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بب�سكـرة خــ�طــفــيــهــ�  قــبــ�ــســة  ـــن  م ـــــر  ـــ قــ��ــس فـــتـــ�ة  حتـــريـــر  ركوب  على  �أرغموها  �أ�شخا�ض   3
�شيارة و�قتيادها �إىل وجهة جمهولة
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م�سنع "كيا" بباتنة يتوقف عن الإنتاج
مل ي�ست�سغ عمال م�سنع تركيب ال�سيارات من عالمة "كيـا" بوالية 

باتنة، القرار الذي اتخذته االإدارة موؤخرا والذي يق�سي بالعمـل 
ملدة �سهـر مع اخلروج يف عطلة اإجبارية دون اأجر ملدة �سهر اآخـر، 

ب�سبب توقف االإنتاج �سهـر نوفمرب املا�سي جراء نفاذ خمزونها 
من اأجزءا الرتكيـب؛ وطالب العمال الذين اأبدوا تخوفهم على 

م�ستقبلهم بهذه ال�سركـة باإحالتهم على عطلة اإجباريـة مثلما قامت 
�ص 04به اإدارة "قلوبال موتورز" على م�ستوى م�سنع هيونداي...

فيما رف�ض العمال مقرتح الإدارة 
العمل بالتناوب �ضهر ب�ضهـر

�سورة من االأر�سيف

امل�سنع توقف ب�سبب الغمو�ص الذي يكتنف ن�ساط تركيب ال�سيارت

قاطع اأم�ص، تالميذ متو�سطة "قباج حميدة" ببلدية احلرملية بوالية اأم البواقي، الدرا�سة ب�سبب انعدام التدفئة على 
م�ستوى املتو�سطة، ما اأدى اإىل اإ�سابة الع�سرات منهم باالأنفلونزا املو�سمية يف ظل الظروف القا�سية التي يزاولون فيها 

درا�ستهم منذ نهاية االأ�سبوع املا�سي...

م�ضكل التدفئة ل يزال مطروحا عرب العديد من املوؤ�ض�ضات الرتبوية

�ص 05

تالميذ يق�طعون الدرا�سة ب�سبب الربد ب�أم البواقي
ا



nawara.boubire@gmail.com

نوارة بوبري

حتت قبة الربمل�ن... 
يكرم ال�سعب اأويه�ن
بعد انتخاب رئي�ص اجلمهورية عبد املجيد 

تبون وانتهاء مرحلة الفراغ التي كانت 
تعي�سها البالد "بخري وعلى خري" تتوجه 
اأنظار ال�سعب املغبون واملثقل بالهموم اإىل 

قبة الربملان التي مازال يبحث فيها عن "بر 
االأمان" لكافة مطالبه وان�سغاالته واأزماته، 

حتى يتمتع بدميقراطيته وال�سرعية وليكون 
واثقا كل الثقة باأن االأ�سخا�ص الذين ميثلونه 

حتت تلك القبة قد و�سعوا اأنف�سهم خلدمته 
هو  وما  يكون  اأن  يجب  كان  ما  "فعليا" وهو 

مطلوب ومطالب به، ولعل انعدام ثقته يف هذه 
الهيئة املمثلة يعد ال�سبب الوجيه ملطالبته 

ويف عديد املرات بحل الربملان وحتى بتجاوز 
�سالحياته ورفع احل�سانة عن اأع�ساءه.

رغم اأنه يعلم مبدى اأهمية هذه الهيئة 
ودورها يف مترير القوانني والقرارات ولكن 

خذالنها له لعدة �سنوات وخالل اأزمات 
كان فيها بحاجة ما�سة الأن ي�سعر باأمانة 

ممثليه وقدرتهم الفعالة على الوقوف بوجه 
القرارات التي ترهق كاهله، وحتطم ما 

تبقى من قدرته ال�سرائية وتهز ا�ستقراره، 
وكلها حقائق مل تغب عن الّراأي العام الذي 
كثريا ما وقف اأمام مقر هذه الهيئة ليطالب 
بعدم مترير قرار ما اأو عدم امل�سادقة على 

قانون بدت مالحمه احلقيقية غري وا�سحة 
اأو م�سرة بامل�سلحة العامة لكنها فعال مررت 

اللئام". "مرور 
فخالل ال�سنوات العجاف اأراد ال�سعب فيها 
اإقناع الربملان اأنه ال ميثله ظلت هذه الهيئة 

ت�سكل معنى ملجموعة من اال�ستغالليني الذين 
تولوا منا�سبهم وو�سلوا اإىل تلك املكانة عن 

طريق "العرو�سية" لينقلوا على اأعقابهم 
ويتنكروا ملن دعمهم من ال�سعب اإال من رحم 

ربي، فيق�سون الن�سف االأول من العهدة 
يف بناء ذواتهم و�سنع م�ستقبل لعائالتهم 

با�ستغالل امل�ساريع واالمتيازات ثم يحاولون 
خالل ال�سطر الثاين منها اإقناع ال�سعب اأو 
بني عر�سهم باأن يدعموهم لعهدة اأخرى 

�سيكون فيها خري لهم، لكن ال�سعب اليوم وبعد 
تلك االأ�سواط التي قطعها بات يطالب جديا 

بربملان يكرم حتت قبته وال يهان.

بط�قة حمـــــــــراء

قال: جياليل �سفيان 
)رئي�س حزب جيل جديد(

بتحييد  ت�سمح  ب��اق��راح��ات  ..."�سنتقدم 
اجلي�س عن اأي دور �سيا�سي يف م�ستقبال".

ما  يا راجل... راكم تخلطوا يف حاجة  فلنا: 
تعرفولها�ش.

auresbook

مادة احلليب  نق�ص  للتن�سيق ومناق�سة  لباتنة  الوالئي  ال�سعبي  املجل�ص  تعليقات خمتلفة على اجتماع  يف 
االكيا�ص على م�ستوى جميع بلديات ودوائر الوالية ،  بح�سور كل القطاعات امل�سرفة واملنتجة بان االزمة 
"عندها اأكرث من �سهرين" وعجزت ال�سلطات على احتوائها حتى ا�سبح املواطن يت�سارع يوميا على اقتناء 
هذه املادة التي ا�سبحت "غري للكليونواملعريفة"،وطيلة كل هذه املدة حاول امل�سوؤولون ارجاع الندرة اىل 
�سبب وطني ولي�ص حملي هو "النق�ص الفادح يف البودرة" ولذلك ركز الكثريون بان هذه اجلل�سة "روطار" 

وال ميكن ان حتل االزمة النهم "هذا وين فاقو....!!

تلقى املنتخب الوطني اجلزائري عرو�سا من منتخبات عاملية من اأجل اإجراء مباريات ودية خالل ال�سنة اجلارية و ح�سب م�سادر 
على  مقبلون  اخل�سر  اأن  بالذكر  اجلدير  .و  االأرجنتني  و  اإيطاليا   ، فرن�سا   ، بلجيكا  منتخبات  من  جاءت  العرو�ص  فاإن  اإعالمية 
الت�سفيات االإفريقية املوؤهلة للدور االأخري من بطولة كاأ�ص العامل 2022و ح�سب ذات امل�سادر فاإن اخل�سر من ال�سعب اأن يلعب �سد 

جميع هذه املنتخبات نظرا للكاأ�ص االإفريقية املقبلة 2021 التي تنتظر حماربي ال�سحراء.

رغم االتفاق املبدئي الذي اأبدته االأطراف املت�سارعة يف ليبيا على وقف اإطالق النار، اإال اأن اللواء املتقاعد 
خليفة حفرت قد رف�ص التوقيع على معاهدة الهدنة مناورا بذلك مرة اأخرى ومتحججا برف�ص بع�ص قادة 
امللي�سيات التابعة له االمتثال الأوامره الداعية ل�سرورة وقف اطالق النار، فكيف يعقل اأن يكون من ال �سلطة 

له على اأتباعه ذا وزن يف ليبيا واملنطقة؟

يبــدو اأنه ال ينا�ســب حالــة بع�ص امل�ســالح بامل�ست�ســفى 
اجلامعــي "بــن فلي�ــص التهامــي" ويف كثــري مــن املوؤ�س�ســات 
االإ�ست�ســفائية االأخرى بباتنة �ســوى التعبري عنها بعبارة 
اإعادة �ســبغ  "مــن برا اهلل ومن داخل يعلم اهلل"، فرغم 
وتهيئــة الكثــري من املوؤ�س�ســات اال�ست�ســفائية  مــن اخلارج 
اإال اأن كثريا من امل�ســالح بها  تعاين اله�سا�ســة من الداخل، 
لي�ــص ذلــك فقط بل اإن بع�ــص اجلدران بها قــد باتت اآيلة 
لل�ســقوط مــا يعني اأنهــا باتت ت�ســكل خطرا على املر�ســى 
والعمال، فمتى �سيتعلم "بع�ص امل�سوؤولني"  يف والية باتنة  

االهتمام بجوهر االأمور ال بق�سورها؟

طرح الديوان الوطني املهني للحبوب مناق�ســة عاملية ل�سراء 
15 األــف طــن من علف ال�ســعري و15 األف طــن من الذرة و20 
األف طن من علف ال�ســويا، موعد اإغالق املناق�سة �سيكون اليوم 
االأربعاء، حيث تطلب املناق�ســة ال�ســحنات بني االأول واخلام�ص 

ع�سر من فيفري املقبل.
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هناك نوع من املهن حتتم على اأ�سحابها "التنازل 
الطوعي" عن الراحة وال�سكينة فيعي�ص اأ�سحابها 

�ساعات العمل امل�سني خدمة "لل�سالح العام".. 
وبغ�ص النظر عن العو�ص املادي الذي يتقا�ساه 

اأولئك قليله وكثريه..فاإن كلمة واحدة باالمتنان 
�ستهون م�سقة �سهر باأكمله..وعلى العك�ص من ذلك 

من عبارات اجلحود قد تثري �سغائن وحتبط نفو�سا 
وتك�سر خواطر وُت�سّيع حقوقا.

فقد انت�سرت ظاهرة توزيع ون�سر مل�سقات حتمل 
�سيغة حت�سي�سية جميلة لتوجيه املهمالت اإىل 
طريقها املنا�سب حمتواها اأن "كل ورقة ترميها 

ينحني اأحدهم لريفعها" ويق�سدون عمال النظافة.. 
وبدل اال�ستجابة بالكف عن رمي "االأو�ساخ" 

وتلويث حميط جدير به اأن يكون مثاليا..فنجد 
اأحيانا تعليقات �سخيفة مكتوبة على ذات الورقة 

التح�سي�سية "راه خال�ص عليها"..
ويف الوقت الذي يبادر بع�ص رواد التوا�سل 

االجتماعي برتويج �سور لرجال احلماية املدنية 
وهم يخرتقون النريان الإنقاذ الب�سر واحليوانات 

وال�سجر..و�سورا اأخرى الأفراد من اجلي�ص الوطني 
وهم يرابطون على احلدود ومي�سطون اجلبال 

خماطرين بحياتهم اإىل درجة اأن البع�ص منهم 
تاآكلت اأرجلهم وهم يقومون بواجبهم..و�سورا 

لرجال االأمن والدرك وهم ي�سهرون لننام وميوتون 
ليحيا هذا الوطن ب�سالم..فتتهاطل التعليقات بدم 

بارد.."راهم خال�سني عليها".. هذا "املوقف" الذي 
اجتاح الذهنية اجلزائرية فاأ�سبحت بالكاد ترى ما 
وراء اجلهود التي يقدمها "من يقدمها" ومدى العناء 

الذي قد يتكبده مقابل ذلك.. وت�سكر طبيبا..اأو 
ممر�سة..اأو قابلة..اأو اأ�ستاذا اأو معلما اأو حريف اأو 

اأي �سخ�ص يقدم خدمة مبقابل..فياأتي من يقول لك 
عليها".. خال�ص  راه  فيه  ت�سكر  "اعاله 

وال اأعرف ما يجول بال�سبط يف ذهن من يردد هذه 
العبارة وملاذا يتعمد ا�ستفزازنا بالنكران وببخ�ص 

النا�ص "خدماتهم" تقا�سوا عليها اأجرا اأو مل 
يتقا�سوه..الأن هذا لي�ص "املربط" بقدر تقدمي عمل 
متقن باأمانة و�سمري يقظ وعلى م�ستوى من امل�سوؤولية 

ن ما يقدمه  كبري يدفعنا دفعا لن�سكر �ساحبه وُنَثمِّ
لنحفزه على تقدمي املزيد واالبتكار والتطور..الأنه 

باملقابل هناك من ال ي�ستويف حق عمله باالإهمال 
والت�سيب والف�ساد والظلم واإهدار حقوق النا�ص.. مع 

اأنهم "خال�سني عليها"؟!.
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زووووووم الأورا�س....

�سورة ل�سلوك ح�ساري قام 
به بع�ص التجار مبدينة 

العلمة، اذ انهم قاموا 
بالتخل�ص من املخلفات 

فور غلق متاجرهم 
مبتعدين عن ال�سورة 

النمطية لل�سكوى وانتظار 
�ساحنات نقل القمامة.

�سماح خميلي

الأورا�س بلو�س+

يبدو اأن ا�ستاذة باحدى الثانويات مبدينة باتنة قد باتت تعتمد على تقنية "الهجوم اف�سل و�سيلة 
التالميذ وال  التي تطرح عليها من طرف  االأ�سئلة  بع�ص  للتمل�ص من االجابة على   للدفاع" وذلك 
جتد لها اجابة، اذ اأكد البع�ص منهم باأنهم يتلقون اأنواعا من اللوم والعتاب من اأ�ستاذة مادة العلوم 
اإىل ملعبهم كي  اأ�سئلة ال تتمكن من االإجابة عليها فتنقل الكرة  الطبيعية عندما يطرحون عليها 

تبعد عنها �سبهة اأنها غري متمكنة يف مادتها.



كرمي يون�ش
 يك�سف تفا�سيل لقائه 

مع رئي�ش اجلمهورية
ا�ستقبل رئي�ص اجلمهورية، عبد 
املجيد تبون، اأم�ص رئي�ص املجل�ص 

ال�سعبي الوطني االأ�سبق، كرمي يون�ص.
وك�سف كرمي يون�ص يف بيان له، اأن 

رئي�ص اجلمهورية اأطلعه على نظرته 
امل�ستقبلية الكفيلة بو�سع بالدنا يف 

ركب االأمم املتقدمة بالتوازي مع 
تكيفها مع الواقع املعا�سر والطموحات 

امل�سروعة التي ي�سبو اإليها ال�سعب 
اجلزائري.

وقال املتحدث  اإن تناول مو�سوع 
املراجعة ال�سرورية للد�ستور بل 

وحتى اإعادة �سياغته جمددا، �سي�سمح 
بت�سور ال�سكل الذي �ستكون عليه هذه 

اجلمهورية اجلديدة واال�ستجابة 
بالتايل للمطالب امل�سروعة ل�سعبنا.
واأ�ساف: ''لقد �سمحت يل املنا�سبة 

كذلك باأن اأو�سح اأن م�سروع كل 
مراجعة للد�ستور تظهر �سماته من 

خالل التوجيهات ال�سيا�سية قبل 
اأن يتحول لقانون اأ�سا�سي ي�سمح 

للبلد باحل�سول على موؤ�س�سات قادرة 
على فتح اآفاق واقعية ت�ساعده على 

الدخول مل�سف الدول احلديثة.
وك�سف رئي�ص جلنة احلوار والو�ساطة 

باأنه ذكر باأن �سروط جناح م�سروعه 
�ستكون م�سروطة باتخاذ تدابري 

ا�ستعجاليه تتعلق باإجراءات تهدئة 
املناخ ال�سيا�سي ال�سائد، خا�سة 

�سرورة اإطالق �سراح معتقلي الراأي 
الذين ما زالوا حمرومني من حريتهم 

ال�سخ�سية.

تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�ص  واف��ق 
امل�ساركة يف الندوة الدولية حول ليبيا املزمع 
عقدها يوم االأحد 19 جانفي يف مدينة برلني، 

ح�سب ما اأفاد به، بيان لرئا�سة اجلمهورية.
واأو�سح ذات امل�سدر اأن رئي�ص اجلمهورية عبد 
املجيد تبون، تلقى مكاملة هاتفية حول الو�سع 
يف ليبيا من امل�ست�سارة االأملانية اأجنيال مريكل.

قدمت  ''م��ريك��ل  اأن  الرئا�سة  بيان  واأ���س��اف 
اجلمهورية  لرئي�ص  دعوة  املكاملة  هذه  خالل 
ليبيا  ح��ول  ال��دول��ي��ة  ال��ن��دوة  يف  للم�ساركة 
االأحد  يوم  القمة  م�ستوى  على  عقدها  املزمع 

برلني''. مدينة  يف  جانفي   19
تبون   املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�ص  وقبل 
الدعوة للم�ساركة يف هذه الندوة ح�سب بيان 

رئا�سة اجلمهورية.

املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئي�ص  ا�ستقبل 
رئي�ص ح��زب جيل  ال��ث��الث��اء،  اأم�����ص  ت��ب��ون، 
بيان  اأفاد به  �سفيان ح�سبما  جديد جياليل 

لرئا�سة اجلمهورية.
وت���ن���اول ال��ل��ق��اء ال����ذي ي��ن��درج يف اإط���ار 
اجلمهورية  رئي�ص  يجريها  التي  امل�ساورات 
االأحزاب  وروؤ�ساء  الوطنية  ال�سخ�سيات  مع 

الو�سع العام يف البالد ومراجعة الد�ستور.
�سفيان  جديد  جيل  ح��زب  رئي�ص  وعر�ص 
ال�سيا�سية  ت�سكيلته  وت�سورات  اآراء  جياليل 
التي  امل�����س��اورات  لتعزيز  اق��راح��ات  وق��دم 

با�سرها الرئي�ص تبون.
اأك���د رئ��ي�����ص ح���زب ج��ي��ل ج��دي��د جياليل 
املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�ص  اأن  �سفيان، 
الراأي عن كثب  ''يتابع ق�سايا �سجناء  تبون 
�ست�سمح  اجل��اري��ة  الق�سائية  العملية  واأن 
ب�سبب  اأعتقل  من  كل  على  ال�سريع  باالإفراج 

اآرائه''.
''رئي�سه  اأن  جديد  جيل  حلزب  بيان  واأورد 
���س��ف��ي��ان ت��ل��ق��ى دع����وة م��ن رئي�ص  ج��ي��اليل 

ملقابلة حول  تبون،  املجيد  اجلمهورية، عبد 
الو�سع احلايل يف البالد و اآفاق بناء حوكمة 
�ساعة  دام  الذي  اللقاء  �سمح  حيث  جديدة، 
و50 دقيقة باإجراء مناق�سة عميقة وجادة 

حول جميع الق�سايا احل�سا�سة''.
عن  جياليل  فنقل  للد�ستور،  بالن�سبة  اأم��ا 
رئي�ص اجلمهورية تاأكيده اأنه مبجرد تقدمي 

امل�سودة االأولية من قبل اللجنة امل�سوؤولة عن 
باإ�سراك  �سامل،  نقا�ص  فتح  �سيتم  �سياغتها، 

املجتمع املدين واالأحزاب ال�سيا�سية.
كما �سيعقب اال�ستفتاء على الد�ستور، ح�سب 
االنتخابات  قانون  على  تعدياًل  امل�سدر،  ذات 
اإجراء انتخابات ت�سريعية قبل  اإمكانية  مع 

نهاية العام احلايل.

دعت وزارة الربية الوطنية املر�سحني املتمدر�سني واالأحرار يف امتحانات نهاية ال�سنة، 
ملراجعة املعلومات ق�سد التاأكد من الت�سجيل ومن معلوماتهم ال�سخ�سية، ابتداء من اليوم 
واإىل غاية 30 جانفي، حيث اأو�سحت الوزارة يف بالغ لها، باأن عملية مراجعة املعلومات 
بالن�سبة للمر�سحني املتمدر�سني تكون عرب ''االأر�سية الرقمية للوزارة من طرف مديري 
املوؤ�س�سات، وعن طريق مواقع الديوان الوطني لالمتحانات وامل�سابقات من طرف املر�سحني 

اأنف�سهم، وعرب الف�ساء اخلا�ص باأولياء التالميذ يف االأر�سية الرقمية''.
لالمتحانات  الوطني  ال��دي��وان  طريق  عن  فيكون  االأح���رار  للمر�سحني  بالن�سبة  اأم��ا 
وامل�سابقات اخلا�سني بامتحاين �سهادة البكالوليا و�سهادة التعليم املتو�سط وتبليغ مديرية 

الربية لها قبل 13 فيفري املقبل كاآخر اأجل بالت�سحيحات الالزمة كتابيا.

دي��وان  مدير  الثالثاء،  اأم�ص  ي��وم  اأ���س��رف، 
على  عيادي،  الدين  نور  اجلمهورية،  رئا�سة 
املكلفة  اخل����رباء  جل��ن��ة  تن�سيب  م��را���س��ي��م 
الد�ستور،  مراجعة  حول  املقرحات  باإعداد 

والتي يراأ�سها الربوفي�سور اأحمد لعرابة.
رئي�ص  م��ن  ب��ق��رار  اللجنة  تن�سيب  وج���اء 
اأ�سدر  الذي  تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية، 
جت�سيدا  وذل��ك  اللجنة  ه��ذه  باإن�ساء  ق��رارا 
اأولويات  راأ���ص  على  جعله  قد  ك��ان  الل��ت��زام 
عهدته يف رئا�سة اجلمهورية، اأال وهو تعديل 
ت�سييد  الزاوية يف  يعد حجر  الذي  الد�ستور 

اجلمهورية اجلديدة.
و�ستتوىل اللجنة حتليل وتقييم كل جوانب 

تنظيم و�سري موؤ�س�سات الدولة، على اأن تقدم 
وتو�سيات  مقرحات  اجلمهورية  رئي�ص  اإىل 
القائم  الدميقراطي  النظام  تدعيم  بغر�ص 
على  وال��ت��داول  ال�سيا�سية  التعددية  على 
ال�سلطة، و�سون البالد من كل اأ�سكال االنفراد 
بال�سلطة و�سمان الف�سل الفعلي بني ال�سلطات 
املزيد  باإ�سفاء  وه��ذا  بينها،  اأف�سل  وت��وازن 
التنفيذية  ال�سلطة  �سري  على  االن�سجام  من 
وظيفته  يف  خا�سة  للربملان  االعتبار  واإعادة 

الرقابية لن�ساط احلكومة.
يف  املتج�سدة  اأعمالها،  نتائج  اللجنة  وت�سلم 
تقرير وم�سروع قانون د�ستوري يف اأجل اأق�ساه 

�سهرين )02( ابتداء من تاريخ تن�سيبها.

يو�سف  واالأوق���اف  الدينية  ال�سوؤون  وزي��ر  دعا 
ال�سماح  ع���دم  اإىل  ال��ث��الث��اء،  اأم�����ص  ب��ل��م��ه��دي، 
الثقايف   التنوع  ب�"ا�ستغالل  باجلزائر  للمرب�سني 
املوجود فيها ل�سرب وحدتها وا�ستقرارها"، م�سريا 
ال�سعب  ويزيد  الوطن   يخدم  التنوع  هذا  اأن  اإىل 

اجلزائري "ثباتا ويقينا".
فعاليات  افتتاح  خالل  كلمته  يف  بلمهدي،  وقال 
الراث  يف  الوطنية  الوحدة   حول  علمية  ندوة 
الرحمن  عبد  �سيدي  االإم���ام  ب���دار  االأم��ازي��غ��ي 
ال�سنة  ب��راأ���ص  االحتفال  م��ع  تزامنا  الثعالبي 
املوجود  الثقايف  "التنوع  اإن   ،2970 االمازيغية 
ثباتا  اإال  يزيدنا  وال  الوطن  يخدم  اجلزائر   يف 
باأن  بنا  للمرب�سني  ن�سمح  اأن  يجب  وال  ويقينا 
واإف�ساد  وحدتنا  ل�سرب  الثقايف  التنوع  ي�ستغلوا 
االحتفال  باأن  م�سيفا   واحد"،  وطن  يف  عي�ستنا 
براأ�ص ال�سنة االمازيغية يوم وطني "ن�ستذكر من 
الن�ساز  واأ�سوات  وتاريخها،  اأمتنا   اأجماد  خالله 
لهذا  اجلزائريني  روؤي��ة  متثل  ال  وهناك  هنا  من 

االن�سجام  املوجود". 

اأمة  "ل�سنا  اأننا  ال�سياق،  ذات  يف  الوزير  واأك��د 
هجينة، نحن جزائريون لدينا هويتنا  وتاريخينا 
ونثبت وجودنا وكينونتنا، و�سرفنا االإ�سالم الذي 
الكتب  عديد  خالل  من  فيه  و�ساهمنا  به  رحبنا 
وترجمة القراآن اإىل اللغة االمازيغية، وعقيدتنا 
يحيد  لن  ال��ذي  اجل��زائ��ري  ال�سعب  رك��ي��زة   هي 
عنها"، داعيا اإىل "تفادي املنكر من القول والعمل  
امل�سجد  يف  االإم��ام  عرب  الطيبة  الكلمة  ن�سر  على 

واملعلم يف املدر�سة واالإعالمي كل  من منربه".
كما اأبرز بلمهدي، اأن "خدمة الوطن ال تاأتي عرب 
اأخرى، بل  اإىل جهة  ن�سر الفتنة وال بيع  البالد 
عليه  ن�ص  ما  ح�سب  للغري  اخلري  حب  طريق  عن 
فيه  للعن�سرية  مكان  ال  الذي  االإ�سالمي  الدين  
من  ال�سعب  والبد  مكونات  نفرق بني  اأن  ال يجب 
اخلطاب  طريق  ع��ن  وال��وط��ن  االإ���س��الم  حماية 
م�سريا  والكراهية"،  الفتنة  يدفع  الذي  اجلامع 
اأن  على  "التاأكيد  الندوة  هذه  من  الهدف  اأن  اإىل 
م�سلحة  تخدم  تنوعها  رغ��م  واح���دة   ثقافتنا 

الوطن وتاأبى اأن يدخلها دخيل ".

بالنيابة  ال�سعبي  الوطني  اجلي�ص  اأرك��ان  رئي�ص  �سنقريحة  ال�سعيد  اللواء  اأ�سرف 
على تنفيذ مترين تكتيكي بالذخرية احلية ''بركان 2020''، نفذته وحدات اللواء 
41 مدرع، مدعومة بوحدات جوية، يف اليوم الثاين من زيارته للناحية الع�سكرية 

الرابعة.
االأعمال  جمريات  كثب  عن  تابع  �سنقريحة  اللواء  باأن  الدفاع  وزارة  بيان  واأف��اد 
طائرات  تتقدمها  التمرين  يف  امل�ساركة  واجلوية  الربية  الوحدات  بها  قامت  التي 
اال�ستطالع اجلوي، ويهدف هذا التمرين اإىل الرفع من القدرات القتالية، ف�سال عن 
تدريب القيادات واالأركانات على التح�سري والتخطيط وقيادة العمليات يف مواجهة 

التهديدات املحتملة.
تكتيكي  ومب�ستوى  مراحلها  جميع  يف  عالية  باحرافية  االأعمال  هذه  وات�سمت 
وعملياتي ممتاز، يعك�ص القدرات القتالية العالية لالأطقم والقادة يف كافة امل�ستويات، 
خا�سة ما تعلق منها باال�ستغالل االأمثل للميدان والتن�سيق العايل امل�ستوى بني خمتلف 
واإدارة  تركيب  جمال  يف  لالإطارات  العالية  الكفاءة  يعك�ص  كما  امل�ساركة،  الوحدات 
ا�ستعمال خمتلف  التحكم يف  القتالية، ومهارة وقدرة االأفراد على  خمتلف االأعمال 
نتائج جد  اأ�سهم يف حتقيق  ما  املتوفرة لديهم، وهو  االأ�سلحة والتجهيزات  منظومات 

مر�سية ج�سدتها دقة الرمايات مبختلف االأ�سلحة، ح�سب بيان وزارة الدفاع.
متكنت  طيار  بدون  طائرات  م�ساركة   ''2020 ''بركان  التمرين  ت�سمن  ال�سياق  ويف 
من�ساأة  اإىل  الت�سلل  معادية حتاول  اكت�ساف جمموعة  من  ا�ستطالع  من خالل عملية 
طاقوية، حيث تقوم الطائرات بدون طيار بق�سف هذه املجموعة، وباملوازاة مع ذلك 
يتم اإبرار مفرزة من القوات اخلا�سة بوا�سطة احلوامات بغر�ص حما�سرة املجموعة 

املعادية والق�ساء عليها.
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الرئي�ش تبون يف برلني الأحد القادم

جياليل �سفيان عند رئي�ش اجلمهورية

املرت�سحــون لمتحانــات البكالوريــا و''البيــام'' 
مدعوون لتاأكيد ت�سجيالتهم

تن�سيب اللجنة املكلفة باإعداد مقرتحات الد�ستور 

بلمهدي: ل يجب اأن ن�سمح للمرتب�سني باجلزائر 
با�ستغالل التنوع الثقايف ل�سرب وحدتنا

الوطني
اللواء ال�سعيد �سنقريحة ُي�سـرف 

على مترين بالذخرية احلية يف ورقلة

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و ق. و

ق. و

ق. و

حماولة  اإحباط  من  ال��دويل  بومدين  ه��واري  مبطار  احل��دود  �سرطة  م�سالح  متكنت 
تهريب مبلغ مايل يقدر ب� 13.000 اأورو من قبل �سخ�ص اأثناء  مغادرته الراب الوطني 

باجتاه دبي، ح�سب ما اأفاد به اأم�ص الثالثاء بيان  للمديرية العامة لالأمن الوطني.
وجاء يف البيان اأن م�سالح �سرطة احلدود مبطار هواري بومدين "متكنت من توقيف 
يقدر  م��ايل  مبلغ  وبحوزته  دب��ي  باجتاه  الوطني  ال��راب  مغادرته  اأث��ن��اء  �سخ�ص  

ب�13.000 اأورو  كان خمباأ باإحكام داخل اأمتعته".
وعلى �سعيد اآخر، متكنت �سرطة االأمن احل�سري بالوادي من حجز 19.800 وحدة 
من  امل�سروبات الكحولية غري مفوترة اثر توقيف مركبة على م�ستوى نقطة تفتي�ص 

وعلى متنها �سخ�ص م�ستبه فيه.

اإحباط حماولة تهريب 13.000 اأورو نحو دبي

ق. و

مترين ''بركان 2020''..



حفيظة. ب

باتنـة،  بلدية  مواطنو  ا�ستهجن 
موؤخرا  طالت  التي  الــهــدم  عملية 
قرار  يف  الكازينـو"،  "�سينما  مرفق 
اأجل  من  املحلية  ال�سلطات  اتخذته 
اإحدى  ومتكني  جمددا  بناءه  اإعادة 
االأندية الريا�سية الذي ميلكه منذ 
احلقبة اال�ستعمارية من اال�ستفادة 

منه.
ــب مـــا اأكــــــده الــعــديــد من  ــس ــ� وح
املواطنني اأن قرار الهدم يعرت انتهاكا 
حقيقيا للتاريخ �سيما واأن هذا املعلم 
كاملة،  �سنة   80 مــن  اأزيـــد  عمـره 
من   116 املـادة  اأن  اإىل  باالإ�سافة 
ين�ص  االإقليمية  اجلماعات  قانون 
ــرتاث  ال حماية  اإطـــار  يف  اأنـــه  على 
والتنظيم  للت�سريع  وطبقا  املعماري 
بال�سكن  املتعلقني  بهما  املــعــمــول 
الــرتاث  على  واملحافظة  والتعمري 
البلدية  ت�سهر  وحمايته،  الثقايف 
املوؤهلة،  التقنية  امل�سالح  مب�ساهمة 
ــالك  االأم وحماية  املحافظة  على 
ــعــقــاريــة الــثــقــافــيــة واحلــمــايــة  ال
الهند�سي  االن�سجام  على  واحلفاظ 

للتجمعات ال�سكنية.
عمليات  باإيقاف  املعنيون  وطالب 
الهدم التي طالت العديد من املعامل 
القرن  اإىل  تعود  التي  التاريخية 
املا�سي، كما اأن هذه املعامل حتى واإن 
على  يجب  بال�سقوط  مهددة  كانت 
اجلهات املعنية اأن تخ�س�ص درا�سات 
لرتميمها وحمايتها �سيما واأن العديد 
املعامل  هذه  بــاأن  اأكــدوا  املهتمني  من 
قابلة  كازينو"  "�سينما  وخــا�ــســة 
للرتميم لتعود اإىل �سابق عهدها،كما 
املحلية  ال�سلطات  من  اأي�سا  طالبوا 
التدخل العاجل لوقف هذه العملية 
احلقيقية  باملهزلة  و�سفوها  التي 
ــعــديــد مـــن املــعــامل  ــت ال ــال ــي ط ــت ال

الثقافية وحتى التاريخية  املعروفة 
بعا�سمة االأورا�ص، ف�سينما "كازينو" 
الــ�ــســوداء  الع�سرية  مــنــذ  هــجــرت 
لتبقى على حالها اإىل اأن �سدر قرار 
من  العديد  اأن  على  ناهيك  هدمها 
الثقافية  واجلمعيات  التعاونيات 
حاولت اأن ت�ستغل هذا الهيكل املغلق 
منذ �سنوات طويلة اإال طلباتهم ظلت 

حبي�سة االأدراج.
واأكد رئي�ص ال�سابق لهيئة املهند�سني 
باتنة،  لوالية  املحليني  املعماريني 
"كمال بن فرج"، باأنه توجد قوانني 
الــتــاريــخــيــة وحتى  ــعــامل  امل حتــمــي 
تكون  اأن  ب�سرط  ولــكــن  االأثــريــة 
م�سنفة، كما اأن قرار الهدم، اإن �سدر 
من  تقدم  رخ�سة   اأ�سا�ص  على  يكون 
طرف اجلهات املعنية، م�سيفا يف ذات 
التي  ــواد  امل من  العديد  اأن  ال�سياق 
تن�ص على حماية املعامل مفادها اأنه 
يعاد  اأن  يجب  معلم  اأي  هدم  مت  اإن 
بناوؤه بنف�ص الهيئة ويكون له نف�ص 
الدرا�سات  اأن  اإىل  باالإ�سافة  الدور، 

حتاول اأن حتمي املالمح املعمارية.
فيما اأكد اأحد امل�ست�سارين القانونيني 
لـ"االأورا�ص نيوز"، اأنه توجد العديد 
و�سعتها  القانونية  االتفاقيات  من 
املعامل  كــل  حتــمــي  املــتــحــدة  االأمم 
اأمــا  التاريخية،  وحــتــى  الثقافية 
الوطني  الـــرتاث  حماية  جمــال  يف 
املجال  ذات  يف  م�سيفا  وتثمينه، 
وجاء  العام  لل�سالح  القرار  هذا  اأن 
ملــا مت  يــعــود  فــهــذا  تهيئته  الإعــــادة 
االتفاق عليه بني البلدية واجلهات 
ذات  اأكــد  مت�سل  �سياق  ويف  املعنية، 
و�سع  اجلزائري  امل�سرع  اأن  امل�سدر 
العديد من القوانني غر�سها حماية 
وحتى  والثقافية  التاريخية  املعامل 

الرتاثية.

هذه  الظفر  اأن  مــواطــنــون  وقـــال 
يتطلب  واحد،  حليب  بكي�ص  االأيـام 
اإىل  الــلــجــوء  اأو  ــرا  ــاك ب الــنــهــو�ــص 
اعتادوا  الذين  التجـار  من  معارفهم 
ـــادة الــغــذائــيــة من  ــذه امل اقــتــنــاء ه
الكثريون  ا�سطر  حني  يف  حمالتهم، 
االأنواع  اأو  البقـر  حليب  �سراء  اإىل 
املعلبة  خا�سة  احلليب  من  االأخــرى 
نيوز"  "االأورا�ص  وقفت  حيث  منها، 
على حجم خملفات اال�سطراب التي 
ت�سهده عملية التوزيع، ب�سكل يجعل 
اأو  احلليب  من  حمروما  اإما  املواطن 
طابور  يف  طويال  يقف  الأن  م�سطرا 
كي�سني  اأو  كي�ص  اقــتــنــاء  انــتــظــار 

فقط.
"االأورا�ص  علمت  ال�سياق  ذات  ويف 
�سبب  اأن  مطلعة،  م�سادر  من  نيوز" 
بحليب  التموين  يف  امل�سجلة  االأزمة 
ــة  ــي مل متــ�ــص والي ــت ــص وال ــا� ــي االأك
اإىل  اإىل  امتدت  بل  فح�سب  باتنة 
تراجع  اإىل  يعود  اأخرى،  واليات   5
احلليب  م�سنع  م�ستوى  على  االنتاج 
 200 اإىل  بــبــاتــنــة  "االأورا�ص" 
املادة  نق�ص  ب�سبب  يوميا  لتـر  األــف 
االأولية "امل�سحوق"، يف الوقت الذي 

لرت  األف   600 اإنتاج  امل�سنع  باإمكـان 
�سهر  خالل  عليه  اعتاد  ملثما  يوميا 

رم�سان. 
جمع  اجتماع  اأن  حمدثنا  واأ�ساف 
غــرار  على  الفاعلني  خمتلف  بــني 
الفالحة  وغرفة  التجارة  مديرية 
ــــذا رئــيــ�ــص جلنة  ــنــاعــة وك والــ�ــس

الوالئي،  ال�سعبي  باملجل�ص  الفالحة 
خل�ص اإىل �سرورة رفع ح�سة م�سنع 
احلليب بباتنة من م�سحوق احلليب 
�سكان  احتياجات  تلبية  ــل  اأج مــن 
امل�سنع  ميونها  التي  ال�ستة  الواليات 

بهذه املادة الغذائية.
برفع  يتعلق  وفيما  اآخر  �سياق  ويف 

م�سادرنا  ذكرت  البـقر،  حليب  �سعر 
فر�ص  اإىل  التجار  بع�ص  جلــوء  اأن 
اأي  ديــنـــــار،   5 اإىل  و�سلت  ـــادات  زي
ب�سعر  الــواحــد  احلليب  كي�ص  بيع 
ب�سعر  يباع  كان  اأن  بعد  دينار   65
الزيادات  هذه  اأن  ذكرت  دينار،   60

ع�سوائية وغري قانونية.

العلوم  كلية  طلبة  اإ�سراب  يتوا�سل 
باتنـة2   بجامعة  التكنولوجية 
ــات  ــدرج يــلــتــحــقــوا مب ـــن مل  ـــذي وال
احلالية  ال�سنة  بداية  منذ  اجلامعة 
تلبية  ــدم  ع على  منهم  احتجاجا 
اجلهات  اإىل  رفعوها  التي  مطالبهم 
الــو�ــســيــة، حــيــث يــواجــه اأزيــــد من 
البي�ساء  ال�سنة  �سبح  طالب   1000

اأمام �سمت امل�سوؤولني.

مع  حديثهم  يف  الطلبة  وتــطــرق 
امل�ساكل  جملة  اإىل  نيوز"،  "االأورا�ص 
ــتــي يــتــخــبــطــون فــيــهــا والــتــي من  ال
للكلية،  الع�سوائي  الت�سيري  اأبرزها، 
ــدالت  ــع تـــاأخـــر تــ�ــســويــة نــتــائــج وم
االمتحانات اخلا�سة باملو�سم املا�سي، 
كما  االأق�سام،  اكتظاظ  عن  ناهيك 
الو�سائل  انعدام  عن  اأي�سا  حتدثوا 
بالنظر  احلــديــثــة  البيداغوجية 

اإىل  اأكــرث  بحاجة  �سعبتهم  اأن  اإىل 
النظرية،  من  التطبيقية  الدرو�ص 
من  طالبية  تنظيمات  عدة  وحذرت 
االإ�سراب  وا�ستمرار  الو�سع  انــزالق 
يف  وف�سلها  االإدارة  �سمت  ب�سبب 
رغم  القائم،  للم�سكل  حــل   اإيــجــاد 
اجللو�ص  ق�سد  الطلبة  مــرا�ــســالت 
اخلروج  اأجل  من  احلوار  طاولة  اإىل 

بنتيجة تر�سي جميع االأطراف.

ينا�سد �سكان دائرة ال�سمـرة بوالية 
باتنة، ال�سلطات املحلية وعلى راأ�سها 
التدخل  بــ�ــســرورة  الــواليــة  وايل 
والوقوف على احلالة التي اآلت اإليها 
الدائرة من تعفن يف جميع القطاعات 
التي  ــة  ــزري امل ــة  ــال واحل العمومية 
ب�سبب تدهور  املواطن  يعي�سها  اأ�سبح 

االأو�ساع التنموية.
"االأورا�ص  حت�سلت  وثائق  وح�سب 
نيـوز" على ن�سخة منها، فاإنه مت عقد 
باملجتمع  فاعلني  طرف  من  اجتماع 
اأع�ساء  مع  الدائـرة  واأعيان  املــدين 
الوطنية  للمنظمة  البلدي  املكتب 
لبلدية  املــــدين  املــجــتــمــع  لــرتقــيــة 
التي  الو�سعية  ملناق�سة  ال�سمرة، 
ان�سداد  مــن  ــرة  ــدائ ال بها  تتواجد 
ــروج  املــجــاالت واخل �ستى  وركــود يف 
ا�ستجابة  لعدم  ونظرا  منا�سب،  بحل 
ال�سلطات املحلية وعلى راأ�سها املجل�ص 
النداءات  ملختلف  البلدي  ال�سعبي 
املتكررة  واالجتماعات  واملرا�سالت 
مناق�سة  مت  خاللها  من  والتي  معه 
احللول  وطــــرح  الــو�ــســع  وتــ�ــســريــح 

بقيت  والــتــي  والــعــاجــلــة  الناجعة 
جمرد حرب على ورق ورغم تقدميهم 
ومعاجلتها،  حللها  اإلــزامــيــة  وعـــود 
مرا�سلة  االأ�ــســا�ــص متــت  هــذا  وعــلــى 
طلب عقد  الدائرة بخ�سو�ص  رئي�ص 
طرح  اأجــل  من  غــدا،  طــارئ  اجتماع 
والــتــ�ــســاوؤالت  االنــ�ــســغــاالت  جميع 
والنقل  ال�سحة  من  كل  تخ�ص  التي 
التهيئة العمومية و�سبكات  املدر�سي، 
الغاز  وكــذا  ــاء  وامل ال�سحي  ال�سرف 
على م�ستوى كافة الدائرة والتطرق 

مل�سكل البريوقراطية الذي اأرق �سكان 
ال�سمرة. 

عدم  حالة  يف  اأنه  املعنيون،  و�سدد 
االجتماع  عقد  ملطلـب  اال�ستجابة 
عدم  ومل�سنا  به  قبولهم  حالة  يف  اأو 
لالن�سغاالت  اال�ستجابة  يف  اجلدية 
فاإننا  الــ�ــســابــقــة  الـــوعـــود  وتـــكـــرار 
اأخر  اإجـــراء  اتخاذ  اإىل  م�سطرون 
�سلمية،  احــتــجــاجــيــة  وقــفــة  وهـــو 
ويليها غلق مقر الدائرة مع املطالبة 

بح�سور  الوايل �سخ�سيا.

يتوا�سل احتجاج عمال م�سنع 
اإ�سمنت عني التوتة بوالية 

باتتة، �سد ما اأ�سموه بالتهمي�ص 
املف�سي اإىل تراكم امل�ساكل التي 
مل جتد طريقها اإىل احلل رغم 

طرحها مرارا وتكرارا على 
اإدارة امل�سنع، وقال املحتجون يف 

ات�سالهم ب"االأورا�ص نيوز" اأن 
تغييب �سيا�سة احلوار وغلق جميع 

االأبواب اأزم الو�سع اأكرث واأجج 
غ�سبهم الذين ترجموه بالدخول 

يف اإ�سراب عن العمل اإىل حني 
تلبية مطالبهم.

وتطرق العمال ح�سب ن�ص بيان 
االحتجاج الذي تلقت االأورا�ص 

نيوز ن�سخة منه اإىل م�ساكل 
باجلملة والتي من بينها م�سكلة 

عمال عقود ما قبل الت�سغيل  
اأ�سبحت  التي  االآليات  وقدم   Cta

ت�سكل خطورة على العمال، اإىل 
غياب �سروط النظافة والراحة، 
كما جاء �سمن امل�ساكل املطروحة 

عدم اإ�ستفادة العمال منذ �سنة 
2004 من الرتقية رغم حيازتهم 

ل�سهادات جامعية وباملقابل 
و�سول عمال اإىل منا�سب عليا 

رغم حداثة من�سبهم وت�سمنت 
املطالب املرفوعة اإىل اجلهات 

املعنية املطالبة بالعدالة يف 
التوظيف على م�ستوى جميع 
الوحدات ومراجعة ت�سنيف 

العمال الذين وظفوا عن طريق 
العقد املربم بني املوؤ�س�سة ومركز 

التكوين املهني، تعوي�ص منحة 
النجاعة واالأرباح للعطل املر�سية 

وحوداث العمل، على غرار توفري 
النقل داخل املوؤ�س�سة، ترقية 

العمال يف الت�سنيف من �سائق اآلية 
اإىل �سائق متعدد االآالت، وتوفري 
�سروط ال�سالمة و�سحة العاملني 
وغريها من املطالب التي ت�سب يف 

�سالح العمال الذين اأ�سروا على 
تلبيتها ك�سرط اأ�سا�سي من اأجل 

العودة اآىل العمل.

اإحتج�ج عم�ل 
م�سنع ا�سمنت عني 

التوتة يتوا�سل 

عادت �أزمـة نق�س حليب �الأكيا�س هذه �الأيـام �إىل �لو�جهة، لت�صنع معاناة �ملو�طنني عرب بلديات والية باتنة، حيث �أ�صبح �حل�صول على كي�س �أو 
كي�صني من هذه �ملادة �حليوية، ُيكّبد �ملو�طن م�صقة كبرية، �إىل درجة �أن بع�س �لتجار باتو� يبيعون ح�ص�صهم من حليب �الأكيا�س بـ"�ملعريفـة". 

انخفا�ض النتـاج اإىل 200 األف لرت يوميا ب�ضبب نق�ض امل�ضحوق

حليـب الأكي��ش بـ"املعريفـة" يف ب�تنة!  
حمليات الأربعاء 04 ينار 2970/ 15  جانفي 2020 املوافق لـ 19 جمادى الأوىل 041441

�سميحة. ع

هـدم هي�كـل قدميـة 
يثري ا�ستي�ء املواطنني بب�تنة

�سبح ال�سنة البي�س�ء يخّيم على كلية العلوم والتكنولوجي� 

�سك�ن دائرة ال�سمرة يهددون ب�لحتجــ�ج

م�سنع "كي�" بب�تنة يتوقف عن النت�ج

تركيب  م�سنع  عمال  ي�ست�سغ  مل 
ال�سيارات من عالمة "كيـا" بوالية 
اتخذته  الـــذي  الـــقـــرار  بــاتــنــة، 
يق�سي  والــــذي  ــرا  ــوؤخ م االإدارة 
يف  اخلــروج  مع  �سهـر  ملدة  بالعمـل 
ملدة  اأجـــر  دون  اإجــبــاريــة  عطلة 
االإنتاج  توقف  ب�سبب  اآخـر،  �سهر 
نفاذ  جــراء  املا�سي  نوفمرب  �سهـر 

خمزونها من اأجزءا الرتكيـب.
ــن اأبــــدوا  ــذي ــب الــعــمــال ال ــال وط
بهذه  م�ستقبلهم  عــلــى  تخوفهم 
عطلة  على  باإحالتهم  ال�سركـة 
اإدارة  به  قامت  مثلما  اإجباريـة 
م�ستوى  على  موتورز"  "قلوبال 
التوقف  مبــربر  هيونداي،  م�سنع 
التقني، يف انتظار جتديد الرخ�سة 
وكذا  ال�سناعة  وزارة  طــرف  مــن 
حيث  الرتكيب،  غيار  قطع  توفري 
ن�ساط  ــول  ح الغمو�ص  يتوا�سل 
ظل  يف  خا�سة  ال�سيارت،  تركيب 
الرد  يف  الو�سية  ـــوزارة  ال متاطل 
الرتكيب  م�سانع  مــرا�ــســالت  على 

اعتمادها  ملفات  جتــديــد  حــول 
نا�سطة  كم�سانع  قانونية  ب�سفة 
 5 انق�ساء  بعد  ــك  وذل باجلزائر 
وهي  الن�ساط  من  كاملة  �سنوات 
املدة التي اأقرتها احلكومة كاآجال 
الرتكيب  م�سانع  ملــنــح  قــانــونــيــة 

االعتمادات الر�سمية للن�ساط.
وكانت اإدارة اإدارة �سركـة "غلوبل 
موتورز اندو�سرتي "GMI" املمثل 
"هيونداي"  لــعــالمــة  احلــ�ــســري 
تــعــكــف على  بـــاجلـــزائـــر والـــتـــي 
تــركــيــب الــ�ــســاحــنــات واحلــافــالت 
ــة بــاتــنــة، قــد قــــررت مع  بــواليـــ
 300 اإحالة  احلايل،  العام  بداية 
دون  اإجبارية  عطلة  على  عامل 
للتمديد،  قــابــل  �سهر  ملــدة  اأجـــر 
ــادة  امل مــن  خمــزونــهــا  نــفــاذ  ب�سبب 
العام  من  اأوت  �سهر  منذ  االأولــيــة 
ت�سوية  عدم  ا�ستمرار  مع  املنق�سي 
و�سعيتها املرتبطة اأ�سا�سا بتجديد 
وزارة ال�سناعة العتمادات مزاولة 

الن�ساط.

جامعة باتنــة 2

تر�كم لالن�شغاالت و�حللول غائبـة

مرفق  �شينمـا "�لكازينـو" �آخر �ل�شحايا

فيما رف�ض �لعمال مقرتح �الإد�رة 
�لعمل بالتناوب �شهر ب�شهـر

نا�سر. م

نا�س�ر. م

مرمي. ع

مرمي. ع ن.م



ملحوظ  تطور  خن�سلة،  بوالية  لل�سرائب  الوالئية  املديرية  حققت 
مقارنة  وهذا   2019 املن�سرم  العام  خالل  ال�سريبي  التح�سيل  ن�سبة  يف 
 640 فاق  مادي  ومبقابل  باملائة   7.20 بن�سبة  وذلك  املا�سية  بال�سنوات 
خن�سلة  لوالية  ال�سرائب  مديرية  م�سالح  اعتربت  وقد  �سنتيم،  مليار 
ذات  ك�سفت  اأين  اجلميع،  جهود  ت�سافر  بف�سل  اإيجابية  جد  النتائج  هذه 

امل�سالح على ت�سجيلها 601 مليار �سنتيم خالل �سنة 2018.
على  حافظت  اجلباية  اإدارة  اأن  ال�سرائب،  مديرية  م�سالح  اأكدت  وقد 
مببلغ  �سنويا  التمويل  ي�سل  اأين  بالبلديات  املحلية  التنمية  متويل  وترية 
يتجاوز 80 مليار �سنتيم وخالل �سهر اأكتوبر من ال�سنة املا�سية مت اإح�ساء 
متويل اأكرث من 60 مليار �سنتيم كح�سيلة اأولية، اأين اأكدت اأن  كما اأ�سارت 
ذات امل�سالح اإىل اأنه بالرغم من الظروف ال�سعبة التي متر بها البالد اإال 
التزاماتها حيث حافظت على نظام االمتيازات  الدولة مل تتخلى عن  اأن 
التابعة  اال�ستثمارية  وامل�ساريع  الت�سغيل  باأجهزة  اخلا�سة  اجلبائية 

للوكالة الوطنية لتطوير اال�ستثمار.

ارتف�ع بن�سبة 7 ب�مل�ئة
 يف حت�سيل ال�سرائب بخن�سلة

معاوية. �ص

اأبرزها غياب التهيئة 

فيما حوله بع�ض التجار اإىل و�ضيلة لت�ضويق مواد اأخرى

م�ضكل التدفئة ل يزال مطروحا عرب العديد من املوؤ�ض�ضات الرتبوية

اأغلقوا الطريق الوطني رقم 88

ب�ضبب مادة الأميونت

"قباج  متو�سطة  تالميذ  اأمــ�ــص،  قاطع 
اأم  بوالية  احلرملية  ببلدية  حميدة" 
البواقي، الدرا�سة ب�سبب انعدام التدفئة 
على م�ستوى املتو�سطة، ما اأدى اإىل اإ�سابة 
يف  املو�سمية  باالأنفلونزا  منهم  الع�سرات 
ظل الظروف القا�سية التي يزاولون فيها 

درا�ستهم منذ نهاية االأ�سبوع املا�سي.
املخت�سة  املــ�ــســالــح  املــعــنــيــون  ــب  ــال وط

الرتبية  مديرية  راأ�سها  وعلى  بالتدخل 
من اأجل توفري التدفئة يف اأقرب االآجال، 
مهددين بعدم االلتحاق مبقاعد الدرا�سة 

اإىل حني توفري التدفئة، ويف ذات ال�سياق 
ك�سفت م�سادر م�سوؤولة مبديرية الرتبية 
اأن م�سكل التدفئة راجع لعمليات التجديد 
الغاز  توزيع  قنوات  من  عدد  طالت  التي 
اجلــاري،  االأ�سبوع  بداية  منذ  الطبيعي 
االأيام  خالل  العطب  اإ�سالح  يرتقب  اأين 

القليلة املقبلة على حد تعبري امل�سدر.

بن  العربي  حي  م�ستوى  على  �سكن   300 حي  �سكان  يزال  ال 
املهيدي وامللقب بحي "بريفابيكي" مبدينة اأم البواقي، حتت 
يف  وقت،  اأي  يف  روؤو�سهم  فوق  �سكناتهم  اأ�سقف  انهيار  تهديد 
مبادة  قدميا  بنائها  مت  واأنــه  خا�سة  وقدمها،  اهرتائها  ظل 
اجلدران  م�ستوى  على  لت�سققات  تــوؤدي  والتي  "االأميونت" 

واالأ�سقف، لتنهار على روؤو�ص قاطنيها.
هذا وقد طالب �سكان احلي ب�سرورة التدخل العاجل للم�سالح 
الوالئية ومديرية ال�سكن، الإيجاد حل للو�سعية املزرية التي 

ال�ساعات  خالل  مت  ال�سياق،  ذات  ويف  �سكناتهم  بها  تتواجد 
مالية  اإعانات  مبنح  ا�ستعجايل  قرار  اإ�سدار  املا�سية،  القليلة 
ح�سة  يف  النظر  حلني  �سكناتهم  برتميم  ال�سكنات  الأ�سحاب 
ال�سكنات االجتماعية التي ا�ستفادت منها بلدية اأم البواقي، 
اأين يتوقع تخ�سي�ص ح�سة تتجاوز الـ 250 وحدة ل�سكان حي 
"الربيفابيكي" لتحويلهم اإليها قريبا، يف ظل ا�ستحالة اإعادة 
جتديد �سكناتهم احلالية والتي ال حل لها �سوى الهدم الكلي 

واإعادة بناء �سكنات جديدة وفق املعايري القانونية.

ـــــدرك الــوطــنــي  ــت مــ�ــســالــح ال تــدخــل
بدائرة قاي�ص على خلفية غلق الطريق 
واليتي  بني  الــرابــط   88 رقــم  الوطني 
من  جمموعة  طرف  من  وباتنة  خن�سلة 
مقربة  م�سادر  وح�سب  مت  اأين  ال�سباب، 
على  اإقدامهم  بعد  منهم  بع�ص  توقيف 
حرق عجالت مطاطية وو�سع احلجارة 
مدخل  م�ستوى  على  املذكورة  بالطريق 

املدينة.
املعنية  ــات  ــه اجل طــالــبــوا  املــحــتــجــون 
حول  حتقيق  بفتح  العليا  وال�سلطات 
عمومي  �سكن   1903 ح�سة  ق�سية 

اإيجاري التي مت االإفراج عن امل�ستفيدين 
ليتم  �سنوات  اأربـــع  مــن  ــرث  اأك منذ  منها 
خــالل  امل�ستفيدين  مــفــاتــيــح  ت�سليم 
م�ساكل  عرفت  والــتــي  املا�سية  ال�سنة 
عندها  نيوز"  "االورا�ص  وقفت  عديدة 
عملية  عرفت  اإذ  ما�سية،  منا�سبات  يف 
الذي  الوقت  يف  كبريا  تاأخرا  التوزيع 
معي�سية  ظروف  امل�ستحقون  فيه  يعاين 
التي  الــكــراء  اأزمـــة  غـــرار  على  �سعبة 
املجل�ص  واجـــه  كــمــا  كــاهــلــهــم  اأرهـــقـــت 
ال�سعبي البلدي ال�سابق تهما عديدة على 
عرب  العملية  يف  تالعبات  وجود  خلفية 

احتجاجات  خالل  من  املواطنون  عنها 
وعمليات غلق للطريق.

بعد  مــوؤخــرا  املطالب  هــذه  طفت  وقــد 
وحدة  اأربعني  بتوزيع  معلومات  تــداول 
فتحت  جمهولني  اأ�سخا�ص  على  ــرى  اأخ
النار على املجل�ص ال�سعبي اجلديد وعلى 
�سوؤال من  لها  التي وجه  الدائرة  رئا�سة 
اأين لكم هذا؟ واأين كانت هذه احل�سة من 
م�ساكل  لتبقى  التوزيع  وعملية  القائمة 
اأمام  عرث  حجر  خن�سلة  بوالية  ال�سكن 

�سري عجلة التنمية ب�سكل وا�سح.

بالقرب  احلــظــائــر  حــي  �ــســكــان  يــعــاين 
ان�سيغة  ببلدية  بادي�ص  ابن  م�سجد  من 
امل�ساكل  عديد  من  خن�سلة  والية  جنوب 
احلي،  هــذا  قاطنو  كاهل  اأرهــقــت  التي 
اأين اأكد �سكان احلي على انعدام التهيئة 
احل�سرية بحيهم وكذا اهرتاء الطرقات 
واالإنارة العمومية والعديد من النقائ�ص 

التي حولت حياتهم اإىل جحيم.
الطرقات  تعبيد  بــ�ــســرورة  وطــالــبــوا 
ــال  واأوح مائية  بــرك  اإىل  تتحول  التي 
الدام�ص  الظالم  اإىل  احلــي  حتــول  وكــذا 
اإدراج  ب�سرورة  ال�سكان  طالب  كما  ليال، 
لتمدر�ص  ابــتــدائــيــة  مــدر�ــســة  مــ�ــســروع 
اأبنائهم ب�سكل عادي وهذا لبعد املدار�ص 
م�سروع  اإقامة  وكذا  باملدينة  املتواجدة 

الريا�سة  ملمار�سة  باحلي  جــواري  ملعب 
من  للقمامة  حاويات  وكذا  احلي  ل�سباب 
انت�سار  جراء  ال�سكان  معاناة  اإنهاء  اأجل 

القمامة عرب اأرجاء احلي.
�سكان حي احلظائر طالبوا من ال�سلطات 
والوقوف  احلي  زيــارة  �سرورة  الوالئية 
ظل  يف  ال�سكان  يعي�سها  التي  املعاناة  على 
التهمي�ص امل�سلط عليهم خا�سة بعد اإدراج 
املجاورة  االأحياء  الأحد  التهيئة  م�ساريع 
تنموي،  ــروع  ــس مــ� دون  حــيــهــم  وتــــرك 
انتظار  يف  يعانون  احلــي  �سكان  ويبقى 
ان�سغاالتهم بعني  ال�سلطات واخذ  حترك 
التي  املعاناة  مــن  واإخــراجــهــم  االعتبار 

يعي�سونها يوميا.

بلديات  مــن  ــدد  ع �سكان  ا�ستكى 
نق�ص  م�سكل  مــن  خن�سلة  واليـــة 
مادة  يعد  ــذي  ال االأكــيــا�ــص  حليب 
اأ�سا�سية بالن�سبة لهم، وذلك خالل 
ت�سبب  مــا  االأخــرييــن  االأ�سبوعني 
بعد  وخا�سة  بهم  اأ�سرت  اأزمــة  يف 
من  ا�ــســتــغــالل  اأداة  اإىل  حتــولــه 
طرف بع�ص التجار الذين احتكروا 
�سلعهم  خاللها  من  ليمرروا  بيعها 
طلبا  ت�سهد  ال  التي  ومنتجاتهم 
ما  ــو  وه م�ساحلهم،  وكـــذا  كــبــريا، 
اأكده بع�ص �سكان بلدية قاي�ص 22 
خن�سلة  واليــة  عا�سمة  غرب  كلم 
هذه  الــتــجــار  اأحـــد  يحتكر  حيث 
احد  مع  "اإجباريا"  ليبيعها  املــادة 
كاجلنب  االأخــرى  احلليب  م�ستقات 
اأو اللنب اأو الياوؤورت م�ستغال نفوذه، 
ما زاد من ا�ستياءهم وهي الظاهرة 

نق�ست  كلما  كــثــريا  تــكــررت  الــتــي 
اأكد  االأكيا�ص، يف حني  مادة حليب 
باأن  بابار  بلدية  قاطني  من  بع�ص 
عن  كليا  غائبة  �سبه  املـــادة  هــذه 
امل�ستهلك  يــعــاين  حيث  حمالتهم 
كل �سباح مع م�سكل �سرورة البحث 
امتياز  اإىل  حتولت  اأنها  كما  عنها 
وال�سبب  "للمعريفة"،  يخ�سع 
يف  الــتــوزيــع  نق�ص  بع�سهم  ح�سب 
ملديرية  تابعة  م�سادر  اأكدت  حني 
احلليب  مبــادة  بالوالية  التجارة 
اأ�سواق  خمتلف  عرب  �سئيلة  فعال 
نق�ص  والــ�ــســبــب  خن�سلة  واليــــة 
هذه  ب�سنع  اخلا�سة  "البودرة" 
ن�سبة  تراجع  يف  ت�سبب  ما  ــادة  امل
ــة  ــوالي ـــاج عـــرب مــلــبــنــات ال ـــت االإن

وتذبذب عملية توزيعها.

وزارة الداخلية ترا�ضل الولة لت�ضوية الق�ضية  

يتواجدون دون اأجور منذ 70 اأ�ضهــر 

خالل ال�ضنة املن�ضرمة

ت�ضجيل انهيار قيا�ضي يف اأ�ضعار اللحوم البي�ضاء 

بلكاتب  حممد  �سطيف  وايل  طــمــاأن 
جمموعة من قاطني ال�سكنات القدمية 
احل�سي�سية،  اأحياء  من  كل  يف  واله�سة 
وغريها  بيالر  لــكــداد،  �سوف  كعبوب، 
الوالية  لعا�سمة  املجاورة  املناطق  من 
خالل  الئقة  �سكنات  اإىل  برتحيلهم 
عمليات  خــالل  وهــذا  اجلــاريــة  ال�سنة 
على  بها  القيام  �سيتم  التي  الــتــوزيــع 
ــاة املـــئـــات من  ــان ــع ـــاء م ـــه مـــراحـــل الإن
مع  �سنوات  منذ  ت�سارع  التي  العائالت 

م�سكل ال�سكن.
حديثه  يف  بلكاتب  ـــوايل  ال وح�سب 
احل�سة  فاإن  ال�سكنات  هذه  قاطني  مع 
و�سيتم  متوفرة  الفئة  بهذه  اخلا�سة 
توزيعها قريبا بعد درا�سة �ساملة لكافة 
اإيجاد  يف  اأي�سا  ال�سروع  مع  احلــاالت، 
يف  البقاء  يف  للراغبني  بالن�سبة  حلول 
بت�سييد  قاموا  اأن  بعد  االأحــيــاء  هــذه 

يف  تثبيتهم  �سيتم  حيث  الئقة  �سكنات 
املتعلق  اجلانب  مراجعة  بعد  مواقعهم 
غ�سون  يف  االأرا�ـــســـي  �سغل  مبخطط 

االأيام املقبلة.
واأكــــد الــــوايل بــلــكــاتــب، عــلــى وجــود 
تعليمة من وزارة الداخلية واجلماعات 
االإح�ساء  ـــل  اأج مــن  ــوالة  ــل ل املحلية 
اله�ص  ــكــن  ــ�ــس ال ــقــاطــنــي  ل ــي  ــائ ــه ــن ال
ترحيل  لعمليات  حت�سبا  والفو�سوي 
كربى للق�ساء على االأحياء الفو�سوية 
اأن  علما  احلــالــيــة،  الــفــرتة  غ�سون  يف 
الوالية  عا�سمة  على  يقت�سر  ال  االأمر 
فقط بل ميتد لباقي االأحياء املوجودة 
الق�ساء  اأجـــل  ــن  م ــربى  ــك ال املـــدن  يف 
نهاية  قبل  العائالت  هذه  معاناة  على 
ال�سنة اجلارية ال�سيما يف ظل ا�ستفادة 
من  هامة  �سكنية  ح�س�ص  من  الوالية 

�سيغ العمومي االإيجــاري. 

نظم الع�سرات من العمال بور�سة الطريق 
بجيجل  جن  جن  مبيناء  العلمة  ال�سيار 

عراعري  مبنطقة  احــتــجــاجــيــة  وقــفــة 
ببلدية العلمة �سرق والية �سطيف وهذا 
على  باحل�سول  املطالبة  اأجــل  من 
اأ�سهر   07 منذ  العالقة  اأجــورهــم 
كاملة، وح�سب العمل املحتجني فاإن 
امل�سروع متوقف متاما يف هذا ال�سطر 
الكبرية  االأهــمــيــة  ــم  رغ ــدة  م منذ 
العجلة  لتحريك  املــ�ــســروع  لــهــذا 

التجارية.
ملجمع  التابعني  الــعــمــال  وطــالــب 
�سرورة  العليا  ال�سلطات  من  حــداد 
النظر ملطالبهم واملتمثلة يف ت�سوية 
عن  ف�سال  العالقة  م�ستحقاتهم 
وقت  ــرب  اأق يف  االأ�سغال  ا�ستئناف 
عملهم  مــنــا�ــســب  عــلــى  واحلـــفـــاظ 
من  باملئات  يتعلق  االأمــر  اأن  خا�سة 
ب�سبب  كثريا  تعاين  التي  العائالت 
املحتجون  اأ�سار  كما  الو�سعية،  هذه 
الذي  للمت�سرف  التام  الغياب  اإىل 
مت تعيينه لت�سيري امل�سروع حيث مل 
يظهر له اأثر ح�سب املحتجني الذين 
اأقرب  يف  معاناتهم  اإنهاء  يف  ياأملون 

وقت ممكن.

يف  البي�ساء  اللحوم  اأ�ــســعــار  تــعــرف 
وانخفا�سا  تاريخيا  انهيارا  االأ�سواق 
االأخـــرية  ــذه  ه فــقــدت  حيث  قيا�سيا 
40 باملائة من اأ�سعارها ب�سبب  حوايل 
ارتفاع م�ستوى االإنتاج مقابل انخفا�ص 
من  االآالف  يهدد  ما  وهــو  الطلب،  يف 
االإفــال�ــص،  يخ�سون  ــذيــن  ال ــربــني  امل
و�سهدت اأ�سعار الدجاج  بوالية �سطيف 
يف  ا�ــســتــقــرت  اأن  بــعــد  حـــرا  �سقوطا 
االأ�سابيع االأخرية بني 230 اإىل 250 
االأخري  يف  لت�ستقر  للكيلوغرام،  دينار 
هي  �سابقة  يف  دينار،   200 �سعر  عند 

االأوىل منذ �سنوات عديدة.
ــاج اإىل  ــدج وانــخــفــ�ــص ثــمــن كــبــد ال
اأن و�سل  350 دينار  للكيلوغرام بعد 
فيما  �سابق،  وقت  يف  دينار   800 اإىل 
دينار   11 يف  البي�ص  اأ�سعار  ا�ستقرت 
للواحدة، ويف حديث مع بع�ص الباعة 
�سعر  انخفا�ص  �سبب  اأرجــعــوا  فقد 
اإىل  الدجاج،  خا�سة  البي�ساء  اللحوم 
نق�ص  ت�سجيل  مقابل  العر�ص  ارتفاع 
يف اال�ستهالك الأ�سباب تعود بالدرجة 
لدى  الــدخــل  انخفا�ص  اإىل  االأوىل 

اأ�سحاب  ـــال  وق ــعــائــالت،  ال غالبية 
الزبائن  ــال  ــب اإق اإن  اأخــــرى  حمـــالت 
بعد  كــثــريا  ــع  ــف ارت ــل  ب ينخف�ص  مل 
رفعوا  اأنهم  م�سيفني  االأ�سعار،  انهيار 
اآخر  يف  للبيع  املتاحة  الكميات  مــن 

اأ�سبوعني.
عوامل  اأن  الـــدواجـــن  مــربــو  واأكــــد 
االأ�سعار  انخفا�ص  اإىل  اأدت  عديدة 
منها االإنتاج الوفري، ف�سال عن الت�سويه 
الدجاج  تعر�ص  بخ�سو�ص  احلا�سل 
اأيــ�ــســا يف  �ساعد  مــا  لــالأمــرا�ــص وهــو 
االنخفا�ص، موؤكدين اأن اأهم �سبب اأدى 
الو�سطاء  هم  الدجاج،  اأ�سعار  النهيار 
ال�سوق،  يف  يتحكمون  اأ�سبحوا  الذين 
اأنهم يقتنون املنتجات من  على اعتبار 
املربني ويقومون ببيعها اإىل املذابح، ما 
الناحية  من  االأول  امل�ستفيد  يجعلهم 
�سوق  اأن  اآخــــرون  واأ�ــســاف  املــاديــة، 
وهي  كبرية  فو�سى  تعرف  الــدواجــن 
مقايي�ص  اأو  معايري  اإىل  خا�سعة  غري 
ارتفاع  اإىل  يوؤدي  مما  االأ�سعار،  تنظم 

وانخفا�ص االأثمان يف ظرف وجيز.

ترحيل ق�طني ال�سكن�ت اله�سة 
والقدمية قبل نه�ية ال�سنة ب�سطيف 

عم�ل بور�س�ت الطريق ال�سي�ر 
"العلمة جن جن" يف وقفة احتج�جية 

اإ�س�ع�ت تت�سبب يف �سقوط
 حر لأ�سع�ر الدجـ�ج 
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عبد الهادي. ب 

عبد الهادي. ب 

تالميذ يق�طعون الدرا�سة ب�سبب الربد ب�أم البواقي

الدرك يف�ش احتج�ج مواطنني ط�لبوا ب�لتحقيق يف �سكن�ت موزعة منذ �سنوات

�سكن�ت "الربيف�بيكي" ب�أم البواقي مهددة ب�لنهي�ر 

م�س�كـل ب�جلملة ُتنغ�ش حي�ة 
�سك�ن حي احلظ�ئر ب�أن�سيغة 

ندرة يف حليب الأكي��ش بخن�سلة

اأم البواقي

خن�شلة

نظموا وقفة احتجاجية وطالبوا بتدخل ال�ضلطات الولئية

يعي�ص �سكان بلدية العوينات بوالية تب�سة، جملة من امل�ساكل التي عكرت 
ق�سية  وكذا  التنمية  غياب  البطالة،  م�سكلة  مقدمتها  ويف  حياتهم  �سفو 
البلدية  م�ستوى  على  موؤخرا  �سيد  الــذي  ال�سجن  وم�سروع  التحا�سي�ص 

باالإ�سافة اإىل نق�ص املرافق الرتفيهية التي تعترب متنف�سا للجميع.
م�ساكلهم  تراكمت  مواطنون  نظمها  احتجاجية  وقفة  البلدية  و�سهدت 
ال�سغل  مو�سوع  اأخــذ  وقــد  ملعاناتهم  حــدًا  ت�سع  �ساغية  ــا  اآذان تلقى  ومل 
وتفاقم م�سكل البطالة احليز االأكرب من االحتجاج حيث طالب املحتجون 
الونزة  ملكتب  التبعية  واإنهاء  البلدية  م�ستوى  للت�سغيل على  باإن�ساء مكتب 
الذي وح�سب ما �سرح به ال�سباب ال يقوم باإعالم طالبي العمل القاطنني 
مكتب  اإن�ساء  اأجل  من  مدة  منذ  �سعوا  اأين  العرو�ص،  مبختلف  بالعوينات 
هذا  يف  حماولة  اآخر  وكانت  العمل  طالبي  لكرثة  نظرًا  بالبلدية  خا�ص 
حتتوي  وعري�سة  جمعية   13 طرف  من  م�ساندة  تواقيع  بتجميع  ال�سدد 

على اأزيد من 1000 توقيع عاطل عن العمل لكن دون جدوى.
التي ال  التحا�سي�ص  اإىل عملية توزيع  املحتجون خالل وقفتهم  وتطرق 

تخ�سع ح�سب اأقوالهم اإىل التوزيع العادل وطغيان املح�سوبية والو�ساطة 
فيما  ال�سكن،  اأزمــة  يف  املحتاجني  من  الكثري  لتخبط  نظرا  والعرو�سية،  
اأ�سحى م�سكل اهرتاء الطرقات يوؤرق قاطني البلدية كثريا بالنظر لكرثة 
كلما  باالأوحال  ممزوجة  مائية  برك  اإىل  تتحول  التي  واملطبات  احلفر 
ت�ساقطت االأمطار، مع العلم اأنه قد مت تهيئة بع�ص منها فيما تبقى اأخرى 
رهينة الن�سيان وما اأثار ا�ستغراب ال�سكان هو �سمت ال�سلطات املعنية اجتاه 

االأمر بالرغم من عديد ال�سكاوى التي قاموا بها.
ويف �سياق اآخر اأعرب ال�سكان خا�سة ال�سباب منهم عن تذمرهم ال�سديد 
من نق�ص املرافق الثقافية والريا�سية باملنطقة كقاعات ريا�سية ومالعب 
جوارية ودور لل�سباب باالإ�سافة اإىل ف�ساء اأخ�سر باحلي، حيث تعترب هذه 
جموع  وتكلم  هذا  اليومية،  ال�سغوط  من  للجميع  متنف�ص  مبثابة  املرافق 
والذي  البلدية  م�ستوى  على  موؤخرا  املنجز  ال�سجن  م�سروع  عن  املحتجني 
كان  واأنــه  العمل  عن  العاطلني  م�سلحة  يف  ي�سب  ال  �سرحا  ال�سباب  يراه 

باالإمكان اإجناز م�سروع اآخر ي�ساهم يف تقلي�ص حجم معاناتهم .

�سك�ن العوين�ت ينتف�سون �سد التهمي�ش 

عنر. ح

تب�شة

�شطيف

يرتقب خالل االأيام القليلة 
املقبلة، توزيع  150 اآلة 

تخ�ص احللويات واخلياطة 
لفائدة الن�ساء القاطنني 

على م�ستوى امل�ساتي الفقرية، 
العملية نظمتها مديرية 

الت�سامن االجتماعي بوالية 
اأم البواقي، بالتن�سيق مع  
اخلاليا اجلوارية الت�سعة 

املوزعة مبختلف بلديات 
ودوائر الوالية، والتي مت 

خاللها اإح�ساء عدد الن�ساء 
والعائالت الفقرية بالو�سط 

الريفي والتي مل ت�ستفد �سابقا 
من برامج الدعم.

توزيع 150 
اآلة للحلوي�ت 

واخلي�طة على 
ن�س�ء ريفي�ت

بن �ستول.�ص

بن �ستول.�ص

نوارة. ب

معاوية. �ص

نوارة. ب

بن �ستول.�ص



االإجمايل  االإنتاج  يف  التح�سن  هذا  يف�سر 
ب�سكل اأ�سا�سي بالزيادة يف م�سايد االأ�سماك 
ال�سطحية التي بلغت 92.392 طن مقارنة 
بزيادة   ،2017 عام  يف  طن   77.776 مع 
 1.593 باإنتاج  الرخويات  تليها   ،%18،8
 ،)%  25،7  +( طن   1.267 مقابل  طن 
ح�سب البيانات االإح�سائية للديوان حول 
ل�سنة  البحري  لل�سيد  الرئي�سية  موؤ�سرات 
ال�سطحية  االأ�سماك  اإنتاج  ومثل   ،2018
االإن���ت���اج  اإج���م���ايل  % م���ن   77 ح����وايل 

الوطني.
من  االأخ����رى  االأن����واع  �سهدت  ب��امل��ق��اب��ل، 
االأ�سماك انخفا�ص يف االإنتاج خالل نف�ص 
فرة املقارنة، وهي اأ�سماك القاع باإنتاج بلغ 
 9،1-( طًنا   6.792 مقابل  طًنا   6.177
2.192 طًنا  بلغ   باإنتاج  ،والق�سريات   )%
بلغ  كما   )%  5،8-( طًنا   2.326 مقابل 
طن   18.000 وغريه  الرفيه  �سيد  اإنتاج 

مقابل 20.139 طن )- %10،6(.
يذكر اأن االأ�سماك ال�سطحية هي تلك التي 
)�سمك  مر   200 حتت  عمق  على  تعي�ص 
التونة مثال( بينما االأ�سماك القاعية هي 
تلك التي تعي�ص فوق هذا امل�ستوى وتعتمد 

ب�سدة على القاع الذي يوفر لها الطعام.
ا�ستمر  املائيات،  تربية  لن�ساط  بالن�سبة 
بداأ  الذي  الت�ساعدي  اجتاهه  يف  االإنتاج 
طن   5.100 اإىل  و�سل  حيث   ،2015 عام 
يف  طن   4.200 ب�  مقارنة   2018 عام  يف 
 ،%  21،4 ق��دره��ا  ب��زي��ادة   ،2017 ع��ام 
املائيات،  اإن��ت��اج  يف  التح�سن  ه��ذا  ويف�سر 
لالإح�سائيات،  ال��وط��ن��ي  ل��ل��دي��وان  وف��ًق��ا 
اإط��ار  يف  ال��دول��ة  تبذلها  ال��ت��ي  باجلهود 
اإ�سراتيجية قطاع ال�سيد البحري املوجه 
نحو زيادة االإنتاج ال�سمكي وخا�سة االإنتاج 
بالن�سبة  اأم���ا  امل��ائ��ي��ات،  بربية  املتعلق 
للتوزيع االإقليمي لالإنتاج االإجمايل للرثوة 
غالبية  يف  زيادة  لوحظت  فقد   ، ال�سمكية 

با�ستثناء   14 ال���  ال�ساحلية  ال��والي��ات 
 10،1-( عنابة   ،)%  10،2-( م�ستغامن 
%( وجيجل )-2،1  ال�سلف )-3،9   ،  )%

.)  .%
تيبازة  والي��ة  عرفت  اأخ��رى،  ناحية  من 
 ،%  48،8 بن�سبة  االإنتاج  يف  زي��ادة  اأك��رب 
تيزي   ،)%  42،9+( متو�سنت  عني  تليها 
وزو )+26،5 %(، تلم�سان )+20،8 %(، 
 17+( وبجاية   )%  19،2+( ال��ط��ارف 
الإنتاج  والي���ات  خم�ص  اأك���رب  اأم���ا   ،)%
 23.128( متو�سنت  عني  هي  االأ�سماك 
الوطني  االإن��ت��اج  من   %  19،2 اأي  طنًا(، 
تلم�سان  ت��ل��ي��ه��ا  االأ����س���م���اك(،  مل�����س��اي��د 
 6.854( وع��ن��اب��ة  ط���ن(   10.227(
وم�ستغامن  طن(   9.721( ووه��ران  طن( 
التجارة  يخ�ص  وفيما  ط���ن(،   9.448(
اأ�سار  البحري،  ال�سيد  ملنتجات  اخلارجية 
16ر4  اأن  لالإح�سائيات  الوطني  الديوان 
طن مت ت�سديرها يف 2018 مقابل 67ر1 
طن يف 2017 ،بارتفاع حوايل 149 باملئة 

من حيث الكم.
ال�سادرات  ارتفعت  القيمة،  حيث  وم��ن 

38ر12  لتبلغ    2018 باملئة يف  2ر68  ب 
مليون دوالر )443ر1 مليار دينار( مقابل 
36ر7 مليون دوالر )7ر816 مليون دينار( 

يف 2017.
املنتجات  ���س��ادرات  يف  انتعا�ص  و�سجل 
املحار )9ر444  البحرية خ�سو�سا منتوج 
)06ر  ال��ط��ازج��ة  واالأ���س��م��اك  ط���ن(   2.
150 .1 طن ( بارتفاع قدره على التوايل 
وبن�سبة  باملئة،  5ر103  و  باملئة  7ر534 
طن   17ر395  احل��ي��ة  االأ���س��م��اك  اق���ل، 

)+8ر19(.
وفيما يخ�ص الواردات فقد بلغت 5ر862 
.30 طن يف 2018 مقابل 85ر306 .40 
4ر23  ق��دره  بانخفا�ص   ،2017 يف  ط��ن 
باملئة، ومن حيث القيمة املالية فقد بلغت 
مقابل  دوالر  مليون  53ر99   ال����واردات 
اأي   2017 يف  دوالر  مليون  80ر121 

بانخفا�ص قدره 3ر18 باملئة.
باملئة   50 ح��وايل  اأن  ال��دي��وان  واأو���س��ح 
اأ���س��ا���س��ا من  ن��اجت��ة  ال�����واردات  م��ن قيمة 
اأ�سلع االأ�سماك والتي حققت  واردات حلم 

.  2018 يف   طن   12. 60ر259 

لالعتماد  اجل��زائ��ري��ة  الهيئة  �ستمنح 
اأول   2020 �سنة  نهاية  قبل  )اآجل��رياك( 
جزائرية  لهيئة  الع�سل  ملنتوج  �سهادة 
للت�سديق كما تنوي اعتماد خمربين على 
باجلزائر  اأم�ص،  اأول  اأكده  ح�سبما  االأقل، 
ال��ع��ا���س��م��ة م��دي��ره��ا ال���ع���ام ن���ور ال��دي��ن 

بودي�سة.
اأو�سح ال�سيد بودي�سة يف ت�سريح لل�سحافة 
حول  وحت�سي�سي  اإعالمي  يوم  هام�ص  على 
الفالحية،  املنتجات  ت�سديق  ره��ان��ات 
يف  يتمثل  هدفهم  اأن  الع�سل،  منتوج  مثال 
االأق��ل  على  جزائريني  خمربين  اعتماد 
 17025 اي���زو  ال���دويل  املقيا�ص  ح�سب 
ال�سهادة  ومنح   ،)ISO/IEC17025(
ت�سمى  جزائرية  ت�سديق  لهيئة  االأوىل 
ذات  -�سركة  اجل��زائ��ر  الدولية  فانكوت 
اأ�سهم- حول مرجع االعتماد الدويل ايزو 
قبل   ،)ISO/IEC17065(  17065
نهاية �سنة 2020، م�سيفا ذات امل�سوؤول اأن 
بداية  �سيكونان  والت�سديق  االعتماد  هذا 
الل��ت��ح��اق امل��خ��اب��ر االأخ����رى ف��رع تربية 
النحل، كما اأ�سار من جانب اآخر اإىل غياب 
نزام خا�ص بالع�سل اجلزائري الذي يحدد 
يتحدثون  اأنهم  قوله  وتابع  خ�سو�سياته، 
13 نوعا من الع�سل اجلزائري،  عن وجود 
بالقول  فقط  االكتفاء  يجب  ال  ان��ه  اإال 
ال�سيد  اأك��د  كما  اإثباته،  يجب  بل  فقط 
بودي�سة اأن هيئته تعترب الع�سل ن�ساط له 
والتي  واجتماعية  اقت�سادية  خ�سو�سية 
اأدركوا  اأنهم  قائال  م�سيفا  تثمينها،  يجب 

اليوم باأن الع�سل لي�ص مثمنا بال�سكل الكاف 
التي  التجارب  خمابر  لغياب  اجلزائر  يف 
كل  الع�سل  مكونات  اإعطاءنا  غدا  ميكنها 

اأنواعه.
وطنية  هيئة  ه��ي  موؤ�س�سته  ب��اأن  وذك��ر 
ل��الع��ت��م��اد م��ك��ل��ف��ة ب��اع��ت��م��اد خم��اب��ر 
جتارب  خمابر  توفر  اأن  م�سيفا  التجارب 
يقدمونها  التي  النتائج  اأن  يعني  معتمدة 
للم�ستهلكني هي معلومات ذات م�سداقية و 
اأنه  املتحدث  ذات  اأ�سار  كما  للتتبع،  قابلة 
املحلية  ال�سوق  يف  منتوج  ت�سويق  اأجل  من 
لقواعد  ي�ستجيب  اأن  يجب  ت�سديره  اأو 
التجارة الدولية حيث ينبغي اأن تثبت باأن 
منتوجك قد مت حفظه ب�سكل جيد و لديه 
وعدم  مطابق  كونه  مع  اخلا�سة  مميزاته 
قوله  تابع  ثم  االإن�سان،  ب�سحة  االإ�سرار 
يف  كبرية  طاقات  على  تتوفر  اجلزائر  اأن 

اأنهم ب�سدد  اإنتاج الع�سل م�سريا اإىل  جمال 
درا�سة كيفية تبني �سيا�سة ت�سدير للع�سل 
اأن هذا امل�سعى  اجلزائري مع التاأكيد على 
لي�ص �سهال �سيما ب�سبب املناف�سة القوية يف 

هذا املجال. 

�سجلت  اأن  بعد  اأم�ص،  النفط  اأ�سعار  ا�ستقرت 
انخفا�سا يف االآونة االأخرية، يف الوقت الذي يركز 
اأويل  جتارة  اتفاق  توقيع  على  امل�ستثمرون  فيه 
م�ستهلكني  اأكرب  وال�سني،  املتحدة  الواليات  بني 
بانخفا�ص  توقعات  وبف�سل  للنفط،  العامل  يف 
و�سائل  ن�سرته  ما  ح�سب  االأمريكية،  املخزونات 

اإعالمية.
لكن مكا�سب االأ�سعار حد منها انح�سار التوترات 
ووا�سنطن  طهران  تخلي  مع  االأو�سط،  ال�سرق  يف 
ال�سهر،  بعد �سدامات هذا  اإ�سايف  اأي ت�سعيد  عن 
 64.22 اإىل  �سنتني  مبقدار  برنت  خام  وارتفع 

بتوقيت   0738 ال�ساعة  بحلول  للربميل  دوالر 
خلام  االآج��ل��ة  ال��ع��ق��ود  وت��راج��ع��ت  جرينت�ص. 
�سنتات  اأربعة  االأمريكي  الو�سيط  تك�سا�ص  غرب 
اخلامان  وخ�سر  للربميل.  دوالر   58.04 اإىل 
على  باملئة  و�ستة  باملئة  خم�سة  نحو  القيا�سيان 

الرتيب يف االأ�سبوع املا�سي.
لل�سم�سرة  اأواندا  لدى  املحلل  مويا  اإدوارد  وقال 
كثيف  بيع  عقب  قليال،  تنتع�ص  النفط  اأ�سعار 
ا�ستمر اأربعة اأيام، م�سريا اإىل تفاوؤل ب�ساأن اتفاق 
الواليات  بني  نزاع  ب�ساأن  املخاوف  وتبدد  جتارة 

املتحدة واإيران.

"ال�سياحة"  �سالون  مو�سوع  و�سيكون 
جديد  قطب  "وهران   2020 ل�سنة 
كما  والفندقي"،  ال�سياحي  لال�ستثمار 
اأو�سح مدير �سركة "اأ�سرا لالت�سال"، 
هذه  اأن  اإىل  م�سريا  داودي،  الدين  نور 
"التنمية  �سعار  حتت  �ستقام  الطبعة 
واال�ستدامة"، و�ستتميز الطبعة ال� 11 
لل�سالون باإقامة عديد االأجنحة منها 
لل�سياحة  ح�سريا  �سيخ�س�ص  جناح 
باإبراز  و�سي�سمح  والنقل  واالأ���س��ف��ار 
موؤهالت ناحية الغرب ومدنها )وهران 
متو�سنت  وع��ني  وم�ستغامن  وتلم�سان 
ال�سياحة  م��ه��ن��ي��ي  ل����دى  وغ���ريه���ا( 
اجلزائر  وجهة  برقية  وحت�سي�سهم 
وامل��دن  ع��رب ج��والت مبدينة وه���ران 

املجاورة، كما اأ�ساف ذات امل�سدر.
ملهنيي  اأي�سا  الثاين  اجلناح  و�سي�سمح 
لدى  مبنتوجاتهم  بالتعريف  القطاع 

الوا�سع،  واجل��م��ه��ور  اآخ��ري��ن  مهنيني 
خالل  ع��رو���ص  عليه  �ستقرح  ال��ذي 
لعطلتي  بالن�سبة  لوجهات  ال�سالون 
ال��رب��ي��ع وال�����س��ي��ف امل��ق��ب��ل��ت��ني وك���ذا 
من  ال��ت��ذاك��ر  اأ���س��ع��ار  يف  تخفي�سات 
خمتلف �سركات النقل اجلوي، ح�سبما 
كما  داودي،  ال��دي��ن  ن��ور  اإل��ي��ه  اأ���س��ار 
لل�سياحة  اأي�سا تخ�سي�ص جناح  �سيتم 
ال�سحية وهو ف�ساء للعيادات ال�سحية 
وامل�����س��ت�����س��ف��ي��ات ووك�����االت االأ���س��ف��ار 

املتخ�س�سة.
ال�سالون،  اأن  امل�سوؤول  ذات  واعترب 
وزارة  رع���اي���ة  حت���ت  ���س��ي��ق��ام  ال����ذي 
التقليدية  وال�����س��ن��اع��ة  ال�����س��ي��اح��ة 
"قيمة م�سافة لوهران"، كونها مدينة 
الألعاب   19 ال  الطبعة  �ستحت�سن 
البحر االأبي�ص املتو�سط 2020 وت�سهد 

م�ساريع فندقية يف تطور م�ستمر.

املالحة  حركة  توقف  عن  اأم�ص،  اأول  اجلزائرية،  اجلوية  اخلطوط  �سركة  اأعلنت 
اجلوية بعدة مطارات �سرق البالد ب�سبب �سوء االأحوال اجلوية.

وباتنة  �سطيف  مطارات  ال�ستغالل  موؤقت  توقف  عن  لها  بيان  يف  ال�سركة  واأو�سحت 
وق�سنطينة ل�سوء االأحوال اجلوية وانعدام الروؤية ب�سبب �سباب كثيف على م�ستوى هذه 

املطارات.
حت�سن  بعد  طبيعتها  اإىل  �ستعود  املطارات  هذه  ا�ستغالل  حركة  اأن  ال�سركة  واأك��دت 

االأحوال اجلوية.

بلغ الإنتاج الوطني من الأ�سماك 120.354 طنًا يف عام 2018 مقارنًة بـ 108.300 طن يف عام 2017 ، م�سجالً منًوا 
قدره 11% ، ح�سب ما علم من الديوان الوطني لالإح�سائيات.

�ستقام الطبعة احلادية ع�سر لل�سالون الدويل لل�سياحة والأ�سفار والنقل "�سياحة" وال�سالون 
الدويل للتجهيزات واخلدمات للفنادق والإطعام من 26 اإىل 29 فيفري القادم مبركز 

التفاقيات "حممد بن اأحمد" لوهران، ح�سبما اأ�ستفيد اأم�س من املنظمني.

�سيد بحري: 

تربية النحل: 
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من 26 اإىل 29 فيفري

ا�ستقرار 
اأ�سعار 
النفط



ب�ضكل يلبي مطالب الرئي�ض الأمريكي دونالد ترامب

دعا رئي�ص الوزراء الربيطاين بوري�ص جون�سون، اأم�ص، اإىل 
يلبي  اإيران، بحيث  مع  النووي  اإجراء تغيريات يف االتفاق 
مطالب الرئي�ص االأمريكي دونالد ترامب، واأو�سح جون�سون 

اأن ترامب ينظر اإىل االتفاقية احلالية على اأنها معلولة.
النووي  االتفاق  من  وا�سنطن  ان�سحبت   ،2018 ماي  ويف 
التي   ،)1+5( وجمموعة  اإي��ران  بني   ،2015 عام  املوقع 
ت�سم رو�سيا وبريطانيا وال�سني والواليات املتحدة وفرن�سا 
واأملانيا، وفر�ست على طهران عقوبات اقت�سادية، كما ين�ص 
 10 عن  تقل  ال  ملدة  بالتخلي،  طهران  التزام  على  االتفاق 
�سنوات، عن اأجزاء حيوية من برناجمها النووي، وتقييده 
تطوير  على  القدرة  امتالك  من  منعها  بهدف  كبري،  ب�سكل 

اأ�سلحة نووية، مقابل رفع عقوبات مفرو�سة عليها.
ويف 5 جانفي اجلاري، اأعلنت اإيران تعليق جميع تعهداتها 
"فيلق  قائد  مقتل  خلفية  على  النووي  االتفاق  اإط��ار  يف 
اأمريكية  غ��ارة  يف  �سليماين،  قا�سم  االإي����راين  القد�ص" 

بالعراق.
فيما ذكرت احلكومة االإيرانية، اأنها علقت جميع تعهداتها 

ف�ساعدا،  االآن  من  بها  تلتزم  ولن  النووي،  االتفاق  �سمن 
بتخ�سيب  املتعلقة  بالتعهدات  تلتزم  لن  طهران  اأن  موؤكدة 
اأكدت  اأنها  غري  والتطوير،  والبحث  وتخزينه  اليورانيوم 
للطاقة  الدولية  الوكالة  م��ع  التعاون  ط��ه��ران  موا�سلة 
الذرية، وا�ستعدادها للعودة لالتفاق يف حالة رفع العقوبات 

وتاأمني م�ساحلها يف اإطاره.

االإيرانية،  الق�سائية  الهيئة  اأعلنت 
اأم�������ص، اإل���ق���اء ال��ق��ب�����ص ع��ل��ى ع���دد من 
حتطم  ح��ادث  يف  لتورطهم  االأ�سخا�ص 

الطائرة االأوكرانية، االأ�سبوع املا�سي. 
وقال املتحدث با�سم الهيئة، غالم ح�سني 
اإنه  �سحفية،  ت�سريحات  يف  اإ�سماعيلي، 
"لدورهم يف حادث  اأ�سخا�سا  اعتقال  مت 
اأنها  اأكدت طهران  حتطم الطائرة، التي 
اأ�سابها  اإي���راين  ���س��اروخ  بفعل  �سقطت 
اإعالمية  و�سائل  نقلت  ح�سبما  باخلطاأ"، 
اإيرانية، م�سيفا اأنه مت اإجراء حتقيقات 
وا�سعة النطاق واعتقال بع�ص االأفراد"، 
ت�سميتهم  اأو  ع��دده��م  يك�سف  اأن  دون 

بالتوقيت  ت.غ(،   9:34( ال�ساعة  حتى 
اأن  اإع��الم  و�سائل  اأ���س��ارت  فيما  املحلي، 
عدد املقبو�ص عليهم يف الق�سية بلغ 30 

ا. �سخ�سً
عقب  اإ�سماعيلي،  ت�سريحات  وج��اءت 
مطالبة الرئي�ص االإيراين ح�سن روحاين، 
خا�سة  "حمكمة  بت�سكيل  ب��الده  ق�ساء 
امل�سوؤولني  ملقا�ساة  كبري"  قا�ٍص  برئا�سة 
حيث  االأوكرانية،  الطائرة  اإ�سقاط  عن 
ق���ال روح�����اين، يف جت��م��ع ل��ع��ام��ل��ني يف 
بالده  حكومة  اإّن  اأم�ص،  الزراعة،  قطاع 
"م�سوؤولة" اأمام االإيرانيني والدول التي 

فقدت مواطنني لها يف احلادث.

االأركان،  هيئة  اأعلنت  املا�سي،  وال�سبت 
لها  ت��اب��ع��ة  ج���وي  دف����اع  م��ن��ظ��وم��ة  اأن 
االأوكرانية،  ال��رك��اب  ط��ائ��رة  اأ�سقطت 
فوق  م��روره��ا  حلظة  ب�سري  خطاأ  اإث��ر 
اأعلن  بينما  ح�سا�سة،  ع�سكرية  منطقة 
االإي������راين، يف وقت  ال���ث���وري  احل��ر���ص 
قائد  ل�سان  على  اليوم،  نف�ص  من  الحق 

العميد  له،  التابعة  اجلوف�سائية  القوة 
اأمري علي حاجي زادة، حتمله م�سوؤولية 

اإ�سقاط الطائرة. 
�سقوط  ال��ب��داي��ة  يف  ط��ه��ران  واأن��ك��رت 
الطائرة بفعل �ساروخ، وقالت اإنها متتلك 

اأدلة مقنعة يف هذا االإطار.
طائرة  �سقطت  اجل��اري،  جانفي   8 ويف 
 "737 "بوينغ  اأوكرانية من طراز  ركاب 
يف طهران بعد عدة دقائق على اإقالعها، 
ما اأ�سفر عن م�سرع 176 �سخ�سا، هم 82 
و10  اأوكرانيا  و11  كنديا  و57  اإيرانيا 
اأملان  و3  اأفغ��������������ان  و4  �سوي�����������ديني 

و3 بريطانيني.

بريط�ني� تدعو لتغيريات يف التف�ق النووي مع اإيران

القب�ش على متورطني بح�دث حتطم الط�ئرة الأوكرانية

دعت �الأمم �ملتحدة، �أم�س، �الأطر�ف يف ليبيا، �إىل �إعطاء �جلهود �لدبلوما�صية فر�صة 
للتو�صل لوقف د�ئم للعمليات �لع�صكرية و�لعودة للعملية �ل�صيا�صية، حيث جاء ذلك يف 

بيان �صادر عن �لبعثة، ن�صرته عرب �صفحتها على "تويرت".

اأنه  املتحدة  االأمم  اأن  البيان  وذكــر 
االلتزام  موا�سلة  على  االأطراف  حتث 
واإعطاء  املعلن،  الــنــار  اإطـــالق  بوقف 
ــيــة اجلـــاريـــة  ــس ــومــا� ــل ــدب اجلـــهـــود ال
للعمليات  دائم  لوقف  للتو�سل  فر�سة 
الع�سكرية والعودة للعملية ال�سيا�سية، 
من  نابع  موقفها  اأن  البعثة  مو�سحة 
دعمها للمدنيني يف العا�سمة طرابل�ص، 
الذين  االآالف  مئات  وجود  اإىل  الفتة 
األف   116 وقرابة  منازلهم  من  فــروا 
طفل غري قادرين على ح�سور ف�سولهم 

الدرا�سية.
وزارة  اأعلنت  اأم�ص،  �سابق  وقــت  ويف 
الليبي  اللواء  اأن  الرو�سية،  اخلارجية 

مو�سكو،  غادر  حفرت،  خليفة  املتقاعد 
النار،  اإطالق  وقف  اتفاق  توقيع  دون 
موالية  اإعالمية  و�سائل  ذكــرت  فيما 
"الوفاق"  حكومة  رئي�ص  اأن  حلفرت، 
مفاو�سات  خالل  طلب  ال�سراج،  فائز 
اجتماعات  عرب  جــرت  التي  مو�سكو، 
عــودة  الليبية،  ــراف  ــالأط ل منف�سلة 
قوات حفرت ملواقعها التي �سبقت تاريخ 

ما  وهو   ،2019 اأبريل/ني�سان   4
رف�سه وفد احلكومة التابع حلفرت.
هذا وت�سن القوات املوالية حلفرت 
من  ع�سكرية  عملية  اأفريل   4 منذ 

مقر  طرابل�ص  على  ال�سيطرة  اأجـــل 
املعرتف  الوطني"  "الوفاق  حكومة 
اجلانبني  بني  هدنة  وبداأت  دوليا،  بها 
طرف  كل  لكن  االأحــد،  ليلة  منت�سف 

يتهم 
اأن  ُيفرت�ص  وكــان  بخرقها،  ــر  االآخ

يوقع ال�سراج وحفرت بنود اتفاق وقف 
اإطالق النار يف مو�سكو.
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جراء  ع�سكريني،  ثالثة  بينهم  م�سرعهم،  اأ�سخا�ص  ثمانية  لقي 
الـ48  ال�ساعات  خالل  للثلوج  كثيف  هطول  ب�سبب  ثلجي  انهيار 

االأخرية يف اإقليم جامو وك�سمري اخلا�سع ل�سيطرة الهند.
ثلجية  انهيارات  اأن  اأم�ص،  اأول  هندية،  اإعالمية  و�سائل  وذكرت 
جراء  و"غاندربال"،  و"باراموال"،  "كوبفارا"،  مناطق  يف  وقعت 
وك�سمري،  جامو  الإقليم  ال�سمالية  املناطق  يف  كثيفة  ثلوج  هطول 
كما نقلت عن م�سادر ع�سكرية، اأن اأحد االنهيارات الثلجية �سرب 
م�سيفة  جنود،  ثالثة  م�سرع  عن  اأ�سفرت  ما  ع�سكرية،  نقطة 
امل�سادر اأنه مت اإنقاذ بع�ص اجلنود من حتت الثلوج، واأ�سيب جندي 

بجروح، فيما ال يزال اأخر يف عداد املفقودين.

لقي �سخ�سان م�سرعهما، اأم�ص، يف تفجريين متتاليني مبدينة 
مزار �سريف التابعة لوالية بلخ �سمايل اأفغان�ستان.

اأمن والية بلخ،  جاء ذلك على ل�سان املتحدث با�سم مديرية 
مزروعتني  قنبلتني  اأن  عادل  اأو�سح  حيث  عادل،  �ساه  عادل 
بجانب طريق يف مدينة مزار �سريف، انفجرتا ب�سكل متتايل، 
 9 واإ�سابة  �سخ�سني  مقتل  عن  اأ�سفرا  التفجريين  اأن  م�سيفا 

اآخرين.
وحتى اللحظة مل تتنب اأي جهة م�سوؤوليتها عن التفجريين.

اجلي�ص،  اأركان  رئي�ص  حممدو،  اإي�سوفو  النيجر،  رئي�ص  اأقال 
مقتل  عن  اأ�سفرت  ملت�سددين  هجمات  بعد  حممد،  اأحمد  الفريق 

دي�سمرب.. منذ  االأقل  على  جنديا   174
يف  القتلى  عدد  باأن  تفيد  تقارير  اأعقاب  يف  االإقالة  قرار  جاء 
يف  للجي�ص  موقع  على  املا�سي  االأ�سبوع  به  م�ستبه  اإرهابي  هجوم 

منطقة غربي النيجر ارتفع اإىل 89.
اأحمد  الفريق  االأركان،  رئي�ص  اإن  اأم�ص،  اأول  رئا�سي،  بيان  وقال 
حممد، �سيحل حمله العميد الركن �ساليفو مودي، امللحق الع�سكري 

ال�سابق للنيجر يف اأملانيا.

امل�سري  املواطن  اإن  االأمريكية  "احلرة"  ف�سائية  قالت 
ال�سهر  وا�سنطن  طالبت  الذي  قا�سم،  م�سطفى  االأمريكي، 
املا�سي باإطالق �سراحه، تويف م�ساء اأول اأم�ص، يف اأحد �سجون 

القاهرة، اإثر اإ�سرابه عن الطعام.
ال�سلطات  من  تعقيب  على  احل�سول  الفور  على  يت�سن  ومل 
امل�سرية  النا�سطة  عن  اإعالمية  و�سائل  ونقلت  امل�سرية، 
يف  عليه  املحكوم  قا�سم  اإن  قولها  حجازي،  اآية  االأمريكية، 
نتيجة  تويف   )2013 )�سيف  رابعة  )اعت�سام(  ف�ص  ق�سية 

االإ�سراب عن الطعام.

باأن جنودا من هيئة  اأم�ص،  اأول  ال�سوداين،  اأفاد م�سدر باجلي�ص 
اخلرطوم،  بالعا�سمة  العامة  املخابرات  جلهاز  التابعة  العمليات 
عدد  ت�سّلم  عدم  على  احتجاجا  الهواء؛  يف  بكثافة  النار  اأطلقوا 

منهم حقوق نهاية اخلدمة كاملة.
ويف ت�سريح قال امل�سدر مف�سال عدم الك�سف عن هويته، كونه غري 
العمليات مت تخريهم  اإن جنود هيئة  بالت�سريح لالإعالم،  خمول 
اجلي�ص  يف  اال�ستخبارات  هيئة  اإىل  االن�سمام  بني  �سابق  وقت  يف 
الغالبية  اأن  م�سيفا  التقاعد،  اإىل  االإحالة  اأو  ال�سريع،  الدعم  اأو 
التقاعد واحل�سول  اإىل  االإحالة  القوات ف�سلت  العظمى من هذه 

على حقوق نهاية اخلدمة.

اأفغ�ن�ست�ن: م�سرع �سخ�سني يف 
تفجريين مبدينة مزار �سريف

عزل ق�ئد اجلي�ش بعد مقتل
 89 يف هجوم للمت�سددين ب�لنيجر

 وف�ة اأمريكي م�سري ب�ل�سجن 
اإثر اإ�سرابه عن الطع�م

قوات اأمنية غ��سبة تطلق الن�ر 
بكث�فة ب�خلرطوم

م�سرع 8 اأ�سخ��ش جراء انهي�رات 
ثلجية يف ج�مو وك�سمري الهندية

حــول

الوكاالت  

العــامل

دويل الأمم املتحدة تدعو اأطراف ليبي� ملنح فر�سة للجهود الدبلوم��سية

ق.د

قال الرئي�ص اللبناين مي�سال عون، 
اأم�ص، اإن بع�ص العراقيل حالت دون 
ت�سكيل احلكومة املنتظرة االأ�سبوع 

املا�سي.
و�سدد عون اأثناء لقائه اأع�ساء 

ال�سلك الديبلوما�سي ومديري املنظمات 
الدولية املعتمدين يف لبنان، بالق�سر 

الرئا�سي �سرق بريوت، على اأن املطلوب 
ت�سكيل حكومة من اخت�سا�سيني 

موثوقني، م�سيفا اأن املطلوب حكومة 
لديها برنامج حمدد و�سريع للتعامل مع 

االأزمة االقت�سادية واملالية ال�ساغطة، 
وجمابهة التحديات الكبرية التي 

تواجه لبنان وكل املنطقة، الفتااإىل 
اأن عوامل عدة ت�سافرت، منها ما هو 

خارجي ومنها ما هو داخلي، لتنتج اأ�سواأ 
اأزمة اقت�سادية ومالية واجتماعية 

�سربت لبنان، متابعا اأن حروب اجلوار 
حا�سرت لبنان واأغلقت بوجهه مّده 

احليوي واأ�سواق الت�سدير، كما اأفرزت 
اأثقل اأزمة على اقت�ساده املنهك، واأعني 
اأزمة النزوح التي اأدخلت اإليه ما يقارب 
ن�سف عدد �سكانه االأ�سليني، واأردف اأنه 
ليكتمل امل�سهد جاء احل�سار املايل، فحّد 
من ان�سياب االأموال من اخلارج، وت�سبب 

باأذى كبري لالقت�ساد ولل�سوق املالية، 
م�سريا اأن لبنان يدفع اليوم ثمن تراكم 

ثالثني عامًا من �سيا�سات اقت�سادية 
ومالية خاطئة اعتمدت على االقت�ساد 

الري���������عي واال�ست���������دانة، على 
ح�ساب االإنتاج.

الرئي�ش اللبن�ين:
 عراقيل ح�لت 

دون ت�سكيل حكومة 
الأ�سبوع امل��سي

املتقاعد  الليبي  اجل����رال  غ���ادر 
الرو�سية  العا�سمة  حفر  خليفة 
توقيع  دون  اأم�����ص،  اأول  م��و���س��ك��و، 
اتفاق وقف اإطالق النار مع حكومة 
املعرف  الليبية  الوطني"  "الوفاق 
موايل  ليبي  اإعالم  ح�سب  دوليا،  بها 

حلفر. 
حلفر،  موالية  ليبية  قناة  وذكرت 
االأخري  اأن  االإلكروين،  موقعها  عرب 
املفاو�سات  تعرث  بعد  مو�سكو  غ��ادر 
"الوفاق  حلكومة  املمثل  الوفد  مع 
الوطني" املعرف بها دوليا، برعاية 
امل�ست�سار  اأف��اد  كما  رو�سية،  تركية 
االإعالمي لرئي�ص جمل�ص نواب طربق، 
ت�سريحات  يف  ال�سايف،  احلميد  عبد 
بينما  املج،  رئي�ص  مبغادرة  �سحفية، 
قال وزير اخلارجية الرو�سي �سريغي 
�سحفية  ت�سريحات  يف  الف����روف، 

رئي�ص  م��ن  ك��ال  اإن  ���س��اب��ق،  ب��وق��ت 
حكومة الوفاق فائز ال�سراج ورئي�ص 
خالد  الليبي  للدولة  االأعلى  املجل�ص 
امل�سري وقعا على ن�ص م�سودة لوقف 
حفر  وفد  طلب  بينما  النار،  اإطالق 

مهلة حتى اأم�ص.
االإ�سارة  دون  القناة،  ذات  وذك��رت 
ال�سراج  اأن  معلوماتها،  م�سدر  اإىل 
مو�سكو  يف  املفاو�سات  خ��الل  طلب 
التي جرت عرب اجتماعات منف�سلة 
عودة  اأم�ص،  اأول  الليبية،  لالأطراف 

�سبقت  ال��ت��ي  ملواقعها  حفر  ق���وات 
اليوم  وهو   ،2019 اأفريل   4 تاريخ 
هجومها  االأخ���رية  فيه  ب��داأت  ال��ذي 
اأن  م�سيفة  طرابل�ص،  العا�سمة  على 
رف�ص  حلفر  التابعة  احلكومة  وفد 
طلب ال�سراج، يف حني �سغط اجلانب 
االأطراف  على  كبري  ب�سكل  الرو�سي 

الليبية لتوقيع االتفاق.
منذ  حلفر  املوالية  القوات  وت�سن 
اأج��ل  م��ن  ع�سكرية  عملية  اأ���س��ه��ر 
ال�سيطرة على طرابل�ص مقر حكومة 
"الوفاق الوطني" املعرف بها دوليا، 
اجلانبني  ب��ني  ه��دن��ة  ب����داأت  ف��ي��م��ا 
طرف  كل  لكن  االأحد،  ليلة  منت�سف 
يفر�ص  وكان  بخرقها،  االآخر  يتهم 
بنود  على  وحفر  ال�سراج  يوقع  اأن 

اتفاق وقف اإطالق النار يف مو�سكو.

حفرت يغ�در مو�سكو دون توقيع
 اتف�ق وقف اإطالق الن�ر

ق.د

ق.دق.د

ق.د



لقمٍة  التح�سريية  املفاو�سات  يف  م�ساركان  قال 
يف  القمة  لعقد  ُتخطط  اأملانيا  اإن  ليبيا،  ب�ساأن 

برلني يوم 19 يناير 2020.
حري�سة  الليبية  االأزمــة  اأطــراف  كل  اأن  يبدو 
م�سادر  قالت  الــذي  برلني،  موؤمتر  انعقاد  على 
املقبل،  االأحد  �ست�ست�سيفه  اأملانيا  اإن  متطابقة، 
يف ظل "تفاهمات احلد االأدنى". لذلك، تت�سارع 
الرتكي  الــتــدخــل  بعد  ال�سيا�سية  االأحــــداث 
لتوقيع  مو�سكو  اإىل  التوجه  اآخرها  الرو�سي، 
تثبيت وقف اإطالق النار الذي بداأ �سريانه فعليًا 

منذ ليلة ال�سبت املا�سي.
وو�سط تبادل االتهامات بخرق الهدنة، ينتظر 
اأن يوقع قادة طريف النزاع، فايز ال�سراج ب�سفته 
الــوفــاق،  حلكومة  الرئا�سي  للمجل�ص  رئي�سًا 
ال�ساعات  املتقاعد خليفة حفرت، خالل  واللواء 
يف  النار  ــالق  اإط وقــف  لتثبيت  اتفاقًا  املقبلة، 

العا�سمة الرو�سية مو�سكو.
بني  "اللقاء  بــاأن  امل�سادر،  اإفـــادات  وتطابقت 
اأن يكون  لن يكون مبا�سرًا، على  ال�سراج وحفرت 
عالية  ب�سخ�سيات  مرفوقًا  منهما  ــد  واح كــل 
جمل�ص  رئي�ص  يــكــون  اأن  مرجحة  امل�ستوى"، 
اإىل  �سالح،  عقيلة  ــربق،  ط يف  املنعقد  الــنــواب 
للدولة  االأعلى  املجل�ص  ورئي�ص  حفرت،  جانب 

خالد امل�سري اإىل جانب ال�سراج.
وحــول ما اإذا كــان وجــود قــادة طــريف االأزمــة 
مفاو�سات  باإجراء  الإقناعهما  �سيمهد  ليبيا  يف 
ال�سراج  قناعة  امل�سادر  توؤكد  مل  مبا�سرة،  غري 
الوقت  يف  حفرت  مع  مفاو�سات  اإجراء  باإمكانية 

احلايل.
املدين،  املالك  عبد  قــال  مت�سل،  �سعيد  وعلى 
املتحدث با�سم مكتب االإعالم احلربي يف عملية 
اإن  الوفاق،  حلكومة  التابعة  الغ�سب"  "بركان 
"ال�سراج عقد لقاًء مو�سعًا مع القادة الع�سكريني 
واأمراء املحاور لبحث توقيع اتفاق تثبيت وقف 
مو�سكو"،  الرو�سية  العا�سمة  يف  النار  ــالق  اإط
م�سددًا، على اأن "حقيبة ال�سراج حملت اإ�سرارًا 
اإىل  الوطني  اجلي�ص  عودة  بطلب  التم�سك  على 

مواقعه ال�سابقة قبل 4 اإبريل 2019''.
طرابل�ص  مــن  حكومية  م�سادر  اإدالء  واإثـــر 
مبعلومات تك�سف عن توجه ال�سراج اإىل مو�سكو 
توجه  حفرت،  مع  الهدنة  لتثبيت  اتفاق  لتوقيع 
ال�ساعات  خالل  الليبي،  لل�سعب  بكلمة  ال�سراج 
"ليبيا  قناة  عرب  االثــنــني،  �سباح  منذ  االأوىل 

االأحرار".
وقف  على  التوقيع  "خطوَة  اإن  ال�سراج  وقال 
اإىل  االتفاق  بهذا  للدفع  هي  اإمنــا  النار  اإطــالق 
الليبي"،  الــدم  من  املزيد  اإراقـــة  وملنع  االأمـــام، 
م�سددًا على ا�ستعداد قوات احلكومة لـ"ا�ستئناف 
حال  يف  املعتدي  ــر  ودح الع�سكرية  العمليات 

حدوث اأي خروقات لهذا االتفاق''.
واأو�سح رئي�ص حكومة الوفاق املعرتف بها دوليًا 
�سيكون  �سنخو�سه  الــذي  ال�سيا�سي  "امل�سار  اأن 
يف  ُبذلت  التي  اجل�سام  للت�سحيات  ا�ستكمااًل 

�سبيل قيام دولتنا التي نحلم بها''.

اأن  ذاتــهــا  املــ�ــســادر  ك�سفت  اآخــــر،  جــانــب  مــن 
ليكون  اكتملت،  برلني  قمة  لعقد  التح�سريات 
دولية  مب�ساركة  املقبل،  االأحــد  القمة  موعد 

واإقليمية وا�سعة، دون م�ساركة ليبية.
البعثة  اإن  امل�سادر  قالت  الليبي،  امل�سار  وعــن 
منها  امل�ستويات،  كل  يف  جهودًا  تبذل  االأممية 
ت�سكيل جلان ع�سكرية موؤلفة من خم�سة �سباط 
وقف  على  لالإ�سراف  ليبيا  يف  القتال  طريف  من 
جانب،  من  خروقات  حدوث  ومنع  النار  اإطــالق 
االأربعني،  جلنة  بتاأليف  تقوم  اآخر  جانب  ومن 
وهي جلنة ت�سم ممثلي جمل�سي النواب والدولة 
اإىل  باالإ�سافة  طرف،  كل  عن  ممثاًل   13 بواقع 
البعثة،  �ستختارها  اأخرى  ليبية  �سخ�سية   13
قمة  خمــرجــات  تطبيق  اللجنة  هــذه  لتتوىل 

برلني.
واأكدت امل�سادر اأن املبعوث االأممي غ�سان �سالمة، 
اجتماعات هذه  اأوىل  اأ�سبوعني  �سيفتتح خالل 

اللجنة يف العا�سمة ال�سوي�سرية جنيف.
اأن  ميكن  حلول  من  االآن  حتى  ت�سرب  وعما 
امل�سادر  قالت  برلني،  يف  املجتمعون  يطرحها 
كل  ــود  وع على  احل�سول  يف  ُوفــقــت  اأملانيا  اإن 
بوقف  الليبي  املــلــف  يف  املتدخلة  االأطــــراف 
تدخلها واخلروج بحل توافقي فيما بينها ب�ساأن 
م�ساحلها يف ليبيا، تزامنًا مع ترك �سياغة حل 
على  �سي�سادق  التي  االأربعني  للجنة  �سيا�سي 

قراراتها جمل�ص االأمن الدويل.
تــزال  الــتــي ال  قـــوات حــفــرت،  وحـــول تهديد 
طرابل�ص  مــن  القريبة  مواقعها  يف  تتمركز 
�سلمي،  حل  ل�سياغة  توجه  الأي  وم�سراته، 
�سددت امل�سادر على اأن "امل�ساألة مرتبطة باإقناع 
مو�سكو وتركيا لل�سراج وحفرت باإمكانية اإجراء 
رئي�ص  اأن  �سيما  وال  مبا�سرة،  غري  مفاو�سات 
�سرورة  على  ي�سدد  يــزال  ال  الــوفــاق  حكومة 
رجوع قوات حفرت اإىل مواقعها ما قبل 4 اإبريل 

.''

بينما ي�صود هدوء حِذر بطر�بل�س يف ثاين �أيام �لهدنة
قال م�ساركان يف املفاو�سات التح�سريية لقمٍة 
ب�ساأن ليبيا، االثنني 13 يناير 2020، اإن اأملانيا 
يناير   19 يوم  برلني  يف  القمة  لعقد  ُتخطط 

.2020
برلني  قمة  انعقاد  تاريخ  عن  االإعــالن  ياأتي 
ب�ساأن ليبيا، يف الوقت الذي اأعلنت فيه الرئا�سة 
الرتكية اأن الرئي�ص رجب طيب اأردوغان �سيزور 
19 يناير، لكنها مل تقدم تفا�سيل،  برلني يوم 
م�ساركة  حــول  مــوؤ�ــســرات  هناك  اأن  يعني  مــا 
الرئي�ص الرتكي يف القمة، لكن دون تاأكيد ذلك 

حلدود ال�ساعة.

كما اأن امل�ست�سارة االأملانية اأجنيال مريكل قالت، 
�ست�ست�سيف  برلني  اإن  يناير،   11 ال�سبت  يــوم 
حمادثات ال�سالم الليبية، وذلك بعد دعوة تركيا 
النار.  اإطالق  وقف  اإىل  ال�سراع  لطريَف  ورو�سيا 
الفر�سة  ليبيا  منح  هو  الهدف  اإن  مريكل  وقالت 

لكي ت�سبح بلدًا يحظى بال�سالم وال�سيادة.

فائز �ل�صر�ج وخليفة حفرت يف مو�صكو
برلني  قمة  انعقاد  تاريخ  عن  االإعـــالن  ياأتي 
ب�ساأن ليبيا، بينما ت�ست�سيف العا�سمة الرو�سية 
االأطـــراف  بــني  مــفــاو�ــســات  ــني،  ــن االث مو�سكو، 
اإعالن  على  التوقيع  اأفق  يف  ليبيا،  يف  املتنازعة 
التنفيذ  حيز  دخل  الــذي  النار،  الإطــالق  وقــٍف 

ليلة 12 يناير.
زعيَمي  اأن  الرو�سية  اخلــارجــيــة  اأعلنت  اإذ 
الطرفني املتحاربني يف ليبيا فائز ال�سراج واللواء 

املتقاعد خليفة حفرت �سُيجريان حمادثات �سالم 
يف مو�سكو، اليوم، مع ممثلني من رو�سيا وتركيا.

تاأتي املحادثات بعد اأن اأدى وقٌف الإطالق النار 
تهدئة  اإىل  ورو�سيا  تركيا  اإليه  دعت  ليبيا  يف 
القتال العنيف وال�سربات اجلوية، اأم�ص االأحد، 
لكَنّ الطرفني تبادال االتهامات بانتهاك الهدنة 
مع ا�ستمرار املناو�سات حول العا�سمة طرابل�ص. 
كما قالت وكالة اإنرتفاك�ص الرو�سية، نقاًل عن 
والدفاع  اخلارجية  وزراء  اإن  اخلارجية،  وزارة 
املحادثات  يف  �سي�ساركون  ورو�سيا  تركيا  مــن 

كذلك.
اأعلنت �سفارات كل من الواليات املتحدة  بينما 
وبعثة  وبريطانيا  واإيطاليا  واأملانيا  وفرن�سا 
ليبيا ترحيبها مبوافقة  لدى  االأوروبي  االحتاد 
وحثت  النار.  اإطالق  وقف  على  القتال  اأطراف 
م�سرتك،  بــيــان  يف  الــدبــلــومــا�ــســيــة،  الــبــعــثــات 

التي  الفر�سة،  اغتنام  على  االأطـــراف  جميع 
ال�سيا�سية  الق�سايا  ملعاجلة  ة،  باله�َسّ و�سفتها 
تكُمن  التي  الرئي�سية  واالأمنية  واالقت�سادية 

وراء ال�سراع.

بينما ي�صود هدوء حِذر بطر�بل�س يف ثاين �أيام �لهدنة
حِذر  هدوء  ي�سود  التوايل،  على  الثاين  لليوم 
الليبية طرابل�ص،  العا�سمة  خطوط اجلبهة يف 
الرو�سي،  ونظريه  الرتكي،  الرئي�ص  دعــوة  بعد 
االأطراف الليبية اإىل وقف اإطالق النار اعتبارًا 

من منت�سف ليل االأحد. 
ليبيا  يف  املتنازعة  االأطراف  تعَهّدت  مرة  الأول 
بالتزامها بوقف اإطالق النار، بعد 10 اأ�سهر من 
حفرت  خليفة  املتقاعد  اللواء  ميلي�سيات  هجوم 
على العا�سمة طرابل�ص بهدف اال�ستيالء عليها.  
الوفاق  قـــوات  حكومة  قـــادة  اأحـــد  ــال  ق كما 
ملواجهة  اال�ستعداد  اأهــّبــة  على  اإنهم  الوطني 
مبينًا  حفرت،  ميلي�سيات  ت�سنه  قد  هجوم  اأي 
من  حتر�سات  بعدة  قامت  امليلي�سيات  هــذه  اأن 
اأجل دفع القوات احلكومية الإنهاء اتفاق وقف 
التزامهم  الع�سكري  القائد  واأكد  النار.  اإطالق 
باأمر وقف اإطالق النار الذي تلقوه من حكومة 

الوفاق الوطني.
لن  النار  الإطــالق  دائمًا  وقفًا  اأن  اأي�سًا  اأو�سح 
اإىل  حفرت  ميلي�سيات  ــودة  ع بعد  اإاّل  يتحقق 
العا�سمة  نحو  منها  انطلقت  الــتــي  النقطة 

طرابل�ص يف اأبريل 2019.
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و�سط تبادل التهامات 
بخرق الهدنة، ينتظر اأن 
يوقع قادة طريف النزاع، 

فايز ال�سراج ب�سفته رئي�سًا 
للمجل�ش الرئا�سي حلكومة 
الوفاق، واللواء املتقاعد 

خليفة حفرت، خالل 
ال�ساعات املقبلة، اتفاقًا 

لتثبيت وقف اإطالق النار يف 
العا�سمة الرو�سية مو�سكو

لأول مرة تعَهّدت الأطراف 
املتنازعة يف ليبيا بالتزامها 

بوقف اإطالق النار، بعد 10 
اأ�سهر من هجوم ميلي�سيات 

اللواء املتقاعد خليفة حفرت 
على العا�سمة طرابل�ش 

بهدف ال�ستيالء عليها.  

الإعالن عن ت�ريخ انعق�د قمة برلني ب�س�أن ليبي�
بينما تتفاو�ض �الأطر�ف �ملتنازعة يف مو�شكو.. 

يبدو اأن كل اأطراف الأزمة الليبية حري�سة على انعقاد موؤمتر برلني، الذي قالت م�سادر متطابقة، اإن اأملانيا �ست�ست�سيفه الأحد املقبل، يف ظل "تفاهمات احلد 
الأدنى". لذلك، تت�سارع الأحداث ال�سيا�سية بعد التدخل الرتكي الرو�سي، اآخرها التوجه اإىل مو�سكو لتوقيع تثبيت وقف اإطالق النار الذي بداأ �سريانه فعليًا منذ 

ليلة ال�سبت املا�سي.

مغادرة حفرت دون التوقيع على االتفاق، 
وقف  اتــفــاق  ت�سع  اأن  �ساأنها  مــن  الــتــي 
بعد  جاءت  ه�سة،  حالة  يف  النار  اإطالق 
الرو�سي �سريغي  اأكد وزير اخلارجية  اأن 
نظريه  مــع  �سحفي  مــوؤمتــر  يف  ـــروف،  الف
ممثلي  اأن  اأوغلو،  جاوي�ص  مولود  الرتكي 
معطيات  اإدراج  طلبا  الليبيني  الوفدين 

اأخرى يف الوثيقة التي ُعر�ست عليهما. 
رف�ص ال�سراج اإجراء حمادثات مبا�سرة 
رو�سًا  دبلوما�سيني  ا�سطر  مما  حفرت،  مع 
بني  الو�ساطة  بجهود  للقيام  ــًا  ــراك واأت
ذكرته  مــا  بح�سب  الليبيني،  الــوفــديــن 

وكالة تا�ص الرو�سية لالأنباء.
�سريجي  ــي  ــس ــرو� ال ــة  ــي ــارج اخل وزيــــر 
الذي  الــ�ــســراج،  فائز  اإن  قــال  الفـــروف 
املعرتف  الوطني  الوفاق  حكومة  يراأ�ص 

على  وّقــع  طرابل�ص،  ومقرها  دوليًا  بها 
اتفاق وقف اإطالق النار.

مولود  الــرتكــي  اخلــارجــيــة  وزيـــر  لكن 
حفرت،  خليفة  اأن  ك�سف  اأوغلو  جاوي�ص 
قائد قوات �سرق ليبيا )اجلي�ص الوطني 
لدرا�سة  الوقت  الليبي(، طلب مزيدًا من 
رو�سيا  يغادر  اأن  قبل  النار،  اإطالق  وقف 

دون التوقيع �سباح الثالثاء. 
اأنه قد يوا�سل هجومه،  ويف موؤ�سر على 
موقعه  يف  الليبي  الوطني  اجلي�ص  قــال 
الر�سمي على االإنرتنت: ''جاهزون وعلى 

الن�سر م�سممون''.
اأي  الليبي  الوطني  اجلي�ص  يذكر  مل 
تفا�سيل اأخرى، لكن موقعًا اآخر مرتبطَا 
مقرتح  يوّقع  لن  حفرت  اإن  قــال  بالقوة 
مــوؤيــدة  قــنــوات  ـــرت  ذك فيما  الــ�ــســالم. 

غادر  حفرت  اأن  الليبي  الوطني  للجي�ص 
مو�سكو بالفعل.

من ناحيتها، حذرت قوات حكومة الوفاق 
الليبية مما و�سفتها مبخاطر انهيار وقف 
اإنها ر�سدت حتريك  النار، وقالت  اإطالق 
حماور  يف  م�سلحة  ح�سودًا  حفرت  قــوات 

القتال جنوب العا�سمة طرابل�ص.
با�سم  متحدث  اأكـــد  ـــه،  ذات الــوقــت  يف 
احلكومة االأملانية اأن موؤمترًا دوليًا ب�ساأن 
ليبيا ي�سم طريف النزاع والدول الفاعلة 

فيه �سُيعقد يف برلني يوم 19 يناير. 
املوؤمتر  هذا  يف  ي�سارك  اأن  املتوقع  ومن 
10 دول على االأقل، وهي الدول اخلم�ص 
اإىل  اإ�سافة  ــن،  االأم جمل�ص  يف  الدائمة 
وم�سر  واإيطاليا  واجلزائر  تركيا  من  كل 

واالإمارات اإىل جانب اأملانيا. 

الأنظ�ر تتجه اإىل برلني 
بعد �أن طلب مهلة للتفكري.. حفرت يغادر رو�شيا دون �لتوقيع على �تفاق:

غادر اللواء املتقاعد خليفة حفرت مو�سكو، دون التوقيع على اتفاق وقف اإطالق النار مع حكومة 
الوفاق الوطني، بعد اأن طلب مهلة من رو�سيا وتركيا حتى �سباح الثالثاء 14 يناير 2020، فيما اإذا 

كان �سيوّقع على التفاقية من عدمه، بح�سب ما اأفادت به و�سائل اإعالم ليبية. 



اال�ستياء  م�ساعر  الكلمة  ُتثري  بايكر،  بح�سب 
خلقها  والتي  الــعــادي،  ال�سخ�ص  لــدى  القدمية 
بوعودهم  اجلذابة  ال�سخ�سيات  ذوو  ال�سا�سة 

امل�ستحيلة.
باأفالم  ال�سعبوية  حتليله  يف  الكاتب  ه  وُي�سبِّ
بكترييا  ــهــا  وكــاأَنّ االأحــيــان،  من  كثرٍي  يف  الرعب 
الدميقراطية،  دفاعات  عرب  ما  بطريقٍة  ت�سلَّلت 
بانون  �ستيف  االإعــالمــي  ال�سيا�سي  مب�ساعدة 
باجلموع،  يتالعبون  ممن  غريه  اأو  االأرجــح  على 
جديدٍة  فئاٍت  وتخلق  ال�سيا�سية  احلياة  م  لُت�سمِّ
اإىل  الكاتب  )وي�سري  ال�سعبويني.  الناخبني  من 
اأَنّ ُمعظم الكتابات عن ال�سعبوية تفرت�ص م�سبًقا 

وجود جمهوٍر غري متعاطٍف مع ال�سعبوية(.

ظهور �لكلمة للنور: حماوالٌت ُمبكِّرة لتعريفها
ــني اجــتــمــع املُــنــظــرون  ــــه ح يــو�ــســح بــايــكــر اأَنّ
داخل  الــعــامل  اأنــحــاء  خمتلف  مــن  ال�سيا�سيون 
اأول  الإجــراء   1967 عام  لالقت�ساد  لندن  كلية 
موؤمتٍر اأكادميٍي عن ال�سعبوية، وجدوا �سعوبًة يف 

حتديد ما �سيتحدثون عنه.
اأتت الكلمة حينها من ''�سعبويي الرباري''، وهي 
حركة قادها الفالحون االأمريكيون يف ت�سعينيات 
اأكرث  بتنظيٍم  فيها  طالبوا  ع�سر،  التا�سع  القرن 
و�سف  يف  ا�ستخُدمت  ها  لكَنّ للراأ�سمالية.  فاعلية 
واملتنوعة  العري�سة  الــظــواهــر  مــن  جمموعٍة 
مطاردة  من  بدايًة  املتتابعة،  العقود  مدار  على 
الواليات  داخل  لل�سيوعية  املُناه�سني  املكارثيني 

املتحدة وو�سواًل اإىل زعماء اأمريكا الالتينية.
تو�سيح  يف  املوؤمتر  وقائع  ف�سلت  النهاية،  ويف 
وُكِتب  بايكر.  بح�سب  اأياديهم،  بني  التي  االأزمة 
يف  �سٌك  هناك  يعد  ''مل  اخلتامي:  التقرير  يف 
ماهيتها  تو�سيح  لكَنّ  حالًيا.  ال�سعبوية  اأهمية 

ي�ستع�سي على اجلميع''.
خــاللــهــا  بـــــــداأت  حـــقـــبـــٍة  يف  االآن  ونـــحـــيـــا 
املواطنني  بني  تربط  التي  املاألوفة  ال�سبكات 
يف  ال�سيا�سية  واالأحــــزاب  واالأيــديــولــوجــيــات 
ل، ورمبا االنهيار، وُيرِجع بايكر  الرتاخي والتحوُّ
ف�سل احلكومات  اإىل  كبرٍي  ب�سكٍل  الف�سل يف ذلك 
ذات  روؤيــــٍة  اأي  تطبيق  يف  امل�ستمر  الغربية 
الفرتة  يف  امل�سرتك  واالأمــن  للرخاء  م�سداقيٍة 

التي اأعقبت احلقبة ال�سناعية.
يطرح  �سوؤااًل  ال�سعبوية  �ستظل  لذلك،  ونتيجًة 
ال�سنوات  و�ست�سهد  ال�ساحة.  على  بقوٍة  نف�سه 
التي  احلركات  يف  تزايًدا  االأرجح  على  القادمة 
ُتو�سف بال�سعبوية، واحلركات التي ت�سف نف�سها 
نف�سها  عن  تنفي  التي  واحلــركــات  بال�سعبوية 
ع احلوار حول ما  �سفة ال�سعبوية، ف�ساًل عن تو�سُّ

ل املُ�سكلة اأم حلها. اإذا كانت ال�سعبوية مُتثِّ

�صورة م�صوهة �أمام �لر�أي �لعام
ر من خطورة  تنت�سر االأ�سوات البارزة التي حُتذِّ
خطواٍت  خاذ  اتِّ �سرورة  على  د  وُتوؤكِّ ال�سعبوية، 
يف  اأيامه  بلري  توين  يق�سي  اإذ  ملكافحتها.  فوريٍة 
اإدارة معهد التغيري العاملي اخلا�ص به، والذي ورد 
ي ملنهج  �ص ''للت�سدِّ على موقعه االإلكرتوين اأنه اأُ�سِّ

ر''. ال�سعبوية املُدمِّ
رت  حــذَّ  ،2018 لــعــام  الــعــاملــي  تقريرها  ويف 
دميقراطيات  ووت�ص  رايت�ص  هيومان  منظمة 
ال�سعبوي''.  ي  للتحدِّ ''اال�ست�سالم  من  العامل 
األــقــاه ال�سيف  ــال بـــاراك اأوبــامــا يف خــطــاٍب  وق
املا�سي اإَنّ نه�سة ''احلركات ال�سعبوية'' �ساعدت 
''�سيا�سات  من  عامليٍة  ظاهرٍة  �سرارة  اإطالق  على 
د  مُتهِّ التي  واخلــنــدقــة''،  واال�ستياء  الرتهيب 
واأ�ساف  واال�ستبداد.  ال�ُسلطوية  اأمــام  الطريق 
اأ�سرد  ني  لكَنّ القلق،  اإثارة  يف  اأرغب  ''ال  اأوباما: 

احلقائق فقط''.
على  االأ�سلوب  بهذا  ال�سعبوية  �سياغة  تنطوي 
اأال  بايكر،  نظر  وجهة  من  وا�سح  �سمنٍي  معًنى 
يف  دوره  ي  ــوؤدِّ ُي اأن  م�سوؤوٍل  مواطٍن  كل  حثُّ  وهو 
يراها  حني  ال�سعبوية  اإىل  ف  يتعرَّ واأن  املعركة، 
اأن ي�سقط فري�سًة لها(،  وُيدرك جاذبيتها )دون 

من  لل�سعبوية  ى  تت�سدَّ التي  ال�سيا�سات  ويدعم 
وكتب  نعرفها.  كما  الدميقراطية  اإنــقــاذ  اأجــل 
يا�سا مونك، ُمناه�ص ال�سعبوية البارز الذي عمل 
ا يف معهد توين بلري للتغيري العاملي  مديًرا تنفيذيًّ
احلالية،  العدوى  ''مبكافحة  قريب:  وقٍت  حتى 
ن من تكوين االأج�سام املُ�سادة التي ُتبقينا  �سنتمكَّ
لعقوٍد  ال�سعبوي  املر�ص  نوبات  �سد  نني  حُم�سَّ

قادمة''.
املقاالت االفتتاحية  اأن تراكم  لكَنّ بايكر يرى 
التهديد  من  املذعورة  االأبحاث  مراكز  وتقارير 
من  مرتابٍة  فعٍل  ردود  اإثــارة  اإىل  ى  اأدَّ ال�سعبوي 
وجود  يف  علًنا  كون  ُي�سكِّ باتوا  الذين  النقاد، 
ال�سعبوية. واأ�سبح من املُعتاد االآن مناق�سة فكرة 
ال�سيا�سة،  يف  حقيقيني  �سعبويني  وجــود  عــدم 
ُت�سيء  وحركاٍت  فاٍت  وت�سرُّ اأ�سخا�ٍص  د  جُمرَّ بل 
وتخ�ساها،  فهمها  الو�سطية  ال�سيا�سية  التيارات 
اأن  دون  ا،  اأي�سً القارئ  يخ�ساها  اأن  يف  وترغب 
ال�سعبوية  وُت�سحي  ال�سبب.  تف�سري  عناء  تتكبَّد 
وفًقا لهذه ال�سياغة اأ�سبه بالبعبع الذي ُخِلَق من 

العدم بهدف اإثارة اخلوف.
الو�سطي  التيار  اإىل  طريقها  احلجة  تلك  ت  �سقَّ
اأعمدة  كاتب  كوهني،  روجــر  كتب  اإذ  ال�سائد. 
''دعونا  يوليو:  يف  تاميز''،  ''نيويورك  �سحيفة 
اأ�سبحت  لقد  )�ــســعــبــوي(.  كلمة  مــن  نتخل�ص 
لت  وحتوَّ معناها،  معها  فقدت  لدرجٍة  غام�سًة 
الغ�سب  تعابري  خمتلف  عن  ُم�ستهلكٍة  ُكنيٍة  اإىل 
ال�سيا�سي. واالأ�سواأ هو كونها م�سحونًة باالزدراء 
اأن  روا  ـــرَّ ق الــذي  الناخبني  كافة  اإىل  ــه  ــوجِّ املُ

االأحزاب ال�سيا�سية ال�سائدة مل ُتوؤدِّ
ووظائفهم  الثابت  بدخلهم  يتعلَّق  ما  يف  دورها 
مر  على  بلدانهم  بتدهور  و�سعورهم  املتناق�سة 

العقدين االأخريين''.
بايكر  ي�سفه  بــنــقــا�ــٍص  االأكـــادميـــيـــون  خـــرج 

من  العديد  غرار  على  املرجع،  وذاتية  بالتعقيد 
واأبًدا  دائًما  �ستعي�ص  التي  االأكادميية  النقا�سات 
وال�سيا�سي  للخطاب االإعالمي  بالن�سبة  الظل  يف 
�ص. لكَنّ ذلك النقا�ص �ساعد على النظر اإىل  املُ�سوَّ
اأكرث من جمرد حكايٍة  فكرة ال�سعبوية بو�سفها 

خياليٍة يتداولها الو�سطيون.
للخروج  االأكادميية  النقا�سات  ت�سعى  وبينما 
امل�سهد  فهم  ـــاإَنّ  ف لل�سعبوية،  وا�ــســٍح  بتعريٍف 
ال�سعبوي يتطلَّب اأكرث من جمرد تعريٍف للكلمة. 
عن  احلديث  من  ن  نتمكَّ لن  ــنــا  اأَنّ بايكر  وُيــوؤِمــن 
ق اإىل مفاهيمنا املُت�ساربة  ال�سعبوية دون التطرُّ
احلقيقي  املعنى  وحتديد  الدميقراطية،  حول 
العام حول  اأَنّ احلوار  د  وُيوؤكِّ املواطنني.  ل�سيادة 
اأفعال  اإىل  ق  املزعوم ال يتطرَّ ال�سعبوي  التهديد 
اأَنّنا  ويــرى  نــدر.  ما  يف  اإالَّ  نف�سها  الدميقراطية 
فكرٌة  هي  الدميقراطية  اأن  تفكري  دون  نفرت�ص 
بالفعل،  عنها  �سيٍء  كل  نعلم  واأَنّنا  نف�سها،  ت�سرح 
الغربي  �سكلها  يف  الدميقراطية  اأَنّ  ونعتقد 
اآخر  هي  الليربالية،  الدميقراطية  اأي  احلايل، 
ال�سعبوية،  لــكــَنّ  ال�سيا�سي.  ر  الــتــطــوُّ مــراحــل 
اأن هذا االعتقاد هو  رنا  ُتذكِّ املختلفة،  باأ�سكالها 

اأبعد ما يكون عن احلقيقة.

كا�س مود وتعريف �ل�صعبوية �ملعا�صرة
هولندٌي  �سيا�سٌي  ــامٌل  ع ن�سر   ،2004 عــام  يف 
ــاٌب ُيــدعــى كــا�ــص مــود ر�ــســالــًة حتــت عنوان  �ــس
مت  قدَّ بايكر،  وبح�سب  ر''.  املُعا�سِ ''ال�سعبوي 
الر�سالة تعريًفا جديًدا وموجًزا لل�سعبوية، ذلك 
للدرا�سات  الفقري  العمود  اأ�سبح  الذي  التعريف 
ال�سعبوية االأكادميية، وهو املجال الذي مل يكن 

له وجوٌد يف ذلك الوقت.
معًنى  وله  ُمفيٌد  مفهوٌم  ال�سعبوية  باأَنّ  مود  اآمن 
مُيار�ص  ه  لكَنّ الدميقراطية،  من  حتديًدا  اأكــرث 
وكان  الكاتب.  نظر  وجهة  من  كريهٍة  بطريقٍة 
بديهتني  فكرتني  ي  بتحدِّ لبايكر  وفًقا  ُمهتًما 
تتميَّز  اأَنّها  اإحداهما  ال�سعبوية:  عن  �سائعتني 
العاطفة  عــلــى  بــاالأ�ــســا�ــص  ''يــعــتــمــد  بــخــطــاٍب 
ب�سكٍل  تتاألَّف  اأَنّها  هي  ــرى  واالأخ والب�ساطة''، 
اإىل  تهدف  انتهازيٍة''  ''�سيا�ساٍت  من  اأ�سا�سٍي 

''�سراء'' دعم الناخبني.
فكرٍة  د  جمــرَّ لي�ست  ال�سعبوية  اأَنّ  مــود  ويــرى 
اأيديولوجيًة  ولي�ست  انتهازية،  اأو  دمياغوجيٍة 
اأيديولوجيٌة  ها  لكَنّ التكوين،  مكتملة  �سيا�سيًة 
االأ�سا�سية  املعتقدات  بع�ص  من  تتاألَّف  ''دقيقٌة'' 
القليلة. اأواًل: يعتمد التق�سيم الرئي�سي للمجتمع 
الذي  ''الــ�ــســعــب''،  بــني  ــدواين  ــُع ال الف�سل  على 
ُيفرت�ص  التي  و''النخبة''،  �سالحه،  ُيفرت�ص 
اليومية  احلياة  عن  واالنف�سال  الف�ساد  فيها 

للمواطن العادي. ثانًيا: يعتقد كافة ال�سعبويني 
اأَنّ ال�سيا�سات املُتبَّعة يجب اأن ُتعربِّ عن ''االإرادة 
ُيفرت�ص  التي  الرغبات  جمموعة  وهي  العامة''، 
الطبيعيني''.  ''االأ�سخا�ص  بني  بديهيًة  كونها 
�سيٍء  ــود  وج ا  اأي�سً االعتقاد  ذلــك  )ويفرت�ص 

ُيدعى ''االإرادة العامة''(.
َتِعُد  ومن هنا يرى بايكر اأن احلركة ال�سعبوية 
دائًما،  لل�سعب  املــوحــدة  االإرادة  عن  بالتعبري 
التي  النخبة  موؤ�س�سة  طات  ُت�سِعف خمطَّ وبذلك 
لوبان،  ماري  جان  قال  وكما  فقط.  ذاتها  تخدم 
عام  الفرن�سي،  الوطنية  اجلبهة  حزب  موؤ�س�ص 
هو  ال�سعب  الأَنّ  �سوًتا،  ال�سعب  ''�ساأمنح   :2007
وال  الدميقراطية،  يف  الوحيد  املُــِحــقُّ  الطرف 
)الحظ  حق''  على  يكون  اأن  ُيواجههم  ملن  مُيكن 
يف  ''ال�سعب''  اأطــيــاف  بــني  االخــتــالفــات  غياب 
موؤخًرا  ترامب  دونالد  وقالها  ال�سياغة(.  هذه 
''�سن�سحب  اأثناء تن�سيبه:  ا، خالل حديثه  اأي�سً
لكم  ونعيدها  العا�سمة  وا�سنطن  من  ال�سلطة 
اأنتم، ال�سعب … لقد حمت املوؤ�س�سة نف�سها، ومل 
حتِم مواطني بالدنا''. )الحظ ا�ستبعاد اأع�ساء 

''املوؤ�س�سة'' من و�سف ''املواطنني''(.
وعلى مدار عقود، ت�سببت الت�ساوؤالت عن كيفية 
املتباينني  وال�سا�سة  باالأحزاب  ال�سعبوية  ربط 
وا�سٍح  حـــواٍر  فتح  حمـــاوالت  عرقلة  يف  فكرًيا 
مُيكن  كيف  بايكر:  ويت�ساءل  الق�سية،  حــول 
مثاًل  ترامب  ودونــالــد  �ساندرز  بــريين  ن�سف  اأن 
وول  ''احتلوا  اإىل  ُي�سار  وكيف  �سعبويون؟  باأنهم 
�سرتيت'' و''بريك�سيت'' بو�سفها ظواهَر �سعبويًة 
الب�سيط  مود  تعريف  اأَنّ  بايكر  يرى  حمتملة؟ 
تلك  على  االإجابة  من  ن  متكَّ الأنه  زخًما  اكت�سب 
اأيديولوجيًة  ال�سعبوية  كانت  واإذا  الت�ساوؤالت. 
نف�سها  تــربــط  اأن  فعليها  بالفعل،  ''دقــيــقــًة'' 
باأيديولوجيٍة اأكرث ر�سوًخا من اأجل البقاء، لكن 
مكاٍن  اأي  يف  تقع  اأن  مُيكن  االأيديولوجية  تلك 
الي�سار.  اإىل  اليمني  من  ال�سيا�سي  الطيف  على 
ُم�سكلًة، الأنها  وال ُيعترب التنوع الكبري لل�سعبوية 

بح�سب  ــرى  اأخ باأيديوجلياٍت  ُتلَحُق  ما  دائــًمــا 
تعريف مود. وهذا هو املتوقع منها.

ــة'' هي  ــب ــخ ــن و''ال ــعــب''  ــ�ــس ''ال اأن  مـــود  كــتــب 
خُمتلف  بني  ثابٌت  تعريٌف  لها  لي�ص  جمموعاٌت 
الت�سنيفات  تلك  وُتبنى  ال�سعبوية.  احلركات 
اأواًل وقبل كل �سيٍء على اأُ�ُس�ٍص اأخالقية تفرت�ص 
طيبة ال�سعب و�سوء النخبة. لكَنّ حتديد املنتمني 
�سخ�سية  على  يعتمد  منهما  جماعٍة  كــل  اإىل 
االأيديولوجية  ونوعية  ال�سعبوية  احلــركــة 
ف ''ال�سعب''  ''ال�سميكة'' التي ترتبط بها. وُيعرِِّ
ال�سعبوي نف�سه وفًقا لهويته العرقية التي ي�سعر 
امل�سرتك  لل�سعور  وفًقا  اأو  للخطر،  ٌة  معر�سَّ اأَنّها 
بالوقوع �سحيًة لال�ستغالل االقت�سادي. واالأهم 
النخبة  طبقة  على  باللوم  ُيلقي  ال�سعب  اأَنّ  هو 
ا  اأي�سً يــزدري  اأن  ومُيكن  ف�سادها؛  يفرت�ص  التي 
ال�سعبويني  حــالــة  يف  الدنيا  الطبقات  بع�ص 
اأقلياٍت  اأو  مهاجرين  اأكــانــوا  �سواٌء  اليمينيني، 
باعتبارها  مبحاباتها  النخبة  وُيتَّهم  عرقيٍة، 
جزًءا من خطتها لالإبقاء على ال�سلطة بعيًدا عن 

''ال�سعب احلقيقي''.
�سوى  اإليها  ُي�َسر  مل  مود  ر�سالة  اأَنّ  بايكر  وذكر 
ت�سع مراٍت فقط، اإذ مل تكن ال�سعبوية مو�سوًعا 
ال�سعبوية  ر�سالة  ُن�ِسَرت  حني  للنقا�ص  �ساخًنا 
ا  رة. لكَنّ الر�سالة اكت�سبت اعرتاًفا عري�سً املُعا�سِ
الدرا�سات  جمــال  كال�سيكيات  اإحــدى  بو�سفها 
العام  الــراأي  اهتمام  مع  تو�سعه  اإثر  ال�سعبوية 
الذي  ال�سعبوي  الباحث  مود  واأ�سحى  باملو�سوع. 
معه  مقابالٍت  ال�سحفيون  وُيجري  به  ُي�ست�سهد 
التي  املــقــاالت  يف  وخا�سًة  االأحــيــان،  اأغــلــب  يف 
يختلط خاللها تعريفه لل�سعبوية مع التعميمات 

الغام�سة القدمية التي �سعى الإ�سقاطها.
هيمنة  على  اأكــادميــي  اأي  الــيــوم  يختلف  وال 
اأو�ساط  يف  وخا�سًة  بايكر،  بح�سب  مود  تعريف 
اأن  الراغبني يف  الباحثني  املتزايدة من  االأعداد 
يكونوا جزًءا من احلديث الدائر حول ال�سعبوية 
بو�سفها ظاهرًة عاملية. وجنحت الر�سالة بف�سل 
عها لالأحداث التي اأ�سابت ال�سيا�سة العاملية،  توقُّ
الذي   2008 عام  العاملية  االأ�سواق  انهيار  مثل 
ف  للتق�سُّ املُناه�سة  احلــركــات  ظهور  اإىل  ى  اأدَّ
)''بـــودميـــو�ـــص'' يف اإ�ــســبــانــيــا، و''�ــســرييــزا'' يف 
العامل(،  ــاء  اأرج كافة  يف  و''احــتــلــوا''  اليونان، 
املالية  املــوؤ�ــســ�ــســات  جُتـــاه  بالغ�سب  مــدفــوعــًة 
من  ت�ستفيد  التي  النا�ص  من  ال�سغرية  والطبقة 
ب�سكٍل  احلركات  تلك  ن�ساط  وازداد  اأرباحها. 
لـ''النخبة''،  ''ال�سعب''  معار�سة  نتيجة  وا�سٍح 
والتي  ال�سعبوية،  ب�ساأن  القدمية  النظريات  لكَنّ 
اأو  اأو عن�سريًة  فتها حتديًدا بو�سفها ميينيًة  عرَّ
تلك  و�سف  بو�سعها  يكن  مل  للمهاجرين،  ُمعاديًة 

رات اجلديدة يف ال�سيا�سات ال�سعبوية. التطوُّ
اأيديولوجية  بو�سفها  ال�سعبوية  وتعريف 
ال�سيا�سية  العلوم  م�سهد  مع  يتنا�سب  ''دقيقة'' 
كبريًة  اأهميًة  ُي�سفي  والذي  املُعا�سر،  االأكادميي 
للباحثني  ت�سمح  التي  الوا�سعة  العمل  اأُطر  على 
اإذ  ية.  الكمِّ التجريبية  اأعمالهم  باأداء  ال�سباب 
مو�سوع  يف  ــُدِد  اجُل الباحثني  من  الكثري  تخلَّ�ص 
حول  اجلــــدال  اإىل  حاجتهم  مــن  ال�سعبوية 
التعريفات، ومييلون االآن اإىل اإجراء التحليالت 
ظهور  تكرار  مــدى  الكت�ساف  املُ�سممة  الن�سية 
مقالة  يف  ــواردة  ال االأ�سا�سية،  ال�سعبوية  اأفكار 
اخلطابات  ويف  االأحــــزاب  من�سات  على  مـــود، 
ويقومون  والتغريدات.  والبيانات  ال�سيا�سية 
مة  املُ�سمَّ الـــراأي  ا�ستطالعات  ـــاإدارة  ب اأحــيــاًنــا 
ع انت�سار املعتقدات االأ�سا�سية لل�سعبوية بني  لتتبُّ
ال�سعوب املُختلفة، يف حماولٍة لو�سع منوذج اأويل 

ملاهية الناخب ال�سعبوي.
ويرى بايكر اأَنّه يف كل مرٍة ُتن�سر ر�سالٌة تعتمد 
على اإطار العمل االأيديولوجي هذا، يزداد ر�سوخ 
الفكرة وراء ذلك االإطار، وهي امل�ساألة التي ُتثري 
اإحباط اأقليٍة من االأكادمييني ما زالت تراه غري 

كاٍف لفهم امل�ساألة.

ق�صاياالأربعاء 04 ينار 2970/ 15  جانفي 2020 املوافق لـ 19 جمادى الأوىل 101441

دليلك لتعريف ال�سعبوية وت�ريخه�

ها ُتقّدم دون �سرحها بافرتا�ش قدرة اجلميع على تعريفها. لكن يرى بيرت بايكر،  ت�سمع بالتاأكيد كلمة ال�سعبوية يف و�سائل الإعالم كثرًيا هذه الأيام، لكَنّ
رات املُعا�سرة التي  يف حتليله الذي ن�سرته �سحيفة ''الغارديان'' الربيطانية، اأَنّ اجلميع ُيكنهم تعريف ال�سعبوية ب�سكٍل اأ�سهل عن طريق الإ�سارة اإىل التطوُّ

ُيفرت�ش بال�سعبوية تف�سريها، مثل ان�سحاب اململكة املتحدة من الحتاد الأوروبي )الربيك�سيت(، وتويل ترامب رئا�سة اأمريكا، و�سيطرة فيكتور اأوربان على 
املجر، و�سعود جايري بول�سونارو اإىل ال�سلطة يف الربازيل.

�ست�سهد ال�سنوات القادمة على 
الأرجح تزايًدا يف احلركات 

التي ُتو�سف بال�سعبوية، 
واحلركات التي ت�سف 

نف�سها بال�سعبوية واحلركات 
التي تنفي عن نف�سها �سفة 
ع  ال�سعبوية، ف�ساًل عن تو�سُّ

احلوار حول ما اإذا كانت 
ل املُ�سكلة اأم حلها ال�سعبوية مُتثِّ

تعريف ال�سعبوية بو�سفها 
اأيديولوجية ''دقيقة'' يتنا�سب مع 
م�سهد العلوم ال�سيا�سية الأكاديي 

املُعا�سر، والذي ُي�سفي اأهميًة 
كبريًة على اأُطر العمل الوا�سعة 

التي ت�سمح للباحثني باأداء 
اأعمالهم التجريبية

يو�شف بها تر�مب.. 



مولودية باتنة

ــق مــولــوديــة  ــري ـــرج مــ�ــســريو ف خ
هام�ص  على  قـــرارات  بعدة  باتنة 
جلنة  نظمتها  التي  ماأدبةالع�ساء 
امل�سريين  كل  �سمل  لل�سم  االأن�سار، 
يف  االأعــمــال  رجــال  مــن  ال�سابقني 
الفريق،  دعم  ق�سد  باتنة  واليــة 
وكــــان الـــقـــرار االأبـــــرز بــعــد هــذا 
الرئي�ص  ــع  ــراج ت ــو  ه االجــتــمــاع 
ان�سحابه  قرار  عن  زيداين  م�سعود 
اإحلاح  بعد  النادي،  راأ�ــص  على  من 
العمل  مبوا�سلة  عليه  احلا�سرين 
الدعم  وتقدمي  حوله  والتفافهم 
الهدف  لتحقيق  ومعنويا  مــاديــا 

امل�سطر واقتطاع تاأ�سرية ال�سعود.
ــمــاع حتديد  هـــذا وعـــرف االجــت
زيداين ملطالبه اذ نقل الرجل االول 
يف الفريق جملة من االن�سغاالت لكل 
مع  بالوقوف  ونا�سدهم  املدعوين 
ال�سعبة  املرحلة  املولودية يف هذه 
امل�سريين  بع�ص  بــه  رحــب  مــا  وهــو 
ليحدد  النادي،  وحمبي  ال�سابقني 
ي�ستقدم  حــتــى  مطالبه  زيــــداين 
الت�سكيلة  لتدعيم  الالعبني  بع�ص 
ا�سافة اىل بع�ص  املريكاتو  يف هذا 
ــاب.  االأي مرحلة  خــالل  التكاليف 

لهذا  احلا�سرين  جتاوب  انتظار  يف 
على  وعودهم  وجت�سيد  االجتماع 

اأر�ص الواقع.
ا�ستقدام  وبعد  ال�سياق،  ذات  ويف 
ــق، ال تــزال  ــري ــف ــود ال ــق مــــدرب ي
ال�ستقدام  الزمن  ت�سابق  االدارة 
العبني قبل انق�ساء فرتة املريكاتو 
االنتقاالت،  �سوق  وغلق  ال�ستوي 
بع�ص  االدارة  فــاو�ــســت  ــث  ــي ح
ذكره  عن  تتحفظ  التي  اال�سماء 
بعد  ال�سفقات  حت�سم  مل  انها  كما 

نظرا لغياب االموال.
تتوا�سل  اآخـــــر،  �ــســعــيــد  وعــلــى 
ــولــوديــة  امل ت�سكيلة  حتــ�ــســريات 
حت�سبا  �ساوي  الطيف  عبد  مبلعب 
ملرحلة االياب واول لقاء بتالغمة، 
املران  لو�سيف  رفقاء امين  وخا�ص 
احل�سة  وعــرفــت  �ــســبــاحــا،  امــ�ــص 
ــنــائــي لــزهــر حــاج  ــث ــة ال ــل مــوا�ــس
ب�سبب  لغيابهما  بهلو  وبالل  عي�سى 
كل  �سجل  كما  املالية،  امل�ستحقات 
يا�سني  وزيق  املالك  عبد  بيطام  من 
غيابهم  عــلــوي  الــ�ــســاب  ــب  ــالع وال

الأ�سباب تعلمها االإدارة.

علمت "االأورا�ص نيوز" من م�سدر مقرب 
املكتب  ان  مروانة  اأمــل  فريق  بيت  من 
كل  �سفقة  ح�سم  للفريق  املوؤقت  امل�سري 
تقم�ص  الذي  �سالمي  وائل  الالعب  من 
احتاد  وكــذا  العلمة  مــولــوديــة  الـــوان 
لفريق  ال�سابق  املهاجم  وكذا  �سطيف، 
بــوزيــدي،  حليم  يــاقــوت  عــني  �ــســبــاب 
وقعوا  ممن  اال�سماء  بع�ص  اىل  ا�سافة 
هذا  االخــرية،  القليلة  االيام  يف  لالأمل 
العب  مع  مفاو�ساتها  االدارة  وتوا�سل 
اليوم  ام�سية  اتفاقه  ير�سم  قد  اآخــر 
تدعيمات  لتتوا�سل  لل�سفراء،  ويوقع 
حت�سبا  الــ�ــســفــراء،  للكتيبة  االدارة 
الطل  منها  ياأمل  التي  ــاب  االي ملرحلة 
وت�سحيح  االنتفا�سة  يف  االمل  بيت  يف 
جد  كــانــت  ذهـــاب  مرحلة  بعد  امل�سار 
املركز  االأمل تخبطا يف  كارثية وكلفت 

االخري.
اال�سغال  تتوا�سل  اآخـــر،  �سياق  ويف 
مبلعب عبد الرحمان بن �سا�سي مبروانة 
وتاأمل االدارة ان تكون وترية اال�سغال 
مرتفعة حتى يت�سنى للكتيبة ال�سفراء 
العودة ملعقلها واال�ستقبال فيه، ويجدر 

مرحلة  من  االأوىل  اللقاءات  ان  الذكر 
االإياب �ستلعب مبلعب ق�سر بلزمة نظرا 

لعدم انتهاء االأ�سغال.

ب�سكرة  اإحتـــاد  اإدارة  متكنت 
العب  اأول  خدمات  �سمان  من 
التحويالت  فـــرتة  يف  جــديــد 
ال�ستوية ويتعلق االأمر باملهاجم 
اأبو  ق�سنطينة  ل�سباب  ال�سابق 
على  ــع  وق الـــذي  عثماين  بكر 
ملو�سمني  ر�سمية  ب�سفة  عقده 
اأن  بعد  ـــاد  االإحت ت�سكيلة  مــع 
من  �سابق  وقــت  يف  قريبا  كــان 
كما  الــربج،  اأهلي  مع  التوقيع 
متكنت اإدارة االإحتاد من �سمان 
الذي  املهاجم جعبوط  خدمات 
من املنتظر اأن يوقع على عقده 
يف غ�سون ال�ساعات املقبلة بعد 
التفا�سيل  جميع  على  اإتفاقه 
عي�سى،  بن  الرئي�ص  اإدارة  مع 
فيما تعرثت �سفقة التعاقد مع 
املــدافــع بــوكــاروم وهــذا ب�سبب 
قدرته  وعدم  الالعب  اإرتباط 
ـــة  ــى ورق ــل ــى احلـــ�ـــســـول ع ــل ع

الت�سريح.

وف�سل الالعب ال�سابق لالإحتاد 
�سفوف  اإىل  االإن�سمام  بــورزوق 
مــولــوديــة وهــــران حــيــث وقع 
ت�سكيلة  مع  ملو�سمني  عقد  على 
اإدارة  قــررت  فيما  احلــمــراوة، 
اأ�سماء   03 اإ�ــســافــة  االإحتــــاد 
جديدة اإىل قائمة الت�سريحات 

ــا ان  ــم ــل خلــــيــــارات فــنــيــة، ع
م�ساعدية  عا�سور،  بن  الثالثي 
الفريق  ـــادروا  غ وبو�سكريط 
بــعــد حــ�ــســولــهــم عــلــى وثــائــق 
ـــرف جلنة  تــ�ــســريــحــهــم مـــن ط
املنازعات ب�سبب عدم ح�سولهم 
ومن  املالية،  م�ستحقاتهم  على 

جــانــبــه طـــمـــاأن الــرئــيــ�ــص بن 
بتحقيق  الفريق  ان�سار  عي�سى 
البقاء يف بطولة املو�سم اجلاري 
خالل  اأف�سل  بوجه  والظهور 
مرحلة العودة بعد التدعيمات 
الفريق  اإدارة  بها  �ستقوم  التي 
ــبــحــث عـــن حل  فــ�ــســال عـــن ال
منها  يعاين  التي  املالية  لالأزمة 

الفريق.
املدرب  عاد  متوقعا  كان  وكما 
على  لــالإ�ــســراف  لكناوي  نذير 
ـــاد وهــذا بعد  تــدريــبــات االإحت
ــ�ــســرييــن على  امل مـــع  اإتـــفـــاقـــه 
الفريق  على  لالإ�سراف  العودة 
اجلاري،  املو�سم  من  تبقى  فيما 
لكناوي  يكون  اأن  املنتظر  ومن 
املزمع  الرتب�ص  خالل  حا�سرا 
ــام  االأي خــالل  بتون�ص  اإقامته 
املدير  �سيعود  فيما  املقبلة، 
من�سبه  اإىل  كــيــحــل  ــفــنــي  ال

ال�سابق. 

�سطيف  وفــاق  ت�سكيلة  �سرعت 
خالل  اجلــديــة  حت�سرياتها  يف 
ــــاري  الـــرتبـــ�ـــص الــ�ــســتــوي اجل
مبنطقة األيكانت االإ�سبانية و�سط 
الفني  الطاقم  من  كبري  اإعجاب 
الظروف  كل  بتوفر  والالعبني 
الرتب�ص  الإجنــــاح  الــ�ــســروريــة 
ـــذي عـــرف اإلــتــحــاق احلــار�ــص  ال
املغرتب خ�سارية نهار االأم�ص بعد 
غيابه عن اليوم االأول برتخي�ص 
من اإدارة النادي، وهذا يف الوقت 

الذي اإكتفى فيه الثنائي دغموم 
اإنفراد  على  بالتدرب  وفرحاين 

ب�سبب معاناتهما من االإ�سابة.
على  ــاق  ــوف ال اإدارة  وعــر�ــســت 
اجلزائر  مولودية  من  نظريتها 
الثنائي  خدمات  على  احل�سول 
)االأوا�سط(  وبكرار  بوقلمونة 
خدمات  على  احل�سول  مقابل  يف 
ترغب  الــــذي  ربــيــعــي  املـــدافـــع 
اإ�سرتجاعه  يف  ــاق  ــوف ال اإدارة 
اخللفي  اخلــط  تدعيم  اأجــل  من 

عن  التخلي  قرار  وجاء  للفريق، 
بوقلمونة يف ظل كرثة االإ�سابات 
بداية  منذ  الالعب  تلقاها  التي 
الوقت  يف  وهذا  اجلــاري،  املو�سم 
التعاقد  �سفقة  فيه  ت�سري  الذي 
ـــاد  ــهــاجــم الــ�ــســابــق الإحت مـــع امل
الطريق  يف  حــدو�ــص  العا�سمة 
اأن  املتوقع  مــن  حيث  ال�سحيح 
يف  عــقــده  عــلــى  الــالعــب  مي�سي 
حال  يف  وهــذا  املقبلة  ال�ساعات 
الكوكي على �سم  املدرب  موافقة 

الالعب.
عن  الــوفــاق  اإدارة  وتــراجــعــت 
اإعارة املهاجم �سعيدي اإىل فريق 
من  بطلب  وهذا  �سكيكدة  �سبيبة 
على  اأ�سر  الــذي  الفني  الطاقم 
الفريق  تعداد  يف  الالعب  اإبقاء 
الت�سكيلة  يف  لــوزنــه  بــالــنــظــر 
املباريات  يف  م�ساركته  عدم  رغم 

ال�سابقة.
اإدارة  فـــاإن  اآخـــر  جــانــب  ومـــن 
�سفقة  عن  �سريعا  تخلت  الوفاق 
ــزاين  ــن ــت ــــتــــداب املـــهـــاجـــم ال اإن
ح�سم  على  الرتكيز  مع  �سيبوندا 
تعبري  حــد  على  كــبــرية  �سفقة 
املتبقية  الفرتة  خالل  امل�سريين 
ــق فــــرتة الــتــحــويــالت  قــبــل غــل
الرابطة  وبــرجمــت  ال�ستوية، 
االأوىل  اجلولة  لقاء  املحرتفة 
ــــاب بــني وفــاق  مــن مــرحــلــة االإي
يوم  العا�سمة  واإحتـــاد  �سطيف 
املباراة  وهي  القادم  فيفري   04
قائد  م�سبقا  عنها  �سيغيب  التي 
اإيقافه  ب�سبب  جحنيط  الفريق 
يف مباراة واحدة من طرف جلنة 
اإحتجاجاته  نتيجة  االإن�سباط 
ال�سابقة  املباراة  يف  احلكم  على 

اأمام مولودية اجلزائر. 

مــولــوديــة  ت�سكيلة  اأنـــهـــت 
املغلق  الــرتبــ�ــص  ق�سنطينة 
ــة  ــق ــط ــن ـــــــرى مب الـــــــــذي ج
بهزمية  التون�سية  احلمامات 
بوزلفة  مــنــزل  اأمـــام  ثقيلة 
كاملة  بــربــاعــيــة  التون�سي 
الهزمية  وهي  هدفني  مقابل 
اجلميع  خمــاوف  ــارت  اأث التي 
اإ�ستئناف  من  قليلة  اأيام  قبل 
�سباب  مبــواجــهــة  املناف�سة 
باتنة يف لقاء اجلولة االأوىل 

مــن مــرحــلــة الـــعـــودة، ورغــم 
اإعترب  بلعريبي  ـــدرب  امل اأن 
بالنظر  عـــاديـــة  ــة  ــزمي ــه ال
للتعب الذي نال من الت�سكيلة 
ودية  لقاءات   3 اإجــراء  بعد 
يف ظرف ق�سري اإال اأن هذا مل 
مينع امل�سريين من التاأكيد على 
�سرورة تدارك النقائ�ص التي 
خا�سة  الت�سكيلة  منها  تعاين 
اخللف  ــط  اخل م�ستوى  على 
بوزلفة  لقاء  يف  اإنــهــار  الــذي 

 3 منها  كاملة  رباعية  وتلقى 
اأهداف يف ال�سوط الثاين، ويف 
الرتب�ص  فــاإن  بلعريبي  نظر 
الذي اأجراه الفريق يف تون�ص 
عن  النظر  بغ�ص  ناجحا  كان 

نتائج املباريات الودية.
ال�سابق  الرئي�ص  وحت�سل 
حكم  عــلــى  هي�سور  للفريق 
اأجــل  مــن  ل�ساحله  ق�سائي 
يقارب  مبلغ  على  احلــ�ــســول 
وهــي  �ــســنــتــيــم  ــار  ــي مــل  4.7

ــي متــثــل ديـــون  ــت الــقــيــمــة ال
رئي�سيا  كــان  عندما  املعني 
للفريق، واأثار احلكم اجلديد 
املولودية  مــ�ــســريي  خمـــاوف 
من  القيمة  ل�سخامة  بالنظر 
االإعــانــات  قلة  واأي�سا  جهة 
االأمر  وهو  للفريق  املمنوحة 
عن  الــبــحــث  ي�ستلزم  ـــذي  ال
من  هي�سور  مــع  وديــة  حلول 
م�ستحقاته  تــ�ــســويــة  اأجــــل 

املالية بالتق�سيط.

عثماين يوقع ملو�سمني ولكناوي 
يعود من جديد لبيت الإحتاد 

زيداين ينقل ان�سغالته والبوبية 
توا�سل حت�سرياتها ملواجهة تالغمة 

و�سالمي  بوزيدي  خدمات  "لبيام" ت�سمن 
والأ�سغال مبلعب بن �سا�سي متوا�سلة 

الهزية اأمام "منزل بوزلفة" تثري املخاوف قبل مواجهة "الكاب" 
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�إحتاد ب�سكرة 

وفاق �سطيف 

مولودية ق�سنطينة 
عبد الهادي. ب

اأمري.ج

بدري.عاأ.ج

بدري.ع

�أمل مرو�نة 

الإدارة تقرر 
التخلي عن بوقلمونة 

ولقاء �سو�سطارة 
يوؤجل اإىل الرابع 

من فيفري 
املقبل



بــــيــــان  يف  جـــــــــاء 
االإحتادية اجلزائرية 
اأن  الـــــقـــــدم  لــــكــــرة 
كاأ�ص  بطولة  نهائيات 
 2021 اأفريقيا  اأمم 
يف  �ستقام  بالكامريون 
ولي�ص  ال�ستاء  ف�سل 
بيان  واأو�ـــســـح  �سيفا 
االحتادية اأن الناخب 
ـــال  ـــم الـــــوطـــــنـــــي ج

بلما�سي املتوج يف الن�سخة املا�سية بالتاج 
القاري مع حماربي ال�سحراء تلقى دعوة 
القدم  لكرة  االأفريقي  االحتاد  قبل  من 
للم�ساركة يف اجتماع ت�ساوري مهم يعقد 

الـــيـــوم االأربــــعــــاء يف 
تنظيم  حول  ياوندي 
كاأ�ص االأمم االأفريقية 
2021، و�سي�سمح هذا 
ملختلف  االجـــتـــمـــاع 
الفاعلة  االأطــــــراف 
بـــ�ـــســـبـــط تــــواريــــخ 

املناف�سة.
املناف�سة  ان  وتــاأكــد 
فــ�ــســل  يف  ـــتـــقـــام  �ـــس
الدويل  االحتــاد  اإطــالق  ب�سبب  ال�ستاء 
اجلديدة  ال�سيغة  "فيفا"  القدم  لكرة 
مب�ساركة  لالأندية  العامل  كاأ�ص  لبطولة 

فريقا.  24

توا�سل ت�سكيلة مولودية العلمة 
من  الــعــودة  ملرحلة  حت�سرياتها 
بعد  عادية  ظــروف  يف  البطولة 
االإكــتــفــاء  الــنــادي  اإدارة  ـــرار  ق
مبــوا�ــســلــة الــتــحــ�ــســريات خــالل 
دون  بالعلمة  اجلـــاري  االأ�ــســبــوع 
اإقامة ترب�ص خارج املدينة مثلما 
كان مقررا من قبل، وكان الفريق 
معنيا اأم�سية اأم�ص مبواجهة نادي 
مبلعب  جــرى  ودي  لقاء  يف  مقرة 
راأ�ــص الـــوادي وهــي املــبــاراة التي 
اأجل  من  الفني  الطاقم  اإ�ستغلها 
حت�سريات  م�ستوى  على  الوقوف 
العمل  مــن  اأ�ــســبــوع  بعد  الــفــريــق 

املكثف.
التي  ال�سخمة  امليزانية  ورغــم 
اإال  مو�سم  كل  يف  الفريق  ي�ستهلها 
اأن االأمور تت�سابه رغم تغري اأ�سماء 
وامل�سريين،  ــدربــني  وامل الالعبني 
ي�ستهلك  الــذي  الفريق  اأن  حيث 
�سنويا  �سنتيم  مليار   20 ما معدله 
غري قادر على لعب االأدوار االأوىل 
البطولة ويكتفى يف كل مو�سم  يف 
البقاء  حتقيق  ــل  اأج من  باللعب 
باأريحية، يف حني اأن فريق اخرى 
متكنت  بكثري  اأقـــل  ومبــيــزانــيــات 
املحرتف  اإىل  ال�سعود  حتقيق  من 
االأول على غرار جنم مقرة، وهو 

ما جعل االأن�سار يرتقبون تغيريات 
امل�ستويات  جميع  وعلى  جديدة 
التي  املعاناة  هذه  اإنهاء  اأمل  على 
الو�سعية  ــــام  واأم اأمـــدهـــا،  طـــال 
عن  االأول  امل�سوؤول  فــاإن  احلالية 
العار�سة الفنية م�سطفى �سبع قد 
يف  يح�سل  ما  على  كثريا  ي�سرب  ال 
النادي نتيجة اخلالفات امل�ستمرة 
بني امل�سريين واالأزمة املالية التي 
اإقرتنت بغياب اأدنى ظروف العمل 
وهــو االأمـــر الـــذي مــن �ــســاأنــه اأن 
اأي  يف  املن�سفة  يرمي  �سبع  يجعل 
العمل  يرف�ص  اأنه  خا�سة  حلظة 

يف ممثل هذه الظروف.
تتوا�سل  منف�سل  �ــســيــاق  ويف 
للفريق  ال�سغرى  الفئات  معاناة 
امل�سريين  قدرة  عدم  ظل  يف  وهذا 
اإجراء  اأجل  من  ملعب  توفري  على 
الفريق  منع  قرار  بعد  التدريبات 
ــاور  ــج ــدام املــلــعــب امل ــخ ــت ــس مـــن اإ�
العالقة  الــديــون  ب�سبب  لــزوغــار 
والريا�سة،  ال�سباب  مديرية  لدى 
عمار  البلدي  امللعب  غلق  اأن  كما 
الفئات  مــعــانــاة  مــن  زاد  حــار�ــص 
العبوها  دخــل  والتي  ال�سبانية 
اإحتجاجا  اإ�سراب  يف  ومدربوها 

عن الو�سعية احلالية. 

مقرب  م�سدر  من  نيوز"  "االأورا�ص  علمت 
ادارة  ان  بــاتــنــة  �ــســبــاب  فــريــق  بــيــت  ــن  م
فــرحــات زغينة،  يــقــودهــا  والــتــي  ــنــادي  ال
ومن  ح�ساين،  الــالعــب  ت�سريح  ــررت  ق قــد 
اليوم،  الــالعــب  االدارة  تعلم  ان  املنتظر 
اقتناعها  عدم  ب�سبب  االدارة  قــرار  وجــاء 
كما  الــذهــاب،  مرحلة  يف  الالعب  مبــردود 
انها ا�ستقدمت املهاجم كمال بورزام ا�سافة 
للفريق  حميتي  فار�ص  الالعب  عــودة  اىل 
املياه  عودة  وكذا  املجموعة،  مع  واندماجه 
الــهــادي  ــب  ــالع وال االدارة  بــني  ملــجــاريــهــا 
قرار  على  زغينة  ادارة  لت�ستقر  قح�ص، 

ت�سريح ح�ساين.
االدارة  فان  امل�سدر  ذات  وح�سب  وباملقابل 
مرمى  حــار�ــص  ال�ستقدام  الــزمــن  ت�سابق 
ال�ستوي،  املريكاتو  فرتة  انق�ساء  قبل  اآخر 
القليلة  ال�ساعات  عنه  ت�سفر  ما  انتظار  يف 

القادمة.
الالعب  الفريق  هــداف  ان  الذكر،  يجدر 
املياه  عــودة  مــن  وبــالــرغــم  قح�ص  الــهــادي 

ملجاريها بينه وبني الرئي�ص فرحات زغينة 
اال انه مل يلتحق بعد بالفريق ومل يعد اىل 
حفيظة  اثــار  ما  وهو  التح�سريات،  اجــواء 

االدارة وكذا االأن�سار والطاقم الفني.
الفريق  ادارة  حــددت  اآخــر،  �سعيد  وعلى 
�سعر  الــكــاب  انــ�ــســار  جلنة  مــع  وبالتن�سق 
مولودية  �سد  باتنة  �سباب  مقابلة  تذكرة 

اجلـــوالت  لـــقـــاءات  وعــكــ�ــص  ق�سنطينة، 
ال�سابقة اين كان �سعر التذكرة 200 دينار 
جزائري، �ستكون تذكرة لقاء املوك بـ 300 
دينار جزائري لتخ�سي�ص مبلغ معني ملنا�سر 
�سباب باتنة الذي يعــــــــــاين املر�ص، قـ�سد 

م�ساندته لتلقي العالج.

العار�سة  من  باالإن�سحاب  موا�سة  كمال  عنابة  اإحتاد  مدرب  هدد 
الفنية للفريق وهذا بعد جلوء العبي االإحتاد للدخول يف اإ�سراب 
عن التدريبات وهذا من اأجل املطالبة باحل�سول على م�ستحقاتهم 
ملطالب  االإ�ستجابة  ب�سرورة  موا�سة  وطالب  العالقة،  املالية 
ال�ساعات  غ�سون  يف  امل�سكل  هــذا  وحــل  وقــت  اأقــرب  يف  الالعبني 
املقبلة وهذا حتى يتمكن الفريق من التح�سري جيدا ملرحلة العودة 
يف  املغلق  ال�ستوي  الرتب�ص  مبا�سرة  على  مقبل  الفريق  اأن  ال�سيما 
منطقة عني الدراهم التون�سية قبل نهاية االأ�سبوع اجلاري، ويدين 
العبو االإحتاد بثالثة اأجور �سهرية ومنحتني، وهذا يف وقت اأكدت 
اإدارة الفريق على ال�سعي حلل االإ�سكال يف اأقرب وقت ممكن خا�سة 
اأن النادي �سي�ستفيد من اإعانة تناهز 05 ماليري �سنتيم ممنوحة 

من طرف والية عنابة.
�سرورة  الالعبني  من  كــروم  االإحتــاد  رئي�ص  طالب  جانبه  ومــن 
اإنهاء  خالل  من  الراهن  الوقت  يف  الفرق  م�سلحة  وتغليب  التعقل 
االإ�سراب والعودة اإىل جو التدريبات بالنظر لكون الفرتة احلالية 
مهمة للغاية من اأجل القيام بتح�سريات نوعية، وهدد كروم بجلب 
التدريبات،  اأجل تدوين غيابات الالعبني عن  حم�سر ق�سائي من 
وهذا يف الوقت الذي اأعرب فيه االن�سار عن اإمتعا�سهم الكبري من 
طريقة ت�سيري الرئي�ص احلايل كروم حمملينه م�سوؤولية الو�سعية 
احلالية التي يعرفها النادي الذي مل يتمكن حلد االن من التعاقد 
�سوق  غلق  على  اأ�سبوع  من  اأقــل  بقاء  رغــم  جديد  العــب  اي  مع 

التحويالت ال�ستوية. 

"البــــــــــــــــــــــابية" ت�ستفيد 
ـــات �ــســخــمــة  ـــي ـــزان ـــي ــــن م م
البقاء..! على  باللعب  وتكتفي 

الإدارة تقرر ت�سريح ح�ساين وقح�ش مل يلتحق بعد بالفريق 

بالتعقل  الالعبني  يطالب  وكروم  بالإن�سحاب  "موا�سة" يهدد 
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مولودية �لعلمة
�سباب باتنة 

�إحتاد عنابة 

بدري.ع

اأمري.ج

ق.ر

بلما�سي يحل اليوم بياوندي 
و"كان" 2021 يقام يف ال�ستاء 

دخل اأمل �سلغوم العيد يف دوامة من امل�ساكل 
منذ لقاء كاأ�ص اجلمهورية اأمام وفاق �سطيف 
وهذا يف ظل مقاطعة الالعبني للتح�سريات 
حت�سبا ملرحلة العودة وهذا من اأجل املطالبة 
منذ  ح�سبهم  العالقة  املالية  مب�ستحقاتهم 
الذي  االأمـــر  وهــو  اجلـــاري،  املو�سم  بــدايــة 
حرج  يف  ترياقي  العزيز  عبد  املدرب  و�سع 
باملناف�سة  معني  الفريق  اأن  ال�سيما  كبري 
بداية من هذا ال�سبت مبواجهة اإحتاد عني 
البي�ساء يف لقاء اجلولة االأوىل من مرحلة 
االإياب، ويف حال توا�سل مقاطعة الالعبني 
تاأجيل  وعـــدم  الــقــادمــة  احل�س�ص  ــالل  خ
�سيجد  الفني  الطاقم  فاإن  اجلولة  لقاءات 
ال�سبان  نف�سه جمربا على ترقية الالعبني 

ملواجهة االإحتاد.
ومن جانب اأخر حتدثت م�سادر مقربة من 
بلغالوي  جمال  الرئي�ص  عزم  عن  الفريق 
الفريق  يعي�سها  التي  االأزمــة  ظل  يف  وهــذا 

ال�سلطات  ــات  ــان اإع على  احلــ�ــســول  وعـــدم 
اخلطوة  ــي  وه اإقــرارهــا  مت  الــتــي  املحلية 
طالبوا  الذين  الفريق  اأن�سار  رف�سها  التي 
اأن  خا�سة  احلايل  امل�سكل  حل  يف  باالإ�سراع 
الفريق اإ�ستعاد توازنه يف اجلوالت االأخرية 

االأو�ساع  واإ�ستمرار  الــذهــاب،  مرحلة  من 
اإىل  ـــور  االأم تعيد  اأن  �ساأنها  مــن  احلالية 
نقطة ال�سفر رغم اأن الفريق يوجد يف رواق 
موؤهلة  مرتبة  على  التناف�ص  اأجل  من  جيد 

لتحقيق ال�سعود هذا املو�سم. 

الالعبون يوا�سلون املقاطعة ونحو مواجهة احلراكتة بال�سبان 
�أمل �سلغوم �لعيد 

بدري.ع

بدري.ع

�ملنتخب �لوطني �جلز�ئري
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ك�سفت تقارير �سحفية اإ�سبانية، 
ام�ص، عن اقراب االأوروغوياين 
باري�ص  جنم  كافاين،  اإدين�سون 
مع  اال�ستمرار  من  جريمان،  �سان 

فريقه، حتى نهاية املو�سم.
�سان  م��ع  ك��اف��اين  عقد  وينتهي 
اجلاري،  املو�سم  بنهاية  جريمان 
حاول  مدريد  اأتلتيكو  باأن  علًما 
فرة  يف  خدمات  على  احل�سول 
اجلارية،  ال�ستوية  االنتقاالت 
مع  الت��ف��اق  ي��ت��و���س��ل  مل  لكنه 

ناديه.
"اإل�سريجنيتو"  برنامج  وبح�سب 
ف���اإن �سان  ال�����س��ه��ري،  االإ���س��ب��اين 
"ج�سًعا" للغاية يف  كان  جريمان 
كافاين  لرحيل  املالية  مطالبه 

يف جانفي اجلاري.
اأنخيل  ميجيل  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
الأتلتيكو  ال��ع��ام  امل��دي��ر  م��اري��ن، 
مدريد، عر�ص على �سان جريمان 

خالل جل�سته مع ليوناردو املدير 
ل�سم  يورو  ماليني   5 الريا�سي، 
بعد  عقده  ينتهي  الذي  كافاين، 

اأ�سهر.  6
جريمان  �سان  ف��اإن  ذل��ك،  ورغ��م 
رف�ص العر�ص وا�سرط احل�سول 

على 30 مليون يورو.
وب���ن���اء ع��ل��ي��ه، ق���رر م�����س��وؤول��و 
االأتليتي االنتظار حتى ال�سيف 
خدمات  على  واحل�سول  املقبل، 

كافاين ب�سكل جماين.

م����درب  اأن  امل����ع����روف  م����ن 
ل��ي��ف��رب��ول ي���ورغ���ن ك��ل��وب، 
على  ك��ب��رية  ب��ق��درة  يتمتع 
فرة  يف  العبيه  حب  ك�سب 
اأكرث  ففي  للغاية،  وج��ي��زة 
خمتلفة  كروية  جتربة  من 
يفهم  اأن����ه  االأمل�����اين  اأث��ب��ت 
ب�سكل  ال��الع��ب��ني  ن��ف�����س��ي��ة 
على  وي�����س��اع��ده��م  ج���ي���د، 
التاأقلم مع �سغوط ال�ساحرة 

امل�ستديرة.
ورغم قدرات املدرب االأملاين 
بني  يثري  اأن���ه  اإاّل  ال��ك��ب��رية، 
غ�سب  واالأخ������رى  ال��ف��ي��ن��ة 
ب�سبب  ل��ي��ف��رب��ول  جن����وم 

ت�سرفاته يف امللعب.
نقلتها  ت�����س��ري��ح��ات  ف��ف��ي 
"اإك�سربي�ص"  ���س��ح��ي��ف��ة 
"من  كلوب  قال  الربيطانية، 
يغ�سبون  الالعبني  اأن  املوؤكد 
اأ�سرخ  الأن��ن��ي  اأح��ي��ان��ًا  مني 

التي  ب��ال��ط��ري��ق��ة  ع��ل��ي��ه��م 
اأفعلها".

على  ���س��راخ��ه  اأن  واأ���س��اف 
دائ���م���ًا  ي��ت��م  ال��الع��ب��ني ال 
من  جيد  ب�سكل  ا�ستقباله 

طرف الالعبني.
وتابع مدرب "الريدز": "لقد 
باأنني  وت��ك��رارًا  م��رارًا  قلتها 
بالن�ساط.  مفعم  �سخ�ص 
كما  ن�سيطًا  ل�ست  اأنني  رغم 
اأ�سغر  ك��ن��ت  ع��ن��دم��ا  ك��ن��ت 
مفعمًا  اأزال  ما  اأنني  اإاّل  �سنًا، 

بالن�ساط".
كلوب  اأك��د  اأخ��رى،  جهة  من 
ليفربول جتاوزوا  اأن العبي 
لديه  كانت  التي  التوقعات، 
تدريب  اإىل  انتقاله  عند 

الفريق �سنة 2015.
"مل  ال�سدد:  ه��ذا  يف  وق��ال 
اأتوقع من الالعبني ما فعلناه 
يف ال�سنوات القليلة املا�سية، 

ل��ق��د ح��اول��ن��ا ال��ب��ن��اء على 
املا�سي  ال��ع��ام  يف  فعلناه  م��ا 

واتخاذ اخلطوة التالية".
واأ�ساف: "لقد حاولنا القيام 
االأخ��رى.  تلو  خطوة  بذلك 
اللعب،  يف  طريقتنا  اإن��ه��ا 
املدة  عن  فكرة  ل��دي  لي�ست 

التي ا�ستغرقها االأمر".
يقدم  ليفربول  اإىل  ي�سار 
م��و���س��م��ًا رائ��ع��ًا ل��ل��غ��اي��ة، اإذ 
ترتيب  "الريدز"  يت�سدر 
املمتاز  االإجنليزي  ال���دوري 
لكرة القدم، بفارق كبري عن 
دون  وم��ن  مناف�سيه  اأق���رب 

هزمية.
وي���ب���دو ل��ي��ف��رب��ول ق��ري��ب��ًا 
ال��دوري  بلقب  التتويج  م��ن 
االإجن���ل���ي���زي، ال��غ��ائ��ب عن 
حوايل  منذ  الفريق  خزائن 

�سنة.  30

م�ستقبل  الغمو�ص  يكتنف 
ت�������������س������ايف 

الفني  امل��دي��ر  ه��رين��ان��دي��ز، 
بعد  القطري،  لل�سد  احل��ايل 
مدرًبا  �سيتني،  كيكي  تعيني 

جديًدا لرب�سلونة.
"ماركا"  �سحيفة  وبح�سب 
انتخابات  ف��اإن  االإ�سبانية، 
ب��ر���س��ل��ون��ة امل��ق��رر ل��ه��ا عام 
اأ�سا�سية  �ستكون   ،2021

ت�سايف  كانت  اإذا  ما  لتحديد 
الفنية  ال��ق��ي��ادة  ���س��ي��ت��وىل 

لرب�سلونة اأم ال.
ويرتبط ت�سايف بعالقة طيبة 
فونت،  ف��ي��ك��ت��ور  م��ع  ل��ل��غ��اي��ة 
املر�سح الرئا�سي املحتمل اأمام 

جو�سيب ماريا بارتوميو.
جتمع  ال  ال��ن��ق��ي�����ص،  وع��ل��ى 
ممكنة  عالقة  اأف�سل  ت�سايف 
مع بارتوميو، واإذا جنح االأخري 
يف االنتخابات وا�ستمر رئي�ًسا 

لرب�سلونة، �سيكون من ال�سعب 
البار�سا حتقيق  اأ�سطورة  على 

حلمه يف امل�ستقبل القريب.
اأن  و���س��ك  على  ت�سايف  وك���ان 
اإرن�ستو فالفريدي،  يحل حمل 
ح��ي��ث وق���ع االخ��ت��ي��ار عليه 
اإدارة  ق��ب��ل  م��ن  ب��االإج��م��اع 
ال�ساب  املدرب  لكن  بر�سلونة، 

ف�سل تاأجيل االأمر.
عقًدا  �سيتني  كيكي  ووق���ع 
حتى  ب��رب���س��ل��ون��ة  ي��رب��ط��ه 
الذي  االأم���ر   ،2022 �سيف 
ت�سايف  يف  التفكري  اأن  ي��وؤك��د 
مل يعد مطروًحا، ورمبا تكون 
ت��ل��ك خ��ط��وة ان��ت��ق��ام��ي��ة من 
مدرب  ف�سل  بعدما  بارتوميو، 
ال�سد القطري عدم العمل مع 

االإدارة احلالية.

االإ�سبانية  الــ�ــســحــف  �سلطت 
فالفريدي  اإرن�ستو  اإقالة  على  ال�سوء  ام�ص،  ال�سادرة 

الفني  املدير  �سيتني  لكيكي  املهمة  واإ�سناد  بر�سلونة،  تدريب  من 
ال�سابق لريال بيتي�ص.

هو  ما  تفعل  اأن  امل�ستحيل  "من  "ماركا":  �سحيفة  وعنونت 
." اأ�سواأ

رعب  اإىل  فالفريدي  رحيل  حول  "بارتوميو  واأ�سافت: 
االأخري  التدريب  قاد  اإقالته  متت  الذي  فاملدرب  كبري، 

قبل رحيله".
مزعًجا،  و�سًعا  وكان  تاأجيله،  مت  العقد  "ف�سخ  وتابعت: 
ومت و�سع بدالء مثل بوكيتينو، وغار�سيا بيمينتا، واأخرًيا 

كيكي �سينت والذي �سيوقع على عقد حتى جويلية 2022".
 

من  بدال  "�سيتني  بعنوان:  ديبورتيفو"  "موندو  �سحيفة  وخرجت 
فالفريدي".

"كيكي �سيتني هو بالفعل مدرب بر�سلونة اجلديد، بدال من  واأ�سافت: 
فالفريدي الذي اأقالته اإدارة النادي".

وتابعت: "�سيتني �سيوقع على عقد ملدة مو�سمني ون�سف حتى عام 2022، واليوم �سيتم 
تقدميه يف كامب نو".

وعلى ال�سفحة الرئي�سية ل�سحيفة "�سبورت" جاء عنوان: "كيكي �سيتني يتوىل املهمة".
من  والقتال  الفريق  ديناميكيات  لتغيري  ال�سابق  بيتي�ص  مدرب  اختار  "بر�سلونة  واأ�سافت: 

اأجل جميع االألقاب".
اليوم  تقدميه  و�سيتم   ،2022 حتى  عقد  على  املــدرب  "�سيوقع  وتابعت: 

اأبلغه  وبارتوميو  اإقالته،  متت  وفالفريدي  نو،  كامب  يف  ر�سمًيا 
بالرحيل بعد اآخر تدريب له مع الفريق".

اإق�لة 
ف�لفريدي 

وتعيني �سيتني 
الأبرز اإعالمي� 

يف اإ�سب�ني�

 ال�صحافة معـــــــــــــــــــــــر�ض

ذكرت و�سائل اإعالم بريطانية اأن مان�س�سر 
�سبورتنغ  مع  حمادثات  عقد  يونايتد 

الو�سط  العب  انتقال  ب�ساأن  ل�سبونة، 
مل  الناديني  لكن  فرنانديز،  ب��رون��و 
القيمة  ح��ول  الت��ف��اق  بعد  يتو�سال 

املالية.
اخلام�ص  املركز  �ساحب  يونايتد،  ويتطلع 

و�سطه  خط  تدعيم  اإىل  االإجنليزي،  الدوري  يف 

يف الفرة املتبقية من املو�سم، مع ا�ستمرار تعايف بول بوغبا اأغلى العب يف تاريخ 

النادي من جراحة يف الكاحل ومعاناة �سكوت مكتوميناي من اإ�سابة يف الركبة.

وذكرت هيئة االإذاعة الربيطانية )بي.بي.�سي( اأن �سبورتنغ يرغب يف احل�سول 

عن  اال�ستغناء  مقابل  دوالر(  مليون   77.97( اإ�سرليني  جنيه  مليون   60 على 
فرنانديز )25 عاما(.

بينما قالت �سكاي �سبورت�ص اإن ال�سفقة قد تت�سمن انتقال ماركو�ص روخو مدافع 

يونايتد للنادي الربتغايل، مع مبلغ مايل �سيتم االتفاق عليه.

واأحرز فرنانديز هدفني يف فوز �سبورتنغ 3-1 على فيتوريا 

العب  كان  اإن  متاأكدا  �سيال�ص  مدربه  يكن  ومل   ، �سيتوبال 

 17 يوم  بنفيكا  ملواجهة  متاحا  �سيكون  الربتغال  منتخب 
جانفي.

اأي  اأ�سمن  "ال  قوله  �سيال�ص  عن  �سبورت�ص  �سكاي  ونقلت 

وكل  كبري  العب  برونو  اأع��رف،  ال  الأنني  االأ�سياء  هذه  من 
الالعبني مثله ميتلكون فر�سة كبرية يف االنتقال".

تقدمي  تفا�سيل  بر�سلونة  اأع��ل��ن 
�سيتني،  ك��ي��ك��ي  اجل��دي��د  م��درب��ه 
فالفريدي،  اإرن�ستو  �سيخلف  والذي 

املدير الفني املقال.
وكان بر�سلونة قد اأعلن م�ساء ام�ص 
فالفريدي،  اإرن�ستو  اإقالة   ، االول 
وذل����ك يف اأع���ق���اب ت��ودي��ع ك��اأ���ص 
اأتلتيكو  يد  على  االإ�سباين  ال�سوبر 
املدير  �سيتني،  ليخلفه  م��دري��د، 

الفني ال�سابق لريال بيتي�ص.
ووفقا ل�سحيفة "موندو ديبورتيفو" 
يف  العقد  على  وق��ع  �سيتني،  ف���اإن 
ظهر  والن�سف  والواحدة  ال�ساعة 
ب��اإح��دى قاعات  ال��ث��الث��اء،  ام�����ص 
ب�30  ذل��ك  وبعد  ن��و،  كامب  ملعب 
دقيقة �سيبداأ املدرب جل�سة ت�سوير 

فوق اأر�سية امللعب.

ليظهر بعدها  املدرب اجلديد اأمام 
موؤمتر  خالل  من  االإع��الم،  و�سائل 

�سحفي.
اأتلتيكو  �سد  اخل�����س��ارة  وت�سببت 
بن�سف   )2-3( بنتيجة  م��دري��د 
االإ�سباين،  ال�سوبر  ك��اأ���ص  نهائي 

البار�سا  اإدارة  ث��ق��ة  اه��ت��زاز  يف 
غ�سب  اأث���ارت  كما  ف��ال��ف��ريدي،  يف 
له  تغفر  مل  التي  البار�سا  جماهري 
حتى االآن توديع دوري االأبطال يف 
اآخر ن�سختني اأمام روما وليفربول. 

ينتقم  ب�رتوميو 
ــ�يف ــس ــ� مــــن ت

كلوب: 
يف  "انفع�يل 
امللعب ي�سبب 
غ�سب جنوم 

الريدز"
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حمالت لبيع املالب�ص الرجالية 
وجدت �سالتها يف ذكور يرك�سون 
باملو�سة  ي�سمى  ما  خلف  بلهفة 
التي ي�سدرها الغرب، مو�سة مل 
لبا�ص  طريقة  بــني  تفرق  تعد 
الرجل واملراأة واأخلطت املوازين 
بالتقدم  ي�سمى  مــا  �سعار  حتــت 
ال�سباب  فاأ�سبح  والــعــ�ــســرنــة، 
يرتدون مالب�ص �سبيهة اإىل حد 
ترتديها  التي  باملالب�ص  بعيد 
اأو  الت�سميم  يف  �ــســواء  الن�ساء 
التي  املــبــهــرجــة  االأقــمــ�ــســة  يف 
"ال�ساتان  غرار  على  منها  ت�سنع 
واحلرير  وال�سيفون  والفولور 
والدانتال"، ناهيك عن االأقم�سة 
املطرزة بخرزات واأحجار براقة 
باتت  لــالنــتــبــاه، حــيــث  الفــتــة 
لل�سباب  توفر  ــواق  اال�ــس معظم 
هذا النوع من املالب�ص التي القت 

رواجا كبريا و�سط هذه الفئة.
علماء  �سنف  ذاتــه،  ال�سياق  يف 
الــعــامل ظاهرة  االجــتــمــاع عــرب 
للمالب�ص  الــــرجــــال  ارتـــــــداء 
الطبيعة  عن  بال�سذوذ  االأنثوية 
عالنية  اأو  �سرا  ذلك  كان  �سواء 
نف�سية  تـــداعـــيـــات  ــب  ــب ــس ــ� ب
وتاأثريات اجتماعية وانعكا�سات 

ارتـــداء  يبقى  حــيــث  تــربــويــة، 
اإىل  م�سابهة  الأزيـــــاء  ــل  ــرج ال
الن�ساء،  ملالب�ص  جدا  بعيد  حد 
خا�سة  املجتمع  يتقبلها  ال  اآفــة 
واملجتمع  العربية  املجتمعات 
اخل�سو�ص  وجه  على  اجلزائري 
اأبـــرز  مــن  واحــــدا  ي�سكل  كــونــه 
املحافظة  اال�سالمية  املجتمعات 
التي ال تزال ت�سع القيم ومبادئ 

الدين فوق كل اعتبار.
اأخــرى، ميز خمت�سون  من جهة 

ـــني �ــســنــفــني من  ــانــيــون ب نــفــ�ــس
الرتداء  مييلون  الذين  الرجال 
طريقة  مــن  م�ستوحاة  مالب�ص 
يعترب  حــني  ففي  املــــراأة،  لبا�ص 
جمرد  الــظــاهــرة  هــذه  البع�ص 
مالب�ص  الرتـــداء  عابر  ان�سياق 
طائ�ص  �سباب  طرف  من  اأنثوية 
غري متزن، يتجه حمللون اآخرون 
من  الــنــوع  هــذا  مثل  اإدراج  اإىل 
ال�سراعات  ــار  اإط يف  ال�سلوكات 
النف�سية التي يعاين منها الكثري 

تعر�سوا  الــذيــن  الــ�ــســبــاب  ــن  م
ب�سبب  ـــاغ  دم غ�سيل  ي�سبه  ــا  مل
خلف  االنــ�ــســيــاق  يف  انغما�سهم 
ثقافة �ساذة وفرتها لهم ال�سبكة 

العنكبوتية.
اأن  اأيـــ�ـــســـا،  ــــارة  اال�ــــس جتــــدر 
ظاهرة ارتداء املالب�ص ال�سبيهة 
ــة عن  ــف ــل ــت بــالــنــ�ــســائــيــة خم
اأن  غري  وم�سمونا،  �سكال  ال�سذوذ 
املجتمع  يف  ال�سلبية  انعكا�ساتها 
ففي  للعيان،  وظاهرة  موجودة 
املا�سي القريب فقط كان الرجل 
بذكورته  يفتخر  عـــام  ب�سكل 
مالحمه  وقـــ�ـــســـاوة  ورجـــولـــتـــه 
ومظهره اخلارجي، غري اأن معظم 
ي�سبهون  اأ�سبحوا  حاليا  الرجال 
ال  وا�سبحوا  بالن�ساء  اأنف�سهم 
باالختالف  اإال  عنهم  يختلفون 
يعمدون  حــيــث  ــوجــي،  ــول ــي ــب ال
ق�سات  ذات  مالب�ص  انتقاء  اإىل 
اأنثوية  واألــوان  وغريبة  �سيقة 
اأجــزاء  تظهر  �سفافة  واأقم�سة 
من اأج�سامهم حتت غطاء التطور 
والع�سرنة، وهذا ما ال يتقبله ال 

املجتمع وال الدين.
االأئمة  من  الكثري  واأجمع  هذا 
اال�سالمية  ال�سريعة  موقف  اأن 
ــلــوكــات  ـــن هــــذه الــ�ــس ـــح م ـــس وا�
املجتمعات  جتتاح  التي  ال�سائنة 
ال�سريعة  اأن  حــيــث  الــعــربــيــة، 
حر�ست على متييز كل جن�ص عن 
االآخر، فال يجوز للرجال ارتداء 
ال  كما  بالن�ساء،  خا�سة  مالب�ص 
بالرجال،  الت�سبه  للن�ساء  يجوز 
االعرتا�ص  من  نوع  ذلك  يف  الأن 

على خلق اهلل.

ال�سحة  مــديــريــة  �ــســطــرت 
خمططا  �ــســطــيــف،  بـــواليـــة 
ــا لــلــتــكــفــل بــالــنــ�ــســاء  ــس ــا� خ
النائية  املناطق  يف  احلــوامــل 
ــتــويــة  ــ�ــس خـــــالل الــــفــــرتة ال
اإطــار احلد  يف  وهــذا  احلالية، 
م�ست  التي  الوفيات  عــدد  من 
احلوامل،  الن�ساء  من  العديد 
�سالمة  على  احلفاظ  وبهدف 
ح�سنة،  ظــروف  يف  مواليدهن 
ومي�ص املخطط الن�ساء الالئي 
اجلبلية  املــنــاطــق  يف  يقطن 
الــوعــرة،  الــتــ�ــســاريــ�ــص  ذات 
مواليدهن  و�سع  بهدف  وهــذا 
ـــروف مــالئــمــة وتــفــادي  يف ظ
اإثر  االأمــهــات  وفيات  ت�سجيل 
اأثناء  خا�سة  الطرقات  غلق 
�سوء االأحوال اجلوية الناجم 
واالأمطار  الثلوج  ت�ساقط  عن 

الغزيرة .  
ال�سحة  مديرية  قامت  كما 
الدوائر  روؤ�ساء  كل  مبرا�سلة 

على  التدخل  ب�سرورة  املعنية 
بهذا  املعنية  البلديات  م�ستوى 
الن�ساء  ــاء  الإحــ�ــس املــخــطــط 
يف  يتواجدن  الالئي  احلوامل 
من  ـــذي  وال النائية  املــنــاطــق 
تاريخ  يــ�ــســادف  اأن  املحتمل 
الثلوج  ت�ساقط  فرتة  والدتهن 
فيها  تــغــلــق  ــتــي  ال ـــار  ـــط واالأم
الطرقات املوؤدية للم�ست�سفيات 
من  القريبة  الــوالدة  وم�سالح 

مقــر �سكناتهن.
وبداأ املخطط اخلا�ص بالتكفل 
املناطق  يف  احلوامل  بالن�ساء 
نوفمرب  �ــســهــر  مــنــذ  الــنــائــيــة 
غاية  اإىل  وي�ستمر  املــا�ــســي 
القادم،  مار�ص  �سهر  من   30
باحلوامل  التكفل  يتم  حيث 
ــم  ــوائ ــن وفــــق ق ــه املـــ�ـــســـرح ب
م�سبقا  وا�ستقبالهن  ا�سمية 
ال�سحية  امل�سالح  ــرف  ط مــن 
االأقـــرب  بالتوليد  املخت�سة 
اأي  عقب  وذلك  �سكناهن،  ملقر 

االأحوال  ل�سوء  اإعالن حمتمل 
اجلوية عرب الن�سرات اجلوية 
حتويل  يتم  حيث  اخلــا�ــســة، 
للن�ساء  االإ�ــســمــيــة  الــقــوائــم 
املوؤ�س�سات  ملــــدراء  احلــوامــل 
اجلوارية  لل�سحة  العمومية 
العمومية  املــوؤ�ــســ�ــســات  وكـــذا 
وخالل  املعنية،  اال�ست�سفائية 
ـــن 20  ـــة م ـــربجم ـــرتة امل ـــف ال
نوفمرب اإىل غاية 31 دي�سمرب، 
حالة   161 ــتــقــبــال  ا�ــس مت 
و7  والدة،  حالة   141 منها 
اإجها�ص  حاالت   8 ــالءات،  اإج
حمل  حــاالت   04 ت�سجيل  مع 
ذو خطورة، وكذا حالتي خطر 
اإح�ساء  ومت  مــبــكــرة،  والدة 
البلديات املعنية بهذا املخطط 
بلدية،   17 عددها  بلغ  والتي 
حيث اأن كل بلدية تنتمي اإىل 
لل�سحة  العمومية  املوؤ�س�سة 

اجلوارية االأقرب اإليها. 

مكافحة  مبــركــز  اأمـــ�ـــص،  اأول  انــطــلــقــت 
ـــــام  الـــ�ـــســـرطـــان بـــواليـــة بـــاتـــنـــة، االأي
مر�سى  ل�سالح  بالدم  للتربع  التح�سي�سية 
ال�سرطان مببادرة من الفرع النقابي لعمال 
من   16 غاية  اإىل  ت�ستمر  والــتــي  املــركــز 
اأحياها  "ومن  �سعار  حتت  اجلــاري  ال�سهر 

فكاأمنا اأحيى النا�ص جميعا".
على  العمل  مبثابة  املبادرة  وتعترب  هذا 
�سيما  املركز  ملر�سى  ــدم  ال اأكيا�ص  توفري 
وافدين  يوميا  ي�ستقبل  االأخــري  هــذا  واأن 
من  يزيد  مما  الوطن  واليــات  خمتلف  من 
كما  احلــيــويــة،  املـــادة  لــهــذه  احتياجاته 
من  العديد  تنظيم  على  يعمل  املركز  اأن 
والتقرب  بالدم  بالتربع  اخلا�سة  القوافل 
من املواطنني يف خمتلف االأماكن بالوالية، 

�سيح�سى  بــالــدم  املــتــربع  اأن  على  ناهيك 
مر�ص  باأي  م�سابا  كان  اإن  العام  بالك�سف 
من خالل الفح�ص الذي يقوم به االأطباء 
على كل كي�ص دم يتربع به، باالإ�سافة اإىل 
اأن هذه االلتفاتة االن�سانية تعترب مبثابة 
لذا  للمتربع،  الدموية  للدورة  التجديد 
بالدم  بالتربع  واملخت�سون  االأطباء  ين�سح 
الكبرية  للفوائد  نظرا  الأخــرى  فــرتة  من 
كل  اأثــنــاء  املتربع  ج�سم  على  تعود  التي 

عملية. 
اال�ست�سفائية  امل�سالح  اأكــدت  وقــد  هــذا   
ال�سرطان  ملــكــافــحــة  اجلـــهـــوي  ــز  ــرك ــامل ب
النقابي  ــفــرع  ال اأن  نيوز"  لـ"االأورا�ص 
ال�سرطان  مكافحة  مركز  مــع  بالتن�سيق 
والب�سرية  املادية  االإمكانات  جميع  وفروا 

ال�ستقبال املتربعني، كما اأن العملية ي�سرف 
يف  املبادرة  لتكون  وخمت�سون  اأطباء  عليها 
اأجواء ح�سنة عمال على توفري اأكرب كمية 
من الدم لفائدة املر�سى واملقيمني باملركز، 
اأنــواع  جلميع  بحاجة  املر�سى  واأن  �سيما 
اأثناء  خا�سة  مرة  كل  يف  الدموية  الزمر 
م�سيفة  الكميائي،  العالج  وجل�سات  العالج 
اإىل  املركز يعمد دائما  اأن  ال�ساأن ذاته،  يف 
احتياج  مفادها  عاجلة  ــات  اإعــالن و�سع 
املري�ص للدم ب�سبب النق�ص الكبري يف هذه 
اأي�سا  موؤكدة  لها،  املتزايد  والطلب  املــادة 
نوعها  من  االأوىل  لي�ست  املبادرة  هذه  اأن 
العديد  برجمة  اإىل  املــركــز  يعمد  حيث 
الدم  لتوفري  التح�سي�سية  ــبــادرات  امل مــن 

للمر�سى خالل ال�سنة اجلارية.

كانت  كما  ــال،  احل عن  معربة  ب�سكلها،  اأ�سيلة 
اآنذاك و�سيلة تهادي بني االأهل واالحبة، حيث 
زمن  منذ  الن�سوة  مع  ق�س�ص  للحنبل  اأن  يــروى 
التي  الفنية  االألــواح  عن  نابت  والتي  االأجــداد، 
يف  والقلم  القرطا�ص  وعن  الر�سامون  فيها  يهيم 
عما  تعرب  كانت  االأورا�سية  فالفتاة  ال�سعر،  فن 
ن�سجها  عرب  ومكنونات  اأحا�سي�ص  من  يختلجها 
الهند�سية  االأ�سكال  يف  هــذا  ويتمثل  للزربية، 
"خالتي علجية"  التي تر�سم عليها، حيث اأفادت 
االورا�سية  الفتاة  اأن  املو�سوع،  هذا  بخ�سو�ص 
وا�ستحت  ــزواج  ال يف  رغبت  اإن  كانت  القدم،  يف 
�سكل  اأول  ال�سعور بر�سم  اأهلها تعرب عن ذلك  من 
ودواخلها،  ذاتــهــا  يعك�ص  زربيتها  يف  جت�سده 
فاأ�سالة الفرا�ص التقليدي يعك�ص حياء وح�سمة 
هذا  ي�ستعملون  كانوا  والذين  اأهلها،  مع  البنت 
بالعامية  "الدرقة"  من  "الدراقة"  يف  االأخــري 
ــيــة، اأي  ــعــرب ــة والــتــخــفــي بــالــلــغــة ال ــي ــف واخل
ي�ستعملونه يف الف�سل بني الن�ساء والرجال داخل 

املنزل الواحد ويف اخليم كرمز لل�سهامة، م�سرية 
اإىل اأن الزربية ال�ساوية كانت وال زالت الفرا�ص 
والغطاء وزينة البيت وفخره، ففي نف�ص ال�سياق 
اأ�سافت، اأن الفتاة قدميا، كانت تعتمد "احلنبل" 
عن  فيه  لتعرب  حمبوبها  بــني  ات�سال  كو�سيلة 
طريق االأ�سكال الهند�سية عن حبها ومدى تعلقها 
فطريقة  اأهلها  عن  بعيدا  تتزوج  عندما  اأما  به، 
االت�سال بني االأهل هي الفرا�ص التقليدي، حيث 
خالل  ومن  لهم،  واإر�ساله  بن�سجه  البنت  تقوم 
اأو  �سعادة  مدى  يفهمون  احلنبل  �سيميولوجية 

حزن الفتاة يف بيت الزوج.
الكبرية  واملـــعـــاين  ــة  ــزي ــرم ال اإىل  وبــالــنــظــر 
والدالالت التي يتميز بها هذا النوع من االأفر�سة 
التقليدية، يدعو الع�سرات من املهتمني بالرتاث، 
ب�سرورة احلفاظ عليه وعدم التخلي عن املوروث 
الثقايف الذي يعرب على اأ�سالة املجتمع االأورا�سي 

عامة وال�ساوي خا�سة.                      

جدول املنــــــــ�وبة لل�سي�دلة بولية ب�تنة ل�سهر جــــ�نفي 2020

الأربعاء 12  كوبر  2969/ 23 اأكتوبر 2019 املوافق لـ 24 �صفر 161441

راأ�ص العيونبيطامجزار�سريانةعني جا�سرواد املاءمنعةوادي الطاقةاإي�سمولال�سمرةاملعذرتيمقادتازولتالبلدية

االأ�سبوع من 01/09/ 2020 
اإىل 2020/01/15

قرزة �سورية
033327036

ملباركية خالد
033211834

عمري ليلى
033268227

بن حركات ليلىحجيج جميلةمباركي فاطمةقاقي ا�سماعيل�سعبي الميةخمتا�ص �سكينةخادم وردة
033265846

جدان رابح
033899810

حمادي ح�سام الدين
033898236

�سواملية كمال

قيقبةق�سباتاأوالد �سي �سليمان �سفيانزانة البي�ساءاأوالد �سالمتاخلمتبوزينةثنية العابدتكوتعني ياقوتاأوالد فا�سلالبلدية

االأ�سبوع من 01/09/ 2020 
اإىل 2020/01/15

اأبركان وفاء
033323439

بلولة ح�سينة
033985395

حممدي عبد املومن
033340009

دغدغ الميةمدور �سهام
033208174

ملقار�ص دالل 
033334123

رجيمي �سعيدبلغوار ريحانة
033876253

بعزي هيبةبن يو�سف وفاءروبعي �سربينة
033366180

بورا�ص رحمة

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

الأربعاء  04  ينار 2970/ 15  جانفي 2020 املوافق لـ 19 جمادى الأوىل 151441

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

جمتمع

�خليط  وكذ�  و�ملق�س  و�لقرد��س  �خلاللة،  �لنغادة،  �ل�صد�ية،  عن  �الأور��س  ن�صاء  تتكلم  عندما 
"باحلنبل"،  و�ل�صوف، فاعلم �أنهن يح�صرن �أدو�ت ولو�زم ن�صج �لزربية �لتقليدية �أو ما تعرف 

و�لتي تعترب من �الأفر�صة و�ملعاين �ل�صاربة يف عمق تاريخ �ل�صاوية �أو �الأور��س.

مل تعد �ملالب�س �لن�صوية  حكر� على �الإناث فقط و�إمنا �أ�صبحت مو�صة يقتنيها �لعديد من �ل�صباب يف �لوالية، فمن �لفيزو و�لبناطيل 
�ل�صباب  ليز�حم  �لرب�قة،  باخلرز�ت  �مل�صكوكة  �لن�صائية  �ليد  وحقائب  و�ملبهرجة،  �لز�هية  �الألو�ن  ذ�ت  �لقم�صان  �إىل  �ل�صيقة، 
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ورغم اأن معظم اأ�سدقائها التقوا �سركاء 
اإن  اأنها تقول  اإال  االإنرتنت،  حياتهم عرب 
بخيبة  اأ�سابتها  طاملا  املــواعــدة  مواقع 
اإىل  اأحيانا  املطاف  بها  وانتهى  االأمـــل، 

حذف التطبيقات ل�سهرين.
غري  من  الكثري  على  غريبا  لي�ص  وهــذا 
من  اأكــرثهــم  ا�ستكى  الــذيــن  املــتــزوجــني، 
على  منا�سبني  حياة  �سركاء  وجود  عدم 
امل�سِللة  املعلومات  مــن  اأو  املــواقــع  هــذه 
املخاوف  اأو  امل�ستخدمني،  �سفحات  على 
االأمنية والتعليقات العن�سرية واملحتوى 

غري الالئق.
بع�ص  املواقع  هذه  على  اأي�سا  وانت�سرت 
مثل  اجلــديــدة،  الرقمية  ال�سلوكيات 
فجاأة  ال�سخ�ص  يختفي  حيث  االختفاء، 
باإن�ساء  الهوية  و�سرقة  اعــتــذار،  دون 
وا�ستدراج  االإنرتنت،  عرب  مزيف  ح�ساب 
وخداعهن  جــاذبــيــة  ــــل  االأق الــفــتــيــات 
على  ال�سخ�ص  ومراقبة  زائفة،  مبواعيد 
�سفحته باإعادة ن�سر تغريداته والتعليق 
على من�سوراته باقت�ساب مع االمتناع عن 

الرد على ر�سائله.
اأن  اإىل  واإحــ�ــســاءات  تقارير  ــارت  ــس واأ�
عاما   35 �سن  حتت  البالغني  ن�سف  نحو 
املتحدة  ــات  ــوالي ال يف  يعي�سون  الــذيــن 
اأ�سكال  اأحد  ا�ستخدموا  املتحدة  واململكة 
�سوق  حــجــم  واأن  الــرقــمــيــة،  املـــواعـــدة 
مليارات  بلغ  املواعدة  تطبيقات  خدمات 
يف   11 بن�سبة  منــوا  وحقق  الـــدوالرات، 

املئة يف اأمريكا ال�سمالية.
لكن ا�ستطالعا للراأي اأجري عام 2018، 
من  الربيطانيني  ال�سباب  اأن  اإىل  خل�ص 
�سن 16 اإىل 34 عاما يرون اأن تطبيقات 
املواعدة هي اخليار االأقل تف�سيال الإقامة 

عالقة عاطفية.
عيوب  على  ال�سوء  ــات  ــس درا� و�سلطت 
درا�سة  خل�ست  اإذ  الرقمية،  املــواعــدة 
االجتماعية  العالقات  دورية  يف  ن�سرت 
وال�سخ�سية اإىل اأن االإفراط يف ا�ستخدام 

هذه التطبيقات يزيد م�ساعر الوحدة.
ويــقــول �ــســكــوت هــــاريف، حمـــرر جملة 
املتخ�س�سة  اإن�سايت�ص"  ديتينغ  "غلوبال 
اإن  الرقمية،  املواعدة  مواقع  اأخبار  يف 
ــرب هذه  ــاة ع ــي ــن �ــســريــك احل الــبــحــث ع
من  الكثري  يتطلب  الرقمية  التطبيقات 
واالإحباط.  ال�سيق  يثري  وقد  اخلطوات، 
املجال  يف  العاملني  على  خافيا  يعد  ومل 
وبامبل  تندر  مثل  تطبيقات  �سعبية  اأن 
وا�سع  جدل  واأثري  االنخفا�ص.  يف  اآخذة 
منذ بداية 2019، عن م�ساوئ تطبيقات 

املواعدة ومدى جدواها.
كاميل  املــــواعــــدة  مـــدربـــة  ونــ�ــســرت 
التخل�ص  يف  للم�ساعدة  كتابا  فريجينيا 
املذيعة  وذكرت  املواعدة.  تطبيقات  من 
امتنعت  اأنــهــا  غــري  فرييتي  الربيطانية 
ــة  ــام ــن ممــار�ــســة اجلــنــ�ــص واإق متــامــا ع
�سنوات  ثماين  بعد  الغرامية  العالقات 
من املحاوالت الفا�سلة للعثور على �سريك 
وتوقعت  االإنرتنت.  عرب  املنا�سب  احلياة 
موؤ�س�سة "اإمياركرت" تراجع االإقبال على 

من�سات املواعدة الرقمية.
�سريك  عــن  انف�سالها  مــن  �سهور  وبعد 
ــاك،  ــارام ــس ــت كــامــيــال � ــه حــيــاتــهــا، اجت
يف  تعي�ص  الــتــي  الثالثينية  الطبيبة 
العا�سمة البولندية وار�سو، اإىل تطبيقات 
"تندر" يوميا  ت�ستخدم  وكانت  املواعدة، 
وتبحث يف �سفحات امل�ستخدمني وتتبادل 
الر�سائل مع �سركاء احلياة املحتملني كل 
�سباح. لكن بعد �ستة اأ�سهر الحظت تاأثري 

هذه املواقع على �سحتها النف�سية.
كانت  التطبيقات  هذه  اأن  البع�ص  ويرى 
تهدر وقتهم ومتنعهم من ممار�سة اأن�سطة 
ال�سحفي  بــــريار،  لــيــو  ــقــول  وي ــــرى.  اأخ
اإن  عاما،   28 العمر  من  البالغ  الفرن�سي 
عن  يختلفن  الواقع  على  الفتيات  معظم 
�سفحاتهن،  على  ي�سعنها  التي  ال�سور 

وكثريا ما يكون احلديث معهن ممال.
وتقول ليندا جون�سون، البالغة من العمر 
اإنها ا�ستخدمت  27 عاما من ا�ستوكهومل، 
خالله  مــن  واأقـــامـــت  لــعــامــني  التطبيق 
اأ�سهر.  ت�سعة  ا�ستمرت  ــدة  واح عالقة 
وت�سيف اأن الكثري من اأ�سدقائها يحذفون 
تطبيقات املواعدة ويبحثن يف املقابل عن 

�سريك احلياة بالطرق التقليدية.

ـــو �ساب  ــي، وه ــت ــزي ــران ـــات ف م ويـــقـــول 
ثالثيني من ميالنو، اإنه كره فكرة تلميع 
عبارات  ا�ــســتــخــدام  وحمــــاوالت  ـــذات  ال
على  امل�ستخدمني  جلــذب  وقوية  بليغة 
هذه املواقع وقرر اأال ي�ستخدمها. ويقول 
اأو يف  اإنه التقى بع�ص الن�ساء يف حفالت 

منتديات وخا�ص معهن نقا�سات مثمرة.
لكن هل ال تزال ثمة فر�ص للعثور على 
�سركاء احلياة خارج العامل الرقمي، وال 
الذكية  الهواتف  انت�سار  ظــل  يف  �سيما 
الغرباء؟  مع  التقليدي  التفاعل  وتراجع 
الوقت  يف  ال�سباب  معظم  ي�ستطيع  وهل 
اأمام  ما  ب�سخ�ص  اإعجابهم  اإبداء  الراهن 

املالأ؟
ا�ست�ساري  وهو  الندكوي�ست،  مات  يقول 
غري  من  الكثري  اإن  نيويورك،  يف  عالقات 
مع  التوا�سل  على  ــادوا  اعــت املرتبطني 
اإىل حد  االإنرتنت  املحتملني عرب  �سركاء 
اإقامة  فر�ص  يتجاهلون  اأ�سبحوا  اأنهم 

عالقات عاطفية خارج االإنرتنت.
يخرجون  اأ�سبحوا  ال�سباب  اإن  ويقول 
لــلــرتفــيــه فقط  ويــــرتــــادون احلـــفـــالت 
عالقات  اإقــامــة  بالهم  على  يخطر  وال 
عاطفية من خاللها. ولن يلفت نظرهم يف 
هذه االأماكن اأي �سخ�ص منا�سب لهم حتى 

لو تبادلوا معه اأطراف احلديث.
من  دور،  مــاديــلــني  �سينغلتون  وتــقــول 
عرب  املـــواعـــدة  تطبيقات  اإن  مــلــبــورن، 
خجال  اأكـــرث  ال�سباب  جعلت  ــت  ــرتن االإن

عند مقابلة اأ�سخا�ص وجها لوجه، الأنهم 
م�ساعرهم  عن  يف�سحوا  اأن  من  يخ�سون 

لالآخرين ثم تقابل بالرف�ص على املالأ.
مع  املواعدة  تطبيقات  انت�سار  وتزامن 
التي كان  املنا�سبات االجتماعية  تراجع 
�سركاء  عن  للبحث  فيها  يلتقون  النا�ص 
)اأنا  حملة  اأعقاب  ويف  حمتملني،  حياة 
العمل،  اأماكن  يف  التحر�ص  �سد  اأي�سا( 
اإقامة  على  ت�سجع  العمل  بيئات  تعد  مل 
واأ�سارت  الزمالء.  بني  عاطفية  عالقات 
العالقات  عــدد  انخفا�ص  اإىل  درا�ــســات 
بالعقد  مقارنة  الزمالء  بني  العاطفية 
العاملون يتقبلون فكرة  املا�سي، ومل يعد 
زمالئهم.  بني  عاطفية  عالقات  وجــود 
ا�ستخدام  رف�ص  اإن  الندكوي�ست  ويــرى 
العثور  فر�ص  يقلل  املــواعــدة  تطبيقات 
عــلــى �ــســريــك احلــيــاة املــنــا�ــســب، الأنــهــا 
للعثور  �سيوعا  االأكرث  الطريقة  اأ�سبحت 

على �سريك احلياة.
املن�سات  هــذه  اإن  الندكوي�ست  ويــقــول 
البداية  منذ  منها  الغر�ص  كان  الرقمية 
�سعوبة  يجدون  الذين  النا�ص  م�ساعدة 
املنا�سبني.  احلياة  �سركاء  على  العثور  يف 
اأو  املــنــ�ــســات  هـــذه  قــبــول  يعك�ص  وقـــد 
االإكثار  اأو  عليها  اللوم  اإلقاء  اأو  رف�سها 
االآراء  اخــتــالف  مــدى  ا�ستخدامها،  مــن 
ب�سبب  رمبــا  العاطفية،  العالقات  حــول 
اخليانة  من  اخلوف  اأو  عاطفية  �سدمات 
الهوية  ب�سبب  النف�سية  ال�سراعات  اأو 
اأو  اأو االرتباط ب�سخ�ص واحد  اجلن�سية 

الثقة بالنف�ص.
م�ستخدمي  لــونــدكــويــ�ــســت  ويــنــ�ــســح 
طابع  ــفــاء  بــاإ�ــس ـــدة  ـــواع امل تــطــبــيــقــات 
عن  التطبيقات،  ــذه  ه على  اجتماعي 
اأ�سدقاء  مــع  ــار  ــك االأف م�ساركة  طــريــق 
اإن  ويقول  املواعدة،  اأماكن  حول  اآخرين 
والف�سل،  للياأ�ص  الطريق  اأول  هي  العزلة 
هذه  على  جناحك  فر�ص  اأن  اإىل  م�سريا 
مع  تــتــفــاعــل  مل  اإن  تــقــل  الــتــطــبــيــقــات 

امل�ستخدمني ب�سكل يومي.

مدربة  وهــي  هوفمان،  دامــونــا  وتن�سح 
بتخ�سي�ص  اأجنلي�ص،  لو�ص  يف  مــواعــدة 
نحو خم�ص �ساعات اأ�سبوعيا للتحدث اإىل 
�سركاء احلياة املحتملني اأو مقابلة النا�ص 
ــة  ـــاأن تــكــون على دراي وجــهــا لــوجــه، وب
عنه،  تبحث  الذي  ال�سخ�ص  مبوا�سفات 
التي  املنا�سبة  االأمــاكــن  عن  تبحث  واأن 
ترغب  الذي  ال�سخ�ص  مفاحتة  لك  تتيح 

يف مواعدته مبا�سرة.
ي�سغل  �سخ�ص  عــن  تبحث  كنت  واإذا 
وظيفة مرموقة، تن�سح هوفمان بالذهاب 
اإىل ال�سركات والتحدث اإىل املوظفني يف 
عن  تبحث  كنت  واإذا  الكبرية،  ال�سركات 
بالذهاب  فتن�سح  للخري،  حمب  �سخ�ص 
فيها  يوجد  التي  اخلريية  احلفالت  اإىل 

عادة االأ�سخا�ص اخلرّيون.
و�سركات  املـــواعـــدة  ــو  ــدرب م ويــحــظــى 
ب�سعبية  احلــيــاة  �سركاء  بــني  التوفيق 
ــرية بـــني االأثــــريــــاء يف بــعــ�ــص مــدن  ــب ك

الواليات املتحدة.
ويقول �سكوت هاريف اإن مواقع وتطبيقات 
املواعدة تعتمد كليا على مقاطع الفيديو 
تطبيق  ويت�سمن  اال�سطناعي.  والذكاء 
يف  في�سبوك  د�سنته  ـــذي  ال املـــواعـــدة 
اأخـــرى،  دولـــة  و20  املتحدة  ــات  ــوالي ال
الفيديو  ومقاطع  ال�سور  م�ساركة  خيار 
واإن�ستغرام  في�سبوك  على  �سفحاتهم  من 
على  املحتملون  احلــيــاة  �سركاء  لــرياهــا 

تطبيق املواعدة.
تد�سن  الــتــي  ال�سركات  االآن  وتخترب 
املحادثات  مــزايــا  ــدة  ــواع امل تطبيقات 
بني  التوافق  على  تاأثريها  ومدى  املرئية 
املحادثات  هذه  كانت  اإذا  وما  ال�سخ�سني، 
مقابلة  عن  �ستغنيهم  الق�سرية  املرئية 

�سريك احلياة املحتمل وجها لوجه.
ويــ�ــســري اخلــــرباء واملــحــلــلــون يف جمال 
على  االإقبال  زيــادة  اإىل  اأي�سا  املواعدة 
عرب  مواعدة  �سركات  تنظمها  فعاليات 
االإنرتنت اأو �سركات نا�سئة ت�ستغل اجلدل 
الدائر حول حتديات املواعدة يف الع�سر 
الرقمي، مثل �سركة "ريليت" التي تنظم 

حفالت لغري املتزوجني.
الطرق  ــذه  ه تــاأثــري  يت�سح  مل  وبينما 
اجلـــديـــدة لــلــمــواعــدة بــعــد، فــــاإن مات 
ــات يف  ــالق لــونــدكــويــ�ــســت، ا�ــســتــ�ــســاري ع
للق�ساء  حماوالت  باأي  يرحب  نيويورك، 
التي  املزعجة  الرقمية  ال�سلوكيات  على 
املواعدة  تطبيقات  يف  معتادة  اأ�سبحت 

احلديثة، مثل غياب ال�سفافية.
ويرى اأن تنظيم حفالت لغري املرتبطني 
ت�سهم يف تقليل رتابة عمليات البحث عن 
فر�سا  وتخلق  جديدة  عاطفية  عالقات 

جديدة للتفاعل احلقيقي بني النا�ص.
لهذا  ما�سة  حاجة  يف  العامل  اإن  ويقول 
يف  النا�ص  بــني  احلقيقي  التفــــــــاعل 
جمال  يف  ولـــــي�ص  املجـــــاالت  جميع 

املواعدة فح�سب.
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املن�سات الرقمية كان الغر�ش منها منذ البداية م�ساعدة النا�ش الذين 
يجدون �سعوبة يف العثور على �سركاء احلياة املنا�سبني. وقد يعك�ش قبول 

هذه املن�سات اأو رف�سها اأو اإلقاء اللوم عليها اأو الإكثار من ا�ستخدامها

�سلطت درا�سات ال�سوء على 
عيوب املواعدة الرقمية، 

اإذ خل�ست درا�سة ن�سرت يف 
دورية العالقات الجتماعية 
وال�سخ�سية اإىل اأن الإفراط 
يف ا�ستخدام هذه التطبيقات 

يزيد م�ساعر الوحدة

تطبيق�ت املواعدة.. هل توفر �سرك�ء من��سبني 
اأم تزيد �سعورك ب�لوحدة؟

�لعامل يف حاجة ما�شة لهذ� �لتفاعل �حلقيقي بني �لنا�ض يف جميع �ملجاالت

�أكرث �لطرق �صيوعا للعثور على �صركاء  �أ�صبحت تطبيقات �ملو�عدة و�ملن�صات �لرقمية 
�حلياة، �إذ �أ�صارت �إح�صاء�ت �إىل �أن تطبيق "تندر" �صاهم يف �لتوفيق بني �ملاليني من 
�لر�غبني يف �إقامة عالقات �صد�قة، ومهد �لطريق للزو�ج و�الإجناب. غري �أن هذه �لتطبيقات 
و�ملو�قع فقدت جاذبيتها موؤخر� يف نظر �لكثريين �لذين �أخفقو� يف �لعثور على �صركاء 

�إنها  �لثالثينية من ملبورن،  �لكاتبة  �ملنا�صبني من خاللها. وتقول مادلني دور،  �حلياة 
�أ�صدقاء ال غري. و��صتخدمت مادلني  �أ�صبحو� فيما بعد  �لذين  �لرجال  �لكثري من  �لتقت 
تطبيقات تندر وبامبل و�أوكيوبيد على مدى خم�س �صنو�ت، وت�صف �للقاء�ت باأنها كانت 

ترت�وح ما بني م�صاهد من �مل�صل�صالت �لرومان�صية �ل�صاخرة وكو�رث حقيقية.



طريقة 
تنظيف الب�شرة 
من الروؤو�س 

ال�شوداء
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�سبب ظهور
 البوا�سري اأثناء احلمل

تظهر البوا�سري بعد الوالدة ب�سهر تقريبًا.
يف غالبية الن�ساء ت�سفى البوا�سري من تلقاء 

نف�سها.
اجلراحي  التدخل  يكون  قليلة  ح��االت  يف 

�سروريَا.
 

ما هي البوا�سري؟
ه��ي ع��ب��ارة ع��ن ح���دوث ان��ت��ف��اخ وت����ورم يف 
املنطقة الواقعة بني امل�ستقيم وفتحة ال�سرج، 
تلك  يف  االأوردة  تتدىل  اأن  يحدث  وبالتايل 
االإخ��راج  عملية  خ��الل  ال�سرج  من  املنطقة 
ال�سديد،  االأمل  م�سببة  حدوثها  دون  من  اأو 
احلمل  فرة  من  االأخري  الثلث  يف  تظهر  وهي 
ولذلك تربط الن�ساء بينها وبني الثقل وزيادة 
ال�سغط، ولكن هناك عدة عوامل ت�ساعد على 

ظهورها ومنها:
اأو  اجل��ل��و���ص  عند  ال�����س��رج  فتحة  يف  االأمل 

التربز.
نزول قطرات من الدم.

من  والتخل�ص  ال��ت��ربز  عملية  اإمت���ام  ع��دم 
الف�سالت.

ظهور اإفرازات خماطية على الدوام.
منطقة  يف  واحل��ك��ة  ال��ه��ر���ص  يف  ال��رغ��ب��ة 

ال�سرج.
 

ملاذا تزيد الفر�سة لظهور البوا�سري اأثناء احلمل؟
االأوردة  على  الكبري  بحجمه  الرحم  �سغط 

الفا�سلة بني امل�ستقيم وال�سرج.
زيادة ن�سبة هرمون الربوجي�سرون مما يوؤدي 
اإىل �سعف جدار االأوعية الدموية اخلارجية 
فت�سبح املراأة احلامل مهياأة لالإ�سابة بدوايل 

ال�ساقني والبوا�سري اأو بواحد منهما.

 
كيف ميكن الوقاية من البوا�سري بعد الولدة؟

البعد عن االإم�ساك.
التقليل من تناول اخلبز واملعجنات.

االإكثار من �سرب ال�سوائل واخل�سار الداكنة 
وخ�سو�سًا البقدون�ص واخل�ص.

الدقيق  م��ن  ب���داَل  ال��ن��خ��ال��ة  ت��ن��اول خ��ب��ز 
االأبي�ص.

الأن  بذلك  ال�سعور  مبجرد  احل��م��ام  دخ��ول 
ت��اأخ��ري دخ���ول احل��م��ام ي��ب��ط��يء حركة 

من  الرباز  اإىل جفاف  ويوؤدي  االأمعاء، 
ال��رباز  ي�سبح  وبالتايل  ال�سوائل 

�سلبًا فيوؤذي منطقة ال�سرج عند 
خروجه.

احلامل  امل����راأة  على  يجب 
التي  امل�سي  ريا�سة  ممار�سة 
حت��م��ي��ه��ا م���ن االإم�����س��اك، 

وكذلك ريا�سة احلو�ص والتي ميكن تعلمها من 
طبيبة الن�ساء والوالدة.

وهو  احل��م��ام  يف  �سليمة  بطريقة  اجللو�ص 
رفع  مع  45درجة،  بدرجة  لالأمام  االنحناء 
ال�ساقني على مقعد خ�سبي �سغري مرتفع قلياًل 

مما ي�سهل عملية االإخراج.

الهرمونات  ب�سبب  تنتج  ال�����س��وداء  ال���روؤو����ص 
مادة  هو  )الزهم  الزهم،  مادة  اإنتاج  ت�سبب  التي 
اجللد  خاليا  ت�سّيق  اإّن  الغدد(.  تفرزها  دهنية 
ي�سيق  امل�سام،  ويف  اجللد  على  املراكمة  امليتة 
ب�سكل  الزهم  اإف��راز  ميكن  ال  بحيث  امل�سام  تنّف�ص 
قلياًل،  مفتوًحا  ي��زال  ال  امل�سام  كان  اإذا  طبيعي. 
امليتة  الزائد وخاليا اجللد  الزهم  فاإّن جمموعة 
تتعر�ص لالأوك�سجني، ما يوؤدي اإىل اأك�سدة اخلليط 

ويحوله اإىل اللون االأ�سود.

-    خ��ط��ة خ��ط��وة ب��خ��ط��وة ل��ع��الج ال���روؤو����ص 
ال�سوداء:

للذوبان  قاباًل  خفيًفا  منظًفا  ِا�ستخدمي      •
ونظيفة.  ناعمة  رقيقة  ق�سرة  على  امل���اء  يف 

ا�ستخدمي هذا لتق�سري �سطح اجللد برفق.
•    اختاري منتجات العناية بالب�سرة املوجودة 
كلما  خفيف  �سائل  م�ستح�سر  اأو  ج��ل  �سكل  يف 

ا�ستطعِت.
يحتوي  جيًدا  مق�سًرا  ا�ستخدمي  يوم،  كل      •
 BHA ا  اأي�سً )ُي�سمى  ال�سالي�سيليك  حم�ص  على 

.)
الطني  قناع  با�ستخدام  الزائد  الزهم  •    اأزيلي 

بانتظام على االأجزاء الزيتية من وجِهك.

_  خطوة بخطوة لتنظيف الب�سرة من الروؤو�ص 
ال�سوداء

•    ِاغ�سلي وجهِك مبنظف معتدل قابل للذوبان 
على  يحتوي  م�سحوًقا  ا�ستخدمي  ث��م  امل���اء،  يف 

النياكيناميد ي�ساعد على حت�سني �سكل امل�سام.
على  رطبة  حارة(  دافئة)غري  فوطة  •    �سعي 
الروؤو�ص  اإزال���ة  تريدين  حيث  وج��ه��ِك،  مناطق 
ال�����س��وداء مل���دة ت����راوح ب��ني دق��ي��ق��ت��ني وث��الث 

دقائق.
بالروؤو�ص  اخلا�سة  امللعقة   ِا�ستخدمي      •
دفع  م��ع  برفق  لالأ�سفل  ا�سغطي  ث��م  ال�����س��وداء، 

امللعقة لالأمام.
•    اأزيلي املزيد من الروؤو�ص ال�سوداء عن طريق 
وبالت�ساوي  بلطف،  اإ�سبعِك  فوق  املناديل  و�سع 

ادفعي لالأ�سفل جانب الروؤو�ص ال�سوداء.
مل  اإذا  فقط.  واح��دة  م��رة  بذلك  قومي      •
اإزال��ة  ميكن  ال  اأن��ه  يعني  فهذا  الطريقة،  تنجح 

الروؤو�ص ال�سوداء.
يحتوي  ج��ي��د  مبق�ّسر  ع��الج��ِك  اأك��م��ل��ي      •
منتًجا  و�سعي  ال�سالي�سيليك(،  BHA)حم�ص 

حلماية  ال��ي��وم  خ��الل  ال�سم�ص  اأ�سعة  م��ن  واق��ًي��ا 
ب�سرتِك من االأ�سعة فوق البنف�سجية.

طريقة تنظيف الب�سرة احل�سا�سة يف البيت
وقت  يف  املنتجات  من  الكثري  ت�ستخدمي  •    ال 

واحد.
ب�سرتِك. تفركي  •    ال 

كثرًيا. ب�سرتِك  تغ�سلي  •    ال 
•    ا�ستخدمي فوطة نظيفة يف كل مرة تغ�سلني 

فيها ب�سرتِك.
ال�سم�ص. من  ب�سرتِك  •    ِاحمي 

وجهِك تلم�سي  •    ال 

طريقة تنظيف الب�سرة اجلافة يف البيت

الزيتون  زي��ت  مبنّظف  الب�سرة  ط��ّه��ري      •
لتهدئة الب�سرة اجلافة.

االأفوكادو. قناع  •    �سعي 
ب�سرِتك. لتهدئة  ال�سفان  دقيق  •    ا�ستخدمي 

ع�سل  ق��ن��اع  با�ستخدام  وج��ه��ِك  ق�سّري      •
ال�سوفان حملي ال�سنع.

النوم. قبل  الهند  جوز  زيت  •    �سعي 

ة ال�سم�ص باأن تغمر املنزل يف �ساعات النهار،  تهوية املنزل يف ال�ستاء، هي و�سيلة للوقاية من االأمرا�ص. لذا، يجب ال�سماح الأ�سعَّ
النوافذ  اء غلق  ة روائح كريهة من جرَّ اأيَّ للتخلُّ�ص من  ا  واأي�سً �سليمة،  ة  120 منها، حفاًظا على �سحَّ 30 دقيقة حتَّى  وذلك من 

واالأبواب. علًما اأنَّه ال تقت�سر تهوية املنزل على ف�سل دون اآخر، بل هي �سرورّية يف كّل الف�سول.

طريقة تهوية املنزل يف ال�ستاء
بهذا  القيام  وُي�ستح�سن  اإليه.  ال�سم�ص  ودخول  تهويته  بغية  ا،  يوميًّ  ، االأقلِّ على  �ساعة  لن�سف  واأبوابه  املنزل  نوافذ  • ُتفتح 

االأمر يف �ساعات الظهرية، حني يكون الهواء اأكرث دفًئا.
هواءه. ويجّدد  املنزل،  من  كريهة  روائح  اأية  ُيخرج  ما  النوم،  خالل  مفتوًحا،  النافذة،  من  �سنتيمر  • يدع 

املدفاأة. ت�سغيل  من  الفراغ  بعد  قلياًل،  املنزل  تهوية  ال�سروري  • من 
الداخليَّة  لالأماكن  كافًيا  يكون  ال  قد  واالأب��واب  النوافذ  فتح  اأنَّ  اإىل  االإ�سارة  مع  املغلقة،  االأماكن  يف  مروحة  ت�ستخدم   •
ة بعد ا�ستخدام املاء ال�ساخن يف اال�ستحمام والطهي  ام واملطبخ والطبقات ال�سفلية، بخا�سَّ املغلقة املليئة بالرطوبة، مثل: احلمَّ
ا ُيجّدد الهواء فيه، وُي�ساعد  ل ال�سّفاط يف املطبخ، بحيث تبقى نافذة املطبخ مفتوحة، ممَّ واالأن�سطة التي تولِّد الرطوبة. كما ُي�سغَّ

يف اإخراج اأبخرة الطعام وروائحه.
البحر  ن�سيم  روائح  مثل:  املنع�سة،  الروائح  اأنَّ  العلميَّة  الدرا�سات  من  العديد  اأثبت  فقد  تهويته،  من  جزء  املنزل  تعطري   •
والبابوجن واليان�سون داخل املنزل حُت�ّسن اأمزجة اأفراد االأ�سرة، وتقّلل ال�سعور بالتوتر، وت�ساعد يف النوم الهادئ. كما اأن روائح 

خ�سب ال�سندل واليا�سمني وزهر الربتقال ُمنع�سة، فيما رائحة الالفندر ُتخلِّ�ص من ال�سعور باالإجهاد والتعب.
اأعواد  اأو  بودرة  هيئة  على  االأ�سواق  يف  ويتوافر  العربيَّة،  الدول  يف  التعطري  طرق  واأقدم  اأ�سهر  وهو  البخور،  ُي�ستخدم   •

خ�سب.
ي الهواء. ويف هذا االإطار، هناك اأنواع عدة  ًبا، كما تنقِّ ا حُمبَّ لة يف املنزل �سكاًل جماليًّ ة املف�سَّ ق زراعة النباتات العطريَّ • حُتقِّ

ة التي مُيكن زرعها يف املطبخ اأو غرفة اجللو�ص اأو �سرفة املنزل، مثل: الريحان والنعناع. من االأع�ساب العطريَّ
. جميلة  واأ�سكال  زهيدة  باأ�سعار  االأ�سواق  يف  املعّطرة  ال�سموع  • تنت�سر 

• ثمة طريقة �سهلة لتعطري املنزل، تق�سي باإ�سافة ق�سور الربتقال والليمون اإىل قدر حتتوي على املاء على النار، مع القرنفل 
)اأو القرفة(. ترك املكّونات لب�سع دقائق على النار، ثمَّ ي�سكب اخلليط يف اأوعية �سغرية. وتوّزع هذه االأخرية يف اأرجاء املنزل. 

لة،  كزيت الالفندر مثاًل، اإىل وعاء يف الغرفة. ومن طرق تعطري املنزل، اإ�سافة ب�سع نقاط من اأحد اأنواع الزيوت العطرية املُف�سَّ
• ُي�ساف ب�سع قطرات من الالفندر اإىل عبوة �سغرية ذات بخاخ حتتوي على املاء حتَّى ثالثة اأرباعها. وُي�ستخدم هذا اخلليط 

يف تعطري االأثاث وال�سجاد.

طريقة تهوية املنزل
 يف ال�ست�ء

اأظهرت الدرا�سات اأن البوا�سري ت�سيب احلامل اأثناء احلمل؛ ولكن اأعرا�سها تظهر بو�سوح بعد الولدة وخالل فرتة النفا�س، وتعزو 

معظم الن�ساء احلوامل حدوث البوا�سري اإىل الثقل على منطقة احلو�س مبا فيها املنطقة الأمامية واخللفية.

الدكتور مو�سى �سالح، ا�ست�ساري اجلراحة العامة، ي�سري اإىل اأهم اأ�سباب حدوث البوا�سري عند احلامل وم�ساعفاتها كما يلي:

بوا�سري احلمل بعد الوالدة
طفاًل   160 ب��ني  م��ن  واح���د 

ي��ت��ع��ر���ص ال���س��ط��راب��ات 
وهو  ال��ت��وح��د،  طيف 

م�����ر������ص ي�����س��ع��ب 
ت�����س��خ��ي�����س��ه م��ن 
ق�����ب�����ل خم���ت�������ص 
الر�سع،  االأط��ف��ال 

االأ�سغر  االأطفال  اأو 
من عمر �سنتني...رغم 

زيادة الدرا�سات املخربية 
وال�سريرية عن هذا املر�ص.

لكن هناك عالمات ي�ستدل بها االأهل على 
التوحد،  مبر�ص  الر�سيع  طفلهم  اإ�سابة  احتمال 
يف  معقدة  ا�سطرابات  عن:  عبارة  جمملها  يف  وهي 
وتوا�سل  تفاعل  �سعوبة  يف  الدماغ...تت�سبب  منو 
وتكرار  وحمدودية  املجتمع،  ومع  غريه  مع  الطفل 

خزين االهتمامات واالأن�سطة التي لديه.

 اأهم عالمات االإ�سابة بالتوحد
والديه  اأحد  يحمله  عندما  الر�سيع  ابت�سام  عدم 
اأو �سخ�ص مقرب منه، ال يبت�سم وحده عندما يكون 
اأ�سهر من والدته، مع   6 انق�ساء  يف مزاج جيد بعد 
ندرة تقليد التعابري االجتماعية، بعد 9 اأ�سهر يقلد 

الطفل تعابري واأ�سوات االآخرين. 
توديع  عند  يديه  يهز  ال  بال�سحك،  قيامه  قلة 
االأطفال  بلغة  والتحدث  املناغاة  تاأخري  اأحدهم، 
-لغة التخاطب- الأكرث من عمر ال�سنة، ال ت�سعري 
بالكلمات  ينطق  وال  االنتباه،  بلفت  طفلك  برغبة 

الب�سيطة »حليب، طعام اأو األفاظ اأخرى«.
على  با�سمه  م��ن��ادات��ه  ع��ن��د  اال���س��ت��ج��اب��ة  ع���دم 
ما  -الطفل  مرات  عدة  تكررت  واأن  االإط��الق، 
ا�سمه  يعرف  اأن  يجب  �سهرًا   12  - بني6 
وي�ستجيب له، واالأهل يربطون هذا 
التخاطب  قلة  ال�سمع،  ب�سعف 
عيني  اإىل  والنظر  ب��االأع��ني 
اأو  اأمامه،  ال��ذي  ال�سخ�ص 

الذي يتحدث معه.
ال��ت��خ��اط��ب ب��ال��ع��ني ن���وع من 
االجتماعي،  التوا�سل  اأنواع 
مبر�ص  امل�����س��اب  وال��ط��ف��ل 
يف  �سعوبة  يجد  التوحد 
االجتماعي،  التوا�سل 
امل���ه���ارات  يف  وم�����س��اك��ل 
ت�سمح  التي  االجتماعية 
ل���ه ب��ت��ك��وي��ن ع���الق���ات مع 
اأقرانه... وميكن مالحظة ذلك 

يف االأ�سهر االأوىل من عمر الطفل.
عدم  املختلفة،  االأ���س��وات  اإىل  االل��ت��ف��ات  ع��دم 
االبت�سام اأو التفاعل مع االألعاب، اأو االجنذاب اإىل 
االأ�سواء املختلفة، عدم االهتمام باالألوان، يرف�ص 
يعانون  الذين  املائة من  40 يف  االت�سال اجل�سدي، 
من ا�سطرابات التوحد ال يتحدثون، وما بني 25 - 

املهارات. بع�ص  يطورون  املائة  يف   30
اهتمامات  ولديهم  طبيعي  غري  ب�سكل  يت�سرفون 
وانزعاجهم  للروتني،  ينجذبون  تقليدية،  غ��ري 
ال�سديد يكون عند تغيري منط �سلوك االأكل اأو النوم 
اأو اللعب اأو اخلروج وجميع االأن�سطة احلياتية التي 
متكررة  ب�سلوكيات  يقومون  اأنهم  كما  لهم،  تقدم 
حتريك  اأو  القفز  وك��ذل��ك  ث��اب��ت��ة...  وب�سرعة 

الراأ�ص.
لديهم فرط يف احلركة، �سلوك عدواين مع االأهل 
غري  �سوت  بطبقة  يتحدثون  اأنهم  كما  واالآخرين، 
لها  ولي�ص  مفهومة  غري  حركات  ولهم  ماألوفة... 
االأيدي،  اأو  لالأ�سابع،  ثابتة  حركة  وا�سح؛  هدف 
على  ال�سر  احلائط،  اأو  اجلوامد  يف  الراأ�ص  خبط 

االأ�سنان، هز اجل�سم املتكرر.
وال يوجد حتى االآن عالج حا�سم لهذا املر�ص رغم 
اإجراء العديد من العالجات التجريبية...من هنا 
ياأتي دور االآباء يف حماولة تاأقلم الطفل مع احلياة 
مو�سيقى-  -ر�سم،  ما  مبهارة  حوله...باالهتمام  من 

اأو ممار�سة لعبة ريا�سية ما كال�سباحة مثاًل.

احتياجاته  ل�ستيفاء  م�سمم  تعليمي  برنامج  يف  يو�سع  اأن  يجب  التوحد  مري�س  املقدمة يبداأ الدكتور اإبراهيم �سكري ا�ست�ساري الأطفال حديثه عن التوحد.اأو الكتابة اأو الإ�سارات... والتدخل املركز واملبكر ميكن اأن يوؤدي اإىل نتائج طيبة«. بهذه النف�سية املعقدة، مع التاأكيد ال�سديد على التفاعل الجتماعي املنا�سب واإمكانية تبادل الكالم »الطفل 

عالم�ت تدل على اإ�س�بة الر�سيع ب�لتوحد

ـــك ـــت ـــل ـــ�ئ ع

ما�سك ال�سبار والع�سل 
وزيت جنني القمح لب�سرة �سابة

املكونات

- ملعقة كبرية من هالم ال�سبار

- ملعقة �سغرية ع�سل خام

- ملعقة �سغرية زيت جنني القمح

طريقة حت�سري املا�سك

اخلطي ال�سبار مع الع�سل وزيت جنني القمح، ووزعيه على ب�سرِتك.

اتركي اخلليط ملدة ن�سف �ساعة، ومن ثم ا�سطفي وجهِك باملاء.

ا لب�سرة �سبابية  كرري املا�سك مرة اأ�سبوعيًّ



مقطع  �سن" الربيطانية  "ذا  �سحيفة  ن�سرت 
فيديو لالأمري هاري اأثناء حديث جانبي بدا اأنه 
يهيئ االأمور لعمل جديد من اأجل زوجته ميجان 

ماركل.
ملقابلة  يوثق  الفيديو  اإن  ال�سحيفة  وقالت 
وكــان  املــا�ــســي،  يوليو  يف  اأ�ــســهــر   6 قبل  ــرت  ج
رئي�ص  اإيــجــر،  بــوب  مــع  خاللها  ــاري  ه يتحدث 
لفيلم  االأول  العر�ص  خــالل  "ديزين"  �سركة 

لندن. "Lion King" يف 
مهامه  مــن  امل�ستقيل  �سا�سك�ص  دوق  واأ�ــســار 
املمثلة  ــه،  ــت زوج �سغف  اإىل  مــوؤخــرا،  امللكية 
الدوبالج  بعملية  بالقيام  ال�سابقة،  االأمريكية 

اأو التمثيل ال�سوتي.
اأنها تقود  "هل تعلم  اإيجر  وقال هاري لبوب 
اأكن  مل  :"فعال؟  اإيجر  ورد  ؟"،  االأ�سوات  بــاأداء 
هي  منده�سا،  "تبدو  هـــاري:  لي�سيف  اأعلم"، 

مهتمة حقا".
هذه  ذلك،  جنرب  اأن  "�سنحب  اإيجر  واأجــاب 

فكرة رائعة".
�ستقوم  ماركل  اأن ميجان  ال�سحيفة  واأ�سافت 
منظمة  متويل  يف  للم�ساعدة  ال�سوتي  بالتعليق 

على  ت�ساعد  منظمة  وهي  حدود"،  بال  "فيلة 
تتبع وحماية احليوانات من ال�سيد اجلائر.

ماركل،  ميجان  وزوجــتــه  ــاري  ه ــري  االم كــان 
من  اال�ستقالة  طلبا  �سا�سك�سن  ودوقـــة  دوق 
مهمهما امللكية، واال�ستقالل ماليا، ووافقت امللكة 

اإليزابيث يف بيان لها اليوم االثنني.
عائلتي  "اأجرت  بريطانيا  ملكة  وقــالــت 
حفيدي  م�ستقبل  حول  بناءة  مناق�سات  اليوم 

واأ�سرته".
وقالت اإنه "مت االتفاق على اأنه �ستكون هناك 
فرتة انتقالية تق�سي فيها دوق ودوقة �سا�سك�ص 

بع�ص الوقت يف كندا واململكة املتحدة".
على  يتعني  معقدة  م�سائل  "هذه  واأ�سافت 
الذي  العمل  من  املزيد  وهناك  حلها،  اأ�سرتي 
قرارات  اتخاذ  طلبت  لكنني  به،  القيام  يتعني 

نهائية يف االأيام املقبلة".
نف�سل  كنا  اأنــنــا  مــن  الــرغــم  "على  وتابعت 
امللكية،  العائلة  يف  متفرغني  اأع�ساء  يظلوا  اأن 
ب�سكل  العي�ص  يف  رغبتهم  ونتفهم  نحرتم  فاإننا 
اأكرث ا�ستقاللية كاأ�سرة، مع كونهم جزء مهم من 

عائلتي".

الفرتة  يف  اأ�سرتاليا  تعر�ست 
ــق  ــرائ ح اإىل  االآخـــــــرية 

�ـــســـخـــمـــة تـــدخـــلـــت 
قــــوات اجلــيــ�ــص يف 

اإخمادها وت�سببت 
تـــلـــك احلـــرائـــق 
خــــ�ــــســــائــــر  يف 
واحــرتاق  ب�سرية 

ـــــات يف  ـــــوان ـــــي احل
تهجري  و  ـــغـــابـــات  ال

على  للحفاظ  املواطنني 
حياتهم .

قليلة  مياه  كميات  على  اأ�سرتاليا  تعتمد 
لل�سرب الزراعة ، فكل نقطة ماء يف ا�سرتاليا 
تعاين  مدنها  اأغــلــب  الأن  كــبــرية  قيمة  لها 
زحف  يف  احلــرائــق  ت�سببت  و   ، اجلفاف  من 
املاليني  واحرتاق  والقرى  املدن  اإىل  اجلفاف 

من احليوانات التي كانت ت�سكن الغابات 
�سور  االإجتماعي  التوا�سل  رواد  تــداول 
يف  املتوح�سة  االإبــل  لقتل  فيديو  مقاطع  و 
حتاول  باأنها  ذلك  احلكومة  وبررت  اأ�سرتاليا 
احلفاظ على حياة املواطنني من اجلفاف الأن 
االإبل تزحف مبجموعات كبرية على املدن و 

تنهي على جتمعات املياه . 
ن�سرت �سحيفة "ديلي ميل " اأن عملية قتل 

جديدة  لي�ست  ا�سرتاليا  يف  االإبل 
فيديو  مقاطع  ن�سرت  فقد 
لقتل   2013 عــام  يف 
املتوح�سة  ــــل  االإب
الـــتـــي اجــتــاحــت 
اال�سرتالية  املدن 
 ، املياه  عن  بحثا 
بتلك  قتلها  ان  و 
يحافظ  االأعــــداد 
االإن�سان  �سحة  على 
و لــن يــحــدث اإخــتــالل يف 

التوازن البيئي . 
ال�سحيفة  ن�سرته  الذي  التقرير  اأ�سار  و 
اأن احلكومة االأ�سرتالية قد اأطلقت برناجما 
يرمي   2014 عام  اإىل   2010 عام  من  يعود 
االإبـــل  ــن  م األــــف   160 ــن  م التخل�ص  اإىل 
التي  احلــجــج  اأن  واحلــقــيــقــة  املــتــوحــ�ــســة. 
من  للتخل�ص  االأ�سرتالية  ال�سلطات  تقدمها 
دقيقة  حججا  كلها  لي�ست  املتوح�سة  االإبــل 
ومقنعة. ف�سحيح اأن فرتات اجلفاف الطويلة 
اأ�سبحت  �سنوات  منذ  اأ�سرتاليا  ت�سهدها  التي 
حتمل قطعان االإبل املتوح�سة اإىل االقرتاب 
يف  ال�سكنية  املناطق  مــن  الــلــزوم  مــن  اأكـــرث 
االأ�سليني  ال�سكان  �سياع  وال�سيما  االأريـــاف 

وغري االأ�سليني يف البالد بحثا عن املاء.

عرث العلماء على ما يقولون اإنه اأقدم 
حــوايل  عــمــره   ، مــعــروف  ه�سمي  جــهــاز 

ن�سف مليار �سنة.
عليها  عرث  التي  البقايا  اأن  ويعتقد 
بالديدان  �سبيه  خمــلــوق  حــفــريــات  يف 
نــيــفــادا هي  �ــســحــراء  الــبــدائــيــة يف 
ال�سجل  يف  و�سفها  مت  اأح�ساء  "اأقدم 

االأحفوري".
يك�سف  ميل"  "ديلي  ل�سحيفة  ووفًقا 
والتحليل  االأبـــعـــاد  ثــالثــي  الــتــ�ــســويــر 
جامعة  اأجرتها  التي  للحفرية  املقطعي 
مي�سوري عن اأحد اأقدم االأمثلة املعروفة 

للهياكل الت�سريحية الداخلية.
واو�سح تقرير فريق الواليات املتحدة 

التعرف  ميكن  التي  الرخوة  االأن�سجة  اأن 
ن�سف  من  اأقــل   ، احلفرية  داخــل  عليها 
با�سم  واملــعــروفــة   ، الــعــر�ــص  يف  بو�سة 

امل�سالك اله�سمية.
ويك�سف اجلهاز اله�سمي ذات االن�سجة 
الرخوة املرحلة املبكرة من تطور اجلهاز 

اله�سمي احلديث.

عرث  والدرا�سة،  البحث  من  طويلة  �سنوات  بعد 
العلماء على اأقدم مادة �سلبة على �سطح كوكب 

اأن عمرها ي�سبق  اكت�سافها  االأر�ص، واملثري يف 
على  ال�سنوات  مباليني  ال�سم�سي  النظام 

االأقل.
العلمية،  األريت  �ساين�ص  ملجلة  ووفقا 

العلماء  اأن  حديثة  درا�سة  اأظهرت  فقد 
ــــواد بــعــد حتليل  عــــرثوا عــلــى هـــذه امل

مت  ـــًدا  ج �ــســغــرية  جمــهــريــة  حبيبات 
�سطح  على  تواجد  غبار  من  جمعها 

هالة  عن  عبارة  كــان  ــص  االأر�
حميطة بنجم عمره يرتاوح 

مليارات   7 اإىل   5 بــني  مــا 
الغبار  هــذا  نقل  ومت  �سنة 

اإىل االأر�ص يف نيزك.
فيليب  الفلك  عــامل  ــال  وق

للتاريخ  فيلد  متحف  ــن  م هــيــك 
من  تعد  الدرا�سة  هذه  اأن  الطبيعي، 

املواد  عمر  واأن  خا�سة  اإثــارة  الدرا�سات  اأكرث 
عمر  ي�سبق  الــكــوين  الــغــبــار  يف  عليها  عــرث  الــتــي 

ال�سم�ص، حيث ي�سل عمرها اإىل 4.6 مليارات �سنة فقط.

اأقدم  التي مت حتليلها تعد من  املواد  اأن  فيليب  وتابع 
مو�سحا  االإطالق،  على  املوجودة  ال�سلبة  املواد 
اإىل  اأنه من خالل حتليلها قد تر�سدهم 
يف  النجوم  ت�سكل  كيفية  معرفة 

جمرتنا درب التبانة.
ــى الــرغــم مــن اأنــه  وعــل
نيازك  اأي  درا�سة  يتم  مل 
على  ـــوي  ـــت حت �ــســابــقــة 
ت�سبق  التي  املواد  حبيبات 
اأنه  اإال  ال�سم�سي،  النظام 
ويو�سف  بنجاح،  حتليلها  مت 
نادر وي�سعب  باأنه  الغبار  هذا 
حتديده الأن اأجزاءها �سغرية 

جًدا.
ــنــيــازك  ال اأحــــد  اأن  ويـــذكـــر 
حبيبات  على  حتتوي  باأنها  املعروف 
»مورت�سي�سون«،  نــيــزك  هــو  �سابقة 
ال�سخور  من  كبرية  قطعة  على  ويحتوي 
وكانت قد  كجم،   100 وزنها  يفوق  الف�سائية 
�سبتمرب  يف  اأ�سرتاليا  يف  مورت�سي�سون،  فوق  ال�سماء  يف  انفجرت 

مكان. كل  يف  �سظاياها  وتبعرثت   1969
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�سدمة للجميع.. 
م�سجع يقتل لعب� 
اأثن�ء مب�راة لكرة 

ال�سلة

جم�زر جم�عية لالإبل يف اأ�سرتالي�

 تتطور االأمور اأحيانا خالل املباريات 
لت�سمل انفعاالت اجلمهور املختلفة والتي 
يعربون عنها ب�ستى الطرق، ومنها �سباب 
الالعبني، اأو �سربهم بزجاجات املياه اأو 
احلجارة، لكن ما �سهدته اإحدى املدار�ص 

الثانوية االأمريكية يف والية تك�سا�ص 
مل يكن يتخيله اأحد ، وذلك عندما رفع 
اأحد الطالب املراهقني عند تواجده يف 

�سفوف امل�سجعني امل�سد�ص و�سوب النار نحو 
الالعبني.

وذكرت �سبكة �سي اإن اإن االأمريكية اأنه 
اأثناء اإطالق النار داخل املباراة اأ�سيب 
العب كرة �سلة يبلغ من العمر 18 عاًما 

بر�سا�سات اأودت بحياته.
كان م�سهد اإطالق النار الذي راح 

�سحيته العب م�سكني وقع خالل مباراة 
كرة �سلة بني مدر�ستي �ساوث اأوك كليف 

وجا�سنت كيمبل، وقد دخل الالعب يف 
حالة حرجة ثم توفى.

ويظهر مقطع الفيديو اجلمهور 
والالعبني وهم يرك�سون يف فزع هاربني 
اإىل خارج ملعب املباراة، وقال اأحدهم: 

املباراة  ت�سل  اأن  نتوقع  مل  �سدمة!  "اإنها 
اإىل حد اإطالق النار".

و�سلم اأحد املراهقني الذي يبلغ من 
العمر ١٥ عاًما نف�سه اإىل ال�سرطة، فيما 

بداأت التحقيقات ملعرفة ال�سبب احلقيقي 
وراء احلادث املوؤمل.

تف��سيل مثرية للعثور على اأقدم م�دة بكوكب الأر�ش

العثور على اأقدم اأح�س�ء 
ب�لع�مل .. 

بعد ال�ستق�لة.. 

الأمري ه�ري يبحث لزوجته 
ميج�ن م�ركل عن عمل

ـــرتف �ــســاب اأمــريــكــي يف احلــاديــة  اع
يف  م�سًنا  ده�ص  باأنه  عمره  من  والع�سرين 
ب�سيارته،  عمًدا  عمره  من  ال�سابع  العقد 
هذه  ارتكابه  وراء  ال�سبب  اأن  اإىل  م�سرًيا 
"كان  اأنــه  اإىل  يرجع  املروعة  اجلرمية 
يجرب  كــي  يده�سه  �سخ�ص  عــن  يبحث 

�سعور القتل"، بح�سب و�سفه.
"فلوريدا"  واليــة  يف  ال�سرطة  واألقت 
االأمريكية القب�ص على اجلاين "جو�ستني 
بال�سرطة  ات�سل  اأن  بعد  موؤخًرا  بينيل" 
بنف�سه واأبلغ عن قيامه بده�ص ال�سحية 

عن عمد. 
ميل"  "ديلي  �ــســحــيــفــة  وذكـــــــرت 
الواقعة  حول  لها  تقرير  يف  الربيطانية 
عندما  املهام  بع�ص  يوؤدي  كان  اجلاين  اأن 
على  ي�سري  كان  الذي  ال�سحية  اإىل  انتبه 
ب�سيارته  انطلق  ثم  ومن  الطريق،  جانب 

نحوه واأقدم على تنفيذ جرميته؛ وتويف 
ال�سحية يف موقع احلادث.

واأفادت ال�سحيفة باأنه تبني يف اأعقاب 
ذلك اأن اجلاين كانت لديه اأفكار جنونية 
متعلقة بقتل �سخ�ص ما لعدة اأ�سهر، حتى 
اأنه �سبق واأن خطط بالفعل لكيفية تنفيذ 
ينوي  كــان  وقــد  منزله  وغــادر  جرميته، 

العثور على �سخ�ص ليقتله ب�سيارته.
اإىل  و�سولها  لــدى  ال�سرطة  وعــرثت 
جانب  على  ال�سحية  على  احلــادث  موقع 
الطريق؛ واأ�سارت ال�سرطة اإىل عدم وجود 
عالقة بني اجلاين وال�سحية، م�سيفة اأن 
اختيار  لكن  ع�سوائية،  تكن  مل  اجلرمية 

اجلاين ل�سحيته كان ع�سوائًيا.
من  القتل  تهمة  "بينيل"  ــه  ــواج وي
الدرجة االأوىل وهو حالًيا قيد االحتجاز، 

ومازال التحقيق جارًيا.

�س�ب بال رحمة ي�سدم م�سًن� ب�سي�رته 
عمًدا ويبلغ ال�سرطة عن نف�سه 

�صدق

عمرها ي�سبق النظام ال�سم�سي..اأولت�صدق

عمرها ن�ضف مليار �ضنة 

للحفاظ على حياة املواطنني.. 



الــعــاملــيــة، بحر هذا  ــاء  ــب االأن ـــاالت  اأفــــادت وك
االأ�سبوع، نقاًل عن م�سادر مطلعة باأن �سركة اأمازون 
تعتزم تقدمي املزيد من البيانات عن ال�سلع املقلدة 
اإنفاذ القانون، وذلك يف حملة اأخرى على  جلهات 
التجارة  مواقع  على  ُتباع  التي  املقلدة  املنتجات 

االإلكرتونية.
تواجه  الــذي  الوقت  يف  اخلطوة  هــذه  وتــاأتــي 
�سبطها  كيفية  ب�ساأن  علنًيا  تدقيًقا  اأمــازون  فيه 

للمنتجات املقلدة واملنتجات غري االآمنة املزعومة 
لبع�ص  املقلدة  املنتجات  اأن  خا�سًة  من�ستها،  على 
ونايكي،  اآبل،  مثل:  الكربى،  التجارية  العالمات 
عن  التجارية  العالمات  بع�ص  تثبيط  اإىل  اأدت 

البيع عرب اأمازون.
ويف املا�سي، كانت اأمازون – التي متلك اأحد اأكرب 
ُتبلغ  العامل–  يف  االإنرتنت  عرب  التجزئة  متاجر 
باأن  املزيفني عند االعتقاد  الباعة  ال�سلطات عن 

لل�سرطة  كافية  معلومات  من  لديها  ما 
ملالحقة اجلناة، واالآن تخطط ال�سركة 
اإىل  الــبــاعــة  معلومات  عــن  لــالإفــ�ــســاح 
ـــيـــة  الــ�ــســلــطــات الــفــيــدرالــيــة االأوروب
واالأمريكية يف كل مرة تتاأكد فيها اأنهم 

باعوا منتجات مقلدة للعمالء.
لي�ص  اأنه  اإىل  امل�سادر،  ذات  واأ�سارت 
اأمـــازون  جلــوء  �سبب  بعد  املعلوم  مــن 
كانت  ولكنها  االآن،  الربنامج  هذا  اإىل 
�سفقة   2018 عــام  يف  ــت  ــرم اأب قــد 
على  وافــقــت  حيث  اآبـــل،  �سركة  مــع 
اآبل  منتجات  من  موقعها  تخلي�ص 
التي يبيعها باعة غري مرخ�ص لهم، 

كما اأنها رفعت دعوى ق�سائية �سد بائعني مزيفني، 
للعالمات  املقلدة  املنتجات  الإزالــة  اأداة  واأطلقت 

التجارية.
االأ�سابيع  يف  اأي�سا  ــازون  اأم �سركة  عقدت  فيما 
احلكومية  ال�سلطات  مــع  اجتماعات  االأخــــرية 
ا�سرتاتيجيتها  ملناق�سة  ال�سلة،  ذات  واملنظمات 
ــالغ عــن الــتــزيــيــف وكــيــف ميكن  ــالإب ــدة ل ــدي اجل
القانون،  اإنفاذ  يف  جهودها  من  تزيد  اأن  لل�سركة 
يف  ال�سلطات  اأمـــازون  بيانات  ت�ساعد  اأن  ويوؤمل 

الو�سول اإىل املجرمني.

�سُتبلغ  للم�سدر،  ــا  ــًق ووف
واملنتج  ال�سركة  وا�سم  الباعة،  ا�سم  عن  اأمــازون 
توؤكد  اأن  بعد  ال�سلطات،  اإىل  االت�سال  ومعلومات 
وتغلق  املقلدة،  املنتجات  تبيع  كانت  ال�سركة  اأن 
ح�ساب البائع، وحتر�ص على اأن يتمكن البائع من 

ا�ستئناف االأمر عرب عمليات اأمازون املعتادة.
وكانت �سحيفة وول �سرتيت جورنال قد اأفادت 
تدر�ص  ترامب  اإدارة  اأن  املا�سي،  دي�سمرب  �سهر  يف 
قائمة  على  اخلارجية  اأمازون  مواقع  بع�ص  و�سع 

االأ�سواق العاملية املعروفة بالب�سائع املزيفة.

التجارة  قيمة  اأن  اإىل  ُيــ�ــســار 
ن�سف  تبلغ  واملزيفة،  املقر�سنة  ال�سلع  يف  العاملية 
تريليون دوالر �سنوًيا، وذلك بح�سب تقدير ورد يف 
مذكرة ترامب التي اأ�سدرها يف �سهر اأفريل املا�سي، 
�سد  �سارمة  اإجــــراءات  باتخاذ  قـــراًرا  و�سملت 
االإلكرتونية،  املتاجر  ُتباع  التي  املقلدة  املنتجات 
التي  ال�سني،  مع  جتارية  حمادثات  و�سط  وذلــك 

تعد اأحد اأكرب م�سادر املنتجات املقلدة.
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االأ�سخا�ص  ــدد  ع معرفة  تــريــد  هــل 
على  �ــســورك  بحفظ  يــقــومــون  الــذيــن 
متكنك  ذكية  خدعة  هناك  ان�ستغرام؟ 
من فعل ذلك، حيث يعد "حفظ ال�سور" 
خا�سية يوفرها ان�ستغرام للم�ستخدمني 
االآخرين للحفاظ على �سورك يف امللف 
لديهم، حيث ميكن اأن تك�سف عن اأي من 
ويف  االأ�سدقاء،  بني  ال�سائعة  اللقطات 
كل مرة يقوم �سخ�ص ما بحفظ �سورتك، 
 "Saved folder" جملد  يف  تظهر 
اخلا�ص به - حتى يقوم بحذف ال�سورة، 
ال�سور  خــزانــة  مــن  بــاإزالــتــهــا  يــقــوم  اأو 

اخلا�سة به.

طريقة معرفة عدد �صورك
 �ملحفوظة على �ن�صتغر�م

الربيطاين،   thesun موقع  وبح�سب 
فعادًة ال يك�سف ان�ستغرام عن اأي بيانات 
للم�ستخدمني،  املحفوظة  ال�سور  حول 
من  متكنك  ذكية  خدعة  هناك  ولكن 
املــــرات الــتــي مت حفظ  مــعــرفــة عـــدد 
فعله  عليك  ــا  م ــل  ك فــيــهــا،  ــورة  ــس � ــل  ك
اخلا�ص  ان�ستغرام  ح�ساب  تبديل  هو 
 Business" اأعمال  ح�ساب  اإىل  بك 
اإىل  انتقل  بذلك،  وللقيام   ،"Profile
فوق  وا�سغط  بك  اخلا�سة  االإعــدادات 
اأو  العمل"  تعريف  ملف  اإىل  "التبديل 
 ،"Switch to Business Profile"
ب�سفحة  باالت�سال  ان�ستغرام  ليطالبك 
 Facebook  اأعمال على في�ص بوك اأو
ا  اأي�سً و�ستحتاج   ،business page
 - ال�سخ�سي  مللفك  فئة  اخــتــيــار  اإىل 
"املدونة  اأو  اجلمال"   / "ال�سحة  مثل 

ال�سخ�سية".
ـــك عـــنـــوان بــريــدك  اأ�ـــســـف بــعــد ذل
وعنوانك  هاتفك  ورقـــم  االإلــكــرتوين 
ال�سخ�سي، لكن ال حتتاج اإىل ملء جميع 

هذه احلقول - يجب اإكمال واحد فقط، 
ن�ساطك  تعريف  ملف  ي�سبح  وبعدما 
مرة  اإرجــاعــه  ميكن  جــاهــزا،  التجاري 
اأخرى اإىل �سفحة �سخ�سية يف اأي وقت، 
اأي  حيث ميكنك بعد ذلك ال�سغط فوق 
الذين  االأ�سخا�ص  عدد  ومعرفة  �سورة 

قاموا بحفظ اإحدى �سورك بال�سبط.
للح�سول  اأخرى  امتيازات  هناك  لكن 
على   Business Profileعلى
اأكرث  لديك  كان  فــاإذا  ا،  اأي�سً ان�ستغرام 
اإ�سافة  فيمكنك   ، متابع   10000 من 
 swipe up "ال�سريع "التمرير  رابط 
ا  اأي�سً وميكنك  ان�ستغرام،  ق�س�ص  اإىل 
ل�سفحتك  تروج  التي  االإعالنات  �سراء 
تكمن  فيما  االآخــريــن،  للم�ستخدمني 
على  احل�سول  هي  الرئي�سية  الفائدة 

�سفحة  اأداء  كيفية  ــول  ح بيانات 
ان�ستغرام اخلا�سة بك.

وميكنك معرفة متى يكون متابعيك 
ومكان  ان�ستغرام،  على  ن�ساًطا  اأكرث 
ا�ستهداف  تواجدهم، ويتيح لك هذا 
للح�سول  اأف�سل  ب�سكل  م�ساركاتك 
على اأكرب عدد ممكن من االإعجابات 
ما  هــو  هــذا  كــان  اإذا  احلــفــظ،  اأو   -
ال�سلبي هو  اأما اجلانب  تبحث عنه، 
تعريفك  ملف  جعل  ميكنك  ال  اأنــه 
يراه  قد  والــذي  ا،  خا�سً التجاري 

البع�ص خماطرة اأمنية.

حيلة ذكية ملعرفة عدد الأ�سخ��ش 
الذين حفظوا �سورك عرب الأن�ستغرام

يف  �سعوبة  اأحياًنا  الذكية  الهواتف  م�ستخدمي  من  الكثريون  يواجه 
االت�سال  على  �سلًبا  ينعك�ص  ما  وهو   ،WiFi فاي(  )الواي  ب�سبكة  االت�سال 

باالإنرتنت، ويرجع ذلك اإىل العديد من االأ�سباب.
م�سكلة  حلل  ا�ستخدامها  ميكن  التي  واحليل  الن�سائح  بع�ص  ن�ستعر�ص  لذا 

عدم ات�سال الواي فاي يف الهواتف:

�الإعد�د�ت: من  1-�لتحقق 
جهاز  عن  جًدا  بعيًدا  كنت  اإذا  الأنه  ال�سبكة  نطاق  يف  التواجد  من  •تاأكد 

التوجيه، فلن حت�سل على اإ�سارة جلهازك.
امل�ساكل  معظم  حل  ميكن  حيث  التوجيه؛  جهاز  ت�سغيل  باإعادة  •قم 
ثم  ثانية   30 ملدة  التوجيه  جهاز  اإغــالق  طريق  عن  فاي  بالواي  املتعلقة 

اإعادة ت�سغيله مرة اأخرى.
•جرب االت�سال ب�سبكة الواي فاي با�ستخدام جهاز اآخر، كجهاز كمبيوتر 
حممول اأو هاتف اأحد االأ�سدقاء، اإذا ا�ستطاعت االأجهزة االأخرى االت�سال 

بال�سبكة، يعني هذا اأن امل�سكلة متعلقة بهاتفك على االأرجح.
•اإذا ات�سل هاتفك ب�سبكة Wi-Fi ولكن تعّذر االت�سال باالإنرتنت، فهذا 
احلالة  هذه  يف  ــح،  االأرج على  االإنرتنت  بات�سال  متعلقة  امل�سكلة  اأن  يعني 
ا اأ�سفل ا�سم ال�سبكة التي تت�سل بها يقول “ال يوجد  من املحتمل اأن ترى ن�سً

ات�سال اإنرتنت”.

 2- حذف �صبكة �لو�ي فاي ثم �إ�صافتها مرة �أخرى:
هاتفك على   Setting )االإعدادات(  اإىل  •انتقل 

.Wi-Fi فاي(   )واي  خيار  على  •ا�سغط 
على  ا�سغط  ثم  بها،  االت�سال  حتاول  التي  ال�سبكة  ا�سم  على  •ا�سغط 
القيام  بعد   ،Remove This Network ال�سبكة(  هذه  )حذف  خيار 

بهذه اخلطوة حاول االت�سال بال�سبكة مرة اأخرى.

�لهاتف: ت�صغيل  �إعادة   -3
خاللها  من  ميكن  �سائعة  ممار�سة   Restart الت�سغيل(  )اإعـــادة  تعترب 
هاتفك  مع  نف�سه  ال�سيء  تفعل  اأن  وميكنك  ال�سغرية،  امل�سكالت  على  التغلب 

حلل م�سكلة �سعوبة االت�سال ب�سبكة الواي فاي.
قائمة  تظهر  حتى  الطاقة  زر  على  با�ستمرار  ا�سغط  اأندرويد:  •هواتف 
هاتفك  يكن  مل  اإذا   .Restart الت�سغيل(  )اإعادة  منها  اخرت  ال�سا�سة  على 
زر الطاقة حتى ت�سبح  ال�سغط على  الت�سغيل فا�ستمر يف  اإعادة  يوفر خيار 

ال�سا�سة �سوداء ثم تعود اإىل الت�سغيل.
ت�سغط  اأن  اإما  اآيفون،  ت�سغيل  الإعادة  طريقتان  يوجد  اآيفون:  •هواتف 
اإيقاف  �سريط  تــرى  حتى  الت�سغيل  زر  على  با�ستمرار 
وزر  الت�سغيل  زر  على  با�ستمرار  ت�سغط  اأو  الت�سغيل، 
االأقل  على  ثوان   10 ملدة  مًعا  ال�سفلي  ال�سوت  خف�ص 
حلني ظهور �سعار اآبل، وتعتمد الطريقة التي ت�سخدمها 

على طراز اآيفون اخلا�ص بك.

فاي( و�ي  )م�صاعد  ميزة  ت�صغيل  �إعادة   -4
:Wi-Fi Assistant 

 Wi-Fi Assistant )تعمل ميزة )م�ساعد واي فاي
على حتويل جهازك تلقائًيا اإىل بيانات الهاتف عندما 
ويف  للغاية،  �سعيًفا  فاي  الــواي  ب�سبكة  االإت�سال  يكون 
هذه  ت�سغيل  اإعــادة  عملية  ت�ساعد  احلــاالت  من  الكثري 

امليزة على حل م�سكلة عدم ات�سال الواي فاي.
.Settings )االإعدادات(  اإىل  •انتقل 

.Wi-Fi فاي(   )واي  خيار  على  •ا�سغط 
 Wi-Fi فــاي(  واي  )م�ساعد  خيار  على  •ا�سغط 
Assistant؛ ثم قم باإيقافه من خالل ال�سغط على زر 

التبديل، ومن ثم اإعادة ت�سغيله مرة اأخري.

�ملت�صببة �لتطبيقات  عن  �لبحث   -5
 يف حدوث م�صاكل:

التي  التطبيقات  اأحــد  امل�سكلة  �سبب  يكون  اأن  ميكن 
هاتفك  كان  اإذا  االأخــرية؛  الفرتة  يف  هاتفك  على  ثبتتها 
يعمل بنظام الت�سغيل اأندرويد ميكنك التحقق من ذلك من 
 ،Safe Mode )خالل ت�سغيل الهاتف يف )الو�سع االآمن
حيث ال يتم ت�سغيل اأي تطبيقات تابعة جلهات خارجية 
مثبتة على جهازك يف هذا الو�سع، ولكن يتم فقط ت�سغيل 

التطبيقات التي كانت مرفقة بجهازك.
على   Safe Mode االآمـــن(   )الو�سع  بتفعيل  •قم 
زر  على  با�ستمرار  ال�سغط  خــالل  مــن  وذلـــك  هــاتــفــك، 
على  الت�سغيل  اإيقاف  زر  اال�ستمرار  مع  امل�ص  ثم  الت�سغيل 
ال�سا�سة عندما تظهر املطالبة باإعادة الت�سغيل اإىل الو�سع 
االآمن، ا�سغط على موافق، �سرتى عبارة “الو�سع االآمن” يف 

اأ�سفل ال�سا�سة.
مرة   Wi-Fi فاي(  )الــواي  ب�سبكة  االت�سال  •حاِول 
اأن  املرجح  فمن  يعمل  فاي  الــواي  ات�سال  كان  اإذا  اأخــرى؛ 
حدوث  يف  يت�سبب  موؤخًرا  تنزيله  مت  تطبيق  هناك  يكون 

امل�سكلة.
هاتفك. ت�سغيل  باإعادة  قم  االآمن  الو�سع  من  •للخروج 

•قم باإلغاء تثبيت التطبيقات التي قمت بتنزيلها موؤخًرا 
واحًدا تلو االآخر، وحاول يف كل مرة االت�سال بال�سبكة.

ميكنك  امل�سكلة،  حدوث  يف  املت�سبب  التطبيق  اإزالة  •بعد 
اإعادة تثبيت التطبيقات التي حتتاج اإليها مرة اأخرى.

كيفيفة حل م�سكلة عدم ات�س�ل الواي ف�ي يف ه�تفك؟

 7 ويندوز  ت�ستخدم  تزال  ال  كنت  اإذا 
�سيكون حا�سوبك يف خطر قريبا،  فرمبا 
مايكرو�سوفت  �سركة  توقف  مع  وذلــك 
املجانية  االأمنية  التحديثات  توفري  عن 
يوم  منذ  بــداأ  والـــذي  الت�سغيل  لنظام 

اأم�ص.
اأن  مايكرو�سوفت  �سركة  قــرار  ويعني 
ويندوز  ت�ستخدم  التي  احلا�سوب  اأجهزة 
للفريو�سات  عــر�ــســة  تــكــون  �ــســوف   7

والقر�سنة.
يرغبون  الذين  امل�ستخدمون،  ويحتاج 

يف حماية اأجهزتهم اإىل الرتقية اإىل 
ويندوز 10، وقد يحتاجون اأي�سا اإىل 
االأجهزة  الأن  جديدة  اأجهزة  �سراء 
مع  متوافقة  تكون  ال  قد  القدمية 

نظام الت�سغيل اجلديد.
7 عام  بــويــنــدوز  الــعــمــل  وبــــداأ 
 ،8 ويــنــدوز  يظل  و�سوف   2009
 2012 عــام  به  العمل  بــداأ  الــذي 
2023، يف حني  جمانيا حتى عام 
يبداأ �سعر ويندوز 10 االأ�سا�سي من 
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اأ�سطورة م�يكرو�سوفت تتجه نحو الزوال

تطبيق م��سنجر على اأجهزة الكمبيوتر 
يتدعم مبيزة جديدة

القليلة  ال�سركات  من  واحــدة  بوك  في�ص  تعد 
على  لتطبيقاتها  منتظمة  حتديثات  تقدم  التي 
عمالق  ك�سف  حيث   ،10  Windows نظام 
اإىل  الو�سائط االجتماعية موؤخًرا حتديًثا مهًما 
Messenger Desktop، وذلك بعد  تطبيق 
 ،310.9.109.0 االإ�ــســدار  اإىل  التطبيق  نقل 
اأ�ساف التحديث ميزة جديدة مهمة، والتي تتيح 
داخل  من  �سوتية  مقاطع  اإر�سال  للم�ستخدمني 
وذلــك   ،Messenger Desktop تطبيق 

بح�سب موقع mspoweruser االأمريكي.
 

ميزة ما�صنجر �جلديدة:
للن�سخة  مــتــاحــة  ــت  ــان ك املـــيـــزة  اأن  ورغــــم 
يف  اأ�سبحت  االآن  فقد  التطبيق،  من  التجريبية 
طريقها اإىل االإ�سدار الثابت من التطبيق؛ وهذا 
وبا�ستخدام  للجميع،  االآن  متاحة  اأنها  يعني 
 ،  Facebook Messenger Desktop

�سيتمكن امل�ستخدمني من:
- احل�سول على اإ�سعارات اأوال باأول.

 GIF و�سور  الفيديو  ومقاطع  ال�سور  اإر�سال   -
واملزيد.

- اإر�سال املل�سقات داخل املحادثات.
- معرفة متى راأى اأ�سدقائهم الر�سائل.

تفاعال  االأكرث  لالأ�سخا�ص  جمموعات  اإن�ساء   -
معهم، وت�سميتهم وتعيني �سورة للمجموعة.

اإىل  الــ�ــســور  اأو  الــر�ــســائــل  توجيه  اإعــــادة   -
االأ�سخا�ص الذين مل يكونوا يف املحادثة.

- البحث عن اأ�سخا�ص وجمموعات للعودة اإليها 
ب�سرعة.

- اإن�ساء حمادثات جماعية 
التغيريات  ببع�ص  موؤخًرا  بوك  في�ص  قام  كما 
تطبيق  على  لالهتمام  املثرية  امل�ستخدم  بواجهة 

حيث  به،  اخلا�ص   Messenger Desktop

جديدة،  اأيقونات  وت�سميم  الظالم،  و�سع  اأ�ساف 
والقدرة على اإر�سال امللفات، وو�سع ملء ال�سا�سة، 

والرموز املحدثة، واأكرث من ذلك.
اأن  عن  �سابقة  اإعالمية  تقارير  ك�سفت  كما 
�سركة في�ص بوك تعمل حاليا على تطوير ن�سخة 
لالأجهزة  ما�سنجر  تطبيق  من  بالكامل  جديدة 
ويندوز،  الت�سغيل  بنظام  تعمل  التي  املكتبية 
حيث اأتاحت ال�سركة هذا التطبيق للم�ستخدمني 
 Facebook Messenger  سمن ما يعرف بـ�
من  اأقل  م�ساحة  التطبيق يف  ياأتي  Beta، حيث 

بايت،  ميغا   100 بــحــوايل  القدمية  الن�سخة 
اأيقونة  وله  بت   64 معاجلات  فقط  يدعم  كما 

جديدة.
ــزات  ــي ــم ــم الــتــطــبــيــق الــعــديــد مـــن امل ــس ــ� وي
حذف  على  الــقــدرة  ذلــك  يف  مبا  للم�ستخدمني، 
توفري  عن  ف�سال  دائــم،  ب�سكل  املر�سلة  الر�سائل 
على  والــقــدرة  والــداكــن،  املظلم  الو�سع  ميزتي 
اإر�سال امللفات، وو�سع ملء ال�سا�سة، والقدرة على 
الرموز  من  العديد  عن  ف�سال  الدرد�سات،  اإخفاء 

اجلديدة.
يذكر اأن في�ص بوك قررت موؤخرا اإلغاء امليزة 
التي كانت ت�سمح للم�ستخدمني ا�ستخدام تطبيق 
اإن�ساء ح�ساب في�ص  اإىل  ما�سنجر بدون احلاجة 
يف  ال�سركة  طرحتها  الــتــي  املــيــزة  وهــي  بـــوك، 
اجلدد  امل�ستخدمني  مبقدور  كان  حيث   ،2015

ا�ستخدام  خالل  من  اال�سرتاك  ت�سجيل  ملا�سنجر 
لن  حيث  فقط،  الهاتف  ورقــم  الكامل  اال�ــســم 
على  االعتماد  االآن  امل�ستخدمني  مبقدور  يكون 
خدمة  ا�ستخدام  يف  للبدء  فقط  هواتفهم  اأرقام 

الرتا�سل اململوكة ل�سركة في�ص بوك.



"ثازيري"  الثقايف  املقهى  فعاليات  اخلمي�ص  غ��دا  يفتتح 
على  النوع  هذا  من  م�سروع  اأول  يعد  والذي  باتنة،  بوالية 
ال�سباب  جمعية  بتنظيمه  ب��ادرت  اأي��ن  ال��والي��ة،  م�ستوى 
بالديوان  وذلك  باتنة  بلدية  مع  بالتن�سيق  للوطن  املتطوع 
ك�سيدة،  حي  الثقايف  الريا�سي  باملركب  للثقافة  البلدي 

ح�سبما اأفاده املنظمون.
و�سيعرف املقهى الثقايف "ثازيري" ح�سب برناجمه 

بالراث  عالقة  له  ما  لكل  ال�سوء  ت�سليط 
بالبند  املقهى  عنوان  جاء  حيث  والهوية، 

�سناعة  يف  الكتاب  "م�ساهمة  حول  العري�ص 
ثلة  بح�سور  وذلك  باالأورا�ص"  الهوياتي  الوعي 

على  بالراث  واملهتمني  والكتاب  الباحثني  من 
وخديجة  مردا�سي  وحممد  �سهايل  �سليم  غرار 
�ساعد ومعلم �سبتي وعبد الرحمن قعودة، اإىل 
الكاتب االعالمي حميدة  ال�سرف  جانب �سيف 

عيا�سي.
كل  يقدمها  بال�ساوية  �سعرية  ق��راءات  املقهى  و�سيتخلل  ه��ذا 

فرقة  �ستمتع  حني  يف  زردوم��ي،  ودنيا  مازيغ  جيمي  الفنان  من 
متنوعة. �ساوية  تراثية  باأغاين  "ثافريقت" احلا�سرين 

املبادرة  �ساحبة  قالت  نيوز"  "االأورا�ص  ل�يومية  حديثها  ويف 
الثقافية  ال�ساحة  الذي ت�سهده  الفراغ  ل�سد  الفكرة جاءت  اأن 
واملواهب  الطاقات  اب��راز  اإىل  تهدف  حيث  باتنة،  والي��ة  يف 
كتاب  م��ن  ال��والي��ة  نخبة  بها  يتميز  التي  وال��ق��درات 
على  العمل  خ��الل  من  وفنانني  وباحثني  وروائ��ي��ني 
)م�سرح،  الثقافية  امل��ج��االت  ب�ستى  التعريف 
احلركة  وتفعيل  اأدب..(،  �سعر،  ر�سم،  غناء، 
الدعم  وتقدمي  وت�سجيع  باملنطقة  الثقافية 

لل�سباب الطموح".
يف  العائق  كان  الذي  امل��ادي  الدعم  غياب  ظل  ويف 
اأن  اإال  اجلديد،  العام  غاية  اإىل  امل�سروع  تاأجيل 
منظموا املقهى الثقايف رفعوا التحدي  الأجل اأن يرى 
خمتلف  يف  دعمهم  املعنية  اجلهات  مطالبني  النور، 
االأن�سطة التي �سيعكفون على تقدميها، اثراء لل�ساحة الثقافية 

بعا�سمة االأورا�ص.

باتنة

حماور  عدة  يف  الباحث  تناولها  الدرا�سة 
التي  الثقافية  بالروا�سب  التعريف  اأهمها 
مظاهر  ببع�ص  وطيدة  جد  عالقة  تربطها 
التخلف يف املجتمع اجلزائري الذي ال يزال 
احلداثة  اأ�سكال  رغم  دهاليزها  يف  يعي�ص 
ما  ح�سب  حاليا  العامل  مالمح  تر�سم  التي 
خالل  من  اأو���س��ح  ال��ذي  الباحث  به  �سرح 
الثقافية  للروا�سب  املعريف  املدلول  درا�سته 
م�ستندا يف ذلك اإىل تعريف عامل االجتماع 
تايلور الذي جاء فيه اأن الروا�سب الثقافية 
واالأف��ك��ار  ال��ذه��ن��ي��ة  العمليات  ت��ل��ك  ه��ي 
والعادات والتقاليد واأمناط ال�سلوك واالآراء 
يف  �سائدة  كانت  التي  القدمية  واملعتقدات 
املجتمع يف وقت من االأوقات، والتي ال يزال 
حتى  بها  ويتم�سك  عليها  يحافظ  املجتمع 
بعد اأن انتقل من حالته القدمية اإىل حالة 
جديدة تختلف فيها الظروف كل االختالف 
عما كانت عليه يف احلالة االأوىل التي اأدت 
اإىل ظهور تلك االأفكار والعادات  يف االأ�سل 
املخلفات  ه��ذه  مييز  ما  واأه��م  واملعتقدات، 
وفائدتها  لوظيفتها  فقدانها  هو  الثقافية 

ومعناها يف ظل معطيات اجليل اجلديد.
اأه��م��ي��ة البعد  ال��درا���س��ة ت��ن��اول��ت ك��ذل��ك 
حيث  واملجتمع  االإن�سان  بناء  يف  الثقايف 
التاريخ  عرب  االن�سانية  التجارب  اأثبتت 
تلعبها  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية  واالأه��م��ي��ة  ال����دور 
الثقافة يف تقدم وتخلف املجتمعات، حيث 
ميكن  التي  القاعدة  االأخ���رية  ه��ذه  تعترب 
اأو  اقت�سادي  م�سروع  اأي  اإجناح  خاللها  من 
املرتبطة  امل�ساريع  من  ذلك  غري  اأو  �سيا�سي 
االأخ��رى،  االجتماعية  واالأن�ساق  بالنظم 
اأن  ميكنها  ال  ذات��ه��ا  ح��د  يف  العلوم  وحتى 
اإال  معني  جمتمع  يف  ومنافعها  اأثرها  حتقق 
لتحت�سنها  املنا�سبة  الثقافة  وج��دت  اإذا 
واقعيا  لتفعيلها  املنا�سب  املناخ  لها  وتوفر 
القول  ميكن  لذا  وتطوره،  منوها  ثمة  ومن 
الربة  مبثابة  االإيجابية  الثقافة  ب��اأن 
والعك�ص  وتقدمه  املجتمع  لبناء  اخل�سبة 
عائق  اأكرب  تعد  ال�سلبية  فالثقافة  �سحيح 
اأمام نه�سة املجتمعات وتقدمها، حيث �سبه 
االأمرا�ص  ببع�ص  ال�سلبية  الثقافة  البع�ص 
االإن�سان  ج�سد  تنتهك  ال��ت��ي  الع�سوية 
به،  املنوطة  للوظائف  اأداءه  دون  وحت��ول 
وزناجي  ب�سام  ال��ب��اح��ث  ي�ست�سهد  حيث 
ال�ساأن  هذا  يف  الغزايل  حممد  العامل  بقول 

�سعف  دليل  الدم،  كفقر  الثقافة  "فقر  باأن 
وذبول ونذير �سياع وهزمية".

وزناجي  ب�سام  ال��دك��ت��ور  ا�ست�سهد  ك��ذل��ك 
النموذج  اأن  حيث  االأمل��ان��ي��ة  بالتجربة 
انتهاء  بعد  االأمل��اين  املجتمع  حققه  ال��ذي 
دليل  اأك��رب  ك��ان  الثانية  العاملية  احل��رب 
هي  واملتجددة  االإيجابية  الثقافة  اأن  على 
الدعامة االأوىل يف اإعادة بناء كيان الدولة 
حيث  املجاالت،  كل  يف  باملجتمع  والنهو�ص 
اأن الثقافة ترتبط مبحددات �سيكولوجية 
االأفراد  �سلوك  يف  تنعك�ص  و�سو�سيولوجية 
واجلماعات، وقد تكون هذه االأخرية حافزا 
يجعل ال�سلوك االجتماعي �سلوكا ذا فعالية 
يكون  اأن  ميكن  كما  واملجتمع،  الفرد  يخدم 
واملجتمع  الفرد  يخدم  ال  فعال  غري  �سلوكا 
اأن  حيث  اأزم��ات��ه،  ظ��ه��ور  يف  وي�ساهم  ب��ل 
حتقيق  من  متكنت  التي  القوية  املجتمعات 
نه�سة اقت�سادية واجتماعية وعلمية اليوم 
من  االإن�سان،  بناء  يف  االأوىل  نه�ستها  كانت 
خالل خلق ثقافة اإيجابية قوية ت�سمل كل 
الفئات واالأنواع االجتماعية على اختالف 

اأدوارهم ووظائفهم يف البناء االجتماعي.
اأبرز  من  كانت  الثقايف  التجديد  ���س��رورة 
م�سريا  الباحث  اإليها  تطرق  التي  النقاط 
يف  حيويا  ن�سقا  باعتبارها  الثقافة  اأن  اإىل 
املجتمع، وجب اأن تخ�سع  كغريها من املكونات 
االجتماعية االأخرى اإىل عمليات التجديد 
والنمو والتطور حتى يت�سنى لها مواكبة كل 
التغريات احلا�سلة يف املجتمع وحتى حتقق 
وتكون  فعالية،  بكل  االجتماعية  وظائفها 
الثقايف  التخلف  وج��ه  يف  متينا  ج���دارا 
الذي يعك�ص تخلف املجتمع مبفهومه العام 
من  الكثري  اأن   من  الرغم  فعلى  والدقيق، 
املادية  املعطيات  بع�ص  واكبت  املجتمعات 
عن  تعرب  التي  احلديثة  والتكنولوجية 
التقدم االجتماعي مبفهومه ال�سيق غري اأن 
هذه االأخرية ح�سب ذات الدرا�سة ال تزال 
يف  االجتماعية  امل�سكالت  من  الكثري  تعاين 
وال�سيا�سية  االقت�سادية   املجاالت  جميع  
وحتى  والطبية،  والربوية  والتعليمية 
املادية  للمنتجات  ا�ستخدامها  كيفية  يف 
جمتمعات  اأنها  على  كافية  موؤ�سرات  وهي 
اأن للروا�سب  متخلفة ح�سب الباحث، حيث 
الثقافية ومقاومة التجديد الثقايف اأثرا يف 
كانت  اإن  خا�سة  واملجتمعات  االأمم  تخلف 

االنتقال  وحم��اول��ة  الثقافة  ديناميكية 
للبحث عما  وف��ق��ا  الآخ���ر  ث��ق��ايف  م��ن من��ط 
تواجه  واملجتمع  للفرد  واأن�سب  اأ�سلح  هو 
ال��ك��ث��ري م��ن ال�����س��ع��وب��ات وال��ع��وائ��ق التي 
بع�ص  اأن  بحكم  ذل��ك  حتقيق  دون  حت��ول 
مقاومة  حت��اول  املجتمع  داخ��ل  اجلماعات 
الروا�سب  ببع�ص  وتتم�سك  التغيريات  هذه 
باأنها  تعتقد  وال��ت��ي  امل��وروث��ة  الثقافية 
جديد  كل  اأن  وترى  لها،  واالأن�سب  االأ�سلح 
داخل  مكانتها  اأو  م�ساحلها  على  يوؤثر  قد 
الذي  الثقايف  املحيط  اأو  املحلي  املجتمع 
اأي  رف�ص  ج��اه��دة  فتحاول  اإل��ي��ه،  تنتمي 
تكون  ما  وغالبا  طبيعته،  كانت  مهما  تغيري 
اأنه ميثل  النظرة اإىل كل �سيء جديد على 
حتديا لو�سع راهن م�ستقر �سكلته الروا�سب 
الثقافية املوروثة من قيم وعادات وتقاليد 

توارثتها االأجيال.
ب��ق��اء هذه  امل�����س��اه��م��ة يف  ال��ع��وام��ل  وم���ن 
العزلة  التجديد  وعدم  الثقافية  الروا�سب 
اإىل  باالإ�سافة  املجتمع،  فيها  يعي�ص  التي 
الرغبة اجلاحمة يف املحافظة على القدمي 
لدى  والتجديد  االبتكار  روح  انعدام  وكذا 
االأفراد والتهرب من ف�سل احلا�سر مبربرات 
التخلف  مظاهر  بع�ص  وتظهر  كما  املا�سي، 
الروا�سب  ب�سبب  اجل��زائ��ري  املجتمع  يف 
الثقافية التي تطغى على عاداته وتقاليده 
خا�سة فيما يتعلق مب�ساألة الزواج واخلوف 
من احل�سد وكذا الروا�سب الثقافية املتعلقة 
امل�سائل  م��ن  وغ��ريه��ا  وال�����س��ح��ة  ب��امل��ر���ص 

االجتماعية االأخرى.

وك�سف املتحدث با�سم مركز التكوين ملدينة 
مع  حديثه  يف  �سماخ،  حبيب  ال�سيد  منعة 
اختياره  مت  قد  املركز  نيوز:"اأن  االأورا���ص 
ليكون ممثال ملديرية التكوين املهني والتمهني 
مراكز  خمتلف  عن  ونائبا  باتنة،  لوالية 
التكوين على م�ستوى الوالية". لي�سيف ذات 
املتحدث اأن االحتفال بتظاهرة يناير كانت 
وخمرجات  املنتجات  اأه��م  الإب���راز  فر�سة 
ك�سناعة  التخ�س�سات  خمتلف  يف  امل��رك��ز 
واملالب�ص  امل��ج��وه��رات  و�سناعة  ال��ف��خ��ار، 
املخ�س�سة  املعار�ص  �ست�سهم  اإذ  التقليدية، 
املقبل  ال�سباب  جذب  يف  التخ�س�سات  لهذه 

على االحتفال.
وريا�سية  ثقافية  اأن�سطة  احلفل  و�سهد 
يف  ومباريات  فكرية،  م�سابقات  يف  ممثلة 
مع  بالتعاون  القدم،  وكرة  احلديدة  الكرة 
اجلمعيات املحلية للمنطقة، ويف هذا ال�سدد 
جمعية  رئي�ص  رح��م��وين  اإب��راه��ي��م  اأو���س��ح 
اأن احلفل  وال�سباب،  الفتية  الوفاق لرقية 
�سهد م�ساركة عدد من اجلمعيات على غرار 
جمعية العلماء امل�سلمني فرع منعة واجلمعية 
ال�سبانية ملكرز التكوين املهني والتمهني منعة، 
حيث الهدف من هذه امل�ساركة هو االحتفال 
بيناير، من جهة وت�سجيع ال�سياحة املحلية 
�سياحية  وجهة  باعتبارها  منعة  مدينة  يف 
الدينية  ال�سياحة  اأن��واع  خمتلف  يف  رائدة 
يف  برجمت  حيث  والطبيعية،  والتاريخية 
لل�سيوف  �سياحية  جولة  امل�سائية  الفرة 
على  املنطقة  يف  ال�سياحية  امل��ع��امل  الأه��م 

غرار "دار ال�سيخ" و"ثاقليحث".

داخل  من  �سيوف  م�ساركة  عرف  االحتفال 
الوطن ممثل يف الك�سافة االإ�سالمية ملدينة 
غرارة بوالية غرداية حيث كان االحتفال 
وقال  املحلية،  منتجاتهم  لعر�ص  فر�سة 
امل�سوؤول  حممد،  بوع�سبانة  �سلمان  القائد 
للك�سافة  املجتمع  وتنمية  خلدمة  الوالئي 
عن  اأ�سفرت  قد  التظاهرة  اأن  االإ�سالمية، 
�سفقات جتارية مع عدد من زوار االحتفال 
املحلية  اجلمعيات  م��ن  ع��دد  م��ع  وت��واأم��ة 
الوطن  داخ��ل  االأمازيغية  ترقية  اإط��ار  يف 

وخارجها.
اجلمعية  يف  ممثلة  كانت  الدولية  امل�ساركة 
التون�سية توا�سل لفنون وابداعات املعاقني، 
االإعالم  وخبري  اجلمعية  رئي�ص  عرب  حيث 
م�ساركته  عن  حميدات،  �سالح  واالت�سال 
اإذ  باجلزائر،  يناير  احتفاالت  يف  الثانية 
االحتفال فر�سة لعر�ص التجربة التون�سية 
يف العمل اجلمعوي مع فئة ذوي االحتياجات 
ذات  يف  لريدف  اخل��ربات.  وتبادل  اخلا�سة 
�سنوي  تقليد  اإر���س��اء  على  العمل  ال�سياق 
مبنعة  املهني  التكوين  ومركز  اجلمعية  بني 
االت�سال  ف��ن  يف  تدريبية  دورة  ب��اإط��الق 

وانتداب ال�سباب وخمتلف املبدعني.

اأم�������ص  اأول  ك�����س��ف��ت 
للن�سر  موؤ�س�س�سة نقطة 
والتوزيع بوالية باتنة 
امل�سابقة  ن��ت��ائ��ج  ع���ن 
ال���وط���ن���ي���ة ل����الإب����داع 
عرفت  والتي  االأدب���ي، 
عن  ي��رب��و  م��ا  م�ساركة 
80 متناف�سا من خمتلف 
واليات الوطن يف �سنف 
الق�سة الق�سرية، وذلك 
من  املمتدة  ال��ف��رة  يف 

املن�سرم. اإىل غاية �سهر دي�سمرب  16 نوفمرب 
وح�سب ما اأكده املدير العام للموؤ�س�سة ليومية 
الفائزين  اختيار  فعملية  نيوز"  "االأورا�ص 

 30 ال��ب��ال��غ ع���دده���م 
�سعبا  ك�����ان  ف����ائ����زا 
ب�����س��ه��ادة االأ����س���ات���ذة 
اأ�سرفو  الذين  والكتاب 
االإنتقاء  عملية  على 
باعتبار اأن امل�ستوى كان 
متقاربا جدا، منوها اأن  
امل�سابقة   يف  الفائزين 
يف  اأع��م��ال��ه��م  �ستن�سر 
بعنوان  ج��ام��ع  ك��ت��اب 
اأي��ن  الروح"  "خبايا 
ن�سره، م�سيفا يف  �ست�سرف موؤ�س�سة نقطة على 
ال�ساأن ذاته اأن امل�سرف العام على امل�سابقة كان 
من طرف الكاتبة والروائية "اإميان بوطغان" 
والكتاب  االأ���س��ات��ذة  م��ن  العديد  جانب  اإىل 
على  تعمد  املوؤ�س�سة  واأن   خا�سة  والروائيني، 
املجال  ذات  يف  امل�سابقات  خمتلف  تخ�سي�ص 
خللق روح االإبداع لدى الكتاب �سيما املبدعني 

اجلدد من ال�سباب.
االأوىل  امل��رات��ب  اأ�سحاب  اأن  بالذكر  جدير 
ن�سيب  من  كانت  االأدب��ي  االإب��داع  م�سابقة  يف 
ق�سة  عن   " العرنان  علي  "جنر�ص  الكاتبة 
عن  اأني�ص"  "ثابت  والقا�ص  عاجل"،  "خرب 
"اليوم  ق�سة  جانب  اإىل  "كابو�ص"  ق�ستة 
الثامن"، كما اأن عنوان الكتاب كان من اقراح 
االأ�ستاذة امل�سرفني على امل�سابقة ليكون ت�سميم 
على  اأك��دت  التي  املوؤ�س�سة  ط��رف  من  الغالف 
اأين  قريبا،  �سيطرح  الكتاب  اأن  مديرها  ل�سان 

�سيقدم على �سكل هدايا للجمعيات الثقافية.

�سهد مركز التكوين املهني والتمهني ال�سهيد رحموين بقا�سم بن حممد، لدائرة 
منعة اليوم الثالثاء، احتفاله ال�سنوي بعيد يناير، والذي �سهد ح�سور عدد من 

ال�سخ�سيات وال�سيوف املحليني والدوليني.

"الروا�سب  بـ  بباتنة من خالل درا�سته الأخرية املو�سومة  اأكد الدكتور ب�سام وزناجي باحث �سو�سيولوجي يف جامعة احلاج خل�سر 
الثقافية ومظاهر التخلف يف املجتمع اجلزائري" اأن مظاهر التخلف يف املجتمع اجلزائري ل تزال قائمة حتى اليوم نتيجة مت�سك 
هذا الأخري بالكثري من الروا�سب الثقافية التي ل تزال توؤثر فيه على الرغم من التطور الذي �ساد العامل خا�سة يف جمال التكنولوجيا 
والإعالم، حيث ل يزال املجتمع اجلزائري يعي�س نوعا من التقوقع على عادات ومعتقدات واأمناط معي�سية وتربوية وثقافية كانت 
�سائدة يف املا�سي حمافظا على معامل هذه الأمناط والأ�ساليب يف ممار�ساته اليومية راف�سا فتح املجال للتغيري والتجديد ومواكبة 

التغريات الطارئة على الع�سر احلديث، وذلك ما عمق هوة التخلف الجتماعي والثقايف فيه.
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افتتاح املقهى الثقايف "ثازيري" بباتنة

الثقافية  الروا�سب  تاأثري  وزناجي" ي�سرح  "ب�سام 
يف تعميق هوة التخلف يف املجتمع اجلزائري

مركز التكوين املهني مبنعة ي�ستقبل 
وفودا دولية وحملية احفتاء بـ "ينار"

نقطة للن�سر والتوزيع تك�سف 
عن املتوجني يف م�سابقة "الإبداع الأدبي"

مت �ختياره لتمثيل مر�كز �لتكوين على م�شتوى والية باتنة

مب�شاركة �أزيد من 80 كاتبا 

رقية. ل

عادل. خ

�سميحة. ع

اميان. ج

اأم�ص بال�سارقة )االإمارات العربية املتحدة( عن فوز اجلزائريني حممد بوثران يف  اأول  اأعلن 
االإ�سدار  العربي  لالإبداع  ال�سارقة  بجائزة  الرواية  جمال  يف  معن�سري  واأمينة  ال�سعر  جمال 

االأول يف طبعتها الثالثة والع�سرين.
وفاز ال�ساعر حممد بوثران باجلائزة الثانية عن جمموعته "كفن واحد، واأكرث من قرب" بينما 
فازت الكاتبة اأمينة معن�سري باجلائزة الثالثة عن روايتها "جوانفيل" ليكون اأول تتويج لالأدب 

اجلزائري يف مطلع ال�سنة اجلديدة.
ومن املنتظر اأن ت�سلم اجلوائز خالل امللتقى الذي يقام يف املغرب �سهر اأفريل القادم.

اأن توجوا باجلائزة على غرار حممود ابراقن الذي توج يف اأوىل  و�سبق لعدد من اجلزائريني 
ال�سينما" ويو�سف بعلوج واإ�سماعيل يربير يف امل�سرح  "هذه هي  1998عن كتابه  دوراتها �سنة 

ومربوك دريدي يف الرواية.

فوز جزائريني يف ال�سعر والرواية بجائزة 
ال�سارقة لالإبداع العربي

ق. ث



عملية اإنقاذ
جمنون مب�ست�سفى املجانني

�ساف وحدة تغرق راح انقذها
اجتمعوا االأطباء مذهولني

وق���رروا اإخ��راج��ه وق��ال��و لو 
يفرح  واح��د  خربين  عندنا 

وواحد يحزن
قال لهم: اأبداو باللي يفرح

تخرج  راح  اخال�ص  قالولو: 
من هنا

واخلرب املحزن: 
انتحرت  راه��ي  انقذتها  يل  امل��راأة 

و�سنقت روحها
قالهم الااااااا ما انتحرت�ص

اأنا يل علقتها با�ص تن�سف؟!.

عالمة الن�سر
باكي  وه���زيت  دج   50 اعطيتلو  للحانوت  رح��ت 

قاطو بيمو.
عالمة  وداريل  يدو  وهز  معايا  �ساف  احلانوت  مول 

الن�سر.
ودرت  اأن��ا  حتى  ي��دي  هزيت  عفوية  وبكل 

نف�ص ال�سعار وقلت لو حتيا اجلزائر
قال يل وا�ص من دزاير تاعك زيد األفني 

ما تلعبهالي�ص مهبول؟!.

فئة جديدة
واحد دار دو�سي تاع �سكنة 

كي �سمع راهم يق�سمو يف الديار 
الأوالد  من���دو  ران����ا  ق��ال��ول��و  ع��ن��ده��م  راح 

ال�سهداء 
�سحايا  الأوالد  من��دو  ران��ا  قالولو  التانية  وامل��رة 

االإرهاب 
واملرة الثالثة قالولو تاع اأوالد االإرهاب التائبني

لكالب  الوالد  مت��دو  كي  قالهم  م�سكني  تربب  اأي��ا 
عيطويل!!.

معلومات م�سلية

ال�سفرجل

اأمثال �سعبية

عام  اإ�سرائيل  رئا�سة  اإين�ستاين  على  عر�ص   •
رف�ص. لكنه  و   1952

 .. العامل  اكتئابا يف  البالد االأكرث  • فرن�سا هي 
فرن�سي واحد من بني5 يعاين من االكتئاب وهدا 
مع  العامل  يف  كاآبة  االأكــرث  البالد  منها  يجعل  ما 

الواليات املتحدة االأمريكية.
ا�ستهالكا  البلدان  اأكرث  من  بريطانيا  تعترب   •
ــة الإحـــدى  ــس ــعــامل فــفــي درا� ـــادة الــ�ــســاي يف ال مل
66%من  اأن   اأكـــــدت  ــغــذائــيــة  ال اجلــمــعــيــات 
حوايل  اأي  يوميا  ال�ساي  ي�سربون  الربيطانيني 
165 مليون كاأ�ص يف اليوم اأو 60،2 مليار كاأ�ص يف 

ال�سنة.
جنوب  مقاطعات  ــدى  اإح دونغ"  "جونغ  يف   •
الرئي�سي  امل�سدر  القطط  حلــوم  تعترب  ال�سني 
اأكرث  ا�ستهالك  يتم  حيث  ال�سكان  لدى  للربوتني 

من 10000 قطة كل يوم.
• بخالف ما نعتقد فالعرق نف�سه ال رائحة له، 
على  املوجودة  البكترييا  هي  الرائحة  ينتج  ما 

اجللد والتي تختلط وتتفاعل مع العرق.
املاء. 31% من  ن�سبة  من  تتكون  • عظامك 
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ا�سحك وال�سحك بال�س.. قبل ما يغلى وتقول يامن عا�س

جواب 
املحاجية

حاجيتك
 على �سفر 

قرقاب ال تعرفو 
ال يَنْ ال طاب

حدث يف مثل هذا اليوم
اخلام�ص ع�سر 
من �سهر جانفي

الربيطاين. املتحف  افتتاح  ـ   1759
لهزمية  يتعر�ص  الرو�سي  اجلي�ص  ـ    1854
من  رومــانــيــا  يف  جاتانا"  "معركة  يف  قا�سية 

اجلي�ص العثماين.
منطقة  حتتل  الفرن�سية  الــقــوات  ـ   1883

با�سلة. �سعبية  مقاومة  ميزاب" بعد  "وادي 
االأوروبــيــة  االإ�ست�سارية  اللجنة  ـ   1944
واملكونة من ممثلي قوات احللفاء تقرر تق�سيم 

اأملانيا.
ر�سميا  تــعــرتف  لبنان  جمهورية  ـ   1959

باحلكومة املوؤقتة للجمهورية اجلزائرية.
قتل  نيجرييا  يف  ع�سكري  انقالب   -  1966
باليوا، وتن�سيب  اأبو بكر  الوزراء  خالله رئي�ص 

اجلرنال جون�سون اأيرون�سي رئي�سا للبالد.
الوزراء  رئا�سة  القذايف يتوىل  1970 - معمر 

يف ليبيا.
اجلزائريني  الكتاب  احتاد  تاأ�سي�ص  ـ   1974
ــــالل جــمــعــيــة عـــامـــة عـــقـــدت بــاجلــزائــر  خ

العا�سمة.
ورقة  ي�سدر  املركزي  اجلزائر  بنك  ـ   1983
مبنا�سبة  دج   20 بقيمة  جديدة  بنكية  نقدية 

الذكرى الـ20 لتاأ�سي�سه.
بعد  املــدين  للحكم  الربازيل  عــودة  ـ   1985

الع�سكري. احلكم  من  عام   21
لــنــادي  ـــي  ـــب االأومل ـــي  احل تــد�ــســني  ـ   1986

ال�سحافة.
املهلة  انتهت  الليل  منت�سف  عند   -  1990
العراق  اإىل  الــدويل  االأمــن  جمل�ص  منحها  التي 
وفق  وذلـــك  الــكــويــت  مــن  ال�سلمي  لالن�سحاب 

القرار 678.
زروال يعلن عن قرار  الرئي�ص  ليمني  ـ   1997
تن�سيط  اإعــادة  و  االنتخابي  امل�سار  ا�ستكمال 
تنظيم  و  بتح�سري  املكلفة  الوطنية  اللجنة 

االنتخابات الت�سريعية.
املفتوحة  املو�سوعة  عمل  بداية   -  2001

ويكيبيديا.
عــواد  يف  ــــدام  االإع حكم  تنفيذ   -  2007
اإدانتهم  بعد  وذلــك  التكريتي  ــرزان  وب البندر 

بجرائم حرب.
منزل  على  تغري  اإ�سرائيلية  طائرة  ـ   2009
حما�ص  حكومة  يف  الداخلية  ووزيــر  القيادي  
معه  كـــان  مــن  كــل  مــع  وتــغــتــالــه  �ــســيــام  �سعيد 

باملنزل. 
فوؤاد  التون�سي  النواب  جمل�ص  رئي�ص  ـ   2011
موؤقتا  رئي�سا  الد�ستورية  اليمني  يــوؤدي  املبزع 

للجمهورية بعد هروب بن علي.
على  تنتخب  م�ستغامن  جــامــعــة  ـ   2012
املغاربية  االأوروبـــيـــة  ال�سراكة  �سبكة  راأ�ـــص 

اجلامعية.
يف  االأقـــل  على  �سخ�سا   23 مقتل  ـ   2016
القاعدة  تنظيم  اإىل  ينتمون  م�سلحني  هجوم 
يف بالد املغرب االإ�سالمي على فندق يف بوركينا 

فا�سو.
�ساحة  يف  انــتــحــاريــان  تــفــجــريان   -  2018
واإ�سابة  مقتل  اإىل  يوؤديان  بغداد  يف  الطريان 

اأكرث من 100 �سخ�ص.

تخاريف 
�سي عالوة املو�سطا�ش

عندك تقطع اجلورنان

هههههه

�سي عالوة ينتظر اأ�سئلتكم ليجيب عليها، �ساركونا بها 
modhik@yahoo.com :على الربيد االإلكرتوين
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القلب يل ما تقدر�ص 
تفرحو ما توجعو�ص

حكـــمة
الن�شيحة التي يكره ال�شخ�ص 

�شماعها تكون يف العادة 
الن�شيحة التي يحتاجها

�سورة م�سحكة

عندما يكون الربد 
باااااااااردا؟!

اأح���الم  م��وط��ن  ال��ل��ي��ل  الأن  ق��ي��ل..   �
ال�سباح ليكن�ص ما تبقى  ياأتي  البائ�سني 
املهمالت،  �سناديق  يف  ويجمعها  منها، 
ما  واأن���ت  اآخ���ر  م���رات  ت��دوي��ره��ا  ليعاد 

تقول؟
ليلى حمجوب تب�سة
للنفايات  التقني  الردم  على  عيني  يا 

!؟. 

ن�سنف  اأن  ع��الوة  �سي  ي��ا  ميكن  ه��ل   �
ردودك اأدبا �ساخرا؟

ح�سام �سوكة اأم البواقي
واأدب  البع�ص  عند  �ساخر  اأدب  قلة 
اأما البع�ص  �ساخر عند البع�ص االآخر.. 
في�سنفونه  االآاآاآاآاآاآاآاآاآاآاآاآاآاآاآاآاآاآاآخ���������������ر 
ومل  ب���ايل  ع��ل��ى  تخطر  ال  ت�سنيفات 

تخطر؟!.

� االأمازيغية خط اأحمر.. هذه ر�سالة 

للمتالعبني؟
ما�سيني�سا.غ خن�سلة

رّباغن ايهنّا؟!.

ظهرها  تعطيني  الدنيا  اأن  تقل  ال   �
فرمبا اأنت من يجل�ص بالعك�ص؟

عاطف.ن تيمقاد
ل��ه��ا ع��ل��ى جميع  ي���ا ول�����دي ق���ع���دت 
عندها  تبان  تفهم�ص  وما  االجتاهات.. 
غ���ري ظ��ه��ر ت��ق��اب��ل ب��ي��ه ع��م��ك ع���الوة 

م�سكني؟!.

اأربعة ما يربحو�ص يف الدنيا هذي..   �
كانك عالوة بن عالوة اأعرفهم؟

خمتار زغيني عني مليلة
ما  الدنيا  اأرب��ع��ة..  عند  َحْب�َسْت  اإذا 
ما  يل  املليار  انت  اعرفلي  بخري..  زالها 
نكملك  وانا  هذي..  الدنيا  يف  يربحو�ص 

االأربعة �ساهلني؟!.



عثـر بحوزتهم على �أقر��ض مهلو�شة

يف ق�شية �لتزوير و��شتعمال �ملزور

اآخــرون   9 واأ�ســيب  �ســخ�ص  هلــك 
مــرور  بجــروح متفاوتــة، يف حادثــي 
�ســاعة   24 خــالل  وقعــا  متفرقــني 
ال�ســعبة  وادي  ببلديتــي  االأخيـــرة، 
يف  االأول  احلــادث  ومتثــل  وبريكــة، 
ده�ص �ســيارة ل�سخ�ص يف العقد ال�سابع 
من العمر وذلك بالطريق الوطني رقم 
اأمــام حمطــة اخلدمات عي�ســاين   28

ببلدية بريكة، حيث مت حتويل جثته 
اإىل م�ســلحة حفظ اجلثث مب�ست�ســفى 
ت�ســجيل  مت  كمــا  بو�ســياف،  حممــد 
حــادث مرور اآخــر �ســبيحة اأم�ص على 
 03 رقــم  الوطنــي  الطريــق  م�ســتوى 
ال�ســعبة والــذي جنــم  ببلديــة وادي 
عن انحراف وانقالب �ســيارة جماعية 
خا�ســة لنقــل العمال تعمــل على خط 

ذراع عي�ســى- تازولــت، وخلف احلادث 
اإ�ســابة 9 اأ�ســخا�ص تــرتاوح اأعمارهم 
بجــروح  �ســنة  و60  �ســنة   34 بــني 
متفرقــة، حيــث مت اإ�ســعاف امل�ســابني 
اال�ست�ســفائـي  املركــز  اإىل  ونقلهــم 
اجلامعــي باتنــة، مــن جانبهــا فتحــت 
ملعرفــة  حتقيقــا  املخت�ســة  اجلهــات 

مالب�سات كال احلادثني.

متكنت م�ســالح االأمن بوالية ب�ســكرة، 
مــن ا�ســرتجاع فتــاة قا�ســر كانــت حمل 
بحث وتوقيف �سخ�سني م�ستبه تورطهما 
يف اإبعادهــا، وح�ســب ذات امل�ســالح باأنــه 
مت القيــام بهذه العمليــة اإثر التحري يف 
ظروف اختفــاء فتاة قا�ســر مت اإرغامها 
على ركوب �ســيارة و�ســط مدينة ب�سكرة 

مــن طرف 3 اأ�ســخا�ص قامــوا باقتيادها 
اإىل وجهــة جمهولــة مردفــا باأنــه بعــد 
تكثيف عمليات البحث توقيف ال�ســيارة 
وعلى متنها ال�سحية واملتورطون الثالثة 
يف الق�ســية باأحــد االأحيــاء ال�ســعبية، 
واأ�ســفرت العمليــة عن ا�ســرتجاع الفتاة 
التــي مل تبلــغ الـــ 18 �ســنة مــن العمــر 

وتوقيف �سخ�ســني يبلغان من العمر 24 
اإبعــاد  �ســنة م�ســتبه تورطهمــا يف  و31 
القا�سر عن طريق العنف والتهديد فيما 
الذ ال�ســخ�ص الثالــث بالفــرار، وتعكــف 
حاليا امل�ســلحة املوؤهلة على اإعداد ملف 
جزائي حول الق�ســية يف انتظار حتويله 

اإىل العدالة الحقا.

مت ت�شجيلهما خالل 24 �شاعة �ملا�شيـة

جمهولة وجهة  �إىل  و�قتيادها  �شيارة  ركوب  على  �أرغموها  �أ�شخا�ض   3

باتنة

�صطيف باتنة
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متكنت م�سالح ال�سرطة 
الق�سائية ب�سالح باي جنوب 

والية �سطيف، من حجز 
م�سد�ص واأعرية نارية مبنزل 

اأحد املواطنني حيث مت العثور 
على املحجوزات بعد عملية 

تفتي�ص املنزل بغر�ص العثور 
على م�سروقات يف ق�سية 

تورط فيها ابن هذا املواطن، 
ومت توقيف امل�ستبه فيه 

واإحالته على التحقيق اأمام 
اجلهات الق�سائية.

�سبط م�سد�ش 
واأعرية ن�رية 

ب�سطيف البحــث  فرقــة  عنا�ســر  متكنــت 
مــن  باتنــة،  واليــة  باأمــن  والتدخــل 
توقيف 09 اأ�ســخا�ص ترتاوح اأعمارهم 
بني 20 و35 �ســنـة من بينهم م�سبوقني 
ق�ســائيا يف عدة اأحياء مبدينة باتنة، 
فيما مت حجز كمية من االأقرا�ص تقدر 

بـ621 قر�ص من خمتلف االأنواع.
عنا�ســر  متكنــت  ال�ســياق  ذات  ويف 
االأمن احل�ســري ال�ســاد�ص مــن توقيف 
�ســخ�ص اآخر م�ســبوق ق�ســائيا يبلغ من 

العمــر 26 �ســنة بحوزتــه 15 قر�ــص 
مهلو�ص، كما مت توقيف �سخ�ص يبلغ من 
العمــر 32 �ســنة من طرف م�ســالح اأمن 
دائــرة تازولــت حمــل اأمريــن بالقب�ص 
�ســادرين عــن كل مــن حمكمة امل�ســيلة 
وحمكمة خن�ســلة عن عــدة تهم ممثلة 
يف املتاجرة باالأ�سلحة ال�سرب واجلرح 
العمدي ب�ســالح اأبي�ص، وبعد ا�ســتيفاء 
اجراءات التحقيق مت تقدمي امل�ســتبه 

بهم اأمام النيابة املحلية.

توقيف 11 �سخ�س� من بينهم م�سبوقني 
ق�س�ئي� ومبحوث عنهم بب�تنة

�سي الأورا�سي..
وخلقولهم  بــاالإدمــاج...  وعدوهم 
و�سعو  لــالحــتــجــاج...  �سبة  األـــف 
مثل  تتك�سر  لكنها  �سفافة  مرا�سيم  
الزجاج ... مازال ما فهمنا�ص �سكون 
�ساحب احلق و�سكون يل راحت عليه 

مع �سيف احلجاج...

وجب �لكالم

hamzalaribi005@gmail.com

ال زلت اأحفظ كلمات الرئي�ص االأ�سبق "اجلرنال اليمني زروال" عندما 
"االآفة" والتي كان يق�سد بها االأزمة التي مرت بها  اأ�سماها  حتدث عما 
اأمام  اأنه �سرح  اأحفظ كيف  ال�سوداء، وال زلت  الع�سرية  اجلزائر خالل 
ال�سعب اجلزائري باأن االآفة يجب اأن تقتلع من اجلذور قائال "الزم االآفة 
هاذي نقطع عليها من اجلذر"، وما فهمته �سخ�سيا من كلمة الرئي�ص هو 
اأن االإرهاب مل يكن جمرد اأ�سخا�ص "�سواذ فكر" اأو متطرفني مت�سددين 
يف  االإرهــاب  اأن  هو  فهمته  ما  بل  ما،  ق�سية  اأوعن  ما  فكر  عن  ومدافعني 
"�سيا�سية"  "ورم" وجد باإرادة  "ذو ال�سعر االأبي�ص" كان عبارة عن  نظر 
ميكن ا�ستئ�ساله "باإرادة �سيا�سية" وبقرار �سيا�سي، وحني يتحدث �سخ�ص 
بحجم رئي�ص دولة ويقول اأن  الآفة االإرهاب جذر فذلك ما يعني اأنه يعلم 
وكيف  االآفة  ت�سكلت  وكيف  اجلزائر"  يف  "االإرهاب  م�سدر  اليقني  علم 
هو  للداء  املثايل  الت�سخي�ص  فاإن  الطب  يف  معروف  هو  ومثلما  تطورت 

ن�سف العالج اإن مل يكن جل العالج.
اإن االأزمات املفاجئة وامل�ساكل املفاجئة التي تظهر على ال�سطح يف اأية 
ال�سدفة،  لي�ست وليدة  اأزمات  الطبيعية" لهي  "الكوارث  با�ستثناء  دولة 
بل اإنها اأزمات لها م�سدرها اأو م�سادرها، اأو اأنها خمططات لها "مدبرها" 
اأو مدبروها قد تتطور بالرتاكم وقد تتطور بناء على طريقة التفاعل 
اأرى يف الفتنة املدارة باإتقان يف اجلزائر وخطاب الكراهية  معها، واإين 
يف  لنا  كان  فقد  واحد،  بقانون  جمابهتها  ميكن  ال  اأمور  لهي  والعن�سرية 
خطاب الفريق الراحل احمد قايد �سالح مثاال عن هذا، فعندما رف�ص 
اأن ترفع راية يف امل�سريات غري الراية الوطنية وكان ذلك مبثابة "قانون 
�سفهي" فاإن املئات من "العن�سريني" قد اأ�سروا على رفعها حتديا للقانون، 
اأكرث  هي  "ارجتالية"  بطريقة  �سنها  يتم  التي  القوانني  فاإن  وبالتايل 
عن  اخلــروج  اأ�سال  يحاولون  من  طرف  من  تدا�ص  الأن  عر�سة  القوانني 

"الد�ستور".
يف  الكراهية"  وخــطــاب  والعن�سرية  "الفتنة  الأ�ــســل  عدنا  مــا  اإذا 
لبث  منربا  لتكون  اأحزابهم  ا�ستغلوا  اأحزاب  روؤ�ساء  جند  فاإننا  اجلزائر 
يف  يتفننون  اإعالميني  اأي�سا  وجند  الكراهية،  خلطاب  والرتويج  الفتنة 
غر�ص "العن�سرية" يف عقول اجلزائريني وجند ريا�سيني وروؤ�ساء اأندية 
"خطاب اجلهوية" يف كل فر�سة،  ال ميتون ب�سلة لالحرتاف وي�ستغلون 
وجند اأكرث من ذلك معلمني واأ�ساتذة وروؤ�ساء جمعيات ومدراء جامعات 
حم�سوبني على اأحزاب ما اأو تيارات ما يف البالد اأو حتى على اأطراف ما 
اأحيانا  "نافذين يف الدولة" وغريهم والكل يروج خلطاب الكراهية  من 

وللجهوية اأحيانا اأخرى وكل هذا جمرد ت�سيي�ص لكل �سيء يف اجلزائر.
الع�سوي  القانون  من  والثامنة  ال�سابعة  املادة  باأن  ال�سلطة  تعلم  هل 
اأو كل خطاب با�سم احلزب يدعو  لالأحزاب متنع منعا باتا كل ممار�سة 
اإليه الد�ستور؟ وهل تعلم ال�سلطة باأن املادة التا�سعة  اإىل غري ما يدعو 
التي  االأ�سا�سية  للحريات  مناه�سة  اأهداف  على  احلزب  يوؤ�س�ص  اأن  متنع 
يكفلها الد�ستور؟ وهل تعلم ال�سلطة باأن هناك روؤ�ساء اأحزاب قد �سربوا 
بهذا القانون عر�ص احلائط ومل تتم حما�سبتهم على االأقل باإنذار؟ هذا 
ال�ساحة  تغربل  اأن  ال�سلطة  على  يتوجب  باأنه  عدة  مرات  وقد حتدثنا 
اإليه  يدعو  ما  مع  خطاباته  تتوافق  ال  حــزب  كل  وتكن�ص  ال�سيا�سية 
هذا  غري  الوطنية،  الوحدة  �سالمة  ي�سمن  ما  مع  تتوافق  وال  الد�ستور 
فقد حتدثنا وقلنا اأنه على ال�سلطة اأن تلزم الكثري من موؤ�س�ساتها خا�سة 
ووزارة  العايل  التعليم  قطاع  وكذا  والتعليم  الرتبية  كقطاع  احل�سا�سة 
الثقافة ووزارة ال�سوؤون الدينية باأن تقتدي بنظام املوؤ�س�سة الع�سكرية 
يف منع منت�سبيها من التحزب وممار�سة ال�سيا�سة ذلك ل�سمان العمل من 
النهو�ص  اإىل  تهدف  قطاع  كل  عمل  خطة  �سمن  م�سطرة  اأهــداف  اأجل 

بالبالد ال خطة "العن�سريني" واملتاآمرين على الوحدة الوطنية.
والعن�سرية  الفتنة  يحارب  اأن  فعال  اجلمهورية  رئي�ص  اأراد  ما  اإذا 
الق�ساء  �سيا�سية فعلية يف  اإرادة  له  اأن تكون  الكراهية فال بد  وخطاب 
اأ�سل  نظري  يف  الت�سيي�ص  الأن  ال�سيا�سي،  العفن  وعلى  الت�سيي�ص  على 
االأهــداف  واأ�سحاب  العفنة  ال�سيا�سية"  "النوايا  واأ�سحاب  الفتنة 
الفتنة،  اآباء  هم  والنقابات  واجلمعيات  االأحــزاب  روؤ�ساء  من  اخلبيثة 
واإذا ما اقرتنت هذه االإرادة الفعلية بقوة و�سرامة العدالة فاإن النتيجة 

�ستظهر يف القريب العاجل اأف�سل من نتيجة "�سن قانون".

الآفة تقتلع من اجلذور

و�سع  مــن  �سطيف،  ــة  والي ــن  اأم م�سالح  متكنت 
بحي  املخدرات  مروجي  اأخطر  اأحد  لن�ساط  حد 
 200 حجز  مت  فيما  الوالية،  بعا�سمة  اله�ساب 
من  هــو  مــايل  مبلغ  جــانــب  اإىل  املــخــدرات  مــن  غ 
العملية  وجاءت  ال�سموم،  بهذه  الرتويج  عائدات 
يف  �سخ�ص  بتورط  تفيد  معلومات  ا�ستغالل  اإثــر 
ترويج املخدرات عرب بع�ص اأحياء املدينة، مموها 
اإطالق  ليتم  جتارية،  مركبة  با�ستعمال  ن�ساطه 
حتريات واأبحاث مو�سعة �سمحت بتحديد هويته، 
�سبط  حتركاته  لكل  وتر�سد  تتبع  عمليات  وبعد 
متلب�سا منت مركبة جتارية وهو يحوز كمية هامة 
من املخدرات "كيف معالج" ناهزت 40 غ على �سكل 

قطع �سغرية مهياأة وجاهزة للرتويج.

�سهر  خالل  �سطيف  والية  اأمن  م�سالح  حجزت 
دي�سمرب الفارط اأزيد من 06 قناطري و30 كلغ من 
كانت  التي  اال�ستهالكية  واملواد  والفواكه  اخل�سر 
حجزت  كما  �سليمة،  غري  بطريقة  للبيع  تعر�ص 
والبي�ساء  احلمراء  اللحوم  من  كلغ   94 يفوق  ما 
غري ال�ساحلة متاما لال�ستهالك الب�سري و60 كلغ 
�سروط  احــرتام  دون  للبيع  تعر�ص  كانت  اأخــرى 
ذات  حجزت  كما  الــالزمــة،  والنظافة  ال�سحة 
التجهيزات  اأنــواع  خمتلف  من  وحدة   58 امل�سالح 
والعتاد التي كانت تعر�ص للبيع على الر�سيف اأو 

قارعة الطريق اأغلبها خردوات، األب�سة واأواين.

تدخلت اأم�ص، عنا�سر الوحدة الثانوية للحماية 
املدينة ببئر العاتر، لتحويل جثة �ساب تويف بحـي 
اأوك�سيد  اأحادي  غاز  ا�ستن�ساقه  جراء  �سكن   59
الكربون ح�سبما علم لدى م�سالح احلماية املدنية، 
من  البالغ  ال�سحية  فاإن  امل�سدر،  لذات  وا�ستنادا 
العمر 23 �سنة، تويف بعد ا�ستن�ساقه لغاز اأحادي 
الطهي وقد مت  املنبعث من موقد  الكربون  اأك�سيد 
مب�ست�سفى  اجلثث  حفظ  م�سلحة  اإىل  جثته  نقل 
بئر العاتر بعد ا�ستكمال التحقيقات امليدانية من 

طرف امل�سالح املعنية.

حجز 200 غرام من املخدرات 

م�س�درة 6 قن�طري
 من اخل�سر والفواكه 

هالك �سـ�ب اختن�ق� ب�لغـ�ز
قتيل و9 جرحى يف ح�دثــي مرور بب�تنـة يف بئـر الع�تر 

حترير فت�ة ق��ســر من قب�سة خ�طفيه� بب�سكـرة
عنرت. ح

ن.م

حفيظة.ب

حمزه لعريبي  عبد الهادي. ب

 عبد الهادي. ب

ن.م

اأيدت حمكمة اال�ســتئناف مبجل�ص ق�ســاء �ســطيف احلكم ال�ســادر �ســد 
الرئي�ص ال�ســابق لوفاق �ســطيف ح�ســان حمار بت�ســليط عقوبة 3 �سنوات 
�سجنا نافذا، فيما مت خف�ص احلكم ال�سادر �سد اأمينة املال "ن.ب" لي�سبح 
�ســنتني �ســجنا نافذا وكذا �ســنة واحدة لالأمــني العــام للتعاونية "ك.�ص" 
وهذا يف ق�ســية التزوير وا�ســتعمال املزور يف حما�ســر ر�ســمية واختال�ص 

اأموال التعاونية العقارية.

اإدانة ح�س�ن حم�ر بـ3 �سنوات حب�ش ن�فذة

 عبد الهادي. ب

 عبد الهادي. ب


