
الالئق يف اجلزائر، كما �ستكون 
ثنائية  لقاءات  العمل  لوزير 
العام ملنظمة  مع كل من املدير 
غاي  ال�سيد  الدولية،  العمل 
راي����در، ون��ظ��رائ��ه م��ن ال��دول 

الإفريقية.
و���س��ارك يف الج��ت��م��اع ال��ذي 

"العدالة  �سعار  حت��ت  ينعقد 
ت�سور  وكيفية  الجتماعية 
يف  ال��الئ��ق  للعمل  م�ستقبلي 
 6 غاية  اإىل  وميتد  اأفريقيا" 
اأطراف  عن  ممثلون  دي�سمرب، 
دولة   54 من  الثالثة  العمل 
اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  اف��ري��ق��ي��ة، 
املنظمات  من  عدد  عن  ممثلني 
الدولية، وتكت�سي هذه الدورة 
--ح�����س��ب ب��ي��ان ال������وزارة-- 
انعقدت  كونها  خا�سة  اأهمية 
مبنا�سبة مئوية منظمة العمل 
60 عاما على  الدولية، ومرور 

تواجدها يف اإفريقيا.
العديد  امل�ساركون  و�سيناق�ص 

من املوا�سيع الهامة املدرجة يف 
تلك  خا�سة  الأعمال،  ج��دول 
املتعلقة باآفاق وحتديات القارة 
امل�ستدامة  التنمية  لتحقيق 
برنامج  بتنفيذ  وامل��رت��ب��ط��ة 
اإىل  اإ���س��اف��ة  ال��الئ��ق،  العمل 
للمنظمة  العام  املدير  تقرير 
"امل�سي قدما بالعدالة  بعنوان 
معامل  ر���س��م  الجتماعية": 
اإفريقيا"،  يف  العمل  م�ستقبل 
والذي يتناول اأربع مو�سوعات 
رئي�سية �سيدور حولها النقا�ص 
ت�سغيل  وهي  الجتماع،  خالل 
واحلماية  والهجرة  ال�سباب 

الجتماعية وتغري املناخ.

اأول  من  بداية  زرواطي  الزهراء  فاطمة  ال�سيدة  املتجددة  والطاقات  البيئة  وزيرة  ت�سارك 
االأمم  اتفاقية  يف  االأط��راف  الدول  موؤمتر  اأ�سغال  يف  مدريد  االإ�سبانية  بالعا�سمة  اأم�س 
املتحدة حول التغريات املناخية )كوب 25( ممثلة للجزائر ح�سبما اأفاد به بيان للوزارة.

دادة: "القت�ساد الدائري" 

انعقد بعا�سمة كوت ديفوار، ابيدجان.

ارتفاع اأ�صعار النفط جمددا

م�صاحة ا�صهارية



تون�س.. 

ال�شباب  مـــن  ــرات  ــش ــعــ� ال جتــمــع 
اأمام  اأمــ�ــص،  اأول  م�شاء  التون�شي، 
يف  بالعا�شمة،  ال�شياحة  وزارة 
احلافلة  �شحايا  لــتــاأبــني  وقــفــة 
الأحــد  انقلبت  الــتــي  ال�شياحية 
 26 م�شرع  عــن  اأ�شفر  مــا  املا�شي 

�شخ�شا.
ال�شباب  قــام  مــ�ــشــادر،  وبح�شب 
و�شور  والـــــورود  الــ�ــشــمــوع  بــو�ــشــع 
الــ�ــشــحــايــا يف حمــطــة لنــطــالق 
ــيــاحــيــة و�ــشــط  ــ�ــش احلــــافــــالت ال
املختلفة،  الوجهات  اإىل  العا�شمة 
كاتب  الــغــزواين  �شابر  قــال  حيث 
مبجال  تهتم  �شبابية  جمعية  عام 
هذه  خــالل  من  "اأردنا  التخييم: 
ذكرى  تخليد  الــرمــزيــة  الوقفة 
م�شيفا  الأليمة"،  احلــادثــة  هــذه 
اأنهم ل يحملون اأحدا م�شوؤولية ما 

لكن  متوا�شلة،  فالتحقيقات  حدث 
القطاع  بهذا  العتناء  اإىل  دعــوا 

)ال�شياحة(.
مقدي�ص  حــلــمــي  ــدد  ــش � ـــــدوره،  ب
التون�شية  للجمعية  العام  الكاتب 
حديثه  يف  )م�شتقلة(  للتجوال 
اأنهم حاولوا من خالل هذه الوقفة 
حماولة البحث عن حلول ملثل هذه 
امل�شكالت، دون اأن ي�شري اإىل طبيعة 

امل�شكالت التي يق�شد.
و�شهدت تون�ص ظهر الأحد املا�شي، 
انقالب حافلة �شياحية، و�شقوطها 
يف جمرى واد بعد جتاوزها حلاجز 
من  متجهة  كانت  عندما  حديدي، 
دراهم  عني  مدينة  نحو  العا�شمة 
)�شمال غرب( اجلبلية ال�شياحية، 
وفق وزارة الداخلية التون�شية، ما 

اأ�شفر عن �شقوط قتلى وجرحى.

دونالد  الأمــريــكــي  الرئي�ص  هاجم 
الفرن�شي  ــريه  ــظ ن اأمـــ�ـــص،  تـــرامـــب، 
خلفية  ــى  عــل ـــرون  ـــاك م اإميـــانـــويـــل 
ت�شريحات الأخري ب�شاأن حلف �شمال 
الأطل�شي )الناتو(، التي قال فيها اإن 

احللف يف حالة "موت دماغي".
ت�شريحات  خـــالل  تــرامــب  وقــــال 
بقمة  مــ�ــشــاركــتــه  قــبــيــل  �ــشــحــفــيــة 
الربيطانية  بالعا�شمة  "الناتو" 
مـــاكـــرون  تــ�ــشــريــحــات  اإّن  ـــنـــدن،  ل
تفاجاأ  اأنــه  م�شيفا  وم�شيئة،  مهينة 
بت�شريحات ماكرون حول الناتو، فال 
فرن�شا،  من  اأكرث  احللف  يحتاج  اأحد 
املقابل،  يف  يحتاجوه،  من  هم  ولي�ص 
اإىل  تركيا  ا�شتجابة  ترامب  و�شف 
باأنها  مــاكــرون  بها  اأدىل  ت�شريحات 
مثرية لالهتمام، لفتا اإىل اأن وا�شنطن 
واأنقرة جتمعهما عالقة جيدة جدا يف 
اأن تركيا  اإطار احللف، كما �شدد على 
لعبت دورا اأ�شا�شيا يف مكافحة داع�ص، 

ل�شيما يف عملية مقتل زعيم التنظيم 
الإرهابي اأبو بكر البغدادي، ثم تابع 
يف  كثريا  �شاعدتنا  تركيا  اأن  ترامب 
ومل  البغدادي،  على  الق�شاء  عملية 
مّما  باأف�شل  القيام  اأنقرة  بو�شع  يكن 

فعلته.
با�شم  املــتــحــدث  قـــال  ــص،  ــ� اأم واأول 
العدالة والتنمية الرتكي، عمر جليك، 
يف موؤمتر �شحفي، اإن فرن�شا اآخر دولة 
القول  له  يحق  زعيم  اآخــر  وماكرون 
باأل تنتظر تركيا دعم الناتو لقيامها 
بعملية نبع ال�شالم" )�شد الإرهابيني 

�شمال �شرقي �شوريا(.
و�شباح اأم�ص، دعا رئي�ص تركيا رجب 
اإىل  "الناتو"  حلف  اأردوغـــان  طيب 
التهديدات،  ملواجهة  نف�شه  حتديث 
ملزمني  الناتو  اأع�شاء  كافة  اإن  وقال 
مواقف  اتخاذ  يتيح  تغيري  بــاإجــراء 
التنظيمات  ــة  ــاف ك جتـــاه  ــة  ــارم ــش �

الإرهابية.

بال�صموع والورود تاأبني �صحايا 
احلافلة ال�صياحية املنكوبة

ل اأحد يحتاج "الناتو" اأكرث من فرن�صا

ق. د

ترامب مهاجما ماكرون: 

اأعرب جمل�س االأمن الدويل، اأول اأم�س، عن القلق العميق اإزاء الت�سعيد االأخري للعنف يف ليبيا، موؤكدا �سرورة قيام جميع االأطراف 
بالوقف العاجل لت�سعيد الو�سع وااللتزام بوقف اإطالق النار، وجاء ذلك يف بيان اأ�سدره املجل�س.

احلكومة  املــتــحــدة  الــوليــات  دعــت 
ب�شاأن  حتقيق  اإجـــراء  اإىل  العراقية 
مدينة  يف  الأخــــرية  العنف  اأحــــداث 
عن  امل�شوؤولني  وحما�شبة  النا�شرية، 
اأدى  ممــا  املفرطة،  الــقــوة  ا�شتخدام 

�شقوط العديد من القتلى واجلرحى.
ــة  ــي ــارج وقـــــال مــ�ــشــاعــد وزيـــــر اخل
الأمريكي ديفيد �شينكر اإن ال�شتخدام 
املــفــرط لــلــقــوة يف الــنــا�ــشــريــة كــان 
اأنهم  م�شيفا  ــا،  ــروع وم �شادما  اأمـــرا 
اإجــراء  اإىل  الــعــراق  حكومة  يدعون 
الذين  امل�شوؤولني  وحما�شبة  حتقيق 
ال�شلميني  املتظاهرين  اإ�شكات  حاولوا 
الأمن  قوات  واأطلقت  وح�شي،  باأ�شلوب 
العراقية النار على متظاهرين حاولوا 

لحق  وقت  يف  وجتمعوا  ج�شر  اإغــالق 
اأمام مركز لل�شرطة يف املدينة، وت�شري 
جراء  القتلى  عدد  اأن  اإىل  تقديرات 

تلك املواجهات بلغ 29 �شخ�شا.
وقتل اأكرث من 400 �شخ�ص منذ اندلع 

يف  للحكومة  املناه�شة  الحتجاجات 
املا�شي،  اأكتوبر  من  الأول  يف  العراق 
وكان معظم القتلى من ال�شباب، عالوة 
الأمن،  اأفــراد  من  اأكرث من ع�شرة  على 
حــيــث تــعــد مــوجــة الحــتــجــاجــات 

احلكومة  تواجه  اأزمــة  اأكــرب  احلالية 
الدولة  تنظيم  �شيطرة  منذ  العراقية 
من  وا�شعة  م�شاحات  على  الإ�شالمية 
البالد يف 2014، اإذ يطالب املحتجون 
بتوفري فر�ص العمل ومكافحة الف�شاد، 
يف  العامة  اخلدمات  برتدي  وينددون 

بالدهم الغنية بالنفط.
اأحزاب  بني  مفاو�شات  حاليا  وجتري 
�شيا�شية وكتل برملانية من اأجل تعيني 
خليفة لرئي�ص الوزراء امل�شتقيل، عادل 
ــري  الأخ ا�شتقال  حيث  املــهــدي،  عبد 
ا�شتجابة لدعوة املرجع ال�شيعي، علي 
بحكومة  طــالــب  الـــذي  ال�شي�شتاين، 
بني  الدامية  املواجهات  بعد  جديدة 

املحتجني واأجهزة الأمن.

طفال   14 قتل  املا�شي،  ال�شبت  ومنذ 
نتيجة  حامل،  اإحداهما  و�شيدتان، 
الليبي  ــلــواء  ل داعـــم  غـــارات طـــريان 
العا�شمة  على  حفرت  خليفة  املتقاعد 
طرابل�ص ومدينة مرزق )جنوب(، وفق 
دوليا،  بها  املعرتف  "الوفاق"  حكومة 
الكامل  املجل�ص  البيان دعم  اأكد  حيث 
املتحدة  لالأمم  اخلا�ص  املمثل  لقيادة 
لالأمني العام غ�شان �شالمة ولعمله على 
حل النزاع، كما رحب املجل�ص باجلهود 
يف  قــدًمــا  للم�شي  امل�شتمرة  الدولية 
ليبيا  التي تقودها  ال�شيا�شية  العملية 
ودعا  املتحدة،  الأمم  تي�شرها  والتي 
ــراف  والأط الأع�شاء  الــدول  املجل�ص 
بّناء  ب�شكل  النــخــراط  اإىل  الليبية 
مع املمثل اخلا�ص لالأمني العام، موؤكدا 
يف  الدائمني  وال�شتقرار  ال�شالم  اأن 
حل  خــالل  مــن  اإل  يتحققا  لــن  ليبيا 

الأمن  جمل�ص  اأع�شاء  و�شدد  �شيا�شي، 
للعمل  الليبيني  جميع  دعوتهم  علي 
ب�شكل بناء من اأجل توحيد املوؤ�ش�شات 
بالبالد  والقــتــ�ــشــاديــة  الع�شكرية 

واإن�شاء قوات اأمن وطنية موحدة.
ويف وقت �شابق، اأدانت الأمم املتحدة، 
اأجزاء  على  الأخرية  اجلوية  الغارات 

مقتل  عن  اأ�شفرت  ليبيا،  من  خمتلفة 
ــني، غــالــبــيــتــهــم مـــن الأطـــفـــال  ــي ــدن م
الرئا�شي  املجل�ص  اأدان  كما  والن�شاء، 
الأخــرية  ــغــارات  ال ــوفــاق،  ال حلكومة 
التي �شنها طريان داعم حلفرت، موؤكدا 
حمل  كما  حرب،  جلرائم  ترتقي  اأنها 
املتحدة  الأمم  بعثة  بيان،  يف  املجل�ص 

اأنه  قائاًل  امل�شوؤولية،  ليبيا  يف  للدعم 
اإ�شدار  يجدي  ل  النتهاكات  هذه  مع 
وقال  للعجز،  عنواًنا  اأ�شبحت  بيانات 
الوفاق  بحكومة  املخت�شة  اجلهات  اإن 
اجلرائم  هذه  بتوثيق  تقوم  الوطني 
احلقوقية  املنظمات  مــع  والتن�شيق 
اجلناة  لتقدمي  الدولية  والإن�شانية 

للعدالة.
والأحد املا�شي، اأعلنت وزارة ال�شحة 
اأطفال   5 مقتل  "الوفاق"  بحكومة 
ق�شف  جـــراء  اأ�ــشــخــا�ــص   10 وجـــرح 
جوي �شنه طريان حربي داعم حلفرت، 
جنوبي العا�شمة، ياأتي ذلك يف الوقت 
حكومي  م�شت�شفى  فيه  ا�شتقبل  الذي 
جثامني  ليبيا،  جنوبي  مرزق  مبدينة 
حامل،  اإحداهما  وامراأتني،  اأطفال   9
م�شري  اإمــاراتــي  طــريان  ق�شف  نتيجة 

داعم حلفرت.
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اأر�شي  لغم  انفجار  بالغة، جراء  اأ�شيب فتى روهنغي بجروح 
�شمال ولية اأراكان يف ميامنار، بح�شب اإعالم حملي.

اأول  م�شاء  باخلطاأ  دا�ص  الفتى  اأن  اإعالمية  و�شائل  واأفادت 
"�شراي  قرية  يف  ميامنار  قوات  زرعته  اأر�شي  لغم  على  اأم�ص، 
انفجاره،  يف  ت�شبب  مما  بو�شيدونغ،  مدينة  و�شط  فرانغ" 
واأظهرت مقاطع و�شور م�شاهد موؤملة للفتى وهو يتلوى من الأمل 
الأخرى  ته�شمت  فيما  اأ�شالء،  اإىل  �شاقيه  اإحدى  حتولت  وقد 

بدرجة كبرية.
ومل يعرف بعد احلالة ال�شحية للفتى، فيما ا�شتبعد قرويون 

اأن ينجو بالنظر اإىل عمق الإ�شابات التي تعر�ص لها.

فل�شطينيني   10 اعتقال  اأم�ص،  الإ�شرائيلي،  الحتالل  اأعلن 
الليلة  �شاعات  خالل  الغربية  ال�شفة  يف  متعددة  مناطق  يف 

املا�شية.
وزعم الحتالل اإنه مت اعتقال الفل�شطينيني ب�شبهة ال�شلوع 
متت  اأنه  م�شيفا  تعبريه،  حد  على  �شعبية،  اإرهابية  بن�شاطات 
اإحالة املعتقلني اإىل التحقيق من قبل قوات الأمن، دون مزيد 

من التو�شيح.
من  الفل�شطينيني،  �شفوف  يف  العتقالت  تتم  ما  وعادًة 

منازلهم خالل �شاعات ما بعد منت�شف الليل.

اأم�ص،  �شباح  جنديني،  اإ�شابة  الإندوني�شية  ال�شرطة  اأعلنت 
الرئا�شة  ق�شر  قرب  التذكاري  الن�شب  عند  وقع  تفجري  اإثر 

و�شط العا�شمة جاكرتا.
يونو،  اأرغو  العميد  الوطنية،  ال�شرطة  با�شم  املتحدث  وقال 
التفجري،  يف  اأ�شيبوا  الإندوني�شي  اجلي�ص  اأفراد  من  اثنني  اأن 
التفجري وقع  اأن  اإعالمية، حيث ذكرت  و�شائل  ح�شبما ذكرت 
ال�شاعة 7:05 �شباحا )12:05 ت.غ( عند الن�شب التذكاري 
تفا�شيل  تقدمي  دون  الداخلية،  وزارة  مبنى  قبالة  الواقع 
م�شت�شفى  اإىل  اجلنديني  نقل  مت  باأنه  اأفادت  كما  اأخرى، 
"غاتوت �شوبريوتو" التابع للجي�ص لتلقي العالج، بينما انت�شر 

اأفراد ال�شرطة للتحقيق يف احلادث.

م�شوؤويل  من  اثنني  مقتل  الأفغانية،  الداخلية  اأعلنت 
ال�شتخبارات يف هجوم نفذه جمهولون، اأول اأم�ص، يف العا�شمة 

كابل.
على  توك  ياكا  منطقة  يف  وقع  الهجوم  اأن  الوزارة،  وذكرت 
�شاعة  اآباد، خالل  الوا�شل بني كابل وجالل  ال�شريع  الطريق 
اأ�شيبوا  اأمن  �شباط   3 اأن  البيان  واأو�شح  ال�شباحية،  الذروة 

ا يف الهجوم. اأي�شً
ومل تعلن اأي جهة م�شوؤوليتها عن الهجوم.

اأن تنظيم  اأم�ص،  العراق،  ال�شعبي يف  اأعلنت هيئة احل�شد 
حمافظة  يف  عنا�شرها  على  جديدا  هجوما  "داع�ص" �شن 

نينوى �شمايل العراق.
 واأكد بيان للهيئة اأن قوة من اللواء 44 التابع اإىل قيادة 
عمليات نينوى للح�شد ال�شعبي ت�شدت اليوم لهجوم نفذته 
ق�شاء  يف  اأم�ص  ليلة  من  متاأخر  وقت  يف  داع�ص  عنا�شر 

احل�شر يف جنوب املو�شل، مركز حمافظة نينوى.
اأول  قالت  العراق،  يف  ال�شعبي  احل�شد  هيئة  اأن  يذكر 
املناطق  "داع�ص" ينفذ هجمات بعدد من  اإن تنظيم  اأم�ص، 
وال�شيا�شي  الأمني  الو�شعني  م�شتغال  ال�شمالية،  العراقية 

الراهنني يف البالد.

الحتالل الإ�صرائيلي يعتقل 10 
فل�صطينيني يف ال�صفة الغربية

اإ�صابة جنديني اإثر تفجري قرب ق�صر 
الرئا�صة باإندوني�صيا

مقتل م�صوؤولني اثنني بال�صتخبارات 
يف هجوم بكابل الأفغانية

على  هجوما  "داع�ص" ي�صن 
احل�صد ال�صعبي بالعراق

اإ�صابة فتى روهنغي بجروح بالغة 
جراء انفجار لغم للجي�ص باأراكان

حــول

الوكالت  

العــامل

دويل جمل�ص الأمن يعرب عن قلقه اإزاء ت�صاعد العنف يف ليبيا

وا�صنطن حتث بغداد على التحقيق يف ا�صتخدام "القوة املفرطة" �صد املحتجني

ق. د

ق. د

ق. د



 20 من  اأكــرث  يتكد�ص  منزله،  من  ــة  زاوي يف 
من  وغريها  قدميًا  لوحيًا  وجهازًا  ذكيًا  هاتفًا 
متزايدة  تكنولوجية  ظاهرة  وهي  الأجهزة، 

يف بكني.
 Google م�شاعد  �شقته  يف  اأي�شًا  ولــديــه 
Home الذكي، وم�شاعد Echo من اأمازون.

التكنولوجيا  جمال  يف  الأعمال  رائــد  يقول 
معي  اأحمل  يــوم  ''كــل  عامًا:   34 يبلغ  الــذي 
حمموًل  هــاتــفــًا  اأ�شتخدم  هــواتــف.  ثــالثــة 
هاتف  وا�ــشــتــخــدم  ال�شينية،  للتطبيقات 
والتطبيقات   Gmail ل�شتخدام   iPhone
الهاتف  فهو   Google Pixel اأما  الغربية، 

الذي اأ�شتخدمه للعمل''.
يعمل  هــاتــف  اأول  ا�ــشــرتى   ،2009 ــام  ع يف 
بنظام Android، وهو نظام الت�شغيل الذي 

ت�شتخدمه 80٪ من الهواتف الذكية.
الفيزياء  خــريــج  اأ�ــشــ�ــص  ـــام،  ع ـــرور  م بــعــد 
اإن�شاء  يف  املتخ�ش�شة  اخلــا�ــشــة  �ــشــركــتــه 
 Android حمتوى مل�شتخدمي نظام ت�شغيل 

ال�شينيني. 
غري  مبلغ  مقابل  �شركته  باع   ،2016 عام  يف 
ُمعلن عنه ل�شركة Alibaba، عمالق التجارة 
الإلكرتونية ال�شينية. الآن هو متحم�ص ب�شاأن 
اجليل اجلديد من التكنولوجيا املعروف با�شم 

.)5G( اجليل اخلام�ص
للغاية  �شريع  باإنرتنت  البتكار  هــذا  َيعد 
لتنزيل  كافية  ب�شرعة  املحمولة،  للهواتف 
الأفالم يف ثواٍن وم�شاهدة التلفزيون بو�شوح 
 BBC ملــوقــع  تقرير  يف  ورد  ح�شيما  عـــاٍل، 
Mundo الن�شخة الإ�شبانية من موقع هيئة 

الإذاعة الربيطانية.
يف �شهر اأكتوبر ، حجز جون يو م�شبقًا هاتفًا 
اجليل  تقنية  ا�شتخدام  على  قـــادرًا  ذكــيــًا 

اخلام�ص، من �شركة Xiaomi ال�شينية.
عدة  الرابع  اجليل  تقنية  ''اأتاحت  يقول: 
اخلام�ص  اجليل  تقنية  اأن  اأعــرف  اإمكانات.. 
اأعــرف  لكنني ل  ــًا،  اأيــ�ــش ذلــك  تــوّفــر  �ــشــوف 

بال�شبط كيف �شتفعل ذلك''.
كان  املتحدة  واململكة  املتحدة  الوليات  يف 
ب�شبب  معقدًا  اخلام�ص  اجليل  �شبكات  اإطالق 
موردي  اأهم  اأحد  �شد  دولية  ق�شائية  دعوى 
التي تعمل بتقنية اجليل اخلام�ص؛  الأجهزة 

�شركة الت�شالت ال�شينية هواوي.

هواوي �سد الواليات املتحدة.. خوف من 
التج�س�س اأم املناف�سة؟

تتحكم الوليات املتحدة اأي�شًا على نحٍو �شارم 
الأمريكية  ال�شركات  تبيعه  اأن  ميكن  ما  يف 
لل�شركة ال�شينية، ما يعرقل بيع هذا النوع من 

الهواتف خارج ال�شني.
اإدي�شون  مثل  املجال،  هذا  يف  املحللون  يعتقد 
 Jefferies Group يل، اخلبري يف جمموعة
للخدمات املالية، اأن �شغوط الوليات املتحدة 
على هواوي هي حماولة لك�شر الهيمنة العاملية 

املحتملة لل�شني على �شوق اجليل اخلام�ص.

تكنولوجيا اجليل اخلام�س للهواتف يف ال�سني 
انطلقت بالفعل

بينما ت�شعر الدول الغربية بالقلق اإزاء اأهم 
تت�شدر  اخلام�ص،  اجليل  تكنولوجيا  مــزودي 

ال�شني يف �شباق اإطالق هذه ال�شبكات.
الت�شالت  �شركات  اأطلقت  اأكتوبر،   31 يف 
ال�شينية خدمات اجليل اخلام�ص يف اأكرث من 
اأكرب  من  واحدة  اأن�شاأ  ما  �شينية،  مدينة   50
اأن�شاأت  الــعــامل.  يف  اخلام�ص  اجليل  �شبكات 

هواوي 50 ٪ من تلك ال�شبكة.
ذكرت وزارة الإعالم ال�شينية اأنه خالل 20 
األف   800 اأكرث من  البالد  يومًا فقط، �شجلت 
اأن  املحللون  يتوقع  اخلدمة.  هذه  يف  م�شرتك 

110 ماليني  يكون لدى ال�شني ما ل يقل عن 
عام  يف  اخلــامــ�ــص  اجلــيــل  لتقنية  م�شتخدم 

.2020
يرى الباحثون اأن اجليل اخلام�ص ابتكار مفيد 
على نحٍو خا�ص لل�شيارات ذاتية القيادة؛ لأنه 
يتيح للمركبات تكوين �شورة دقيقة ملا يحدث 
حولها من خالل التوا�شل مع املركبات الأخرى 

واإ�شارات املرور واأجهزة ا�شت�شعار الطرق.
امل�شروع:  يف  الباحث  مــوي،  األيك�ص  يقول 
اجليل  لتقنية  ميكن  للم�شتهلكني،  ''بالن�شبة 
بع�شنا  مع  تفاعلنا  طريقة  تغيري  اخلام�ص 
هذه  �شتغري  للحكومات،  بالن�شبة  البع�ص. 
لل�شماح  التحتية  والبنية  الطرق  التقنية 
املركبات  يف  بامل�شاعدة  اجلديدة  للتطبيقات 

ذاتية القيادة وتلك املزودة باأنظمة م�شاعدة 
ال�شائق''.

اجليل  تقنية  تطلق  دولة  اأول  لي�شت  ال�شني 
ــرب  اأك ــن  م واحــــدة  ُتن�شئ  لكنها  اخلــامــ�ــص، 
الأ�شواق يف العامل لهذه ال�شبكات وتفعل ذلك 

بوترية �شريعة.
وعلى الرغم من اأن هواوي وZTE ت�شتفيدان 

يف  ال�شركتان  ترغب  ع،  التو�ُشّ هذا  من  بالفعل 
الوليات  مثل  مربحة  اأجنبية  �شوق  اقتحام 

املتحدة.
ــول هذه  ــقــاه يف مــوؤمتــر ح ــالل خــطــاب األ خ
التقنية يف بكني، اتهم وزير ال�شناعة والإعالم 
ال�شيني مياو وي الوليات املتحدة با�شتخدام 

الأمن ال�شيرباين كذريعة حمائية.
اأن  دولــة  اأي  على  ينبغي  ''ل  الوزير:  وقــال 
اجليل  �شبكات  ا�شتخدام  من  ال�شركات  متنع 
مثبتة  غري  اتهامات  تواجه  التي  اخلام�ص 

بتهديدات الأمن ال�شيرباين''.
يثق حمللون يف هذه ال�شناعة اأن النزاع بني 

ال�شني والوليات املتحدة �شُيحُلّ قريبًا.
 CCS Insight وقال بن وود، رئي�ص �شركة
لأبحاث ال�شوق: ''نعترب هذه التوترات حربًا 
النزعات  تت�شاعد  بينما  باردة،  تكنولوجية 

القومية حول ق�شايا التكنولوجيا''.
التزامًا  ملتزمة  ال�شينية  ''احلكومة  وتابع: 
تقنية  يف  رائــدة  دولــة  ال�شني  بجعل  را�شخًا 
�شوقها  يف  ــواوي  ه وفر�شة  اخلام�ص،  اجليل 

املحلية هائلة''.
العامل  لبقية  ميكن  ل  ذلك،  ''ومع  واختتم: 
وبدون  املوؤخرة،  يف  البقاء  كلفة  يتحمل  اأن 
�شيتعنّي  هــواوي،  �شركة  تقنية  اإىل  الو�شول 
يف  املــحــمــول  الــهــاتــف  �شبكات  م�شغلي  عــلــى 
مزودين  ا�شتخدام  حتديدًا  املتحدة  الوليات 
تكلفة  اأكرث  يكونوا  اأن  ميكن  اآخرين  بديلني 

واأقل تطورًا''. 

الكل يرتقب التفاق ال�سيني ـ الأمريكي

ال ميكن جلون يو مقاومة �الأجهزة �الإلكرتونية، ومع بدء �نت�صار تكنولوجيا �جليل �خلام�س للهو�تف يف �ل�صني يتوقع �نتقال 
�حلياة يف بالده لنمط جديد متامًا.
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هل تعاقب اأمريكا نف�صها بحظرها لتكنولوجيا هواوي؟

ثغرة اجليل اخلام�س للهواتف.. 

كيف جاءت فكرة القمة؟
بح�شب وكالة الأنباء املاليزية ''بريناما''، 
جاءت فكرة عقد القمة الإ�شالمية، على 
هام�ص اجتماعات اجلمعية العامة لالأمم 
اأثناء لقاء رئي�ص  املتحدة بنيويورك، يف 
الوزراء مهاتري حممد مع الرئي�ص الرتكي 
اأردوغـــــان ورئــيــ�ــص وزراء  رجـــب طــيــب 

باك�شتان عمران خان.
التي  الق�شايا  اأبـــرز  اإن  مهاتري  وقـــال 
تواجه امل�شلمني ب�شكل عام حاليًا، ''طرد 
الإ�شالم  وت�شنيف  اأوطانهم،  من  امل�شلمني 
الدول  اأن غالبية  موؤكدًا  اإرهــاب''،  كدين 
واأن  مــتــطــورة،  دوًل  لي�شت  الإ�شالمية 

بع�شها اأ�شبحت ''دوًل فا�شلة''.
ــرز  اأب مــن  يعد  حممد  مهاتري  الــدكــتــور 
الإ�ــشــالمــي، وجتربة  الــعــامل  الــقــادة يف 
ق�شة  ماليزيا  يف  قادها  التي  التنمية 
اأنه  كما  اإ�شالمية،  بدولة  كبرية  جنــاح 
يتمتع باحرتام كبري يف العامل الإ�شالمي 
عــام،  ب�شكل  ــــدويل  ال املــ�ــشــتــوى  ــى  وعــل
ومواقفه من ق�شايا امل�شلمني حمل تقدير 
كرتكيا  اإ�شالميني  وقــادة  دول  جانب  من 

وباك�شتان.

ملاذا هناك حاجة لعقد قمة اإ�سالمية؟
الإجابة على ل�شان الدكتور مهاتري: ملاذا 
توجد هذه امل�شاكل؟ ل بد من وجود �شبب 
لها، ول ميكن اأن نحدد ال�شبب اإل بجلو�ص 
للنقا�ص  والــقــادة،  والعلماء  املفكرين 

وت�شجيل املالحظات والآراء.
اخلــطــوة  هـــذه  اتــخــاذ  ميكننا  ــــا  ''رمب
على  املــ�ــشــلــمــني  نــ�ــشــاعــد  كـــي  الأوىل، 
على  اأو  املا�شية،  ــم  ــاده اأجم ا�شتعادة 

الإذلل  ــب  جتــُنّ على  ن�شاعدهم  الأقـــل 
هذه  العامل  حول  نراه  الذي  وال�شطهاد 

الأيام''.
ــه  ــف ــواق م تــــاأتــــي  الإطــــــــار  هـــــذا  ويف 
يتعر�ص  ما  مثل  ق�شايا  من  وت�شريحاته 
له م�شلمو الروهينغا يف ميامنار، ومعاملة 
اإ�ــشــافــة  بــكــ�ــشــمــري،  للم�شلمني  الــهــنــد 
الإ�شرائيلي- ال�شراع  مــن  موقفه  اإىل 
الفل�شطيني، وكان موقفه بالأمم املتحدة 
لفتًا  املــا�ــشــي،  �شبتمرب  اجتماعات  يف 
عندما اأخرب قادة العامل من على من�شة 
بغزو  ''قامت  الهند  بــاأن  املتحدة  الأمم 

واحتالل ك�شمري''.
ومنذ عودته اإىل من�شب رئي�ص الوزراء 
النتخابات  يف  فــوزه  بعد  املا�شي،  العام 
العامة، اأكرث مهاتري البالغ من العمر 94 
عامًا، من انتقاداته لإ�شرائيل، لحتاللها 
�شد  وممار�شاتها  الفل�شطينية  الأرا�شي 
لالعرتاف  رافــ�ــص  ــو  وه الفل�شطينيني، 
باإ�شرائيل قبل ح�شول الفل�شطينيني على 

حقهم يف اإقامة دولتهم امل�شتقلة.
قرار  مهاتري  انتقد  املا�شي،  والأ�شبوع 
امل�شتوطنات  اعتبار  املتحدة  الــوليــات 
الإ�شرائيلية يف ال�شفة الغربية والقد�ص 
املحتلة قانونيًا، عك�ص القرارات الدولية 
ــة ذاتـــهـــا على  ــي ــك ــري والــ�ــشــيــا�ــشــة الأم
دولة  قيام  منذ  الطويلة  العقود  مــدى 

اإ�شرائيل.

من هم القادة الذين �سيح�سرون القمة؟ 
ومتى �ستنعقد؟

بكوالملبور  الإ�شالمية  القمة  تنعقد 
اجلاري،  دي�شمرب   21-18 من  الفرتة  يف 

ماليزيا  اإ�شالمية:  دول  �شت  مب�شاركة 
واإيــران  واإندوني�شيا  وباك�شتان  وتركيا 

وقطر.
�شخ�شية   450 القمة  يف  و�شي�شارك 
ومفكرين  �شيا�شيني  قــادة  بني  اإ�شالمية 
اآرائهم  واإعطاء  للتناق�ص  ديــن،  وعلماء 
ملواجهة  احللول  اأن�شب  حول  واأفكارهم 

م�شكالت امل�شلمني حول العامل.
الوفد الرتكي يراأ�شه اأردوغان، ومن قطر 
ورئي�ص  حمد،  بن  متيم  ال�شيخ  �شيح�شر 
والرئي�ص  خان،  عمران  باك�شتان  وزراء 
الرئي�ص  الإيراين ح�شن روحاين، ونائب 
مهاتري  امل�شيف  اإىل  اإ�شافة  الإندوني�شي، 

حممد.

ما الهدف من عقد القمة هذه املَرّة؟
تتخذ  للقمة،  الر�شمي  املوقع  بح�شب 
ال�شيادة  حتــقــيــق  يف  الــتــنــمــيــة  ''دور 
ــًا لــهــا، والــهــدف من  الــوطــنــيــة'' عــنــوان
ة هو ''النقا�ص والبحث  انعقادها هذه املَرّ
التي  امل�شاكل  ملواجهة  عملية،  حلول  عن 
حول  وامل�شلمني  الإ�شالمي  العامل  تواجه 

العامل''.
بعد  الثانية  وتعترب قمة كوالملبور هي 
�شارك  والتي   ،2014 عام  نوفمرب  قمة 
فيها عدد كبري من املفكرين والعلماء من 
العامل الإ�شالمي، وو�شعوا اأفكارًا وحلوًل 
ولهذا  امل�شلمني،  تواجه  التي  للم�شاكل 
ة، لالتفاق  تاأتي م�شاركة القادة هذه املَرّ
التي  واحللول  الأفكار  لتنفيذ  اآلية  على 

يتم التو�شل اإليها.
واملفكرين  القادة  ع  جتُمّ اأَنّ  يف  �شك  ول 
ــة  ــهــدف الــنــقــا�ــص وحمــاول ــمــاء ب والــعــل

اأر�ــص  على  للتنفيذ  قابلة  حلول  و�شع 
�شروري  اأمــر  امل�شلمني-  مل�شاكل  الــواقــع 
تثبيت  ميكن  حتى  منها  بــد  ل  وبــدايــة 
ميكن  �شلبًا  اأ�شا�شًا  متثل  م�شرتكة  اأر�شية 
نقاط  على  الرتكيز  لتقليل  عليه  البناء 

اخلالف.

ما احلاجة لعقد قمة ماليزيا يف وجود 
منظمات اإ�سالمية قائمة؟

مهاتري  الدكتور  اإىل  ال�شوؤال  توجيه  مت 
حممد، على اأ�شا�ص وجود موؤ�ش�شات قائمة 
الإ�شالمي  التعاون  منظمة  مثل  بالفعل 
اأمم  وموؤ�ش�شة  النحياز  عــدم  وحــركــة 
ه  رُدّ وكان  )اآ�شيان(،  اآ�شيا  �شرقي  جنوب 

اأنه ''يوؤمن بالبدايات ال�شغرية''.
الإ�شالمية  الـــدول  مــن  كثري  ''تــواجــه 
للتعامل  وقتها  وتكّر�ص  ت�شغلها  م�شكالت 
وباك�شتان(  وتركيا  )ماليزيا  ولكن  معها، 
ما  على  واإندوني�شيا،  قطر  اإىل  اإ�شافة 
الالزم  الوقت  توفر  اأن  ميكنها  اأعتقد، 
جدًا  املهمة  الق�شايا  هــذه  مــع  للتعامل 

)التي تواجه امل�شلمني ب�شكل عام(''.
ويف ظل امل�شكالت التي يعانيها امل�شلمون 
ة  امللَحّ ــة  ــاج احل ــي  ــاأت ت الــعــامل،  حـــول 
لإيجاد اآلية فعالة لتنظيم التوا�شل بني 
قادة الدول الإ�شالمية، لتن�شيق املواقف 
يف الق�شايا التي تهم امل�شلمني ب�شكل عام، 
بهدف ت�شكيل موقف موحد يحافظ على 
حاجة  هناك  اأن  كما  امل�شلمني،  حقوق 
يف  والعلماء  املفكرين  لإ�ــشــراك  ة  ملَحّ
بعلمهم  امل�شاركة  من  نهم  مُتِكّ فعالة  اآلية 
حتقيقها  ميكن  حلول  و�شع  يف  واأفكارهم 

على اأر�ص الواقع.

هي خمتلفة عن �سابقتها..

قمة اإ�صالمية يف ماليزيا.. من يح�صرها؟ وماذا يناق�صون؟ 
ت�صهد �لعا�صمة �ملاليزية كو�الملبور هذ� �ل�صهر، قمة �إ�صالميًة عنو�نها ''دور �لتنمية يف حتقيق �ل�صيادة �لوطنية''، فمن ُينتظر 

�أن ي�صاركو� يف تلك �لقمة؟ وما �أبرز �لق�صايا؟ وملاذ� تعترب تلك �لقمة خمتلفة عن �لقمة �لتي �صبقتها قبل خم�صة �أعو�م؟



اإىل  جزئيًا  موجهة  التحذيرات  هــذه 
تقودان  اللتني  والإمـــــارات،  ال�شعودية 
متويل  اإىل  بالإ�شافة  اليمن،  يف  القتال 
الإن�شانية  امل�شاعدات  من  الأكــرب  اجلــزء 
تابعة  وكالت  اإىل  رئي�ص  ب�شكل  املوجهة 
الأغذية  ''بــرنــامــج  مثل  املتحدة  ــالأمم  ل

.)WFP( ''العاملي

التكلفة الهائلة لع�سر االإفالت من العقاب
يقول ديفيد ميليباند، رئي�ص جلنة الإنقاذ 
الربيطاين  اخلــارجــيــة  ووزيـــر  الــدولــيــة 
املت�شائمة  اليوم  ''تــنــبــوؤات  اإن  ال�شابق، 
لع�شر  الهائلة  التكلفة  على  ب�شرية  نظرٌة 
احلروب  ُتخا�ص  اإذ  العقاب:  من  الإفالت 
يف اأجواء ي�شودها ا�شتخفاف كامل بحياة 
دبلوما�شيني  من  اإهماٍل  ظل  ويف  املدنيني، 
العنف  اإنهاء  م�شوؤولية  عاتقهم  على  يقع 
وحما�شبة هوؤلء الذين ارتكبوا اجلرائم 

وانتهكوا القانون الدويل''.
يف  احلرب  اأمد  اأن  هو  ذلك،  من  ''الأ�شواأ 
اليمن اأخذ ُيطال من خالل دعم ع�شكري 
الوليات  مــن  دبلوما�شي  وغــطــاء  فــّعــال، 
غربية  وقــوى  املتحدة  واململكة  املتحدة 

اأخرى''.
امل�شاعي  اأن  هــي  اجلــيــدة  ''الأخــــبــــار 
ال�شخمة التي بذلتها الوكالت الإن�شانية 
واحلــكــومــات املــانــحــة وعــمــال الإغــاثــة 
تقليل  يف  ت�شاعد  واأخــذت  اأُكلها  اآتــت  قد 
لدى  التغذية  ل�شوء  املروعة  امل�شتويات 

الأطفال يف اليمن''.
حال  يف  اأنــــه،  هــي  ال�شيئة  ـــار  ''الأخـــب
ا�شتمرار هذا املعدل، فاإن الأمر �شي�شتغرق 
اإىل  للو�شول  فقط  اأخــــرى،  عــامــًا   20
ما  زمن  يف  الأطفال  بني  اجلوع  م�شتويات 
اجلدول  عَف  �شِ ميثل  وهذا  احلــرب.  قبل 
التغذية  �شوء  لإنهاء  عليه  املتفق  الزمني 

يف جميع اأنحاء العامل''.
حاليًا  العاملي  الأغــذيــة  برنامج  يــقــّدم 
مليون   12 نحو  اإىل  غذائية  م�شاعدات 
يجري  اأن  املقرر  ومــن  اليمن،  يف  �شخ�ص 
حول  اليمن  م�شتوى  على  جديدًا  م�شحًا 

م�شتويات انعدام الأمن الغذائي.

م�ستقبل مت�سائم من نهاية احلرب يف اليمن
على  عالمات  هناك  اأن  التقرير  يزعم 
الــيــمــن لأول  بــحــٍلّ يف  ـــل دبــلــومــا�ــشــي  اأم
خم�ص  قبل  ال�شعودي  التدخل  منذ  مــرٍة 
حملية  مقرتحات  ذلك  ويت�شمن  �شنوات، 
بوقف اإطالق النار، والإفراج عن �شجناء، 
واأخذ خطوات تاأخرت فيما يتعلق بتنفيذ 
اتفاق دي�شمرب 2018، والذي جمع حينها 
يف  الأوىل  للمرة  معًا  املتحاربة  الأطــراف 

عامني.
وجود  من  اأي�شًا  يحّذر  فاإنه  ذلــك،  ومــع 
فيها  تو�شطت  اتفاقيًة  اأن  على  عالمات 
ال�شعودية يف جنوب البالد ال�شهر املا�شي 
املتمردين  اأن  اإذ يبدو  للغاية،  باتت ه�شًة 
الأ�شا�شية  العنا�شر  يتجاهلون  احلوثيني 
ميناء  يف  الــنــار  اإطـــالق  وقــف  لتفاقية 
يف  الأحمر،  البحر  على  املطل  احُلديدة 
الأغذية  برنامج  ي�شارع  الــذي  الــوقــت 
العاملي للحفاظ على �شيطرته على توزيع 

املواد الغذائية يف مواجهة املتمردين.
التي  املتحدة،  اململكة  اإن  التقرير  قال 
لأنها  الــ�ــشــالم  عملية  يف  حا�شمًة  تعد 
تقود التحركات ب�شاأن الق�شية يف جمل�ص 
الأمن التابع لالأمم املتحدة، اأخذت ت�شمح 
كانت  التي  الدبلوما�شية  امل�شاعي  بتقّل�ص 

قد �شخرتها حلل الق�شية.
ان�شغالها  ظل  ويف  الأخــرية،  الأ�شهر  ''يف 
على  امل�شطربة  ال�شيا�شية  ــاع  بــالأو�ــش
اململكة  حكومة  اأخذت  الوطني،  امل�شتوى 
الفعالة  م�شاركتها  عن  ترتاجع  املتحدة 
والتي  اليمن،  يف  ال�شالم  عملية  يف  �شابقًا 
عاٍل  م�شتوى  على  الدفع  يف  �شابقًا  متثلت 
الهدنة  ]ب�شاأن  �شتوكهومل  اتفاق  لعقد 
ــارة  وزي  ]2018 عــام  يف  احُلــديــدة  يف 
وزير اخلارجية ال�شابق جريميي َهنت اإىل 

اليمن''.
النتخابات  بعد  باأنه  اأو�ــشــى  التقرير 
العامة التي جترى هذا ال�شهر، على اململكة 
املتحدة اأن تكثف م�شاعيها لإحالل ال�شالم 
لوزارة  الأوىل  ''الأولــويــة  اأي  اليمن،  يف 
اخلارجية و�شوؤون الكومنولث الربيطانية 

لعام 2020''.

مزيد من ال�سغوط على ال�سعودية
تويل  مع  ــه،  اأن اإىل  دبلوما�شيون  يذهب 
الع�شرين  جمموعة  رئا�شة  ال�شعودية 
القمة  مع  ذروته  الأمر  وبلوغ  ال�شهر  هذا 
نوفمرب  يف  الريا�ص  يف  عقدها  املفرت�ص 
ــالد يف �ــشــدارة  ــب ـــاإن حــلــول ال املــقــبــل، ف
الهتمام العاملي يوفر فر�شة لفر�ص نفوذ 

اليمن يف غ�شون  عليها لإنهاء احلرب يف 
عام.

يقرتح فريق جلنة الإنقاذ التي يراأ�شها 
املتحدة  اململكة  تتقدم  اأن  ميليباند 
2020، لتاأمني ال�شالم  بخطة عمل لعام 
امل�شاعدات  و�شول  اأمام  العوائق  واإزالــة 
ال�شتة  الأ�شابيع  يف  اليمن،  يف  الإن�شانية 
بريطانية  حــكــومــة  اأي  مـــن  الأوىل 

تت�شكل.
يتعلق  فيما  مت�شوٍر  غياٍب  ''اأي  اإن  اإذ 
بامل�شاركة ال�شيا�شية للمملكة املتحدة عن 
القمة �شيقّو�ص احتمالت ال�شالم و�شمعة 
ال�شيا�شة  على  التاأثري  يف  املتحدة  اململكة 

اخلارجية وحل النزاعات الدولية''.
اململكة  تعالج  باأن  اأي�شًا  التقرير  يو�شي 
من  موقفها  يف  الـــتـــوازن  عـــدم  املــتــحــدة 
واأن  اليمن،  يف  الــدويل  القانون  انتهاكات 
بالإدانة  ر�شمية  بيانات  با�شتمرار  ت�شدر 
البالد  ت�شهد  اأو  مدنيون  ُيقتل  عندما 
تدمريًا يف البنية التحتية املدنية على يد 

اأي طرف يف النزاع.
�شور عن معاناة اليمنيني املريرة

اأكرث من ن�شف  اإغالق  ت�شببت احلرب يف 
اأو ت�شغيلها جزئيا، وهو  املن�شاآت ال�شحية 
15 مليون �شخ�ص من  اأدى اإىل حرمان  ما 
اإمكانية احل�شول على الرعاية ال�شحية.

الطرقات  ويف  منازلهم  يف  اأنا�شا  وهناك 
ممددين على الأر�ص وعلى الأ�شّرة وعليهم 

اأعرا�ص ت�شبه اأعرا�ص الكولريا.
الع�شر  يف  اليمن  اأن  مــن  الــرغــم  وعــلــى 
ت�شل  مل  فقريا،  بلدا  دائما  كان  احلديث 
ال�شوء  مــن  ــد  احل ــذا  ه اإىل  فيه  الأمــــور 

ملواطنيه.
درجات  يعانون  الــذي  اليمنيون  ويقدر 
بنحو  الغذائي  الأمــن  انعدام  من  �شديدة 

�شبعة ماليني �شخ�ص.
البالغ  اليمن  �شكان  اأرباع  ثالثة  ويعتمد 
عددهم 27 مليون ن�شمة على �شورة ما من 
الرغم  على  الإن�شانية،  امل�شاعدات  �شور 
ر�شمية  اأرقــام  اإىل  يحتاج  ل  املرء  اأن  من 
اإليه،  ذهبت  مكان  كل  ففي  ذلــك.  ملعرفة 

ب�شورة  ال�شوارع  يف  املت�شولني  طوابري  اأرى 
مل اأ�شهدها يف البالد من قبل.

حمافظة  يف  �ــشــيــارتــنــا  ــود  ــق ن وبــيــنــمــا 
مئات  مــن  الده�شة  انتابتني  احلــديــدة، 
النافذة  مــن  اقــرتبــوا  الــذيــن  املت�شولني 
كانت  طـــرق.  مــفــرتق  يف  توقفت  عندما 
اإحداهم امراأة م�شنة، كانت حتدق نحوي 

عرب زجاج النافذة.
عددهم  البالغ  اليمن  �شكان  اأرباع  ثالثة 
27 مليون �شخ�ص يعتمدون على �شورة ما 

من �شور امل�شاعدات الإن�شانية
يف  العاملني  رواتـــب  ــع  دف ــدم  ع وب�شبب 
ق�شة  فــاإن  �شنة،  من  لأكــرث  العام  القطاع 
تــ�ــشــبــه قــ�ــشــ�ــص ماليني  الــ�ــشــيــدة  ـــذه  ه
اليمنيني، بداية من موظفي اإ�شارات املرور 
حتى املعلمني، الذين انتهى بهم احلال اإىل 

الت�شول لإطعام اأنف�شهم واأطفالهم.
منذ  اليمن  على  املفرو�ص  احل�شار  واأدى 
عام 2015 من قبل التحالف الدويل الذي 
ح�ش�ص  من  احلد  اإىل  ال�شعودية  تقوده 
بها  امل�شموح  والوقود  وامل�شاعدات  الغذاء 

اإىل البالد اإىل درجة �شديدة.
البحر  عرب  ياأتي  الذي  القليل  القدر  اأما 
ُيجرى  حتى  اأ�شابيع  ي�شتغرق  ما  غالبا 
حمافظة  يف  الــرافــعــات  لأن  تــفــريــغــه 
املوانئ  اأكرث  اإحدى  كانت  التي  احلديدة، 
واأ�شبحت  ق�شفت،  قد  اليمن،  يف  ازدحاما 

اإما خارج اخلدمة اأو قيد الإ�شالح.
الأمريكية  احلكومة  تربعت  وعندما 

العاملى  الغذاء  لربنامج  جديدة  برافعات 
التابع لالأمم املتحدة، اأوقفها التحالف يف 

البحر ورف�ص دخولها.
املدير  التقيت  للحديدة،  زيارتي  واأثناء 
العاملي،  الأغــذيــة  لــربنــامــج  التنفيذي 
بزيارة  يقوم  كــان  الــذي  بي�شلي،  ديفيد 

تفقدية هناك.
الــغــذاء  يــكــون  اأن  "يتعني  يل:  وقـــال 
اأ�شلحة  ل  �ــشــالم  اأ�شلحة  واملــ�ــشــاعــدات 
"اإذا  ينتابه:  واحلــزن  واأ�ــشــاف  حرب"، 
مهامها،  تاأدية  الرافعات  تلك  ت�شتطع  مل 
ــال  ــف الأط ــن  م الآلف  مــئــات  ف�شيموت 

باليمن."
جعل  الــواردات،  انخفا�ص  اإىل  واإ�شافة 
للغاية،  مرتفعة  التوزيع  تكلفة  احل�شار 
ما اأدى اإىل ارتفاع اأ�شعار الأغذية الواردة 
العظمى  للغالبية  بالن�شبة  بدرجة كبرية 

من ال�شكان.
الإن�شانية  املــ�ــشــاعــدات  وكـــالت  حتى 
تــعــاين مــعــانــاة �ــشــديــدة يف متــويــل طرق 
الطائلة  الأمــوال  ب�شبب  وذلك  الت�شليم، 
من  بدل  النقل  و�شائل  على  تنفقها  التي 

املواد التموينية ذاتها.
وعلى الرغم من حجم الأزمة وخطورتها، 
جمعتها  الــتــي  الأمــــوال  حجم  يبلغ  مل 
منظمات غوث تابعة لالأمم املتحدة �شوى 
39 يف املئة من امل�شتهدف البالغ 2.9 مليار 

دولر.
ال�شحة  وزارة  تــقــول  ذلـــك،  غ�شون  يف 
التي  املناطق  يف  املطار  اإغالق  اإن  اليمنية 
العا�شمة  يف  املــتــمــردون  عليها  ي�شيطر 
اآلف   10 اأدى اإىل وفاة  اليمنية، �شنعاء، 
عالجها  ميكن  اأمرا�ص  جــراء  من  �شخ�ص 
ب�شبب �شعوبة �شفر املر�شى لتلقي العالج.

املفرو�ص  احل�شار  اإن  التحالف  ويقول 
واأنكر  اليمن،  اإىل  ال�شالح  تهريب  ملنع  هو 

ا�شتهداف املدنيني عمدا يف احلرب.
ال�شراع  واقع  ب�شبب  الدولة،  متتلك  ول 
هذه  مع  التعامل  على  القدرة  ال�شيا�شي، 

الكارثة الإن�شانية.
احلوثيني  اإعفاء  ذلك  يعني  ل  وبالطبع، 

وحلفائهم من م�شوؤولية املاأ�شاة يف البالد.
ــان  ــش ــ� ــوق الإن ــق ــت مــنــظــمــات ح ــم ــه وات
احلوثيني اأي�شا بالقتل اجلماعي للمدنيني، 
التي  التهم  وهي  احلرب،  قوانني  وانتهاك 
اإن  تقارير  وتــقــول  احلــوثــيــون.  ينفيها 
توزيع  عمليات  اأي�شا  اأعــاقــوا  املتمردين 

امل�شاعدات على الأر�ص.
وتتمثل ماأ�شاة الكولريا يف اأن املر�ص ميكن 
عالجه ب�شهولة اإل اأنه ي�شبح مميتا خالل 
يبعث  ما  اإن  عالجه.  ُيجَر  مل  ما  �شاعات 
يف  الإن�شانية  الكارثة  ب�شاأن  احلزن  على 

اليمن هو اأنها من �شنع الإن�شان كلية.
ميكن  كــان  راأيناهم  الذين  امل�شابني  كل 
املر�ص  بهذا  الإ�شابة  واإيــقــاف  عالجهم 
اإرادة  اإذا كانت ثمة  اأيام  متاما يف غ�شون 
املتقاتلة  الف�شائل  جانب  من  �شيا�شية، 

وموؤيديها يف اخلارج.
ا�شتمرار  حــالــة  يف  نف�شه،  الــوقــت  ويف 
الـــدولـــيـــة يف خـــذلن  ــيــة  ــومــا�ــش الــدبــل
الإن�شانية  اأو�شاعهم  ف�شتزداد  اليمنيني، 

�شوءا بدرجة ل ميكن ت�شورها.

يقّدم برنامج �الأغذية 
�لعاملي حاليًا م�صاعد�ت 

غذ�ئية �إىل نحو 12 مليون 
�صخ�س يف �ليمن، ومن �ملقرر 
�أن يجري م�صحًا جديدً� على 

م�صتوى �ليمن حول م�صتويات 
�نعد�م �الأمن �لغذ�ئي

ت�صببت �حلرب يف �إغالق 
�أكرث من ن�صف �ملن�صاآت 

�ل�صحية �أو ت�صغيلها جزئيا، 
وهو ما �أدى �إىل حرمان 15 

مليون �صخ�س من �إمكانية 
�حل�صول على �لرعاية 

�ل�صحية

جلنة الإنقاذ الدولية حمذرًة ال�سعودية والإمارات:
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ا�صتمرار النزاع يف اليمن �صيكلفكم 29 مليار دولر

حّذرت ''جلنة �الإنقاذ �لدولية'' )IRC( يف تقريٍر جديد �صدر �الثنني 2 دي�صمرب 2019، من �أن �لف�صل يف ��صتغالل �لفر�صة �لنادرة �حلالية الإحالل �صالم يف 
�ليمن قد يكلف �ملجتمع �لدويل 29 مليار دوالر )22 مليار جنيه �إ�صرتليني( يف هيئة م�صاعد�ت �إن�صانية �إ�صافية، �إذ� ��صتمرت �حلرب �الأهلية خلم�س �صنو�ت �أخرى. 

تقرير ن�صرته �صحيفة The Guardian �لربيطانية، �الثنني، يو�صح �أنه �إ�صافًة �إىل �أن ��صتمر�ر �حلرب من �ملحتمل �أن يطيل مدَة عجز �ليمن عن �لعودة �إىل 
م�صتويات نق�س �لغذ�ء قبل �الأزمة مبقد�ر 20 عامًا �أخرى، بالنظر �إىل �أن ظروف �ملجاعة ونق�س �لغذ�ء غالبًا ما �صتت�صاعد يف حال ��صتمر�ر �ل�صر�ع.



حلفاية اتهم �صرار بـال�صرقة و"التخالط" للوفاق..
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العاي�ص. �ص  عبد الهادي. ب 

عبد الهادي. ب 

التابعة  الإن�شباط  جلنة  عاقبت 
�شطيف  وفـــاق  املــحــرتفــة  لــلــرابــطــة 
بخو�ص لقاء واحد دون جمهور ب�شبب 
من  والر�شق  النارية  الألــعــاب  رمــي 
طرف الأن�شار خالل املباراة ال�شابقة 
يعني  ما  وهو  ق�شنطينة  �شباب  اأمــام 
اأمام جمعة عني  اأن لقاء هذا ال�شبت 
�شيلعب   1945 08 ماي  مليلة مبلعب 
العقوبة  وهي  اجلمهور،  ح�شور  دون 
فيها  الطعن  يتم  اأن  املنتظر  من  التي 
عاقبت  كما  الوفاق،  اإدارة  طرف  من 
يف  بالإيقاف  منديل  املدافع  اللجنة 
لبطاقة  تلقيه  خلفية  على  لقاءين 
�شباب  ــاء  ــق ل نــهــايــة  بــعــد  حـــمـــراء 
على  اإحتجاجاته  اإثــر  ق�شنطينة 

احلكم غربال.
لل�شركة  ـــعـــام  ال املـــديـــر  واأطـــلـــق 
حلفاية  فــهــد  ــوفــاق  ــل ل ــتــجــاريــة  ال
الرئي�ص  حق  يف  خطرية  ت�شريحات 
�شرار  احلكيم  عبد  للوفاق  الأ�شبق 

حينما اإتهمه عالنية بالوقوف وراء 
حتيز احلكام �شد الوفاق يف اجلولت 
اأن  ال�شدد  هــذا  يف  قائال  الفارطة 
�شرار ي�شرتي احلكام من اأجل خ�شارة 
اإتهام  عن  ف�شال  للمباريات  الوفاق 
يتحمل  اأنــه  قائال  بال�شرقة  �شرار 
الت�شريح  هذا  يف  كاملة  م�شوؤوليته 
ــــذي جـــرى اأمـــــام جمــمــوعــة من  ال
الأن�شار الغا�شبني بعد تراجع نتائج 
الوفاق يف اجلولت الفارطة، واأ�شاف 
حلفاية اأنه ترك اأ�شغاله ملدة فاقت 
04 اأ�شهر من اأجل الوفاق الذي كان 
اأزمة كبرية منذ ال�شائفة  يعاين من 

ال�شابق  الرئي�ص  ورف�ص  الفارطة، 
للوفاق �شرار الرد على هذه الإتهامات 
الأدلة  بتقدمي  حلفاية  من  مطالبا 
الرابطة  اأي�شا  ومطالبا  كالمه  عن 
الت�شريحات،  هــذه  يف  حتقيق  بفتح 
الفاعلة  الأطــراف  بع�ص  قامت  فيما 
ال�شلح  الوفاق مبحاولة عقد  بيت  يف 
اأجل  من  الأمــ�ــص  نهار  الطرفني  بني 
قدم  اأن  بعد  ل�شيما  الوفاق  م�شلحة 
ت�شريحاته  على  اإعتذاراته  حلفاية 
ح�شب  غ�شب  حلظة  يف  كانت  التي 
تنازل  نحو  الأمــور  ت�شري  فيما  قوله، 
�شرار عن ال�شكوى التي قرر رفعها �شد 

حلفاية. 
ملباراة  ــوفــاق  ال حتــ�ــشــريات  وت�شري 
حيث  عــاديــة  ظـــروف  يف  اجلمعية 
عودة  املباراة  تعرف  اأن  املنتظر  من 
اإ�شتنفاذه  بعد  بوقلمونة  املهاجم 
للعقوبة التي كانت م�شلطة عليه من 

جلنة الإن�شباط اإ�شافة اإىل الالعب 
اإ�شحاق  الأوا�ــشــط  ل�شنف  الـــدويل 
اللقاءين  عــن  ــاب  غ الـــذي  بو�شوف 
اإ�شافة  عــودتــه  وت�شكل  ال�شابقني 
لإمكانياته  بالنظر  للوفاق  حقيقية 
خالل  عليها  بــرهــن  والــتــي  الكبرية 

املباريات ال�شابقة للوفاق.
خزينة  ت�شتفيد  اأن  املنتظر  ومــن 
من  اجلــاري  الأ�شبوع  خــالل  الــوفــاق 
�شنتيم  مليار   19 يناهز  مايل  غالف 
�شنتيم  ماليري   07 مبلغ  متثل  والتي 
�شطيف  بلدية  طــرف  مــن  ممنوحة 
من  ممنوح  �شنتيم  مليار  اإىل  اإ�شافة 
ف�شال  والريا�شة  ال�شباب  مديرية 
طرف  مــن  منحه  مت  ــر  اأخ مليار  عــن 
احل�شول  مــع  "�شوناطراك"  �شركة 
07 ماليري اأخرى ممنوحة من طرف 
اإطار  يف  الكبرية  عني  اإ�شمنت  �شركة 
ال�شاعات  خالل  املربم  الرعاية  عقد 

الفارطة.

كاأ�ص  مناف�شة  مــن  القــ�ــشــاء  بعد 
الفجوج  ن�شر  يــد  على  اجلمهورية 
ـــذي اكـــد انـــه عقدة  هـــذا الخـــري ال
ــــاد تــبــ�ــشــة، لــيــخــرج الحتـــاد  لحت
هذا  جاء  الكاأ�ص  مناف�شة  من  مبكرا 
يف  حــدث  ملا  متاما  معاك�شا  الق�شاء 
الحتاد  كان  اين  الخــرية  ال�شنوات 
يتفرغ  وبهذا  الأدوار،  لأبعد  ي�شل 
للبطولة ويوجهون  ا�شبال بوعرعارة 
الرئي�شي  هــدفــهــم  عــلــى  تــركــيــزهــم 
�شمن  مركز  واحتالل  البطولة  وهو 
يف  ال�شعود  حتقق  الــتــي  املجموعة 
ال�شتة  جمموعة  وهي  املو�شم  نهاية 
�شمنها  التواجد  بات  والتي  الأوائــل 
من  تب�شة  مدينة  يف  جماهريا  مطلبا 

قبل متتبعي الفريق وع�شاقه.

 بوعرعارة يوؤكد على النقاط الثالث 
اأمام احلراكتة

الــتــي تالقها  الــهــزميــة  وبــعــد  هـــذا 
ا�شتقرار  زعــزعــت  والــتــي  الــكــنــاري 
ال�شك  وادخـــلـــت  ــا  م نــوعــا  الــفــريــق 
ادارة  ـــدث  حت ــني،  ــب ــالع ال لــنــفــو�ــص 
وطالبت  الفني  الطاقم  مع  الفريق 
�شرورة  على  اكــدت  كما  بتف�شريات، 
�شفحة  ــي  وط الهزمية  ــذه  ه جتـــاوز 
الكاأ�ص، والتح�شري اجليد للقاء القادم 
الكامل يف  بالزاد  الظفر  والعمل على 

املقابلة القادمة من عمر البطولة.
وبدوره املدرب حليم بوعرعارة اكد 
اللهجة معهم كما  على لعبيه و�شدد 
النقاط  اقتنا�ص  �شرورة  على  حثهم 
وكذا  الأنــ�ــشــار  مــع  للت�شالح  الــثــالث 

ــن جديد  اعــــادة اكــتــ�ــشــاب الــثــقــة م
وموا�شلة  النت�شارات  ل�شكة  والعودة 
الرتتيب،  مقدمة  فرق  نحو  الزحف 
الذين  الالعبون  معه  جتاوب  ما  وهو 
مــن خالل  الــتــدارك  ابـــدوا رغبة يف 

البطولة.
نيوز  الأورا�ـــــص  علمته  مــا  وح�شب 
ـــن الــطــاقــم  ـــن مـــ�ـــشـــدر  مـــقـــرب م م
التي  التدريبات  ح�شب  وكــذا  الفني 
اأم�ص  اأول  �شبيحة  الحتــاد  اجراها 
بع�ص  يف  يفكر  الفني  الطاقم  فــاأن 
الأ�شا�شية،  الت�شكيلة  على  التغريات 
التي خا�شت مقابلة الكاأ�ص �شد ن�شر 
الفجوج والتي خا�شت اي�شا اآخر لقاء 

من عمر البطولة �شد ت�شامن �شوف.

البطولة  اخلمي�ص،  غد  �شبيحة  تنطلق، 
يف  والتحمل  الــقــوة  ل�شباقات  الوطنية 
على  ا�شرفت  والــتــي  الفرو�شية،  ريا�شة 
تنظيمها رابطة باتنة الولئية للفرو�شية، 
لعا�شمة  الوطنية  التظاهرة  هــذه  لتعود 
�شنة   31 ــدة  مل دام  غــيــاب  بعد  الأورا�ـــــص 
للفرو�شية،  رهيبا  تراجعا  �شهدت  كاملة، 
بهذه  املهتمون  باتنة  وليــة  �شبان  لريفع 
التحدي  عليها  ــقــائــمــون  وال الــريــا�ــشــة 
للولية  الريا�شي  العر�ص  هــذا  ويعيدون 
عا�شمة  وت�شريف  اجناحه  يف  منهم  امــال 

الأورا�ص باتنة.
الر�شمية  النــطــالقــة  ــتــكــون  و�ــش هـــذا 

ببلدية  التاريخية  ليكا  مبزرعة  للبطولة 
التظاهرة  لإعطاء  باتنة،  وليــة  جرمة 
الرئي�ص  رئــيــ�ــص  ح�شب  تــاريــخــيــا  بــعــدا 
ليتوا�شل  اإيدير،  حممد  الولئية  الرابطة 
بعرو�ص  الوطنية،  البطولة  برنامج  بعدها 
كلم   40 م�شافات  على  و�شباقات  متنوعة، 
لتختتم  فنية  عــرو�ــص  ثــم  كــلــم،  و60   ،

البطولة ب�شباق الـ80 كلم.
على  القائمون  يــاأمــل  ـــرى،  اأخ جهة  ومــن 
مواطني  كــل  مــن  الــبــطــولــة  هـــذه  تنظيم 
القوي  التوافد  باتنة  ـــص  الأورا� عا�شمة 
لجناح هذا العر�ص الذي غاب عن الولية 

لأزيد من 3 عقود من الزمن.

�شلطتها  التي  للعقوبة  الربج  اأهلي  اإدارة  تفاجاأت 
دون  واحــد  بلقاء  الفريق  على  الإن�شباط  جلنة 
ح�شور اجلمهور ب�شبب ت�شرفات الأن�شار يف مقابلة 
ما  اأن  الأهلي  م�شريو  راأى  حيث  داي،  ح�شني  ن�شر 
ت�شليط  ي�شتحق  يكن  مل  املــبــاراة  هــذه  يف  ح�شل 
عقوبة "الويكلو" يف حق الفريق الذي �شيحرم من 
البطولة  من  ال14  اجلولة  مباراة  خالل  جمهوره 
الأهلي تقدمي  اإدارة  القبائل، وقررت  �شبيبة  اأمام 
عن  م�شورة  بت�شجيالت  مرفوقا  العقوبة  يف  طعن 
الق�شية  يف  الف�شل  يتم  اأن  على  الن�شرية  مباراة 
واملقرر  الإن�شباط  للجنة  القادم  الإجتماع  خالل 

يوم الإثنني املقبل 

ال�شبت  هذا  ملباراة  الأهلي  حت�شريات  وتتوا�شل 
اأمام اإحتاد ب�شكرة يف غياب املدرب الفرن�شي فرانك 
دوما الذي غادر نحو خارج الوطن ومنح الالعبني 
راحة ملدة يومني، وهو الأمر الذي اأثار الت�شاوؤلت 
لن يكون  الفرن�شي  التقني  اأن  الأن�شار خا�شة  لدى 
باب  فتح  مــا  ــو  وه ال�شبت  ــذا  ه لــقــاء  يف  حــا�ــشــرا 
تدريب  اإىل  دوما  عودة  عدم  بخ�شو�ص  ال�شائعات 
الأهلي ل�شيما يف ظل العالقة املتوترة بينه وبني 
الإدارة الربايجية التي مل تكن را�شية عن خيارات 
امل�شاعدان  واأ�شرف  ــرية،  الأخ املباريات  يف  املــدرب 
اإدارة  اأكدت  فيما  التدريبات،  على  وم�شعودي  بدار 

الأهلي اأن مغادرة دوما كانت برتخي�ص م�شبق. 

لقاء ال�صام دون جمهور وحرب �لت�صريحات 
تندلع جمدد� بني حلفاية و�صر�ر 

�لكناري يطوي �صفحة �لكاأ�س ويتفرغ للبطولة 
مو�جهة �صبيبة �لقبائل "ويكلو" 
وغياب دوما يطرح �لت�صاوؤالت 

باتنة حتت�صن �لبطولة �لوطنية ل�صباقات 
�لقوة و�لتحمل بعد 31 �صنة من �لغياب

وفاق �سطيف

�إحتاد تب�سة �أهلي برج بوعريريج 

اأمري.ج

�لفرو�سية 



تتوا�شل حت�شريات فريق مولودية باتنة 
بامل�شت�شيف  يجمعه  والذي  القادم  للقاء 
�شباب قاي�ص، ام�شية يوم اخلمي�ص املقبل 
مبلعب 8 ماي 1945 بقاي�ص، وبعد التاأهل 
واقتطاع  اجلمهورية   كاأ�ص  مناف�شة  يف 
تاأ�شرية التواجد يف الدور الـ32 من عمر 
لعبي  معنويات  زادت  الكاأ�ص  مناف�شة 
املولودية الذين دخلوا �شكة النت�شارات 
منذ عدة جولت ما جعل املران يجرى يف 

اجواء جيدة ومبعنويات يف ال�شماء.
وبالرغم من ان املياه عادت اىل جماريها 
يف البيت الورا�شي الأبي�ص وال�شود اإل 
ان هاج�ص الغيابات يوؤرق الطاقم الفني 
الذي يقوده �شمري حوحو وم�شاعده مراد 
ال�شتئناف  احل�شة  عرفت  حيث  كيال، 
الأ�شماء،  بع�ص  غياب  الأول  ام�ص  يوم 
ت�شييع  يوا�شل  الـــذي  كــنــون  �ــشــورة  يف 
ح�شة ال�شتئناف يف كل مرة، كما قاطع 
التدريبات  بلقا�شم  بــن  حكيم  الــالعــب 
ب�شبب العالقة املتوترة بينه وبني املدرب 
اللعب  اكتفاء  اىل  ا�شافة  حوحو،  �شمري 
املدين  بالزي  احل�شة  بح�شور  مزهودي 

يتعافىة  مل  التي  ال�شابة  ب�شبب  وهذا 
منها حتى الآن.

ــل من  هـــذا و�ــشــهــدت احلــ�ــشــة عـــودة ك
والظهري  اأميــن  لو�شيف  امليدان  متو�شط 
الالعبان  اكــتــفــى  ايـــن  عــيــاد  ــر  ــش ــ� الأي
مع  يندجما  ومل  انــفــراد  على  بالرك�ص 
املجموعة بعد، لتبقى م�شاركتهما ام�شية 
الغد جد م�شتبعدة، نظرا لعدم تعافيهما 

من ال�شابة ب�شفة نهائية.

الفريق  ادارة  �شوت  اآخــر،  �شعيد  وعلى 
حقق  والتي  جيجل  �شباب  مباراة  منحة 
فيها رفقاء امني زير فوزا عري�شا، لت�شارع 
الالعبني  لت�شليم  زيــداين  م�شعود  ادارة 
بت�شوية  وعـــدت  كما  املــالــيــة،  منحتهم 
مــنــحــة الــفــوز يف مــقــابــلــة احتــــاد عني 
البي�شاء، يف اقرب الآجال وهذا لتحفيز 
الالعبني ورمي الكرة يف مرماهم لتحقيق 

املزيد من النتائج اليجابية.

خيبة  التالغمة  نادي  ت�شكيلة  جتاوزت 
فريق  اأمام  الكاأ�ص  مناف�شة  من  الإق�شاء 
تركيز  بــات  حيث  مو�شى  فيالج  �شباب 
الفريق من�شبا على املباراة القادمة اأمام 
مباريات  قمة  يف  ق�شنطينة  مولودية 
الثاين،  الهواة  بطولة  من  الـ13  اجلولة 
وهي املباراة التي �شتعرف ح�شورا قيا�شيا 
من طرف اأن�شار الفريق مما جعل الطاقم 

يف  النف�شي  اجلــانــب  على  يــركــز  الفني 
حت�شريات هذا الأ�شبوع من اأجل تخفيف 
تتمكن  حــتــى  الــالعــبــني  عــلــى  ال�شغط 
يف  املعتاد  بالوجه  الظهور  من  الت�شكيلة 

هذه املباراة.
نــادي  اإدارة  طالبت  اأخـــر  جــانــب  ــن  وم
من  بو�شياف  توفيق  برئا�شة  التالغمة 
تعيني  �ــشــرورة  الــهــواة  رابطة  م�شوؤويل 

اخلمي�ص  هذا  مباراة  لإدارة  نزيه  حكم 
اأمام مولودية ق�شنطينة بالنظر لطابعها 
اخلا�ص خا�شة اأن اأ�شبال املدرب زمامطة 
خالل  احلــكــام  لتحيز  عــر�ــشــة  كــانــوا 
اجلولت الفارطة وحتى يف لقاء الكاأ�ص 
حظ  ح�شن  ومـــن  مــو�ــشــى،  فــيــالج  اأمــــام 
اأي لعب  اأنه مل يخ�شر خدمات  الفريق 

رغم ما ح�شل يف اللقاء ال�شابق. 
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العاي�ص.�ص 

بدري.ع

�إحتاد ب�سكرة 

�شرعت ت�شكيلة اإحتاد ب�شكرة نهار الأم�ص 
اجلولة  ملــبــاراة  اجلــديــة  حت�شرياتها  يف 
ال�شبت  هذا  واملقررة  البطولة  من  ال13 
مرتفعة  مبــعــنــويــات  ـــربج  ال ــي  ــل اأه اأمــــام 
بنتيجة  العودة  يف  الت�شكيلة  جناح  بعد 
اإيجابية من وهران اأمام املولودية املحلية 
العادة  غــري  وعلى  الــفــارطــة،  اجلــولــة  يف 
�شبه  بتعداد  الإحتـــاد  حت�شريات  جــرت 
الرئي�ص  اإدارة  جنــاح  بعد  ــذا  وه مكتمل 
املالية  امل�شتحقات  ملف  طي  يف  عي�شى  بن 

لالعبني. 
خدمات  اإىل  الإحتـــاد  ت�شكيلة  وتفتقد 
مباراة  خــالل  قويدر  بن  اأ�شامة  الالعب 
خالل  لك�شر  تعر�شه  ب�شبب  وهذا  الأهلي 
حيث  احلــمــراوة  اأمـــام  ال�شابقة  املــبــاراة 
تقارب  ملدة  املناف�شة  عن  الالعب  �شيغيب 

اإىل  ــه  ــودت ع تــكــون  اأن  عــلــى  الــ�ــشــهــريــن 
القادم  فيفري  �شهر  بداية  مع  املناف�شة 
وهو الأمر الذي اأثار ح�شرة الطاقم الفني 
يف  الالعب  قدمه  الذي  للمردود  بالنظر 

اللقاءات ال�شابقة 
العار�شة  عــن  الأول  ــوؤول  املــ�ــش واأ�ــشــاد 
بالظروف  لكناوي  نذير  لالإحتاد  الفنية 
التي جتري فيها حت�شريات الفريق موؤكدا 
خالل  للنادي  الرئي�شي  الهدف  اأن  على 
اأجل  من  الفوز  حتقيق  هو  الــربج  مباراة 
التقدم اأكرث يف الرتتيب وهذا على الرغم 
من غياب اجلمهور عن هذه املباراة ب�شبب 
العقوبة امل�شلطة على الإحتاد، ومن جانب 
اأخر تبذل اإدارة الرئي�ص بن عي�شى جهودا 
كبرية من اأجل �شرف منحة التعادل املحقق 
الأهلي  مــبــاراة  قبل  احلــمــراوة  لقاء  يف 
وهذا من اأجل حتفيز الالعبني، كما تبقى 
اجلهود متوا�شلة اأي�شا من اأجل البحث عن 
يعاين  التي  اخلانقة  املالية  لالأزمة  حلول 

منها الفريق منذ بداية املو�شم اجلاري.

لكناوي ي�صر على نقاط �لربج وبن قويدر يغيب ل�صهرين كاملني 

بدري.ع

مولودية �لعلمة

بدري.ع

العلمة  مولودية  اإدارة  تفاو�شت 
املدرب  مع  الفارطة  ال�شاعات  خالل 
كان  الـــذي  الــبــقــري  �شعد  املــ�ــشــري 
ال�شاوية  اإحتاد  تدريب  على  ي�شرف 
اأن  اإل  املــو�ــشــم  هــــذا  بـــدايـــة  مـــع 
ت�شل  مل  الطرفني  بــني  املفاو�شات 
اإختالف  ظــل  يف  نهائي  اإتــفــاق  اإىل 
ــرة  الأج بخ�شو�ص  النظر  وجــهــات 
مل  الــذي  امل�شري  للمدرب  ال�شهرية 
الفريق  منا�شري  بني  الإجماع  يلق 
مع  التعاقد  ب�شرورة  طالبوا  الذين 
امل�شتوى،  هذا  يف  خربة  ميلك  مدرب 
مقرتح  املولودية  اإدارة  رف�شت  كما 
�شبع  م�شطفى  املـــدرب  مــع  التعاقد 
وهذا يف وقت تبقى املفاو�شات جارية 
الإ�شراف  اأجــل  من  اأ�شماء  عــدة  مع 
خالل  للفريق  الفنية  العار�شة  على 

ما تبقى من املو�شم اجلاري.
املدرب  خدمات  على  الإبقاء  وتقرر 
راأ�ص  على  بلهو�شات  خليفة  املوؤقت 
على  لــالإ�ــشــراف  الفنية  الــعــار�ــشــة 
تاأخر  ظــل  يف  بجاية  �شبيبة  لقاء 
اأن الإدارة  اإل  تعيني املدرب اجلديد 

بلهو�شات  مهمة  اأن  اأكــدت  العلمية 
تعيني  غاية  اإىل  فقط  موؤقتة  تبقى 
ــذا يف ظــل عدم  املـــدرب اجلــديــد وه
قيادة  على  بقدرته  امل�شريين  اإقتناع 
الــفــريــق مبــفــرده فــيــمــا تــبــقــى من 

مباريات املو�شم اجلاري. 
اإدارة  �ــشــارعــت  ـــر  اأخ جــانــب  ومـــن 
رئــيــ�ــص جمل�ص  بــقــيــادة  املــولــوديــة 
املوؤقت  والرئي�ص  كراو�شي  الإدارة 
لالإجتماع  بوترعة  الهاوي  للنادي 
رف�شهم  بعد  وهــذا  الفريق  بالعبي 
ومقاطعتهم  التدريبات  اإىل  العودة 
ــث مت  ــي ــني، ح ــت ــي ــب ــدري حلــ�ــشــتــني ت
يق�شي  لإتــفــاق  ب�شعوبة  التو�شل 
اأجـــــواء  اإىل  الــتــ�ــشــكــيــلــة  بـــعـــودة 
الأم�ص  نهار  من  بداية  التدريبات 
على اأن يتم �شب جزء من امل�شتحقات 
ال�شاعات  خـــالل  لــالعــبــني  املــالــيــة 
بعد  الإدارة  حتــرك  وجــاء  املقبلة، 
الالعبني  مــقــاطــعــة  مـــن  تــخــوفــهــا 
للمباراة الهامة التي تنتظر الفريق 

يوم ال�شبت اأمام �شبيبة بجاية. 

�ملفاو�صات مع �لبقري تف�صل و�الإد�رة 
ُتقنع �لالعبني بوقف �الإ�صر�ب

مولودية باتنة 

اأمري.ج

�لبوبية حت�صر ملوقعة قاي�س وكرثة �لغيابات توؤرق �لطاقم �لفني

نادي �لتالغمة

جنم متو�سة 

ين�شط  الــذي  متو�شة  جنم  فريق  مير 
للرابطة  ال�شريف  الق�شم  بطولة  يف 
�شعبة  بــظــروف  بخن�شلة  الــولئــيــة 
غياب  وكــذا  املالية  ال�شائقة  جــراء 
امللعب،خا�شة وان امللعب البلدي الوحيد 
غري موؤهل من قبل جلنة تاأهيل املالعب 
لغياب ال�شروط القانونية لربجمة فيه 
متاعب  زاد  ما  وهو  الر�شمية  املباريات 
خارج  اأ�شبوع  كل  يف  التنقل  يف  الفريق 
دياره وهو ما حتدث عنه كثريا الرئي�ص 
فرحات �شعبان الذي هدد يف كم من مرة 
الرغم  على  املناف�شة  من  بالن�شحاب 
الولئية  البطولة  اأن  يعلم  واجلميع 
اأكرث  اأو  املا�شيني  املو�شمني  يف  عرفت 
الن�شحاب من املناف�شة، وكذلك ق�شية 
م�شكل املالعب معظم الفرق اخلن�شلية 
يوؤرق  ما  وهو  لئقة  مالعب  لها  لي�شت 

اأن  الرغم  على  الفرق  روؤ�ــشــاء  جميع 
فرق  كــل  ــد  وع نوي�شر  كــمــال  ـــوايل  ال
ا�شطناعي  مع�شو�شب  مبلعب  الولية 
ال�شاعة كل الفرق وكما  اإىل حد  لكنه 
�شلف ذكره تعاين من هذا اجلانب وهو 
ما اأرغم بع�ص الفرق مل ت�شارك واأعلنت 

ان�شحابها قبل بداية املو�شم.
نا�شد  متو�شة  جنم  رئي�ص  جهته  ومن 
الإ�شراع  الولية  على  الأول  امل�شوؤول 
بالع�شب  بتغطيتها  املالعب  تهيئة  يف 
كما  املعاناة،  من  لالنتهاء  ال�شطناعي 
متو�شة  بلدية  رئي�ص  اإىل  ر�شالة  وجه 
وتقدمي  الفريق  جانب  اإىل  بالوقوف 
له الدعم الالزم من اأجل اإكمال املو�شم 
وعلى ح�شبه يف اأي حلظة فريقه �شيعلن 
لال�شت�شالم  البي�شاء  الــرايــة  ويــرفــع 

والن�شحاب من البطولة.

معاناة �لنجم تتو��صل و�لرئي�س فرحات 
ينا�صد �ل�صلطات �لوقوف مع �لفريق

بو�صياف يطالب بتحكيم نزيه يف مقابلة �ملوك
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الطبية  اجلـــنـــة  اإ�ـــشـــتـــدعـــت 
لكرة  اجلــزائــريــة  ــالإحتــاديــة  ل
القدم لعب مولودية ق�شنطينة 
اأني�ص كرار من اأجل املثول اأمامها 
وهذا بعد اأن جاءت نتائج فح�ص 
املن�شطات التي خ�شع لها الالعب 
اإيجابية وهو ما جعل املعني مهددا 
حد  اإىل  ت�شل  قا�شية  بقوبة 
الريا�شي  الن�شاط  عن  توقيفه 
الوقت  يف  وهـــذا  طــويــلــة،  ملـــدة 
الذي دافع فيه الالعب عن نف�شه 
تاأكيده  خــالل  من  اللجنة  ــام  اأم
ــاول هذه  عــلــى عـــدم تــعــمــده تــن

بكونها  واجلهل  املحظورة  ــواد  امل
حيث  الريا�شيني  على  ممنوعة 
مت  بالزكام  خا�شة  اأدوية  تناول 
و�شفها من طرف طبيب خمت�ص، 
الفاف  تك�شف  اأن  املنتظر  ومــن 
خالل ال�شاعات املقبلة عن حجم 

العقوبة امل�شلطة على كرار.
املــولــوديــة  ت�شكيلة  وتــوا�ــشــل 
مرتفعة  مبعنويات  حت�شرياتها 
ــذا  ــغــايــة حتــ�ــشــبــا ملـــبـــاراة ه لــل
اخلمي�ص التي ينزل فيها الفريق 
التالغمة،  نــــادي  عــلــى  �شيفا 
بع�ص  عودة  املباراة  تعرف  حيث 

اللقاء  عن  غابت  التي  العنا�شر 
ومن  قرماطي،  �شورة  يف  ال�شابق 
جانب اأخر قررت اإدارة املولودية 
تخ�شي�ص منحة مغرية لالعبني 
من اأجل العودة بنقاط الفوز من 
تنقلهم اإىل التالغمة وهذا بغية 
الرتتيب،  ريـــادة  على  احلــفــاظ 
حيث من املرجح اأن تفوق املنحة 
اأن  08 ماليني �شنتيم، علما  مبلغ 
اأي  تخ�ش�ص  مل  الفريق  اإدارة 
منحة بعد التاأهل يف لقاء الكاأ�ص 

اأمام �شبيبة �شكيكدة. 

التابعة  املناف�شة  تنظيم  جلنة  قررت 
جنم  معاقبة  اجلهوية  عنابة  لرابطة 
العقلة بخ�شم 3 نقاط من ر�شيده على 
كانت  التي  املقابلة  عن  غيابه  خلفية 
من املزمع اأن جتمعه بحمراء عنابة يف 
اإطار اجلولة ال�شاد�شة لبطولة اجلهوي 
اجلهوية،  عنابة  رابــطــة  مــن  الأول 
متكن  عــدم  ب�شبب  الغياب  هــذا  وجــاء 
عنابة  مدينة  اإىل  التنقل  من  النجم 
يتخبط  التي  العوي�شة  امل�شاكل  ب�شبب 
فيها والتي دفعت بطاقمه الإداري اإىل 
هذا  اجلماعية،  بال�شتقالة  التلويح 
خ�شارة  باعتماد  اأرفــق  والــذي  لقرار 
تلك املواجهة على الب�شاط وكذا فر�ص 
غرامة مالية على النادي بقيمة مليون 
ثاين  العقلة  جنــم  مــن  جعل  �شنتيمم 
�شحية للمادة 62 يف جهوي عنابة هذا 

املو�شم بعد جنم القالة.
يجدر الذكر ان جنم العقلة وبالرغم 
وو�شع  انه  ال  يعانيها  التي  الزمة  من 
التي  املتتالية  الهزائم   ل�شل�شلة  حدا 

منذ  له  انت�شار  اأول  باإحرازه  لحقته 
الداربي  يف  ذلك  وكــان  املو�شم  انطالق 
الونزة  اأوملــبــي  بال�شيف  جمعه  الــذي 
بالتخل�ص  للنجم  ي�شفع  مل  الفوز  لكن 
قد  كان  واأنــه  �شيما  الأخــري  ال�شف  من 
من  الــنــقــاط  خ�شم  لعقوبة  تــعــر�ــص  

ا�شتنفاذ  الر�شيد الأمر الذي مكنه من 
ذلك  ظل  ويف  ال�شالب  الر�شيد  عقوبة 
 12 املرتب  يحتل  الونزة  اأوملبي  يكون 
احتــاد  مــن  كــل  مــع  يتقا�شمه  والــــذي 
 4 باخلري ومولودية عني عالم بر�شيد 

نقاط.

فوزا  �شكرة  بــازر  م�شتقبل  حقق 
عري�شا على ح�شاب مولودية �شوق 
مقابل  دون  كاملة  برباعية  نعمان 
يف لقاء اجلولة العا�شرة من بطولة 
ق�شنطينة  لرابطة  الثاين  اجلهوي 
وهو  البالعة  مبلعب  جرى  والــذي 
من  "الفر�شان"  مكن  ــذي  ال الــفــوز 
الرتتيب  و�ــشــافــة  اإىل  الإرتـــقـــاء 
وبفارق 03 نقاط فقط عن املت�شدر 
اأن  علما  بــوزيــان،  حامة  مولودية 
اجلولة  يف  معنيا  �شيكون  الفريق 
�شباب  ملواجهة  بالتنقل  القادمة 
و�شجل  ال�شبت،  يــوم  الكبرية  عني 
عودة  فوؤاد  الهرو�ص  املدرب  اأ�شبال 
متوا�شعة  اإنــطــالقــة  بــعــد  قــويــة 
البطولة  من  الأوىل  اجلــولت  يف 
اأهدر  حيث  الــديــار  داخــل  خا�شة 

الفريق 7 نقاط كاملة حلد الأن.
عــدة  دام  اإنــتــظــار  طـــول  ــد  ــع وب
الفريق  خزينة  اإ�شتفادت  اأ�شهر 
طرف  مــن  املمنوحة  الإعــانــة  مــن 
التي  البلدية وهي الإعانة  م�شالح 
م�شباح  توفيق  الفريق  رئي�ص  قرر 

تخ�شي�شها لت�شوية الديون العالقة 
اإرتفعت  والتي  النادي  عاتق  على 
ب�شكل كبري ب�شبب اإ�شتقبال الفريق 
ف�شال  �شكرة  بازر  ملعب  عن  بعيدا 
الالعبني  م�شتحقات  ت�شوية  عن 
موا�شلة  على  حتفيزهم  اأجــل  من 
ال�شعود  ورقة  لعب  على  التناف�ص 
هذا املو�شم خا�شة اأن الدعم املايل 
الأكــرب  يعترب  البلدة  من  املمنوح 

منذ عدة �شنوات. 

كر�ر مهدد بعقوبة قا�صية ب�صبب تناول �ملن�صطات 

�لنجم يخ�صر نقاط حمر�ء عنابة على �لب�صاط 
ويحقق �ول �نت�صار له �صد �لونزة 

عودة قوية و�لبلدية متنح �أكرب �إعانة منذ �صنو�ت

مولودية ق�سنطينة

جنم �لعقلة

م�ستقبل بازر �سكرة 

يعي�ص م�شوؤولو الرابطة املحرتفة حتت 
وهذا  اأ�شابيع  عــدة  منذ  �شديد  �شغط 
ب�شبب العالقة املت�شنجة مع الإحتادية 
وكذا  )الفاف(  القدم  لكرة  اجلزائرية 
حتكم  عــدم  نتيجة  الأنــديــة  روؤ�ــشــاء 
الرابطة يف الربجمة منذ بداية املو�شم 
نف�شها  الرابطة  وجــدت  حيث  ــاري  اجل
العديد  تاأجيل  نتيجة  حــرج  و�شع  يف 
اأن يتم برجمتها حلد  من املقابالت دون 
الأن )بارادو ميلك 03 لقاءات متاأخرة( 
مرحلة  ختام  من  قليلة  اأيام  قبل  وهذا 

الذهاب.
ال�شراع  فجرت  التي  الق�شايا  بني  ومن 
بني الرابطة والفاف هي ق�شية الداربي 
بعد  والإحتــاد  املولودية  بني  العا�شمي 
مما  الداربي  تاأجيل  يف  الرابطة  تعنت 
من  املــواجــهــة  نــقــاط  خ�شم  يف  ت�شبب 
الإحتاد، الذي قام باللجوء اإىل املحكمة 
الق�شية،  يف  النظر  اأجل  من  الريا�شية 
ليقوم رئي�ص الفاف بتوجيه ت�شريحات 
اإنتقد فيها ت�شرف الرابطة واأعطى احلق 
لالإحتاد فيما يتعلق بطلب التاأجيل، وهو 
الرابطة  م�شداقية  جعل  الــذي  الأمــر 
قرار  �شدور  حال  يف  خا�شة  املحك  على 
يف �شالح اإحتاد العا�شمة من اأجل اإعادة 

برجمة الداربي من جديد.
ــث عن  ــدي ومـــن جــانــب اأخـــر عـــاد احل
من  العديد  منح  بها  مت  التي  الطريق 

التحويالت  فرتة  يف  اإجازاتها  الأندية 
املنازعات  جلنة  قرارات  رغم  ال�شيفية 
من  احلــائــط  عر�ص  �شربها  مت  والــتــي 
ــرابــطــة املــحــرتفــة عــلــى حد  طـــرف ال
اإ�شتغربوا  الذين  الروؤ�شاء  بع�ص  تعبري 
تقم  ومل  مدانة  لأندية  الإجــازات  منح 
عك�ص  وهــذا  املالية  و�شعيتها  بت�شوية 
يعترب  ما  وهــو  الــفــارط  املو�شم  حم�شل 
كيل  مبثابة  الــروؤ�ــشــاء  هـــوؤلء  نظر  يف 

مبكيالني.

جتربة روؤ�ساء اأندية يف الرابطة فا�سلة 
للرابطة  احلــايل  املكتب  عهدة  خــالل 
اجلارية  ال�شنة  نهاية  مع  تنتهي  والتي 
روؤ�شاء  على  الإعتماد  جتربة  تكن  مل 
للرابطة  التنفيذي  املكتب  يف  الأندية 
التي  الإتــهــامــات  بدليل  وهــذا  ناجحة 
بخدمة  ــدوار  م الرابطة  رئي�ص  طالت 
ال�شلف،  اأوملبي  ال�شابق  فريقه  م�شالح 
ال�شابق  الــرئــيــ�ــص  ــع  م ذاتـــه  واحلــــال 
وهي  هـــرادة،  عرا�ص  العلمة  ملولودية 
تفكر  "الفاف"  جعلت  التي  الإتهامات 
الرابطة  من  الربجمة  �شحب  يف  جديا 
مديرية  وتن�شيب  املقبلة  الفرتة  خالل 
بالربجمة  تقوم  للفاف  تابعة  خا�شة 
الإن�شباطي  باجلانب  التكفل  وحــتــى 
�شالحيات  من  تبقى  ما  نــزع  وبالتايل 

الرابطة املحرتفة. 

�لر�بطة �ملحرتفة على �صفيح �صاخن..!
ب�صبب الربجمة والداربي العا�صمي والتحكيم..

فرفو�س ي�صقط يف قاملة ويفوت فر�صة 
�عتالء �ل�صد�رة 

لرابطة  الأول  اعتالء �شدارة ترتيب اجلهوي  العاتر من  بئر  يتمكن فريق فرفو�ص  مل 
يف  نظيفة  ثنائية  تلقيه  بعد  املو�شم  هذا  له  هزمية  اأول  �شجل  حيث  اجلهوية  عنابة 
هيلوبولي�ص من قاملة يف ح�شيلة متثل �شعف ما تلقاه الفرفو�ص من اأهداف طيلة اجلولت 
بعواقب  البولي�ص  قب�شة  يف  العاتر  بئر  �شقوط  بذلك  ليكون  البطولة  من  الأوىل  ال�شت 
وخيمة �شيما واأنها تزامنت مع تذوق مرارة الهزمية الأول مرة مع عد دم ا�شتغالل فر�شة 

اعتالء ال�شدارة والبقاء يف و�شافة الرتتيب.

فرفو�س بئر �لعاتر  

ع.ع

بدري.ع

عبا�شي.ع

عبد الهادي.ب



ال�شحف  �ــشــلــطــت 
ال�شوء  امــ�ــص،  الــ�ــشــادرة  الإ�شبانية 
على فوز الأرجنتيني ليونيل مي�شي جنم وقائد 
بر�شلونة بالكرة الذهبية كاأف�شل لعب يف العامل، من 
جملة "فران�ص فوتبول" يف العا�شمة الفرن�شية باري�ص.

 
وعنونت �شحيفة "ماركا": "للتاريخ".

الذهبية  بالكرة  يتوج  "مي�شي  واأ�ــشــافــت: 
دايك  فان  على  متفوًقا  تاريخه،  يف  ال�شاد�شة 
الذي حل ثانًيا، وكري�شتيانو رونالدو الثالث".
وتابعت: "ويلز متنع بيل من لعب الغولف خالل 

اليورو، واملنتخب يرى باأنه ل ميكن املُخاطرة ب�شحته".

"ال�شاد�شة  بعنوان:  ديبورتيفو"  "موندو  �شحيفة  وخرجت 
ملي�شي".

واأ�شافت: "مي�شي يح�شد الكرة الذهبية ال�شاد�شة يف تاريخه 
باإجناز غري م�شبوق، ويجمع بني جائزة الأف�شل واحلذاء الذهبي يف 

عام تاريخي".
وتابعت: "الأرجنتيني ك�شف بو�شوح: عالقتي مع بر�شلونة اأكرب من 

اأي عقود".

اأ�شطورة  لديها  القدم  "كرة  "�شبورت":  ل�شحيفة  الرئي�شية  ال�شفحة  على 
واحد فقط".

واأ�شافت: "اأ�شبح ليونيل مي�شي الالعب الوحيد يف التاريخ الذي توج بالكرة الذهبية 6 
مرات".

عقود،  اأي  يتجاوز  بر�شلونة  جتاه  �شعوري  �شرح:  "مي�شي  وتابعت: 
و�شرف يل وجودي هنا".

اإجناز مي�صي 
التاريخي 

يت�صدر اأغلفة 
ال�صحف 
الإ�صبانية

 ال�صحافة معـــــــــــــــــــــــر�ض
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مان�س�سرت  م��درب  غ��واردي��ول  بيب  يخطط  ل 
فرتة  يف  جدد  لعبني  مع  التعاقد  اإىل  �سيتي 
اإنه  ق��ال  لكنه  املقبل،  جنفي  يف  النتقالت 
نهاية  يف  الت�سكيلة  جتديد  النادي  على  يجب 

املو�سم اجلاري.
فين�سنت  للمدافع  ب��دي��ال  �سيتي  ي�سم  ومل 
كومباين يف نهاية املو�سم وفقد اإميريك لبورت 
اأمام غوارديول  فقط  ليتوفر  الإ�سابة  ب�سبب 
الدفاع  قلب  م��رك��ز  يف  الكبار  الالعبني  م��ن 

الثنائي جون �ستونز ونيكول�ص اأوتامنيدي.
وذكرت تقارير اأن �سيتي يرغب يف �سم كاجالر 
غوارديول  لكن  �سيتي  لي�سرت  مدافع  �سويونكو 
اأك����د اأن����ه ���س��ي��وا���س��ل ال��ث��ق��ة يف ال��ربازي��ل��ي 
 34 عمره  البالغ  الو�سط  لعب  فرناندينيو 

عاما الذي ي�سغل موؤخرا مركز قلب الدفاع
اأي  اأري��د  "ل  لل�سحفيني:  غ��واردي��ول  وق��ال 
لعب يف جانفي مل نتمكن من التعاقد مع قلب 

)اأوتامندي(  نيكول�ص  ال�سيف(.  )يف  دف��اع 
ا�ستمر وقررنا اأن ي�سغل فرناندينيو هذا املركز 

وذلك كل �سيء". 
الالعبني  موقف  �سيقيم  اأنه  غوارديول  واأكد 
املو�سم بينما  نهاية  الذين تنتهي عقودهم مع 
اأكد الإ�سباين ديفيد �سيلفا لعب الو�سط اأنه 
يف  فرناندينيو  عقد  اأي�سا  وينتهي  �سريحل. 

جوان املقبل.
واأ�ساف: "�ستكون هناك حاجة للتجديد. 
يعرف  ل  فرناندينيو  رحيله.  ديفيد  اأكد 
الالعب  يبلغ  عندما  الطبيعي  م��ن  لكن 
م�سريته  يف  وامل��رح��ل��ة  العمر  ه��ذا  مثل 
عن  رحل  )اإذا  بديل  عن  �سنبحث  فاإننا 

�سفوفنا(".
ويحتل �سيتي املركز الثالث يف الدوري 

 11 ب��ف��ارق  املمتاز  الإجن��ل��ي��زي 
نقطة خلف ليفربول املت�سدر.

مودريت�ص  لوكا  ال��ك��روات��ي  هناأ 
مدريد،  ري��ال  و�سط  خط  لع��ب 
مي�سي،  ل��ي��ون��ي��ل  الأرج��ن��ت��ي��ن��ي 
الذهبية  بالكرة  تتويجه  بعد 
كاأف�سل  ت��اري��خ��ه،  يف  ال�ساد�سة 

لعب يف العامل.
و���س��ل��م م��ودري��ت�����ص ال����ذي ت��وج 
مي�سي  املا�سي،  ال��ع��ام  باجلائزة 
يف  الإثنني،  يوم  م�ساء  اجلائزة 
احلفل الذي اأقيم يف العا�سمة 

الفرن�سية باري�ص.
م��ودري��ت�����ص، خالل  وق���ال 
نقلتها  ت�������س���ري���ح���ات 
"ماركا":  ���س��ح��ي��ف��ة 
ُمثري  لع���ب  "مي�سي 

اأف�سل  من  واحد  وهو  لالإعجاب، 
ويجب  ال��ت��اري��خ،  يف  ال��الع��ب��ني 

تهنئته".
ُيقدم  اأن  جيد  "تقليد  واأ���س��اف: 
للفائز  اجل��ائ��زة  الأخ��ري  الفائز 
اجل���دي���د، وك����رة ال���ق���دم ت���دور 
اإىل  جئت  ولهذا  الحرتام،  حول 
ملي�سي  اجل��ائ��زة  اأق���دم  لكي  هنا، 

واأهنئه".
اأو�سح:  مدريد،  ري��ال  حال  وعن 
واأف�سل  جيدة،  حالة  يف  "نحن 
بخطى  ون�سري  ال�سابق،  من  بكثري 
متحد،  ف��ري��ق  ف��ن��ح��ن  ج���ي���دة، 
البع�ص،  بع�سنا  اأجل  من  ونقاتل 

ونقدم كرة قدم جيدة".

برر ال�سنغايل �ساديو ماين، مهاجم ليفربول 
الكرة  ت�سليم  حفل  عن  غيابه  الإجنليزي، 
الذي  ال��ع��امل،  يف  لع��ب  لأف�سل  الذهبية 
اأقيم م�ساء ام�ص الول الإثنني، يف العا�سمة 

الفرن�سية باري�ص.
ن�سرها  بالفيديو  ر���س��ال��ة  يف  م��اين  وق���ال 
"تويرت":  على  للجائزة  الر�سمي  احل�ساب 
"مرحبا باجلميع.. كنت اأود التواجد، ولكن 
مباراة  لدينا  ارتباطاتي،  لكرثة  اأمتكن  مل 

مهمة يف الدوري يوم الأربعاء".
واأ�ساف الالعب ال�سنغايل: "مربوك للفائز، 

بينكم  اأك��ون  القادم،  املو�سم  اهلل  �ساء  واإن 
واأفوز باللقب".

�سالح  حممد  زميله  رف��ق��ة  م��اين  وتخلف 
من  ك��ل  ت��واج��د  بينما  احل��ف��ل،  ح�سور  ع��ن 
بجائزة  الفائز  بيكر  األي�سون  الربازيلي 
املدافع  وكذلك  ال��ع��امل،  يف  حار�ص  اأف�سل 
حل  ال��ذي  داي��ك،  ف��ان  فريجيل  الهولندي 

ثانيا.
وفاز ليونيل مي�سي باجلائزة للمرة ال�ساد�سة 
يف  و���س��الح  م��اين  ح��ل  بينما  ت��اري��خ��ه،  يف 

املركزين الرابع واخلام�ص على الرتتيب.

كومان  كينغ�سلي  الفرن�سي  النجم  اأع��رب 
ب��اي��رن ميونخ الأمل����اين، عن  ن��ادي  لع��ب 
النادي  باأن م�ستقبله ل يزال مع  اعتقاده 

البافاري.
قال   ،51 ال��ن��ادي  جملة  م��ع  مقابلة  ويف 
لفرتة  �ساأ�ستمر  اأنني  من  "متاأكد  كومان 
رائعة  املدينة  ميونخ،  بايرن  يف  طويلة 
ن��ح��رز بطولت  وال��ن��ادي مم��ت��از، ون��ح��ن 
هو  فقط  ينق�سنا  الذي  الوحيد  وال�سيء 

لقب دوري الأبطال".
ميونخ  بايرن  مع  املرتبط  كومان  واأ���س��اف 
"لن   2023 بعقد ي�ستمر حتى �سيف جوان 
حتى  الحرتافية  م�سريتي  يف  �سيئا  اأغ��ري 

اإ�سعار اآخر".

ويف اإ�سارة اإىل فرتة احرتاف مواطنه فرانك 
ريبريي يف بايرن ميونخ، والتي ا�ستمرت ملدة 
الفرن�سي  املنتخب  لع��ب  ق��ال  عاما،   12
ا�ستمراري  ت�سور  ميكنني  احلال  "بطبيعة 

مع بايرن ملدة 12 عاما مثل فرانك".

كري�صتيانو: 

ماين يربر 
غيابه عن حفل 
الكرة الذهبية

قال الكرواتي اإيفان راكيتيت�ص، لعب و�سط بر�سلونة، الإثنني عقب 
ليونيل  الأرجنتيني  النجم  الكتالوين،  الفريق  يف  زميله  تتويج 
للمرة   2019 العامل يف  كاأف�سل لعب يف  الذهبية  بالكرة  مي�سي، 
وي�ستحق  العامل  يف  "الأف�سل  "ليو" يعد  اإن  م�سريته،  يف  ال�ساد�سة 

هذا التتويج".
يف  تكرميه  خ��الل  لل�سحفيني  الكرواتي  الالعب  وذك��ر 

اجلائزة  بهذه  توج  الذي  مي�سي،  اأن  اإ�سبيلية  مدينة 
و2011  و2010   2009 اأعوام  قبل  من  مرات   5

و2012 و2015، "لعب ي�سنع الفارق".
وتوج "ليو" الإثنني بجائزة الكرة الذهبية لعام 

ليتفوق  عليها،  يح�سل  التي  ال�ساد�سة   ،2019
رونالدو  كري�ستيانو  الربتغايل  مناف�سه  على 

بعد تعادلهما ب�5 جوائز لكل منهما.
بفوز  تتكهن  كانت  التي  التوقعات  وحتققت 

جنم بر�سلونة نظرا لأنه كان الأوفر حظا، 
وال�سنغايل  داي��ك،  ف��ان  على  تفوق  حيث 
���س��ادي��و م����اين، م��ه��اج��م ن��ف�����ص ال��ف��ري��ق، 

ورونالدو نف�سه.

ع��ل��ق ال��ربت��غ��ايل ك��ري�����س��ت��ي��ان��و رون���ال���دو، جنم 
بعد  اإيطاليا  يف  الأول  مو�سمه  على  جوفنتو�ص، 

ارتداء قمي�ص ال�سيدة العجوز قادًما من ريال مدريد 
يف �سيف 2018.

يف  لع��ب  اأف�سل  جائزة  على  ح�سل  كري�ستيانو  وك��ان 
بعد  اأم�����ص،  املا�سي  املو�سم  ع��ن  الإي��ط��ايل  ال���دوري 

للمرة  الكالت�سيو  لقب  حل�سد  جوفنتو�ص  قاد  اأن 
الثامنة على التوايل.

وقال رونالدو خالل احلفل، عقب ت�سلم اجلائزة: 
"�ساأحاول التحدث باللغة الإيطالية. اأنا فخور باأن 

اأكون اأف�سل مهاجم يف اإيطاليا". 
والالعبني  الفريق  يف  زمالئي  "اأ�سكر  واأ�ساف: 

الذين �سوتوا يل. بعد اللعب يف اإيطاليا ملدة 
عامني، ميكنني القول اإنها بطولة �سعبة 

جًدا".
من  جميع  "اأ�سكر  كري�ستيانو:  واأمت 

اأحقق  اأن  واآم��ل  ل�ساحلي،  �سوت 
نف�ص النجاح يف العام املقبل".
يذكر اأن رونالدو غاب بالأم�ص 

ع���ن ح�����س��ور ح��ف��ل ال��ك��رة 
"فران�ص ال���ذه���ب���ي���ة  جملة  م��ن  امل��ق��دم��ة 

تتويجه  ح�سور  اأج��ل  م��ن  الفرن�سية،  فوتبول" 
بجائزة اأف�سل لعب يف الدوري الإيطايل.



بعد انت�صار ترويج املوؤثرات واملخدرات يف الو�صط الرتبوي 

تزامنا واليوم العاملي لذوي الإحتياجات اخلا�صة

بريكةنقاو�صمروانةاآري�صعني التوتةباتنةالتاريخ
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ال�شيادلة املناوبون خالل الفرتة الليلية )من ال�شاعة 19:00 اإىل ال�شاعة 08:00 �شباحا(

بعدما اأغلقت يف وجهه جميع �صبل العمل 

يف ظل غمو�س الت�صنيف القانوين للموؤثرات العقلية 

معتربا  ن�شيبا  نــال  كهل  هــو 
من العلم، حيث يقول باأنه من 
جيل التعلم باللغتني العربية 
مك�شبا  ذلك  وكان  والفرن�شية 
من  ولغريه  له  بالن�شبة  كبريا 
امل�شتوى  ان  بني جيله خا�شة 
الــدرا�ــشــي اأنـــذاك كــان يفوق 
التعليم  مــ�ــشــتــوى  بـــدرجـــات 
عمي  يخفي  مل  كما  ــايل،  احل
ح�شان ح�شرته ب�شبب تذبذب 
حياته العملية واملهنية حيث 
حياته  خــالل  يظفر  مل  ــه  اأن
بني  تاأرجح  بل  م�شتقر  بعمل 
ما  اآخرها  كان  كثرية  اأعمال 
يفعله الآن وهو ملء ال�شيكات 
والــكــمــبــيــالت لأ�ــشــخــا�ــص ل 
يجيدون مالأها لأنف�شهم، ومن 
هنا بداأنا الت�شاوؤل عن نوعية 
يطلبون  الــذيــن  الأ�ــشــخــا�ــص 
ـــوع مـــن اخلـــدمـــات  ـــن هــــذا ال
متح�شرا  ح�شان  عمي  فيقول 
يوميا  ا�شتقبل  "اأنا  اأيــ�ــشــا، 
يطلبون  ممــن  الع�شرات  هنا 
اأكان  �شواء  �شيكاتهم  مالأ  مني 
الفرن�شية  اأو  بالعربية  ذلك 
يق�شدين  كــان  بــدايــاتــي  ويف 
الأميون  والعجائز  ال�شيوخ 
القراءة  يجيدون  ل  الــذيــن 
مـــا كنت  ــة وذلـــــك  ــاب ــت ــك وال
اأعتربه اأمرا عاديا اإذ ل ميكن 
اأو  �شيكا  ميالأ  اأن  اأمي  ل�شخ�ص 

اأخــرى،  وثيقة  اأيــة  اأو  ورقــة 
اأ�شبح  للده�شة  املثري  اأن  غري 
يف  �شباب  مــوؤخــرا  يق�شدين 
مقتبل العمر وطالب جامعات 
القراءة  يجيدون  ومتعلمون 
والكتابة غري اأنهم ل يجيدون 
ير�شم  ما  وذلــك  ال�شيك  ملء 
غــالــبــا عــالمــة ا�ــشــتــفــهــام يف 
اإن  للت�شاوؤل  ويدفعني  ذهني 
جامعات  خريجي  فعال  كانوا 
اأم  معنى  مــن  للكلمة  مــا  بكل 
�شهادات  جمرد  فقط  ت�شلموا 
خمتلفة  علمية  بــتــدرجــات 
دون اأن ينالوا الر�شيد العلمي 
ال�شهادة  ي�شاهي  الذي  الكايف 
ويخولهم  يحملونها  ــتــي  ال
العتماد على اأنف�شهم حتىى 
اإداريـــــة  يف تــعــبــئــة وثـــائـــق 

ومالية عادية". 
اأي�شا،  يــقــول  حــ�ــشــان  عــمــي 
ت�شري  الظواهر  هــذه  مثل  اأن 
النــحــطــاط  اإىل  ــك  �ــش ول 
الكبري الذي ت�شهده املنظومة 
الــتــعــلــيــمــيــة والـــرتبـــويـــة يف 
هـــذه  اأن  خـــا�ـــشـــة  بــــالدنــــا 
على  اهتمامها  ركزت  الخرية 
تعداد املتخرجني من املدار�ص 
اللتفات  دون  ــات  ــع ــام واجل
وكفاءة  التعليم  ــودة  ج اىل 
باجلامعات  واإذ  املتخرجني 
تخرج �شنويا اآلف املتخرجني 
من كافة التخ�ش�شات دون اأن 
واملوؤهالت  بالكفاءة  يتمتعوا 
الالزمة، كما ا�شار عمي ح�شان 
اىل افتقار ال�شباب اجلزائري 
التي  الـــقـــراءة  ثــقــافــة  اىل 

ظلمات  يف  يدخلون  جعلتهم 
ال�شواد  بـــان  ــدا  ــوؤك م اجلــهــل 
العظم من ال�شباب اجلزائري 
اجلامعيون  الطلبة  وحــتــى 
ل  النخبة،  ي�شكلون  الــذيــن 
وذلك  يطالعون  ول  يقروؤون 
الذهنية  قــدراتــهــم  جعل  مــا 
تنحدر  والثقافية  والفكرية 
كل  يف  دنــيــا  م�شتويات  اإىل 
التخ�ش�شات ذاكرا يف ال�شياق 
التي  ــة  ــل ــث الأم بــعــ�ــص  ذاتــــه 
�شاب  عن  حياته  يف  �شادفته 
لغة  طالب  باأنه  اأمامه  ادعى 
فرن�شية واإذ به اأخطاأ يف كتابة 
�شحبه  ينوي  كان  الذي  املبلغ 
باحلروف الالتينية والدهى 
عن  اأي�شا  عجز  انــه  ذلــك  من 
لغته  بالعربية  ال�شيك  مــلء 
عمي  اٱىل  اأخــريا  ليلجاأ  الأم 
بعد  ماأزقه  من  لينقذه  ح�شان 
�شيكات  عدة  بتمزيق  قام  اأن 
�شيكا  الكهل  له  يكتب  اأن  قبل 

�شحيحا.
ـــدث عن  ـــح ـــت كـــمـــا عــــرب امل
ـــدم متكن  ا�ــشــتــغــرابــه مـــن ع
اأنهم  املفرت�ص  ال�شباب  بع�ص 
وقــراءة  كتابة  من  متعلمون 
تتجاوز  التي  الكبرية  الأرقام 
يحت�شبون  اأنهم  رغــم  املليون 
عــلــى الــطــبــقــة املــتــعــلــمــة يف 

البالد.

لت�شنيف  امل�شتمر  الــغــمــو�ــص  اأثــــار 
املوؤثرات العقلية يف القانون اجلزائري، 
خمتلف  عرب  لل�شيادلة  كبريا  اإ�شكال 
اإنعدام  وهــذا يف ظــل  الــوطــن  وليـــات 
خمتلف  بيع  متنع  قانونية  ن�شو�ص 
ــتــي ميكن  الأدويــــــة الــ�ــشــيــدلنــيــة ال
العقلية،  املوؤثرات  خانة  يف  ت�شنيفها 
يف  ال�شيادلة  و�شع  ــذي  ال الأمـــر  وهــو 
مواجهة مبا�شرة مع مدمني هذه املواد 
التي  الق�شائية  املتابعات  عــن  ف�شال 
ت�شويق  ب�شبب  لآخر  حني  من  تطالهم 

هذه املواد.
وقال العديد من ال�شيادلة، اأنهم باتوا 
املهلو�شة  املــواد  مدمني  نريان  مرمى  يف 
الذين يرتددون ب�شفة دورية من اأجل 
بعدم  ذلــك  مربرين  املــواد  هــذه  �شراء 
هذه  لت�شويق  القانون  يف  مانع  وجــود 
املقابلة  اجلهة  ويف  ال�شيدلنية،  املواد 
اأثار ال�شيادلة الهواج�ص التي تعرت�ص 
املـــوؤثـــرات  هـــذه  ب�شبب  عملهم  �ــشــري 
والغمو�ص  اللب�ص  جراء  وهذا  العقلية 
احلا�شل يف الق�شية لأن ال�شيديل يبقى 

مهددا يف اأي حلظة لأنه ل ميلك الإطار 
القانوين الذي يحميه من مدمني هذه 
املواد اأو حتى يف حال متابعته ق�شائيا 

من طرف اجلهات الأمنية. 
ويف هذا ال�شدد قال عدد من ال�شيادلة 
اأن  ميلة،  بولية  جــرى  ملتقى  خــالل 
يتمثل  يواجههم  الذي  الأول  الإ�شكال 
املــواد  هــذه  على  الر�شمي  التعرف  يف 
وغري  جمــدولــة  غــري  لكونها  بالنظر 
من�شورة يف اجلريدة الر�شمية، كما اأنه 
على  م�شنفة  غري  ــرى  اأخ مــواد  توجد 
التعامل  يتم  اأنه  اإل  مهلو�شة  مواد  اأنها 
معها من طرف ال�شلطات الأمنية اأثناء 

مهلو�شة،  مــواد  اأنها  على  التحقيقات 
كبرية  م�شاكل  يخلق  الذي  الأمــر  وهو 
لل�شيادلة بالنظر للفراغات القانونية 
ــا يجعل  والــتــاويــالت احلــا�ــشــلــة، مم
يف  الــوقــوع  مــن  مرمى  على  ال�شيديل 
التي  واملــنــظــمــات  الع�شابات  �شباك 
حتريفها  اأجــل  من  املــواد  هذه  ت�شتغل 
عن م�شارها الطبي وترويجها يف ال�شوق 

ال�شوداء لفائدة بع�ص املنحرفني.
ــيــادلــة مـــن اجلــهــات  ويــنــتــظــر الــ�ــش
امل�شوؤولة �شرورة تو�شيح ظروف عملهم 
خالل  مــن  ـــواد  امل ــذه  ه مــع  وتعاطيهم 
القانون  غــرار  على  قانونية  ن�شو�ص 
وكذا   04/18 للقانون  واملتمم  املعدل 
�شادقت  الـــذي  الــتــنــفــيــذي  ــوم  املــر�ــش
جويلية   17 بتاريخ  احلكومة  عليه 
املواد  هذه  ت�شنيف  بخ�شو�ص  الفارط 
اجلميع  ينتظر  حــيــث  ال�شيدلنية 
بفارغ  الر�شمية  اجلــريــد  يف  �ــشــدوره 
املفعول  ــاري  ــش � ي�شبح  حــتــى  الــ�ــشــرب 
الإ�شكال  هــذا  من  التخل�ص  وبالتايل 

الذي طال اأمده. 

ال�شيدة  لنا  حتكي  حيث 
معاناتها  عن  "نعيمة"، 

ابنها  مــع  الكبرية 
 13 مــن  البالغ 
ــة والــــذي  ــن ــش �

يـــدر�ـــص بــاحــدى 
بحي  املـــتـــو�ـــشـــطـــات 

وت�شرفاته  ــهــداء،  ــش ــ� ال
اأحيانا  العنيفة  الــغــريــبــة 

اخـــرى، حيث تقول  اأحــيــانــا  والــهــادئــة جــدا 
الدخول  منذ  كبريا  تغريا  عليه  لحظت  اأنها 
اجل�شدية  الناحية  من  �شواء  احلايل  املدر�شي 
كثري  كــان  فقد  املعرفية،  وحتى  النف�شية  اأو 
وي�شر  كبري  ب�شكل  بدرا�شته  ومهتم  الن�شاط 
غري  اخل�شو�شية،  الدرو�ص  متابعة  على  دوما 
املتو�شطة  يف  اأم�شاها  التي  القليلة  ال�شهر  اأن 
ب�شكل  عليه  اأثــرت  الجتماعي،  الدخول  منذ 
ال�شتف�شار  املرات  عديد  يف  حاولت  وقد  كبري 
اأن  اأكدوا  اأنهم  ال�شاتذة غري  لدى  الأمر  حول 
اهتمامه  بعدم  الق�شم  يف  تغريت  ت�شرفاتهم 
يــالحــظــوا عليه  ذلـــك مل  بــالــدرا�ــشــة وغـــري 
تر�شخ  ــال  احل وبطبيعة  اأم  لكنها  �شيء،  اأي 
اأن  "نعيمة"  تقول  ابنها،  بتغري  لح�شا�شها 
الوجبات  ول  بالطعام  يهتم  ل  ا�شبح  ابنها، 
ال�شباحية ول حتى امل�شائية، ويكرث من النوم 
الطائ�شة  الت�شرفات  وبع�ص  املتكرر  والغناء 
العامل  يف  �شخ�ص  ا�شعد  �شكل  يف  تظهره  التي 
بالرغم من التوبيخ الذي يتعر�ص له مرارا من 
قبل والده، لكن هذا الأمر مل يعجب الم والتي 

البحث  رحلة  يف  انطلقت 
قبل  الـــ�ـــشـــبـــب،  عــــن 
بع�ص  جتــــد  اأن 
القـــــــرا�ـــــــص 
ت  ل لكب�شو ا و
التي  ــبــة  ــغــري ال
بالبحث  قامت  بعدما 
ومعناها  مــ�ــشــدرهــا  ــن  ع
ــات  ــوم ــن ــت اأنــــهــــا م ــف ــش ــ� ــت اك
ومهلو�شات وبع�ص املهدئات التي ت�شتخدم غالبا 
لعالج حالت الغ�شب الق�شوى وال�شداع احلاد 

وهو ما �شبب لها �شدمة قوية.
اأب�شط ما يحدث  الب�شيط، هو  املثال  لعل هذا 
عنها  تغيب  التي  الرتبوية  املوؤ�ش�شات  بع�ص  يف 
الرتبوية  ال�شرة  قبل  من  ال�شارمة،  الرقابة 
وجمعيات اولياء التالميذ الذي وجب ان تفعل 
هذه  خطر  من  والتوعية  التح�شي�ص  يف  دورها 
ب�شكل  ا�شتخدامها  اأ�شيء  التي  املخدرة  املــواد 
كبري من قبل مروجي املخدرات الذين يقومون 
ب�شكل  الدمــان  هاوية  نحو  املراهقني  ب�شحب 
للوالدين  فعال  دور  غياب  ظل  يف  تدريجي، 
ت�شرفاتهم  ومراقبة  ابنائهم  متابعة  يف  اأي�شا 
وبناء  لطيف  ب�شكل  ومعاملتهم  وحتركاتهم 
للتقرب  اأبــوة  تكون  ان  قبل  �شداقة  عالقات 
وكل  وان�شغالتهم  م�شاكلهم  ومعرفة  منهم 
الو�شية  اجلــهــات  �شتعمل  فهل  يخ�شهم،  مــا 
حياة  يهدد  الذي  اخلطر  هذا  ا�شتدراك  على 
التالميذ اأم �شتكتفي بدرا�شات وتقارير ل تغني 

ول ت�شمن من جوع؟

اخلري  يــد  ــادي  ن اأع�شاء  الأول،  اأمــ�ــص  بـــادر، 
بزيارة للمركز البيداغوجي النف�شي لالأطفال 
املعاقني ذهنيا بحي 800 م�شكن بباتنة، تزامنا 
الإحتياجات  لذوي  العاملي  باليوم  والإحتفال 

اخلا�شة.
وترحيبا  اإ�شتح�شانا  ــبــادرة  امل هــذه  ولقيت 
كبريين من طرف الأطفال، ل�شيما واأن القائمني 
عليها عملوا على اإدخال الفرحة وال�شرور من 
جتاوبا  لقيت  التي  املتنوعة  الأن�شطة  خالل 
هذه  تخلل  وقد  الفئة،  هذه  قبل  من  ملحوظا 
الزيارة التي �شادت يف جو من الإرتياح والر�شا 
امللحوظ، تنظيم ور�شة الب�شتنة من قبل رئي�ص 
 ،"plogging association algeria"
كيفية  حول  ن�شائح  تقدمي  على  خاللها  عمل 
جانب  اإىل  بــالــنــبــاتــات  والــعــنــايــة  الــغــر�ــص 
واأهمية  النفايات  جمع  كيفية  اإىل  الإ�ــشــارة 
�شمن  جاء  كما  البيئة،  على  احلفاظ  يف  ذلك 
الغنائية،  الو�شالت  جانب  اإىل  الزيارة  هذه 
ور�شة للحالقة وور�شة لالألعاب الرتفيهية التي 

عكف على تقدميها فوج الكرامة للك�شافة حيث 
ال�شرور  واأدخلت  املركز  اأطفال  جتاوب  لقيت 
يف  املهرجون  �شارك  جهته،  من  نفو�شهم،  على 
هذه  �شمن  مميزة  بهلوانية  عــرو�ــص  تقدمي 
الزيارة والتي متيزت اإىل جانب ذلك، بتنظيم 
اأجل ت�شلية  اليدوية من  ور�شة فنية لالأ�شغال 
الأطفال والعمل على تنمية ذكائهم ملا لفائدة 
الأفكار  من  وغريها  الإبتكار  حيث  من  ذلــك 
على  الطفل  م�شاعدة  �شاأنها  من  التي  املختلفة 
من  الأ�شا�ص  يف  وكونها  م�شاعره  عن  التعبري 

اأنواع الرتفيه الهادفة.
للمركز  املـــمـــيـــزة  ــــارة  ــــزي ال هــــذه  وتـــعـــد 
املعاقني  لــالأطــفــال  النف�شي  الــبــيــداغــوجــي 
اآن  يف  عرفت  �ــشــارة  اإلتفاتة  مبثابة  ذهنيا، 
الوقت تنوعا ملحوظا لالأن�شطة الرتفهية منها 
الثقافية والفنية والتي عكف من خاللها جميع 
امل�شاركني على اإعطاء هذه ال�شريحة الإهتمام 

الالزم لأجل اإنخراطهم  يف هذا املجتمع.   

رفعت ال�سيدة "نعيمة" نداءها للجهات املعنية من بينها مديرية الرتبية للنظر يف و�سعية العديد 
من املوؤ�س�سات الرتبوية التي تعي�س على وقع الرتويج الوا�سع للمهدئات اأو ما ي�سمى باالأقرا�س 

املهلو�سة، و�سط غياب تام للرقابة واملتابعة من قبل اال�سرة الرتبوية.

يف زاوية من زوايا امل�سرف املركزي املتواجد و�سط مدينة باتنة، ينزوي عمي ح�سان جال�سا على كر�سي وميد يده اإىل طاولة �سغرية حامال 
قلمه الذي ميالأ به يوميا ع�سرات ال�سيكات الأ�سخا�س من كلى اجلن�سني ومن خمتلف االأعمار والفئات االجتماعية وامل�ستويات الثقافية مقابل 

ثمن زهيد، غري ان عدد االأ�سخا�س الذين يتوافدون اإليه يجعله يف كل مرة يجمع مبلغا حمرتما يكفيه ل�سد رمقه ورمق عائلته ال�سغرية.

جدول املنــــــــاوبة لل�صيادلة بولية باتنة ل�صهر دي�صمرب 2019
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الأ�شبوع من 11/28/ 2019 
اإىل 2019/12/04

بلحيواين فوزي
033321398

عمري ليلىمن�سر دنيازاد
033268227

غ�سبان �سماح
033327416

تاوليلت مفيدةمننا�ص �سكينة
033201446

مرزوقي توفيق
033346258

عثماين جناةحجيج جميلةمباركي فاطمة
033265094

جدان رابح
033899810

حمداين ح�سام الدين
033898236

بن عيا�ص جربا 
033370134

قيقبةق�سباتاأولد �سي �سليمان �سفيانزانة البي�ساءاأولد �سالمتاخلمتبوزينةثنية العابدتكوتعني ياقوتاأولد فا�شلالبلدية

الأ�شبوع من 11/28/ 2019 
اإىل 2019/12/04

اأبركان  وفاء
033323439

بلولة ح�سينة
033985395

حممدي عبد املومن
033340009

دغدغ للميةحب الدين تفاحة
033208174

عمران �شعاد
033334277

�ساعد العربي
033289290

رجيمي �سعيد
033876253

بعزي هبةبن يو�سف وفاءروبعي �سربينة
033366180

بورا�ص رحمة

جدول املناوبة لل�شيادلة عرب بلديات ولية باتنة ل�شهر اأكتوبر
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جدول املناوبة لل�شيادلة عرب بلديات ولية باتنة ل�شهر نوفمرب

متعلمون وطلبة جامعيون يعتمدون 
على عمي ح�صان املفرن�ص يف ملء �صيكاتهم !!

�صيادلة يف مواجهة املدمنني والعدالة يف وقت واحد 

اأولياء يطالبون مبراقبة �صارمة 
للموؤ�ص�صات الرتبوية 

يد اخلري يف زيارة للمركز النف�صي 
البيداغوجي لالأطفال املعاقني ذهنيا بباتنة

عبد الهادي.ب
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يف  ا�شتثمرت  قــد  اآبـــل  �شركة  كــانــت 
اإنها  املتجددة من قبل، وتقول  الطاقة 
اأن تعمل كل م�شانعها  النهاية  تريد يف 
من  املــئــة،  يف  مئة  وبن�شبة  بالكامل، 

خالل م�شادر طاقة متجددة.
هذه  يف  وحــدهــا  ــل  اآب �شركة  ولي�شت 
اأمـــازون  �شركة  اأعلنت  فقد  اجلــهــود، 
البيع  جمال  يف  تعمل  والتي  ال�شهرية، 
اإن�شاء  عن  الإنــرتنــت،  على  بالتجزئة 
حمطة لطاقة الرياح تبلغ قوتها 253 
الغربية  تك�شا�ص  منطقة  يف  ميغاوات 

بالوليات املتحدة.
اأي�شا  غوغل  �شركة  ا�شتثمرت  كما 
الكهرباء  لتوليد  �شخمة  حمطة  يف 
با�شم  تــعــرف  ال�شم�شية  الطاقة  مــن 
"حمطة ايفانباه للطاقة ال�شم�شية" يف 

كاليفورنيا.
اأيــ�ــشــا مــع �شركة  وا�ــشــرتكــت غــوغــل 
لتوفري  يهدف  م�شروع  يف  "�شن-بارو" 
املــنــازل.  لأ�ــشــحــاب  �شم�شية  لــوحــات 
التكنولوجيا  �شركات  يجعل  الذي  فما 

مهتمة مب�شادر الطاقة املتجددة؟
الطاقة  خــبــري  ــا،  ــارم ــش � اآ�ــــص  يــقــول 
اإ�ص"  ات�ص  "اآي  مبوؤ�ش�شة  ال�شم�شية 
للتكنولوجيا: "بالن�شبة لهذه ال�شركات 
الأ�شياء  من  الكهرباء  تعد  العمالقة، 
توفري  حماولة  وتعد  تكلفة.  الأكــرب 
بالغ  اأمــرا  منخف�شة  بتكلفة  الطاقة 

الأهمية بالن�شبة لها".
الكثري  ال�شركات  هذه  مثل  وت�شتهلك 
املعلومات  مراكز  لت�شغيل  الطاقة  من 
اإىل ت�شغيل  احلديثة لديها، بالإ�شافة 
املعروفة  الرئي�شية  التخزين  اأجهزة 

با�شم )اخلوادم(، على مدار ال�شاعة.
التربيد  اإىل  حتتاج  الأجــهــزة  فهذه 
تكلفة  ميثل  مــا  ــو  وه م�شتمر،  ب�شكل 
لهذه  بالن�شبة  ذاتــهــا  حــد  يف  �شخمة 

ال�شركات.
غوغل  �شركة  يجعل  الـــذي  مــا  لكن 
مهتمة بو�شع لوحات الطاقة ال�شم�شية 

فوق بيوت النا�ص؟
تعرف  اأن  تريد  اإنها  ال�شركة  تقول 
الكوكب"،  لهذا  ال�شم�شية  "الإمكانات 
لوحات  �ــشــتــوفــرهــا  الــتــي  فــالــبــيــانــات 
تخربنا  قــد  تلك  ال�شم�شية  الطاقة 
يف  الطاقة  ا�شرتاتيجيات  ب�شاأن  الكثري 
التي  الفائدة  اإىل  بالإ�شافة  امل�شتقبل، 

�شتعود على النا�ص.
الطاقة  اأ�شعار  تــزال  ل  الآن،  وحتى 
ال�شم�شية يف تراجع على نحو اأ�شرع مما 

توقع البع�ص.
حمطات  يف  اأمـــازون  �شركة  ت�شتثمر 
لت�شغيل  الــريــاح  مــن  الطاقة  ــتــاج  لإن

اأجهزة اخلوادم اخلا�شة بها
ففي مزاد للطاقة جرى ال�شهر املا�شي 
العربية  الإمــارات  اأبو ظبي، بدولة  يف 
املتحدة، تقدمت �شركة يابانية �شينية 
لــبــنــاء حمطة  مــ�ــشــرتكــة مبــنــاقــ�ــشــة 
لتوليد الطاقة ال�شم�شية تهدف لإنتاج 
طاقة يقل ثمنها عن 2،5 �شنت )100 
يف  كيلووات  لكل  دولرا(  ت�شاوي  �شنت 

ال�شاعة.

معدل  من  بكثري  اأرخ�ص  املعدل  وهــذا 
مثل  الأخـــرى  الطاقة  م�شادر  تكلفة 
املتحدة  ــات  ــولي ال يف  والــفــحــم  الــغــاز 
تلك  اأن  اإىل  بالإ�شافة  الأمريكية. 
اأرخ�ص مناق�شة  املقدمة هي  املناق�شة 
حتى  ال�شم�شية  للطاقة  حمطة  لبناء 

الآن.
تكلفة  انخفا�ص  اأن  �شارما  ويعتقد 
ب�شدة  يرتبط  ال�شم�شية  الطاقة  اإنتاج 

بازدهار �شناعة الألواح ال�شم�شية.
ت�شنيعية  اإمكانيات  "هناك  وي�شيف: 
ال�شني،  يف  ال�شوق  اإىل  اأ�شيفت  �شخمة 
ما  اإنتاج  عن  م�شوؤولة  الآن  تعد  التي 
ــن الألــــواح  80 يف املــئــة م ــن  يــقــرب م
م�شتوى  عــلــى  امل�شنوعة  ال�شم�شية 

العامل."
حمطات  بــنــاء  تكلفة  ــع  ــراج ت ومـــع 
زيادة  العامل  �شهد  ال�شم�شية،  الطاقة 
�شخمة  حمــطــات  ــاء  ــ�ــش اإن يف  مــذهــلــة 

لتوليد الطاقة ال�شم�شية.
يقول  كما  فقط،  قليلة  �شنوات  ومنذ 
�شارما، كانت امل�شروعات ال�شم�شية التي 
ُينظر  الكهرباء  من  ميغاوات   50 تنتج 

اإليها على اأنها من امل�شروعات الكبرية.
لكن هناك الآن العديد من امل�شروعات 
ــتــاج مئات  الــتــي يــجــري اإعـــدادهـــا لإن
حمطة  ــرب  اأك ي�شمل  ــذا  وه املــيــغــاوات، 
مدينة  يف  العامل  يف  ال�شم�شية  للطاقة 
تهدف  والتي  الهند،  يف  برادي�ص  ماديا 
لإنتاج 750 ميغاوات. وتاأمل ال�شلطات 
عام  يف  املحطة  هــذه  اإن�شاء  ينتهي  اأن 

.2017
وبجانب كل هذه امل�شاريع، هناك اأي�شا 
جترى  التي  املذهلة  الأبــحــاث  بع�ص 
حاليا، وتهدف اإىل اإنتاج خاليا �شم�شية 

اأف�شل.
التجريبية  الألــــواح  بع�ص  فهناك 
ـــواد  اجلــــديــــدة الـــتـــي تــ�ــشــتــخــدم م
�شناعية حتاكي تركيب بلورات معدن 
اأكــرث  مــعــدن  ــو  وه "بريوف�شكايت"، 
ال�شم�شية  الطاقة  حتويل  يف  كفاءة 
اإىل  بالإ�شافة  كهربائية  طاقة  اإىل 

اأنه اأقل تكلفة.
متثل  ال�شم�شية  الطاقة  ــزال  ت ول 
فــقــط واحــــدا يف املــئــة مــن اإجــمــايل 
مع  لكن  الــعــامل،  يف  الطاقة  م�شادر 

ــن و�ــشــائــل اإنــتــاج  ــد املــعــرو�ــص م ــزاي ت
الطاقة ال�شم�شية ب�شكل م�شتمر، يبدو 

اأن تلك الن�شبة �شتتغري قريبا.
وي�شيف �شارما اأنه �شيكون هناك تاأثري 
م�شتمر على الأ�شعار. ويتوقع معهد "اآي 
ات�ص ا�ص" للتكنولوجيا اأن تكلفة اإنتاج 
الطاقة ال�شم�شية �شترتاجع "بنحو 30 

يف املئة" يف العام املقبل.
العمالقة  التكنولوجيا  �شركات  وتعد 
يف  قــوة  واأكــرثهــا  ال�شركات  ــرب  اأك هــي 
عامل، وبالتايل رمبا لي�ص م�شتغربا اأنها 
تتجه نحو جمال اإنتاج الطاقة لأن كل 
ال�شركات  تلك  تعلم  كما  لديها،  �شيء 

جيدا، بات يعتمد على تلك الطاقة.

اأكرب 10 دول منتجة للطاقة ال�شم�شية 
يف العامل

مبعدل  ال�شم�شية  الطاقة  �شوق  منــا 
الأخـــرية،  ال�شنوات  خــالل  ا�شتثنائي 
ال�شم�شية  الطاقة  حجم  زيادة  ب�شبب 

املُنتجة.
نحو  مــتــزايــًدا  اجتــاًهــا  الــعــامل  و�شهد 
لتقليل  البديلة  الــطــاقــة  ا�شتخدام 
من  العديد  وقامت  الكربون،  انبعاثات 
مرافق  �شعة  بــزيــادة  الــكــربى  الـــدول 
املتجددة  والطاقة  ال�شم�شية  الطاقة 

خالل ال�شنوات املا�شية.
 ومن املتوقع اأن حتافظ الدول الكربى 
اأملانيا،  الــيــابــان،  ال�شني،  ذلــك  يف  مبــا 
يف  ريــادتــهــا  على  املتحدة  والــوليــات 

جمال الطاقة ال�شم�شية يف امل�شتقبل.
ووفًقا لتقرير اأ�شدرته �شركة "بريت�ص 
مرافق  ــاء  ــش ــ� اإن مت  فــقــد  برتوليوم" 
ال�شم�شية  الــطــاقــة  ــاج  ــت لإن جــديــدة 
301 جيجاواط  اإنتاجية بلغت  بقدرة 
زيـــادة  ذلـــك  وميــثــل   ،2016 بنهاية 

بن�شبة %33.2 عن عام 2015.
الأكرب  بالن�شبة  ال�شني  �شاهمت  وقد 
اإنتاجية  بقدرة  اجلديدة  املرافق  من 
تلتها  جــيــجــاواط،   34.5 نحو  بلغت 
الوليات املتحدة مبرافق بلغت قدرتها 
اإنتاج  ليمثل  جيجاواط،   14.7 نحو 
�شوق  يف  الــنــمــو  ثلثي  مــًعــا  الــدولــتــني 

الطاقة ال�شم�شية العاملي.
- تقود ال�شني قطاع الطاقة ال�شم�شية 
�شنوات  الــعــ�ــشــر  ـــدى  م عــلــى  ــي  ــامل ــع ال

الأخرية.
للطاقة،  الــدولــيــة  للوكالة  وفــًقــا   -
جديدة  مــ�ــشــروعــات  الــ�ــشــني  اأقــامــت 
نحو  قدرتها  بلغت  ال�شم�شية  للطاقة 

.2016 يف  جيجاواط   40
- بذلك يبلغ اإجمايل اإنتاج ال�شني من 
يف  جيجاواط   78 ال�شم�شية  الطاقة 

نهاية العام.
جديدة  م�شروعات  ال�شني  اأقــامــت   -
 ،2017 من  الأوىل  ال�شبعة  الأ�شهر  يف 
الطاقة  من  الإنتاجية  قدرتها  بلغت 

ال�شم�شية 35 جيجاواط.
الإنتاجية  ــدرة  ــق ال ــاع  ــف ارت رغـــم   -
اأنها  اإل  ال�شني،  يف  ال�شم�شية  للطاقة 
اإجمايل  من   1% نحو  �شوى  ت�شكل  ل 

الطلب على الطاقة.
من   66% ي�شكل  الفحم  يـــزال  ل   -

الطلب على الطاقة.
الوطنية  الطاقة  اإدارة  تخطط   -
املتجددة  الطاقة  توفر  اأن  ال�شينية 
من  الــبــالد  احــتــيــاجــات  مــن   86%
الطاقة، بحيث متثل الطاقة ال�شم�شية 

نحو ثلث هذه الن�شبة بحلول 2050.
اإل  الثاين،  املركز  اليابان يف  - جاءت 
اأنه من املتوقع األ حتتفظ بهذا املركز 
املحدود  الــعــدد  ب�شبب  طويلة  لفرتة 

ملرافق الطاقة ال�شم�شية بها.
الطاقة  مـــرافـــق  عـــدد  انــخــفــ�ــص   -
 20% بن�شبة  اليابان  يف  ال�شم�شية 

خالل 2016.
باإن�شاء  اأملــانــيــا  قــامــت   ،2017 يف   -
مرافق جديدة للطاقة ال�شم�شية بلغت 
جيجاواط   1.5 الإنتاجية  قدرتها 
فح�شب، لكنها رغم ذلك تاأتي يف املركز 

الثالث.
املركز  يف  املتحدة  الــوليــات  تاأتي   -
الدولة  تزيد  اأن  املتوقع  ومن  الرابع، 
لتبلغ  الرتاكمية  الإنتاجية  قدرتها 

نحو 85 جيجاواط بنهاية 2020.

اأكرب الدول املنتجة للطاقة ال�شم�شية 
الوليات  ،اأملــانــيــا،  اليابان،  ال�شني،  ـ 
املتحدة،  اململكة  اإيطاليا،  املــتــحــدة، 

الهند، فرن�شا، اأ�شرتاليا، .اإ�شبانيا
منًوا  ال�شم�شية  الطاقة  �شوق  �شهد 
كبرًيا، فوفًقا لتقرير �شادر عن موؤ�ش�شة 
 "Global Market Insights  "
للطاقة  الــ�ــشــوقــيــة  الــقــيــمــة  بــلــغــت 

ال�شم�شية 65 مليار دولر يف 2015.
من املتوقع اأن تتجاوز القيمة ال�شوقية 
دولر  مليار   140 ال�شم�شية  للطاقة 

بحلول 2023.
ــا ارتـــفـــاع معدل  ــشً ــ� اأي املــرتــقــب  مــن 
ــة الــ�ــشــمــ�ــشــيــة يف  ــاق ــط ــدام ال ــخ ــت ــش ا�
مثل  وال�شكنية  التجارية  القطاعات 

الفنادق وامل�شت�شفيات واملنازل.

ت�ستثمر كربى �سركات التكنولوجيا يف "وادي ال�سليكون" اأموالها يف الطاقة املتجددة على نحو جاد، وقد ميثل ذلك اإ�سارة اإىل حدوث تغريات �سريعة يف �سوق الطاقة. ينظر معظم 
النا�س اإىل �سركة اآبل االأمريكية على اأنها �سركة تنتج هواتف ذكية، واأجهزة كمبيوتر، و�ساعات ذكية فقط، ولي�س ك�سركة لتوفري االحتياجات من الطاقة. لكن يف �سهر اأغ�سط�س تغري كل 
ذلك، عندما منحت ال�سركة ت�سريحا باملوافقة على بيع الطاقة التي تنتجها من اإحدى حمطات الطاقة ال�سم�سية يف كاليفورنيا، والتي كانت ال�سركة قد ا�ستحوذت عليها العام املا�سي.
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ما �صر اهتمام كربى �صركات التكنولوجيا باإنتاج الطاقة ال�صم�صية؟

تخطط �إد�رة �لطاقة �لوطنية 
�ل�صينية �أن توفر �لطاقة 

�ملتجددة 86% من �حتياجات 
�لبالد من �لطاقة، بحيث متثل 

�لطاقة �ل�صم�صية نحو ثلث هذه 
�لن�صبة بحلول 2050

تعد �صركات �لتكنولوجيا �لعمالقة هي �أكرب �ل�صركات و�أكرثها قوة 
يف عامل، وبالتايل رمبا لي�س م�صتغربا �أنها تتجه نحو جمال �إنتاج 

�لطاقة الأن كل �صيء لديها
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راكبة مزعجة تت�صبب يف اإعالن حالة 
الطوارئ على منت طائرة وحتويل م�صارها 

�صمبانزي يغ�صل 
مالب�صه داخل 
حممية طبيعية 

القب�ص على 3 اأطفال اأ�صعلوا حريقا مدمرا 
عمدا يف غابات بريطانية 

جناح اأول عملية اإعادة قلب للحياة بعد املوت 
معجزة طبية 

نوعها..  م��ن  الأوىل  ه��ي  جت��رب��ة  يف 
جديًدا  اأم��اًل  اإعطاء  يف  الأطباء  جنح 
لإمكانية اإحياء القلب مرة اأخرى بعد 
اأعاد الأطباء قلب �ساب  توقفه، حيث 
بحاجة  �سخ�ص  يف  لزرعه  احلياة  اإىل 

اإىل ع�سو جديد.
نقل جراحو جامعة ديوك الأمريكية 
ال��دورة  كانت  ميت،  متربع  من  القلب 
ج�سده،  يف  نهائًيا  توقفت  قد  الدموية 
الدم  اإعادة  ا�ستطاعوا  رائدة  فبتقنية 
لل�سريان مرة اأخرى وفًقا للدايلي ميل. 
وق����د وث���ق���ت ال��ع��م��ل��ي��ة اجل��راح��ي��ة 
بن�سره  ق��ام  فيديو  مقطع  يف  بالكامل 
العملية  يف  امل�ساركني  الأط��ب��اء  اأح��د 
التغريدات  م��وق��ع  على  التاريخية 

تويرت.
يقوم اجلراحون باإزالة القلب وتو�سيله 
التي  الأنابيب  من  ب�سل�سلة  ب�سرعة 

والأك�سجني  بالدم  ميكانيًكا  تغذيه 
مرة  ترميمها  على  فيعملون  والكهارل، 
القلب  ع�سلة  "تن�سيط"  ويتم  اأخ��رى، 

لتعود مرة اأخرى اإىل العمل.
مت ا���س��ت��خ��دام ت��ق��ن��ي��ة »ال���رتوي���ة 
قلب  زرع  عملية  لإج��راء  الدافئة« 
يف  الإط���الق  على  م��رة  لأول  ب�سري 
 Royal Papworth م�ست�سفى
اأما   ،2015 باململكة املتحدة يف عام 
القلب  اإح��ي��اء  عملية  فتعترب  الآن 
الأوىل يف  املوت هي  اأخرى بعد  مرة 

الوليات املتحدة.
وي���اأم���ل ال���دك���ت���ور ����س���رودر اأح���د 
اإثبات  ب���اأن  العملية  يف  امل�ساركني 
مثل  اإج��راء  على  قدرتهم  الأطباء 
كبري  لعدد  اأماًل  يعني  املعجزة،  هذه 

من قلوب املر�سى بالعي�ص.

ا����س���ت���وىل ل�����س��و���ص ع��ل��ى م��ي��دال��ي��ات 
وجموهرات تعود اإىل احلقبة ال�سيوعية 
"متحف  م��ن  ال��ي��وروه��ات،  اآلف  بقيمة 
املقر  يف  يقع  وال��ذي  برلني،  يف  �ستا�سي" 
الأملانية  ال�����س��ري��ة  لل�سرطة  ال�����س��اب��ق 

ال�سرقية.
الل�سو�ص  دخل  الأملانية  لل�سرطة  ووفقا 
بالعا�سمة  لي�ستنربج  منطقة  يف  املبنى 
الأمل��ان��ي��ة وح��ط��م��وا ع���دًدا م��ن حقائب 
من  العديد  واأزال��وا  الزجاجية  العر�ص 
امليداليات، مبا يف ذلك و�سام كارل مارك�ص، 
ال�سوفيتي،  الحتاد  وبطل  لينني  وو�سام 
القدمية  امل��ك��ات��ب  اإىل  الن��ت��ق��ال  ق��ب��ل 
لرئي�ص �ستا�سي ال�سابق اإريك ميلك، حيث 

�سرقوا املزيد من املجوهرات.
وفًقا  دري�سمان  يورج  املتحف  مدير  وقال 
دائًما  م���وؤمل  الخ���رتاق  "اإن  اأ.�����ص.اأ  ل��� 
من  لكن  ب��الأم��ان،  ال�سعور  يزعزع  لأن��ه 

ميكنك  امل�سروقة،  العنا�سر  قيمة  حيث 
املادية  قيمتها  لأن  وت�سرتخي  تتكئ  اأن 
م�سرتيني  �سيجدون  ولكن  عالية،  لي�ست 
اأملانيا  ت��ذك��ارات  جامعي  بني  متحم�سني 

ال�سرقية.
التي  امل���ج���وه���رات،  جم��م��وع��ة  وك��ان��ت 
وخامًتا  الأق����راط،  م��ن  زوًج���ا  ت�سمنت 
و�ساعة  الكرمية،  والأح��ج��ار  اللوؤلوؤ  من 
من  �ستا�سي  �سادرها  عنا�سًرا  ذهبية، 
الفرار  حاولوا  الذين  ال�سرقيني  الأمل��ان 

من الدولة ال�سرتاكية اإىل الغرب.
�سقوط  تلت  التي  الثالثني  ال�سنوات  ويف 
جدار برلني وانهيار الحتاد ال�سوفييتي، 
اأ�سحابها  اإىل  الأ�سياء  هذه  معظم  عاد 
اأثبت  ال��ت��ي  ال��ق��ط��ع  الأ���س��ل��ي��ني، وت��ل��ك 
انتهى  قد  تتبعها  يتعذر  اأن��ه  اأ�سحابها 
�سبيل  على  �ستا�سي  متحف  يف  املطاف  بها 

الإعارة الدائمة.

ل�صو�ص ي�صتولون على ميداليات 
وجموهرات من "متحف �صتا�صي" يف برلني 

كيد  يغلب  الن�ساء  "كيد 

�سك  ل  الرجال" 
اجلملة  ه����ذه  اأن 

قطاع  على  تنطبق 
ال�سيدات  من  كبري 
ا�ستطعن اأن يجدن 
م�سرتكا  ���س��ب��ي��اًل 

اإبلي�ص..  اأفكار  مع 
وق����د ج�����س��دت ه��ذا 

املعنى �سيدة قتلت زوجها 
بل  القاتل  عن  تبحث  و�سارت 

لغز  حل��ل  م��ك��اف��اأة  تخ�سي�ص  وق���ررت 
الوفاة.

مت القب�ص على امراأة كانت قد عر�ست 
دولر   25000 قدرها  مكافاأة  قبل  من 
مقتل  ح��ول  معلومات  على  للح�سول 
عليه  العثور  من  عاًما   13 بعد  زوجها، 
مقتوًل بالر�سا�ص يف منزله، بح�سب ما 
ن�سر �سحيفة "ديلي ميل" الربيطانية.

و���س��ع��ت الأ����س���اور احل��دي��دي��ة يف يد 
"�سيندي �سولز-جويد�ص"، 65 عاًما من 
قتل  بتهمة  وي�سكون�سن،  يف  فولز  �سيبو 
 ،2006 ع��ام  يف  جويد�ص  كني  زوجها 
كان  ال��ذي  ك��ني،  على  العثور  مت  حيث 
�سغرية،  �سركات  وميلك  �سيدلًيا  يعمل 

مقتول بالر�سا�ص يف منزل الزوجني.
مدعية  بال�سرطة،  �سيندي  وات�سلت 

مقتول،  عليه  عرثت  اأنها 
وظلت وفاته مل حتل 
ل�سنوات على الرغم 
ال�سرطة  اأن  م��ن 
اأرملته  يف  �سكت 

كم�ستبه به.
ع�����ام من  وب����ع����د 
وف�����ات�����ه، ع��ر���س��ا 
���س��ي��ن��دي م���ك���اف���اأة 
مقابل اأي معلومات توؤدي 
اإىل الو�سول ايل قاتل زوجها، 
ولكن  عليها  القب�ص  مت  عاما   13 وبعد 
اأدى  الذي  الدليل  تك�سف  مل  ال�سرطة 

اإىل العتقال.
ال��زوج  قتل  على  اق��دم��ت  اأن��ه��ا  وتبني 
بهدف مادي، فقد قام زوجها با�ستخراج 
بولي�سة تاأمني على احلياة بقيمة مليون 
ا عقاًرا باعته  دولر واأنهم ميتلكون اأي�سً

مقابل 200 األف دولر بعد وفاته.
نحو  يتجهن  كانا  ال��زوج��ني  اأن  وتبني 
بع�ص  م��ن  �سيقلل  ك��ان  ال��ذي  ال��ط��الق 
من  للزوج  اأبناء  وقام  املادية،  اأ�سولها 
زواج �سابق مبقا�ساتها بعد وفاة زوجها، 
اغتياله  يف  يد  لها  كانت  باأنها  مدعني 
دولر  األ��ف   280 با�سرتداد  وطالبوا 
عند  التاأمني  �سركة  من  عليها  ح�سلت 

وفاته.

ثالثة  مع  الربيطانية  ال�سرطة  تعاملت 
12 عاًما مبوجب  �سبية يبلغون من العمر 
حرائق  لإ�سعالهم  ال�سغار  اجلناة  قانون 
احلرائق  ن�سوب  بعد   ، عمد  عن  غابات  يف 
�ساوث  نيو  ملقاطعة  اجلنوبي  ال�ساحل  يف 

ويلز.
وبح�سب �سحيفة "ديلي ميل"، اأ�سعل اثنان 
يف  كوناوارا  يف  مبحمية  النار  الأولد  من 
يوم  �سباح   10.20 ال�ساعة  ول��وجن��وجن 

الأحد.
واأ�سدرت ال�سرطة حتذيًرا ل�سبي اآخر يبلغ 
حريقا  اأ�سعل  اأن  بعد  عاًما   12 العمر  من 
ناٍد  خلف  ظهًرا   12.15 ال�ساعة  يف  اآخر 

ب�ساحية  ماكجريجور  �سارع  يف  ريا�سي 
وويلوجنوجن يف واريال.

باتيمانز  خليج  �سمال  احل��ري��ق  وام��ت��د 
اأحرق  ، وقد  رياح غربية  اأن �سربته  بعد 
بالفعل اأكرث من 116060 هكتارا وينت�سر 

ب�سرعة �سرًقا.

من املعروف عن القردة 
ال�سمبانزي اأنهم يف غاية الذكاء، 

ولكن ال�سمبانزي الذي مت 
ت�سويره وهو يفعل اأموًرا غري 

متوقعة اأثار ده�سة اجلميع 
لت�سرفه العجيب واملثري.

و�سّور ال�سمبانزي يوهوي البالغ 
من العمر 18 عاًما، وهو يغ�سل 
مالب�سه يف اإناء داخل حممية 

�سينية.
وبح�سب �سحيفة "ديلي 

ميل"، قال حار�ص 
املحمية اإن القرد اأم�سى 
ن�سف �ساعة يف تنظيف 

قمي�ص اأبي�ص بفر�ساة 
وقطعة من ال�سابون.

وكان ال�سمبانزي �سور 
اأثناء قيامه باأعماله 

الروتينية يوم اجلمعة 
املا�سي يف حديقة 

يف ليهي ليدو الرتفيهية 
مدينة ت�سوجنت�سينج 
بجنوب غرب ال�سني.

واأو�سح احلار�ص اأنه فور 
خروج القرد من غرفته جته 

نحو القمي�ص لغ�سله ب�سكل طبيعي 
للغاية.

�سيدة  باحتجاز  الأمريكية  ال�سلطات  قامت 
يوم  �سباح  "فلوريدا" الأمريكية  ولية  من 
ادعت  اأن  بعد  ذلك  وجاء  املا�سية،  اجلمعة 
تواجدها  اأثناء  �سحية  مب�سكلة  اإ�سابتها 
على منت رحلة جوية تابعة ل�سركة طريان 
الذي  الأمر  الأمريكية،  اجلوية  اخلطوط 
وكل  ال��ط��ائ��رة،  م�����س��ار  حت��وي��ل  يف  ت�سبب 
منت  على  اأك��رب  مقعد  على  حت�سل  كي  ذل��ك 

الطائرة.
"ديلي ميل"  وك�سف تقرير ن�سرته �سحيفة 
هذه  تفا�سيل  ع��ن  الث��ن��ني،  الربيطانية، 
�سهدت  التي  الطائرة  اأن  مو�سًحا  الواقعة، 
مدينة  م��ن  متجهة  ك��ان��ت  ال��واق��ع��ة  ه���ذه 
"فلوريدا" اإىل مدينة  "بين�ساكول" بولية 
اأخربت  قد  امل�سافرة  هذه  واأن  "ميامي"، 
م�سيفات الطائرة باأنها تعاين من �سعوبة يف 
اإىل  الطائرة  قائد  ا�سطر  ما  وهو  التنف�ص، 
بالطائرة  والعودة  الطوارئ،  حالة  اإع��الن 

اإىل "بين�ساكول".
قاموا  الرحلة  طاقم  اأن  التقرير  واأ�ساف 

مدينة  �سرطة  اإدارة  من  �سباط  با�ستدعاء 
"بين�ساكول" اإىل املطار بعد وقت ق�سري من 
امل�سافرة،  اأن  اإىل  م�سرًيا  الطائرة،  هبوط 
اعرتفت  هويتها،  عن  الك�سف  يتم  مل  التي 
مب�سكلة  الإ�سابة  ادع��ت  باأنها  النهاية  يف 
اأف�سل  مقعد  على  للح�سول  كحيلة  �سحية 

على منت الطائرة.
البداية  يف  رف�ست  قد  ال�سيدة  تلك  وكانت 
النزول من الطائرة، وهو ما اأدى اإىل اإخالء 
قائد  ومتكن  بالكامل؛  الآخ��ري��ن  ال��رك��اب 
الطائرة و�سباط ال�سرطة يف نهاية املطاف 

من اإقناعها بالنزول من الطائرة.
وقام ال�سباط بعد ذلك باحتجازها مبوجب 
لل�سلطات  "فلوريدا" ي�سمح  ولية  يف  قانون 
تهديًدا  ي�سكل  اأن  ميكن  فرد  اأي  باحتجاز 
لل�سحة  من�ساأة  يف  لغريه  اأو  لنف�سه  مبا�سًرا 

النف�سية لتقييمه.
واأفادت ال�سحيفة باأنه مل يتم بعد توجيه 
تهم جنائية لهذه ال�سيدة، لكن من املمكن اأن 

يحدث ذلك لحًقا.

قتلت زوجها وخرجت تبحث عن قاتله مبكافاأة 

�صدق 
�أو ال 

ت�صدق

اأ�سبحت ميهو اوتاين اأول �سيدة تتوىل 
قيادة مدمرة يابانية من طراز "اإيجي�ص" 

وتعهدت باأن تقدم منوذجا يحتذى لباقى 
ال�سيدات فى �سالح البحرية.

وقالت ميهو اأوتانى يف كلمة اأمام طاقم املدمرة 
تتوقع  اأنها  فرد   300 عددهم  "ميوكو" البالغ 
منهم اأن يقوموا مبهامهم بدون تردد وذلك فى 

مرا�سم توىل قيادتها املدمرة التابعة لقوة 
الدفاع الذاتى اليابانية فى قاعدة ميازورو مبقاطعة كيوتو.

واأ�سافت عقب مرا�سم ت�سلم القيادة "اأنه ل�سرف عظيم اأن اأ�سبح اأول قائدة �سيدة ملدمرة من 
طراز ايجي�ص، واأود اأن اأفكر يف كيفية جعل هذا الأمر اأجتاها عاما.

حيث اأننى اعتقد اأن هناك عددا متزايدا من الن�ساء قادرات على توىل مثل هذه 
املهمة فى الوقت احلاىل"، يذكر اأن اأوتانى تخرجت من اأكادميية الدفاع الوطني 

اليابانية يف عام 1996.
كواحدة من ال�سيدات الأوائل الالئى يتخرجن فى الأكادميية 

وكانت اأول �سيدة تتوىل قيادة �سفينة تدريب فى عام 
.2013

تعيني اأول �صيدة قائدة 
ملدمرة يف اليابان



املا�شية،  القليلة  الأعـــوام  مــدار  على 
قامت �شركة اآبل باإطالق ثالثة هواتف 
من  ــك،  ذل ومــع  ال�شنة.  يف   iPhone
العام  يف  اآبــل  �شركة  تقوم  اأن  املتوقع 
اأربعة  اإىل  ي�شل  مــا  بــاإطــالق   2020
للمحلل  وفقا  هــذا   .iPhone هواتف 
 JP �شركة  من   Samik Chatterjee
احلدث  يف  اأنه  يقول  الذي   Morgan
�شهر  يف  عقده  يتم  اأن  املرجح  من  الــذي 
�شركة  �شتقوم  املقبل  العام  من  �شبتمرب 
طرازات  اأربع  اإىل  ي�شل  ما  باإطالق  اآبل 

جديدة.
هواتف  تــاأتــي  اأن  املحلل  ــذا  ه تــوقــع 
iPhone يف العام املقبل بثالثة اأحجام 
واحد  ي�شم  اأن  يتوقع  بحيث  جــديــدة 
�شي�شم  بينما  اإن�ص،   5.4 بحجم  �شا�شة 
الهاتفني الآخرين �شا�شات باأحجام 6.1 
جزئًيا  هذا  يتما�شى  اإن�ص.   6.7 و  اإن�ص 

مع ال�شائعات ال�شابقة التي قيل فيها اأن 
اآبل تخطط فعلًيا لإطالق هاتف  �شركة 
اآخر  وهاتف  احلجم  كبري   iPhone
التقرير  هــذا  وبالتايل  احلجم،  �شغري 

اجلديد يدعم تلك ال�شائعات ال�شابقة.
هاتفي  بـــقـــدوم  الــتــنــبــوؤ  ذلــــك،  ـــع  وم
iPhone بحجم 6.1 اإن�ص يبدو خمتلًفا 
ال�شابقة  ال�شائعات  عن  ال�شيء  بع�ص 
تلتزم  قــد  اآبــل  �شركة  اأن  اأدعـــت  التي 
اأربعة.  من  بدًل  طــرازات  ثالث  باإطالق 
اأو�شح  فقد  ــك،  ذل عــن  النظر  وب�شرف 
كذلك   Samik Chatterjee املحلل 
القادمة يف   iPhone اأن جميع هواتف 
 OLED العام املقبل �شتاأتي مع �شا�شات

.5G و�شتدعم �شبكات اجليل اخلام�ص
�شابق  تقرير  مع  ا  اأي�شً هــذا  يتما�شى 
قدوم  اإىل  نف�شها  كوالكوم  ملحت  حيث 
�شبكات  مع  املتوافقة   iPhone هواتف 

5G. وبغنى عن القول،  اجليل اخلام�ص 
ُيرجى التعامل مع كل ما قيل حتى الآن 
تن�شى  ل  ولكن  احلما�شة،  من  قدر  باأقل 
العودة اإلينا يف وقت لحق حيث ناأمل اأن 

تكون هناك تفا�شيل اإ�شافية متاحة.
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التي  �شام�شوجن  مثل  �شركات  عك�ص  على 
اجلديدة  الــرائــدة  هواتفها  عــادة  ُتطلق 
اآبل  �شركة  تقوم  ما  فعادة  �شنوًيا،  مرتني 
واحــدة  مــرة  الــرائــدة  هواتفها  بــاإطــالق 
كانت  عديدة،  ل�شنوات  ال�شنة.  يف  فقط 
عن  الإعــالن  حدث  ت�شت�شيف  اآبل  �شركة 
خريف  يف  اجلــديــدة   iPhone هــواتــف 
جديد  تقرير  الآن  �شدر  ولكن  عــام،  كل 
من   Samik Chatterjee املحلل  مــن 
اإىل  فيه  يلمح   JP Morgan �شركة 
ــالق  اإط اآبـــل  �شركة  ُتق�شم  اأن  اإمكانية 
حدثني  على  اجلديدة   iPhone هواتف 

يف العام.
يدعي هذا املحلل اأن �شركة اآبل قد تختار 
اإطالق هواتف iPhone مرتني يف ال�شنة، 
الأوىل  الدفعة  اإطالق  يتم  اأن  مُيكن  حيث 
يف  الثانية  الدفعة  تتبعها  ثم  ال�شيف  يف 
اخلريف. ل�شنا متاأكدين من الكيفية التي 
عمليات  لتق�شيم  اآبــل  �شركة  بها  تخطط 
اإحدى  ُتركز  اأن  املمكن  الإطالق، ولكن من 
 iPhone هواتف  على  الإطــالق  عمليات 
الرائدة بينما تركز الأخرى على هواتف 

الإقت�شادية.  iPhone
الأوىل  املرة  هي  لي�شت  هذه  الواقع،  يف 

لل�شائعات،  وفقا  فيها عن هذا.  ن�شمع  التي 
اإطالق  يتم  اأن  املرجح  من  اأنــه  تــردد  فقد 
من  الأول  الن�شف  يف   iPhone SE2
العام املقبل بينما من املرجح اأن يتم اإطالق 
ت�شكيلة Series 12 iPhone يف خريف 
العام املقبل مما يعني من الناحية الفنية 
عمليات  بتق�شيم  �شتقوم  اآبــل  �شركة  اأن 

نف�ص  يف  منف�شلني  حدثني  على  ــالق  الإط
ال�شنة.

و�شتبقى  �شائعات  جمرد  هذه  ذلك،  ومع 
كذلك حتى يتم تاأكيدها ب�شكل ر�شمي من 
قبل �شركة اآبل، لذلك �شيكون من الأف�شل 
الآن  حتى  قيل  ما  كل  مع  التعامل  مت  لو 

باأقل قدر من احلما�شة.

�شتقوم �شركة �شام�شوجن بالك�شف عن 
 Galaxy اأول ع�شو يف �شل�شلة هواتف
من   12 اليوم  يف   Series  2020  A
تاأكيد  مت  لقد  اجلــاري.  دي�شمرب  �شهر 
الر�شمي  الــفــرع  قبل  مــن  الــيــوم  ذلــك 
والذي  فيتنام،  يف  �شام�شوجن  ل�شركة 
ن�شر مقطع فيديو ق�شري على اليوتيوب 
القادمة  الذكية  للهواتف  فيه  ي�شوق 
اأجــل  مــن  بثقب  ـــزودة  م �شا�شات  مــع 
جديدة  وجمموعة  الأمامية  الكامريا 

من الكامريات يف اخللف.
عن  �شام�شوجن  �شركة  لنا  تك�شف  مل 
�شتك�شف  التي  الذكية  الهواتف  هوية 
من  ولكن  دي�شمرب،   12 اليوم  يف  عنها 
الكورية  ال�شركة  ــرى  ن اأن  املحتمل 
عن  ر�شمًيا  ال�شتار  تزيح  اجلنوبية 
 Galaxy و Galaxy A51 الهاتفني
لنا  A71 يف هذا احلدث، فقد ك�شفت 
ال�شور احلا�شوبية التي حت�شلنا عليها 
الهاتفني  هذين  اأن  املا�شية  الفرتة  يف 
تقريًبا  ممــاثــل  بت�شميم  �شياأتيان 

مزودة  �شا�شات  كالهما  �شي�شم  بحيث 
الأمامية،  الــكــامــريا  اأجـــل  مــن  بثقب 
ف�شال عن اأربع كامريات يف اخللف على 

.L شكل احلرف�
نظًرا اإىل اأن حلظة الإعالن الر�شمي 

فمن  تقريًبا،  واحد  اأ�شبوع  بعد  �شتتم 
الإعالنات  من  املزيد  نرى  اأن  املحتمل 
�شام�شوجن حول  �شركة  الت�شويقية من 
 2020  Galaxy A هواتف  �شل�شلة 

الأيام. قادم  يف   Series

 iPhone تقرير جديد يقرتح �إطالق �آبل لهو�تف
�جلديدة مرتني يف �ل�صنة 

�صام�صوجن حتدد موعد �لو�صول �لر�صمي ل�صل�صلة 
 Galaxy A 2020 Series هو�تف

تكنولوجيا  iPhone قد نرى �أربع طر�ز�ت من
من �آبل يف �لعام �ملقبل

اأو  تويرت  �شبكة  اإ�شتخدمت  اإذا 
األقيت نظرة عليها من قبل، فاأنت بال 
ال�شبكة  هذه  ت�شميم  اأن  تعلم  �شك 
�شهولة،  الأكــرث  لي�ص  الإجتماعية 
الردود  اإىل  تنظر  عندما  وخا�شة 
ومع  التغريدات.  على  والتعليقات 
ذلك، كانت تويرت يف املا�شي تخترب 
طرًقا خمتلفة للتعامل مع املحادثات 
على  امل�شتخدمون  يجريها  الــتــي 

من�شتها.
وفـــقـــا لــتــغــريــدة جـــديـــدة من 
 Jane Manchun الــبــاحــثــة 
تعمل  تويرت  اأن  فيبدو   ،Wong
يكون  اأن  ُيــحــتــمــل  ت�شميم  عــلــى 
الإجتماعية  ال�شبكة  من  م�شتوحى 
يف  تــرون  كما   .Reddit الأخـــرى 
اأن املحادثات  اأدناه، يبدو  التغريدة 
جديدة  ميزة  تكون  قد  املرتابطة 
تالحظون،  وكما  قريًبا.  تويرت  يف 
للزوار  يتيح  اجلديد  الت�شميم  هذا 

معرفة التعليقات وردود امل�شتخدمني 
عليها ب�شكل وا�شح.

تربط  �شطور  على  حتــتــوي  كما 
وا�شًحا  يكون  بحيث  مًعا  املحادثات 
�شبق  كما  مــن.  على  بالرد  قــام  من 
ل�شبكة  احلايل  فالت�شميم  واأ�شرنا، 
تــويــرت هــو املــكــان الـــذي قــد يكون 
الأحيان  بع�ص  يف  فيه  ال�شعب  من 
حتديد من الذي يتحدث يف الردود 
ولكن  التغريدات،  على  والتعليقات 
هذا الت�شميم الذي يجري اإختباره 
ذلك،  ومع  كثرًيا.  اأف�شل  يبدو  الآن 
موعد  عــن  فكرة  اأي  لدينا  لي�شت 

تفعيل هذه التغيريات.
هذا  تويرت  تخترب  اأن  املمكن  من 
الت�شميم من دون اأي نية لإطالقه، 
اأن  فعاًل  ناأمل  اأننا  من  الرغم  على 
تقوم بتفعيل هذا التغيري. �شنوا�شل 
ترقب الو�شع و�شنعلمكم عندما يتم 

تفعيل هذا الت�شميم اجلديد.

تويرت تخترب حمادثات مرتابطة 
مماثلة لتلك املوجودة يف �صبكة 

 Reddit

ي�شمى  مــا  يف  احلــيــاة  لبث  حمــاولــة  يف 
 Data  ” الـــبـــيـــانـــات  ــل  ــق ن مبـــ�ـــشـــروع 
ُت�شهل   ،“  Transfer Project

نقل  امل�شتخدمني  على  الآن  الفي�شبوك 
جميع �شورهم من ح�شابهم ال�شخ�شي على 
 .Google Photos اإىل  الفي�شبوك 
م�شرتك  تعاون  عن  عبارة  امل�شروع  هذا 
اآبل وجوجل ومايكرو�شوفت وتويرت  بني 
والفي�شبوك، والهدف منه هو ت�شهيل نقل 

البيانات بني املن�شات اخلا�شة بها.
اأن  الفي�شبوك  تقول  الآن،  من  اإعتباًرا 

�شورك  لنقل  امل�شدر  املفتوحة  الأداة 
يف  امل�شتخدمني  لبع�ص  فــقــط  مــتــاحــة 
اإىل  طريقها  �شت�شق  ولكنها  اإيــرلــنــدا، 
يف  العامل  اأنــحــاء  بقية  يف  امل�شتخدمني 

اأوائل العام 2020.
وعالوة على ذلك، اأو�شحت الفي�شبوك 
كذلك اأن هذه الأداة �شتعمل مع خدمات 
هذه  هي  ما  تخمني  ال�شهل  ومن  ــرى،  اأخ
الأولــيــة،  ذات  �شتكون  التي  اخلــدمــات 
و   iCloud ت�شمل  اخلـــدمـــات  فــهــذه 

.OneDrive

�لفي�صبوك تتيح لك �الآن ت�صدير جميع �صورك 
 Google Photos إىل خدمة�



باتنة 

معاوية. �ص

تبحر  ووجدتها  �أعمالك  من  بع�ضا  ت�ضفحت 
�إن  �خبارنا  ميكن  هل  �لأ�ضطورة،  فلك  يف 
كان ما قدمته مهم يف �لأعمال �لرو�ئية، �إذ� 

ما زعمنا �أنه يدخل �ضمن �أدب �خليال؟
ق�سرية  رواي���ة  �سنجابى  اأ���س��ط��ورة 
الن�سر  دار  عن   2016 عام  �سدرت 
ملعر�ص  طريقها  لتجد  تيديكلت 
اعتمدت  اأول   ،2017 �سيال  الكتاب 
ال��رم��زي��ة ح��ت��ى اأم����رر اإن��ت��ق��ادات 
من  كثري  اله�ص،  امللكى  النظام  ب�ساأن 
امللوك العرب �سوريون ول يحكمون 
من  ال�سر  بهم  ويرتب�ص  قالعهم، 
ك��ل ح���دب و����س���وب  ح��ت��ى و�سفت 
طرف  م��ن  القلعة  على  الإ�ستيالء 
لهم  الأحقية  من  بنوع  ال�سياطني 
من  واملحكم  املبيت  للتخطيط  نظرا 
الغرب  فو�ستيكا،  ال�سيطانة  طرف 
خ��ريات  ع��ل��ى  ا���س��ت��وىل  ال�سيطانى 
البالد العربية ودمرها، وماذا لوكان 
من  منتخبا  واحلاكم  �سرعيا  النظام 
طرف الرعية لكان الو�سع خمتلف، 
اأعتقد اأن اأ�سطورة �سنجابى م�سمونها 
ذلك  ال�سنجاب  انتفا�سة  كون  مهم 
ا�ستجمع  عندما  ال�سعيف  املخلوق 
ال�سر  قلعة  ودمر  ثار  وقواه  �ستاته 
و���س��اع��د امل��ق��ات��ل ب�����س��ام��روك��ا فى 
النظام  وتغيري  الف�ساد  على  الق�ساء 
اخليال  اأن  وطبيعى  اجلمهوري،  اإىل 
القارىء  جذب  فى  مهما  دورا  يلعب 
ال���ذى تناوب  ال�����س��ردى  ب��الأ���س��ل��وب 

وتارة  املقاتل  ت��ارة  البطالن  عليه 
املقاتلة.

"�أ�ضطورة �ضنجابي " تعاملت مع �لن�ص 
�إىل  تعمدين  هل  �حليو�ن،  ل�ضان  على 
�إىل  ودمنة"،  "كليلة  زمن  �إىل  �لرجوع 

فرتة ما قبل نزول �لأديان؟
فى  بكلمة  ال�����س��ن��ج��اب  ي��ن��ط��ق  مل 
اإعتباطيا  يكن  مل  ودوره   ال��رواي��ة 
املقاتل  م��ع  ال��ب��ط��ول��ة  تقا�سم  ب��ل 
البطل  ت�سمية  وتعود  ب�سامروكا،  
اإىل لفظ كردى قدمي يعنى املتقدم 
نحو املوت، تعاي�ص البطل مع حيوان 
اجلوز  وك��ان  �سغره،  منذ  ال�سنجاب 
عاد  عندما   ولكن  املف�سل،  غ��ذاءه 
ل��ل��زم��ن ال��غ��اب��ر ت��ب��ني ب��و���س��وح دور 
املقاتل  ت�����س��ور  ع��ن��دم��ا  ال�سنجاب 
ب�سامروكا جوعا �سد جوعه بحبات 
من اجلوز حولته اإىل �سنجاب عمالق 
وكانت �سديقته املقاتلة وجده امللك 
العمل  اأن  ومبا  التحول،  �سر  يعرفان 
بالأدب  عرفت  والأ�ساطري  اأ�سطورى 
ال�سخو�ص  حيث  القدمي  اليونانى 
واإن�ص  و�سياطني  اآلهة  واأن�ساف  اآلهة 
من  ح��ول  ح���روب  وت���دور  مقاتلني 
احلكمة  لتنت�سر  احلكم  زمام  يتقلد 

دوما .

�أعللتللقللد �أنلللك تلللاأثلللرت كللثللر� بللالأفللام 
�ل�ضينمائية يف هذ� �لنوع �لأدبي؟

املقام  فى  �سيناري�ست  نف�سى  اأعترب 
الروائى  ال�سكل  فى  وكتبت   الأول 

الفكرة،  على  ال�سطو  ظ��اه��رة  بعد 
اأردت حفظ اأفكارى فى اإ�سدارات.

"�أ�ضطورة  لو حولت  �أنه  ترين معي  هل   
�ضنجابي" �إىل فيلم" �ضتاأخذ حيز� كبر� 

من �لهتمام �أكرث منها كرو�ية؟
اجلزائر  فى  التمويل  اأزمة  تعرفني 
درامى  عمل  فى  الأ�سطورة  واإخ��راج 
الإخ��راج  روؤي��ة  لأن  هومكلف  اأكيد 
تكون ب�سكل فانتازيا، ولكن الرواية 
حالفه  من  كل  عند  �سدى  لها  ك��ان 
احل���ظ وق���راأه���ا وب��امل��ن��ا���س��ب��ة، اأن��ا 
لأ�سطورة  ن�سبة  بال�سنجابة  اأكنى 
�سنجابى واأول من اأطلق علي الكنية 
هو حمافظ مهرجان امل�سرح الفكاهى 

باملدية �سعيد بن زرقة.

لنعد �إىل بد�يات "تركية لو�ضيف"، يخيل 
�إيل �أنك م�ضبعة باحلكايا، بل وتت�ضرفني 
�لزمن  ذ�ك  يف  �حلكايا  �أمللرة  وكللاأنللك 

�لطفويل، �ألي�ص كذلك؟
م�ساهد  كتابة  يفر�ص  العمل  ن��وع 
م�ستوحاة من عامل الأمرية والق�سر، 
فى  �سر�سة  ك��ان��ت  ت��وت��و  امل��ق��ات��ل��ة 
احلفاظ  وق�سدت  وجميلة  القتال 
على الأنوثة، كونى جميلة ومقاتلة، 
فى  فقط  لها   ي�سمح  البطل  وك��ان 
تفجري  عملية  فعند  اأنوثتها  حدود 
املهمة  ه��ذه  م��ن  ا�ستبعدها  القلعة 
حتى ل تتلطخ باحلمم ويقل جمالها 
ال�سينما  اأ�ساهد  كنت  طفولتى  وفى 

كان  جدا  و�سحيح  الإيطالية 
اجلمال والقتال.

�أنها  و�ضفت  فرجيينا"  "نزهة 
بعدما  �لرهبنة  عن  تخلت  �ضيدة  

يجمع  �ملنتزه  �لورغ،  �آلة  متلكتها 
�أهل �لفن و�ملو�ضيقى و�لأدب وبوفاة 

يبدو  فيكتور،  عائلة  غادرت  فرجينيا 
�أنك بحثت طويا عن �لعمق �ملو�ضيقي 
يكتب  �أن  �ل�ضعب  فمن  رو�يتك،  د�خل 
�ضغوفا  وكان  �ل  �لة مو�ضيقية  كاتب عن 

بها، �أحدث هذ� معك؟
منتزه فرجينيا حمدد زمنه بخروج 
الأقدام ال�سود من اجلزائر، ل تظهر 
ولكن  الرواية  فى  فرجينيا  ال�سيدة 
ا�ستخدمت الأداة املتبقية من حقبتها 
بتواجدها فى املنتزه وهى اآلة الأورغ 
القدمية ت�سبه بيانو ..كان لها حلم 
املو�سيقى  فى  الذهبى  القر�ص  وهو 
اأن  ومبا  حتقيقه،  دون  متوت  ولكنها 
منري  ال��ع��ازف  اأدرج���ت  موهبة  الفن 
فنان ع�سامى عا�ص باملنتزه وطالته 
بالقدي�ص  لقب  حتى  تن�سري  عملية 
فيكتور  له  �سمح  الذى  الوحيد  وهو 
بالعزف على األة الأورغ، عا�ص حياة 
ملنى  وحبه  والديه  فقد  بعد  �سعبة 
التى اأدارت املنتزه  ودفعته لتحقيق 
حلم ال�سيدة فرجينيا ، مررت ر�سائل 
بني  ال�سلمى  التعاي�ص  منها  مقد�سة 
�سالم  فى  والعي�ص  املعتقدات  جميع 

مبحبة .

جتربتك  عن  حدثينا 
يف  و�ملتخ�ض�ضني  �لقر�ء  عن  �ضيا،  يف 

هذ� �ملجال؟ 
�سيال حلم كل كاتب، اللقاء بالقارىء 
وط��رح��ه ل��الأ���س��ئ��ل��ة وجت���اوب���ه مع 
�سراء  ي��ق��رر  حتى  العمل  م�سمون 
ن�سخة بالتوقيع، يعد اثبات للخطوة 
على  راه��ن��ت  ال��ب��داي��ة  ف��ى  الأوىل، 
بعدد  ال��ره��ان  وك�سبت  ال�سنجاب 
القراء فى م�ساركتني وتلتها م�ساركات 
فى معار�ص وطنية، املراهقات كن من 
حتوى  لأنها  فرجينيا  منتزه  جمهور 
منى  ج��ع��ل  مم��ا  �سعبة  ح��ب  ق�سة 
تلقيت  والعك�ص،  منري  بحب  جديرة 
حول  ال��ق��ارئ��ات  بع�ص  م��ن  طلبات 
التى  ال�سيناريو  بتقنيات  الكتابة 
فى  متالحقة  ل��وح��ات  ف��ى  تتجلى 
الإ�سدارين مما يوحى  مب�ساهدة فيلم 

الناقد  �سجعنى  طويل، 
ملني بلبحرى على الكتابة كما 
�سجعنى اآخرون وا�ستفدت من قراءة 
�سحفي  ط��رف  م��ن  للعملني  �ساملة 

بيومية ال�سعب.

و"نزهة  �سنجابي"  "اأ�سطورة  بعد 
فرجيينيا" هل �سرنى لك ا�سدار اآخر؟

"�ساحة الأقوا�ص" هو العمل القادم  
مرورا  طفولتى  من  حمطات  يحوى 
عرفتها  ال��ت��ى  الأو�����س����اع  ب��ب��ع�����ص 

اجلزائر. 

كلمة ختامية
جل��ري��دة  ت�سك������رات  ت��ق�����������دمي 
متابعتها  على  نيوز"   "الأورا�ص 
باملع��ر�ص  �ساركت  التى  لالأق����الم 
فر�س���ة  ومنحهم  للك�تاب  الوطنى 

التح����دث عن الأعم�ال بك�ل حب.

للفنانة اأمرية لعالم والفنان حمي الدين �صفيان

قالت اأن: "�ساحة الأقوا�س عملها القادم"

من الرائع حقا اأن نت�صفح كتبا يرغب موؤلفوها اأن ينقلونا اإىل اأدب ال�صطورة واخليال، واأن ن�صتمتع جمددا بق�ص�ص على ل�صان احليوان 

والإن�صان، حيث هنالك رموز خمتلطة من الأزمنة وال�صخ�صيات والأمكنة حتيلنا اىل ات�صخدام املخيال لنعي�ص حلظات من الت�صويق واللهفة وراء 

النهاية وبحثا عن اأ�صلوب �صردي اآخر بعيدا عما تكتبه الرويات الأخري، فكان لـ "اأ�صطورة �صنجابي و يف متنزه فرجيينا" للكاتبة تركية لو�صيف 

من ولية املدية، اأن نقلت هذه التفا�صيل العميقة واجلميلة واملتخيلة اإىل ذهن القارئ، وعمدت على جعل رموزها تفكيكا لواقع م�صرح �صمن 

اأدب اخليال وال�صطورة، ولكونها اأي�صا �صناري�صت، تاأخذنا اىل لقطات اأخرى من م�صاهد باتت ت�صتوحي جمالها الأ�صطوري منها، والكثري عن 
كتابات تركية يف هذا احلوار:

ن����ظ����م����ت ال����ف����ن����ان����ة 
لعالم  اأم��رية  الت�سكيلية 
رفقة  ث��ن��ائ��ي  م��ع��ر���س��ا 
حمي  الت�سكيلي  الفنان 
ال���دي���ن ���س��ف��ي��ان وذل���ك 
حت���ت ع���ن���وان )مل�����س��ات 
ع���ل���ى ����س���ف���وح امل���ج���د( 
ب����اإ�����س����راف من  وه������ذا 
اجلهوية  املدر�سة  مدير 
لولية  اجلميلة  للفنون 
اأقيم  وق��د  ق�سنطينة، 
الثنائي  امل��ع��ر���ص  ه���ذا 
مبدر�سة  العر�ص  بقاعة 

الفنون اجلميلة.
املعر�ص �سهد عر�ص اأزيد من 40 لوحة فنية تنوعت 
الواقعية  ب��ني  الفنية  امل��دار���ص  خمتلف  و�سملت 
والتجريدية والرمزية وغريها، اأعمال فنية ت�سع دفاأ 
بتمازج األوانها جتلب الناظر اإليها ليمعن يف تفا�سيلها 
تطرق  متنوعة  ولوحات  اإطاراتها  زوايا  بني  ويغرق 
فيها الفنانان الت�سكيليان اإىل عدة موا�سيع خمتلفة، 
اأين قدمت الفنانة اأمرية لعالم عديد الأعمال التي 
وجدت  لذا  القبائلي  اجلزائري  ال��رتاث  اإىل  ترمز 
ال�سمت  حواجز  لتخطي  ال�سبيل  وري�ستها  األوانها  يف 

املجتمع  وب����ني  ب��ي��ن��ه��ا 
ل��ت�����س��ل اإل���ي���ه وي�����س��ل 
اإل��ي��ه��ا يف رح����اب ع��امل 
والرموز  ال�سخو�ص  من 
الت�سويرية  والتعابري 
عميقة الدللة واملعنى.

الفنان  ق���دم  ح���ني  يف   
�سفيان  ال���دي���ن  حم���ي 
اللوحات  م��ن  جمموعة 
بني  امل��م��زوج��ة  الفنية 
والزخرفة  املنمنمات 
اإب���راز  ت��ق��وم على  ال��ت��ي 
الفن  اأ���س��ك��ال  خم��ت��ل��ف 
لفن  البارزة  املكانة  وا�ستعادة  اجلزائرية  والهوية 

اخلط واملنمنمات، والذي برزت فيه اأ�سماء كبرية.
راقية  وت�سكيلية  فنية  اأعمال  ت�سمن  املعر�ص  هذا 
الفنان  اإل��ي��ه  و�سل  ال��ذي  املتميز  امل�ستوى  تعك�ص 
اأعمال فنية جتمع  اجلزائري وقدرته على �سياغة 
عن  التعبري  يف  الن��ط��الق  وروح  امل�سمون  رق��ي  ب��ني 
الثنائي  املعر�ص  هذا  وي�ستمر  الإن�ساين،  الإح�سا�ص 
ملحبي  معترب  اإقبال  �سهد  وقد  يوما،   20 م��دار  على 
للفن الت�سكيلي خالل افتتاحه وكذا ح�سور جمموعة 

من الفنانني الذين اأعجبوا باللوحات املعرو�سة.

اأ������س�����رف وزي����ر 
الإت���������������س�������ال 
الر�سمي  الناطق 
ل����ل����ح����ك����وم����ة 
الثقافة  ووزي���ر 
ح�سن  بالنيابة 
راب����ح����ي خ���الل 
زيارة العمل التي 

قادته اإىل ولية �سطيف على تد�سني 
للتلفزيون  العمومية  املوؤ�س�سة  مقر 
اجلزائري مركز �سطيف، حيث يتكون 
اأر�سي وعلوي مهياأ مع  املقر من طابق 
لل�سحفيني  ال�سيافة  دار  اإع��داد  اأمل 
ال��ق��ادم��ني م��ن امل��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة اأو 

املحطة اجلهوية بق�سنطينة.
ياأتي  الإجن��از  هذا  اأن  رابحي  واأك��د   
10 حمطات  اإطار برنامج تاأ�سي�ص  يف 
جهوية للتلفزيون وهذا �سمن �سيا�سة 
اجلواري،  الإع��الم  لتعزيز  احلكومة 
كما اأ�ساف الناطق الر�سمي للحكومة 
�سيفتح  امل��رك��ز  ب��ه��ذا  التوظيف  اأن 

و�سيكون  قريبا 
ويخ�ص  حم��ل��ي��ا 
املنطقة،  اأب��ن��اء 
هذا  اأن  مو�سحا 
�سيغطي  امل��رك��ز 
اله�ساب  منطقة 
مواكبة  اأجل  من 
الأح������������������داث 
 04 عرب  املجالت  �ستى  يف  املختلفة 
وليات وهي �سطيف، برج بوعريرج، 

امل�سيلة وبجاية.
ك��م��ا ق���ام ال��وزي��ر يف خ��ت��ام زي��ارت��ه 
العمومي  الوطني  املتحف  مبعاينة 
باجلهود  ن��وه  حيث  �سطيف  مبدينة 
املبذولة يف �سبيل تطوير هذا ال�سرح 
خزائن  على  يتوفر  ال���ذي  ال��ث��ق��ايف 
هذا  رابحي  واعترب  هامة،  تراثية 
املتحف مرجعيا خا�سة بالن�سبة لتلك 
اأقيمت بعد ال�ستقالل  املتاحف التي 
يف  الو�سية  ال����وزارة  تفكر  التي  اأو 

اإجنازها م�ستقبال. 

من املرتقب اأن حتت�سن املكتبة الرئي�سية للمطالعة 
ملحقاتها  م�ستوى  وعلى  باتنة  بولية  العمومية 
ال�ستوية،  العطلة  اأيام  املوهوب"  "القارئ  م�سابقة 
وياأتي ذلك يف اطار الن�ساطات الثقافية والرتفيهية 
على  املكتبة  ذات  تعكف  والتي  لالأطفال  املوجهة 

تقدميها.
وت�سم حماور امل�سابقة ح�سب املنظمني يف املناف�سة 
ر�سم غالف ق�سة بعد قرائتها يف املكتبة، اإىل جانب 
حمور خا�ص بالإلقاء الأدبي ويكون الن�ص اختياريا، 
يف  والكتابة  التاأليف  ح��ول  امل�سابقة  فتح  واأي�سا 
الق�سرية واخلاطرة، وحمور  والق�سة  ال�سعر  جمال 

خا�ص للمونولج )امل�سرح الفردي(.
بطاقة  ت��ك��ون  اأن  امل�����س��اب��ق��ة  ����س���روط  يف  وج���ا 
مبحور  تكون  واأن  للم�ساركة،  الزامية  النخراط 
واحد، ويخ�س�ص للفئة العمرية اأقل من 18 �سنة، 
ملحقة،  كل  م�ستوى  على  يكون  الأويل  والختيار 
املكتبة  م�ستوى  على  حتفظ  العمال  اأن  حني  يف 
الرئي�سية، واختيار الفائزين يكون عن طريق جلنة 
حتكيم باملكتبة الرئي�سية، على اأن يتم العالن عن 

النتائج النهائية 30 من د�سيمرب اجلاري.
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�أهم �ضند
هناك ثالث اأمور ديرها يف حياتك تنجح

الثقة يف النف�ص
الإ�سرار على التنفيذ

ال��ت��خ��ل��ي عن  ع����دم 
احللم

معريفة  عندك  واإذا 
قادرة 

قلتلك  وا���ص  جتاهل 
�سابقا؟؟!.

جمند
املجندين  اأحد  بينما 
اجلي�ص  يف  اجل�����دد 

يتدرب..جاءه القائد و�ساأله
فرد  تدير  و�ص  دبابة  تخرجلك  كان  لو 

قائال نرمي عليها قنبلة
دبابات  زوج  يخرجولك  ك��ان  لو  له  ق��ال 

فرد نرمي عليهم زوج بومبات
لوكان  ل��ه..���س��ح��ا  ق���ال 

يخرجولك 10 دبابات
 ف�����رد اجل����ن����دي ع���اله 
ح�سرات اجلي�ص هذا فيه 

غري اأنا؟!.

ن�ضيحة
العامل  تغري  اأن  اأردت  اإذا 

فافعل ذلك قبل الزواج
اإذا  ال�����زواج  ب��ع��د  لأن���ك 
قناة  ت��غ��ي��ري  ا���س��ت��ط��ع��ت 

التلفزيون
تكون بطال؟!!.

معلومات م�سلية

�سالة 
اجلمعة

اأمثال �سعبية

اأكــرث  ـــدم  ال يجعل  ـــاء  امل �ــشــرب  قــلــة   •
�شماكة ما يخف�ص من كفاءة عمل القلب و 
للج�شم  الأك�شجني  و�شول  �شرعة  من  يقلل 

وبالتايل ت�شعر بالإرهاق.
حماولة   42 مــن  جنــا  هتلر  اأدولــــف   •

اغتيال ثم انتحر بعد ذلك.
�شرفيا،  يعد  اأملانيا  يف  الرئي�ص  من�شب   •
الد�شتور من ي�شغله مبمار�شة مهامه  وُيلزم 
م�شوؤولياته  وتقت�شر  احلزبية،  عن  بعيدا 
عليها  والت�شديق  الــقــوانــني  فح�ص  على 

حتى لو مل يتفق معها. 
البع�ص  بع�شها  �شماع  الفيلة  ت�شتطيع   •

على م�شافة تقدر بثماين كيلو مرت.
• عندما تقوم ب�شرعة من مكانك وت�شاب 
جمعت  اجلاذبية  اأن  فاحلقيقة  بالدوخة 
نق�ص  �شبب  مما  اأرجلك  يف  الدم  من  الكثري 
تفقد  يجعلك  وهذا  دماغك  يف  الأك�شجني 

الوعي.
يذهب  اأوروبا  يف  انتحار  • هناك عيادات 
الوريد  يتم حقنه يف  و  املوت  يريد  لها من 

اأو ي�شرب مادة تقتله بدون اأمل.
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ا�سحك وال�سحك بال�س.. قبل ما يغلى وتقول يامن عا�س

جواب 
املحاجية

حاجيتك على 
�شياد يف اأر�ص 

مربعة ، اإذا �شاد 
ي�شيد زوج و 

اإذا خاب ي�شيد 
َربعة ؟

حدث يف مثل هذا اليوم
الرابع من �سهر دي�سمرب

الأوىل  ال�شليبية  احلملة   -  1110
حتتل مدينة �شيدا.

�شاه  " بابر  يخلعون  الإجنليز   -  1858
الثاين" اآخر حكام "بني تيمور" يف الهند 

عن عر�شه وينفونه خارج البالد.
بن  احلميد  عبد  ال�شيخ  ولد   -  1889
امل�شلمني  العلماء  بادي�ص، موؤ�ش�ص جمعية 

اجلزائريني.
وودرو  الأمــريــكــي  الرئي�ص   -  1918
ويل�شون يبحر اإىل اأوروبا لبدء حمادثات 
احلرب  ب�شاأن  فر�شاي  مدينة  يف  ال�شالم 

العاملية الأوىل.
1952 - اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 

تنظر يف عالقة تون�ص بفرن�شا.
حتكم  مب�شر  الثورة  حمكمة   -  1954
امل�شلمني  الإخــوان  قيادات  من  �شتة  على 
بال�شجن  اآخرين  �شبعة  وعلى  بالإعدام، 
اغتيال  حمــاولــة  بتهمه  وذلـــك  ــد  ــوؤب امل
عرف  فيما  النا�شر  عبد  جمال  الرئي�ص 

با�شم حادثة املن�شية.
1977 - مظاهرات يف منطقة الأندل�ص 
عن  اأ�شفرت  مو�شع،  ذاتــي  بحكم  تطالب 

مقتل مانويل خو�شيه غارثيا كابارو�ص.
ال�شعبية  ال�شني  جمهورية   -  1982

تتبنى د�شتورها اجلديد.
تق�شف  املتحدة  ــوليــات  ال  -  1983

املواقع ال�شورية يف لبنان.
الأمـــن  م�شت�شار  ا�شتقالة   -  1985
ماكفرلني"  "روبرت  الأمريكي  القومي 
ــالت  ــات ــق ــف امل ــط اأعـــقـــاب خ وذلـــــك يف 
كانت  م�شرية  ركاب  لطائرة  الأمريكية 

تقل فل�شطينيني يف طريقهم اإىل تون�ص.
ي�شمح  ال�شوفياتي  ــاد  الحت  -  1990

بامللكية اخلا�شة لأول مرة.
ت�شاد  يف  املــتــمــرديــن  زعــيــم  ـ   1990
موؤقتا  رئي�شا  نف�شه  يعلن  ديبي  اإدريــ�ــص 

بعد اإقالة الرئي�ص ح�شني حربي.
ــن  ــم ــرح ال ــي  ــف ــش � تـــــويف   -  2006
علماء احلــديــث يف  اأحـــد  املــبــاركــفــوري، 

الهند.
حممد  الإرهابي  على  الق�شاء  ـ   2011
ب�شري نقية املدعو عبد احلق اأبو اخلباب 
للدعوة  ال�شلفية  اجلماعة  موؤ�ش�شي  اأحد 

والقتال باجلزائر.
ال�شابق  اليمني  الرئي�ص  مقتل   -  2017
علي عبد اهلل �شالح على يد مقاتلني من 

احلوثيني.

ل��دي��ك ح��ل لعنف  ���س��ي ع���الوة..ه���ل   �
املدار�ص؟

فو�سيل.ل ق�سنطينة
بني  الف�سل  لهما  ثالث  ل  اأكيد..حلني 
ال��وازع  تنمية  يف  اجلن�سني..ال�ستثمار 
نظن�ص  ما  رب��ي  من  يح�سم  ال��دي��ن��ي..يل 

ياأذي عبادو؟!.
� متى حت�ص اأنك "اأور�سون"؟

بادي�ص قا�سمي ب�سكرة
"الأور�سون"..ما  ه��و  م��ا  اأول  فهمني 
حمبي  من  لأين  اإجنليزي  طبق  تقولي�ص 

ال�سخ�سوخة ت�ساع حارت�ص الواد!!.
ال�سمت  يف  اإن  الندامة  النطق  يف  اإن   �
من  فتب  م�سبوه  احلالني  يف  اأنت  الندامة 
جنحة العي�ص كاإن�سان وع�ص مثل النعامة 
اأنت يف احلالني مقتول فمت من �سدة القهر 

لتحظى بال�سالمة؟
اأ�سامة.ع باتنة
كيف يل اأن اأدرك العي�ص اإذا مات �سمريي 

با�ستقامة..هو مل ينحن يوما ومل يعرف 
�سوى خطا عموديا يلوح بالكرامة..ها انا 
ع�ست قويا قاهرا قهري ومل اأغ�سب ففي 
ال�سعر.. من  هذا  يكن  ندامة..اإن  غ�سبي 

فقل على ال�سعر ال�سالمة يا اأ�سامة!!.
� حافالت املوت..�سيارات املوت..طرقات 
املوت..ما هذا املوت املرتب�ص باجلزائريني 

اأيها املو�سطا�ص؟
�سالح قارح ب�سكرة

ي�سرون  من  هم  اجلزائريون  احلقيقة 
على الرتب�ص به يا �سي �سالح؟!.

� ي��ق��ول ���س��اريل ���س��اب��ل��ن: ل ت��ب��ال��غ يف 
املجاملة حتى ل تقع يف النفاق، ول تبالغ 
وحل  يف  ت�سقط  ل  حتى  ال�سراحة  يف 

الوقاحة؟
�سمرية . �ص باتنة

ا�سمعتيها..ياخي  ك��ي��ف��ا���ص  وه����ذي 
كانو�ص  م��ا  النا�ص  �سابلن  ���س��اريل  وق��ت 

يهدروا؟؟.

تخاريف 
�سي عالوة املو�سطا�ش

عندك تقطع اجلورنان

هههههه

�شي عالوة ينتظر اأ�شئلتكم ليجيب عليها، �شاركونا بها 
modhik@yahoo.com :على الربيد الإلكرتوين
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يل ما عندو�ص الزهر 
يلقى لعظم يف الكر�سة

حكـــمة
نطقت.. اإذا  ت��ع��ود..ال��ك��ل��م��ة  ال  ث��اث��ة 
م�ضى اإذا  رمي..والزمن  اإذا  ال�ضهم 

�صورة م�صحكة

اإذا فهمتو 
فهمونا 

رحمة على 
الوالدين؟!



�شطيف 

احلكم منح الفوز للفريق ال�صيف بعد تدخل احلماية املدنية لإنقاذه

متكنــت م�شالح اأمــن ولية �شطيف، 
مــن حجــز كميــة معتــربة مــن مــادة 
واملوجهة  املقلــدة" املعلبــة  "ال�شمــة 
للبيع بال�شــوق املوازية قــدرت بنحو 
 03 توقيــف  مــع  كي�ــص  اآلف   5
اأ�شخا�ــص تورطــوا يف حيــازة ونقــل 
اأطرهــا  والعمليــة  الكميــات،  هــذه 
اأفــراد الأمــن احل�شري الرابــع باأمن 
عقــب  وجــاءت  �شطيــف،  الوليــة 
ا�شتغــالل معلومــات تفيــد باحتمــال 
نقــل كمية معتــربة من مــادة ال�شمـة 
املقلــدة املعلبــة واجلاهــزة للت�شويق 
مــن مركبتني جتاريتــني قادمتني من 
اإحــدى الدوائــر اجلنوبيــة للولية 
البيــع  اإىل  احلمولــة  توجيــه  مــع 

اأيــة  عــن  ويعبــدا  باجلملــة خل�شــة 
مراقبــة اأمنيــة كانــت، وقــام اأفــراد 
ذات امل�شلحة بو�شــع حاجز مراقبة 
فجائــي باملدخــل اجلنوبــي للمدينة 
�شمح بتوقيف املركبتني حمل ال�شبهة 
اللتان مت اإخ�شاعهما لعملية مراقبة 
دقيقــة، اأ�شفرت عن اكت�شاف حمولة 
مموهة ناهزت 5 اآلف كي�ص من مادة 
"ال�شمــة املقلــدة" املعبئة واجلاهزة 
للطــرح يف ال�شــوق، ليتــم حجزها مع 
م�شائلة الثالثة اأفراد الذين تورطوا 
يف نقلهــا دوم حيازتهــم اأيــة وثيقــة 
تتيح لهم ممار�شة هذا الن�شاط وفتح 

حتقيق يف مالب�شات الق�شيـة. 

حجز 5 اآلف كي�ص من مادة ال�صمـة املقلدة 
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�شهــدت اأم�ــص، املبــاراة التــي جمعت 
بني اإحتــاد طولقـة واأمل بريكة �شمن 
رابطــة  مــن  الأول  اجلهــوي  بطولــة 
باتنة، حادثة فريدة من نوعهـا، بعد 
اإعــالن احلكــم فــوز الفريــق ال�شيــف 
على الب�شاط، ب�شبــب ان�شحاب اأعوان 
احلمايــة املدنية من امللعــب ا�شتجابة 
لنداء بالتدخــل لإنقاذ �شخ�ص حاول 
و�شع حد حلياته بحي لبداع طولقة.
 وح�شب املعلومات املتوفرة، اأن حكم 
املبــاراة اأنهــى اللقـــاء بفــوز الفريــق 
ال�شيــف "اأمــل بريكة" علــى الب�شاط 
رغــم اأن الحتــاد املحلي كــان متفوقا 

بهــدف ل�شفــر، بحجــة غيــاب رجــال 
احلماية املدنية، مــن جهته اأفاد بيان 
لوحــدة احلمايــة املدنيــة بطولقــة، 
اأنــه اأثنــاء التغطيــة الأمنيــة ملقابلة 
اإحتــاد طولقــة ـ اأمل بريكــة باملركب 
اأعــوان  تلقــى  طولقــة،  الريا�شــي 
بتغطيــة  املكلفــني  املدنيــة  احلمايــة 
املبــاراة نــداء بالتدخل علــى م�شتوى 
حــي لبــداع ب�شبــب حماولــة �شخ�ــص 
النتحــار، واأ�شــاف البيــان اأنــه بعــد 
ا�شت�شــارة حمافــظ اللقــاء، قــدم هذا 
باخلــروج  بالت�شريــح  الإذن  الأخـــري 
لدواعــي اإن�شانيــة مــع الإبقــاء علــى 

التغطيــة الأمنية بــرتك عون واحد، 
ال�شاعــة  علــى  اخلــروج  كــان  حيــث 
التدخل  13:17 وبعــد النتهــاء من 
التحــق الأعــوان جمــددا بامللعب على 
ال�شاعة 13:31، اأما بالن�شبة ل�شيارة 
الإ�شعــاف الثانية جــاء يف البيان اأنها 
كانــت يف حالــة تدخــل لنقــل مري�ص 

ببلدية بو�شقرون.

�صي �الأور��صي..
اجلودة باملعايري  ومعيارنا التذراح... نحبو 
التالعب يف كل �شي من التاجر للفرم�شان 
ونتظاهرو  غــرينــا  نــحــاربــو  ــالح...  ــف ــل ل
مع�ش�ص  العوج  نف�شنا  ويف  بالنفتاح... 
مانحبو�ص لغرينا النجاح... ما ا�شلحنا ما 

بحالنا ما ورينا ملجتمعنا ال�شالح...

وجب الكالم

hamzalaribi005@gmail.com

حمزه لعريبي

عندما اأخذ احلراك ال�شعبي منحى اآخر غري 
الذي كان متفقا عليه يف البداية، تخلت فئة 
"عظيمة" من ال�شعب اجلزائري عنه ومل يعد 
بالع�شرات  يعدون  من  �شوى  ال�شارع  اإىل  ينزل 
غاية  كانت  وعندما  بـــالآلف،  كانوا  اأن  بعد 
اخلام�شة  العهدة  لإ�شقاط  موجهة  احلــراك 
مبا  لها  داعما  اجلميع  كان  الع�شابة  واإ�شقاط 
الوطني  واجلي�ص  الأمنية  الأ�شالك  ذلك  يف 
اأن هناك غايات  ات�شح  اأن  ال�شعبي، لكن وبعد 
اأخرى يراد لها اأن مترر با�شم ال�شادقني وبا�شم 
الوطنيني واملخل�شني يف هذا الوطن فقد اختار 
ولي�ص  الد�شتور  اإىل  اأن يحتكموا  اجلزائريون 

غري الد�شتور.
خائن،  احلراك  يدعم  ل  من  اأن  قائل  يقول 
ويقول اآخر عمن قرر النتخاب اأنه "عبد" من 
اأن من قرروا  لكن احلقيقة هي  النظام،  عبيد 
يدعون  ممــن  وطنية  ــل  اأق لي�شوا  النتخاب 
يف  النتخاب  قــرروا  من  اإن  بل  اإ�شقاطها،  اإىل 
اجلزائر هم اأ�شخا�ص اأدركوا اأن اأهداف بع�ص 
من يف احلراك خمتلفة عن اأهداف اجلزائريني 
ككل، وتوجهات بع�ص من يف احلراك خمتلفة 
ـــاإن كان  عــن تــوجــهــات اجلــزائــريــني كــكــل، ف
"وطن"  �شمن  للجزائريني  جامعا  الإ�ــشــالم 
يدين بالإ�شالم فاإن هناك يف احلراك من يعمل 
لي�ص فقط من اأجل اإ�شقاط النظام بل من اأجل 
اإ�شقاط كثري من مقد�شات الدولة وثوابتها مبا 

فيها الدين والعلم وحتى الدميقراطية.
يظنون  اجلزائريني  من  الكثري  اأن  �شك  ل 
النظام"  لإ�شقاط  "و�شيلة  جمرد  احلراك  اأن 
املخل�شني  من  الكثري  لكن  الع�شابة،  ولإ�شقاط 
يرون يف بقايا" احلراك و�شيلة لإعادة �شياغة 
واإن  الأ�شلي  الد�شتور  عن  كليا  جديد  د�شتور 
اإل  الع�شابة  تخدم  تعديالت  اإليه  اأ�شيفت 
بيان  عليه  ن�ص  ما  على  مبني  ثابت  اأ�شله  اأن 
�شد  لي�شوا  فاجلزائريون  لهذا  نوفمرب،  اأول 
يف  تغيريات  �شد  حتى  ولي�شوا  النظام  تغيري 
الد�شتور، لكنهم �شد اإلغاء د�شتور موؤ�ش�ص على 
ثوابت معينة وتعوي�شه بد�شتور جديد كليا ل 
يتما�شى مع ما يريده اجلزائريون ككل بل مع 
ما تريده فئة هي من تتحكم وتوؤطر احلراك 
"حراك  اأنــه  على  لــه  وت�شوق  "اخلفاء"  يف 
ل  مــن  هناك  اأن  واملــوؤ�ــشــف  العلن،  يف  �شعب" 
اإطار  عن  اخلارجة  "احللول  اأن  يف  واثقا  زال 

الد�شتور" بريئة.

ال�صعب لي�ص �صد التغيري

متكنت م�شالح الدرك الوطني بالوجلة �شرق ولية 
�شطيف من فك خيوط اجلرمية ال�شنعاء التي راح �شحيتها 

�شاب تعر�ص للقتل واحلرق على من �شيارته منذ اأكرث من 
�شهر وهذا بعد حتريات علمية وال�شتعانة بخرباء املعهد 

الوطني لالأدلة اجلنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني 
ببو�شاوي، وبعد التعرف على هوية ال�شحية الذي عرث 

عليه منذ حوايل �شهر مقتول وحمروقا داخل ال�شندوق 
اخللفي ل�شيارة من نوع "206" باإقليم بلدية الوجلة، حيث 

مت توقيف مرتكب اجلرمية، والذي اعرتف بجرميته بعد 
مواجهته بالأدلة، كما اعرتف باأنه �شديق لل�شحية.

با�شرت عنا�شر الدرك الوطني يف بلدية بومهرة بولية 
قاملـة، حتقيقا معمقا على خلفية اختفاء اأكرث من 11 طن من 

الكوابـل النحا�شية ب�شركة البناء والعمران لل�شرق، وح�شب 
ما علم من م�شادر متطابقة، اأن التحقيقـات با�شرتها امل�شالح 

املذكورة جاءت بعد عملية ال�شطو التي تعر�شت لها �شركة 
البناء والعمران لل�شرق ببومهـرة اأحمد والتي ا�شتهدف 
خاللها اأفراد الع�شابة كمية معتربة من مادة النحا�ص.

وح�شب ذات امل�شادر فاإن اأفراد هذه الع�شابة جمهولة 
العدد والهوية، قامت با�شتهداف اإحدى املخازن املتواجدة 

داخل املوؤ�ش�شة والتي كانت حتوي كمية معتربة من اأ�شالك 
الكهرباء النحا�شية قدرت باأكرث من 11 طن، تعود ملكيتها 

اإىل �شركة �شونلغاز املوؤجرة لذات املخزن، م�شيفة اأن عملية 
ال�شطو مت اكت�شافها من طرف موظف �شونلغاز عندما تنقل 
اإىل ذات املخزن من اأجل اإيداع وتخزين كمية  جديدة من 

تلك الأ�شالك، اإل اأنه تفاجاأ باملخزن خاويا.

قامت اأم�ص، م�شالح الأمن الوطني مبدينة عني كر�شة، 
بحجز كمية معتربة من امل�شروبات الكحولية جتاوزت 

معلومات  بعد  ذلك  ياأتي  الأنواع،  خمتلف  من  1500وحدة 
موؤكدة، تفيد بقيام اأ�شخا�ص بتحويل عدة م�شاكن اإىل 
حمالت بيع امل�شروبات الكحولية، اأين مت تفتي�ص ثالث 

م�شاكن ليتم من خاللها حجز كميات معتربة من امل�شروبات 
الكحولية من خمتلف الأنواع والأحجام وتوقيف ثالثة 

اأ�شخا�ص م�شتبه فيهم ترتاوح اأعمارهم بني 25 و54 �شنة 
اأين قدموا اأمام وكيل اجلمهورية مبحكمة عني مائلة.

الدرك يحقق يف ق�صية اختفاء 
النحا�صية الكوابل  من  طنا   11

توقيف 3 اأ�صخا�ص حولوا منازل 
اإىل حمالت للخمــور

توقيف "�صفــاح" قتل �صديقه 
واأحرقه داخل �صيارته

حماولة انتحار �صخ�ص ُينهي مباراة
 يف اجلهوي الأول من رابطة باتنـة!

ن.م

عبد الهادي. ب

بن �شتول. �ص

خن�شلة

 معاوية. �ص

متكن عنا�شر فرقة البحث 
والتدخل باأمن ولية خن�شلة، 

من حجز كمية من املوؤثرات 
العقلية، مع توقيف �شاب 
م�شبوق ق�شائيا كان يقوم 

برتويجها على م�شتوى م�شكنه، 
ويف �شياق ذي �شلة مت توقيف 

�شخ�ص يف ق�شية املمار�شة 
غري ال�شرعية ملهنة ال�شحة 

من خالل بيع اأدوية وتوفريها 
يف الطريق العمومي، وهذا 

بعدما معلومات تلقتها حول 
قيام �شخ�ص برتويج املوؤثرات 

العقلية بقاعة األعاب والت�شلية 
بطريق م�شكيانة خن�شلة، 

حيث مت حجز 4 كب�شولت من 
املوؤثرات العقلية ومبلغ مايل 

من عائدات بيعها، كما مت حجز 
كمية معتربة من املوؤثرات 

العقلية وتوقيف مروجها بعد 
عملية تفتي�ص قامت بها م�شالح 

الأمن ليتم �شبط 39 قر�ص 
مهلو�ص ليتم حجزها وتوقيف 

امل�شتبه فيه.

�صبط م�صبوق 
ق�صائيا اتخذ من 
قاعة األعاب وكرا 
لرتويج املهلو�صات

عبد الهادي. ب

اجلرمية �صهدتها بلدية الوجلة
 منذ اأكرث من �صهر

عالء. ع


