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عرب  وا�ــســع  نطاق  على  تــداولــه  مت  مــا  ح�سب 
فاإن  االجتماعي  التوا�سل  مواقع  على  �سفحات 
رئي�ص بلدية متابع بتهمة ف�ساد يف والية خن�سلة 
�سرح  عندما  الثقيل  العيار  من  قنبلة  فجر  قد 
�سيقوم  باأنه  حائطه  عرب  متتالية  من�سورات  يف 
ما  اإذا  امل�سوؤولني بوالية خن�سلة  الكثري من  بجر 
مت توقيفه، واأ�ساف باأنه �سيحول مدينة خن�سلة 
اإىل اأ�سبه ب�سجن احلرا�ص يف تعبري منه على اأنه 
�سيبلغ العدالة عن �سلوع الكثري من امل�سوؤولني يف 
ملفات ف�ساد ثقيلة، بيد اأن املعني قد قام بحذف 
املن�سورات التي مت االحتفاظ بها من طرف الكثري 
من اأبناء والية خن�سلة الذين اأعادوا ن�سرها يف 

وقت الحق.
باأن  باملري  به  �سرح  ما  لي�ص  االأمــر  يف  الغريب 
لكن  خن�سلة،  بوالية  ثقيلة  ف�ساد  ملفات  هناك 
امل�سوؤولني  من  الكثري  بجر  يهدد  اأن  هو  الغريب 
معلومات  من  يحوزه  ما  على  بناء  العدالة  اإىل 
"�سرية" عن �سفقات باملاليري  بوالية خن�سلة اإذا 
ما مت توقيفه، مبعنى اأن "املري" �سيبلغ عن الف�ساد 
توقيفه  يتم  عندما  اأي  فقط  واحــدة  حالة  يف 
اأما  �سخ�سيا،  ف�ساده"  ملف  "يف  معه  والتحقيق 
تلقائيا  الت�سرت  بذلك  ف�سيتم  تربئته  متت  لو 
عن ملفات الف�ساد الثقيلة االأخرى التي التهمت 

املليارات بوالية خن�سلة.
اجلزائر  يف  الف�ساد  عن  التبليغ  اأن  نظن  كنا 
و�سعور  وطني  ح�ص  وم�ساألة  �سمري  م�ساألة  هو 
العدالة  مــ�ــســاعــدة  يف  ــرغــبــة  وال بــالــوطــنــيــة 
غري  الف�ساد،  مبكافحة  يتعلق  فيما  اجلزائرية 
اأن االأمر اليوم بات يتعلق بكون حيازة معلومات 
�سرية عن ملفات ف�ساد اأمر يتم م�ساومة العدالة 
العدالة  فاإن  ولهذا  به،  "النافذين"  وتهديد  به 
اأي  اأكرث من  باتت مطالبة  يف والية خن�سلة قد 
به  الت�سريح  مت  فيما  حتقيق  بفتح  م�سى  وقت 
تداوله  يتم  فيما  االأقــل  على  اأو  املري  طرف  من 
االجتماعي،  التوا�سل  مواقع  على  �سفحات  عرب 
ومقاولني  "م�سوؤولني  املري  بها  هدد  التي  فامللفات 
نافذين" يف والية خن�سلة اأو ما قيل اأن املري  قد 
هدد بها "خ�سومه" لهي ملفات ثقيلة ال يفرت�ص 
�ستت�سرف  فكيف  تتجاهلها،  اأن  العدالة  على 
ا�ستدعاء  �سيتم  وهل  االأمر  مع  ترى  يا  العدالة 
يف  ك�ساهد  اأو  �سخ�سيا  ملفه  يف  االآن  كمتهم  املري 

ملفات اأخرى؟
عبد العايل بلحاج

م�ضوؤولون حتت املجهر
و�ضــوح

بطاقة حمـــــــــراء
قليال من ال�ضمري

قال: قال: �شاهر بوخلرا�ص 
)مدير �شونلغاز(
..."اجلزائر عازمة على االنتقال من اقت�شاد 

املحروقات اإىل اقت�شاد متنوع".
قلنا: يا راجل... ما قلته يندرج �سمن ما ي�سمع 

وال يرى.
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ر�ضالة مفتوحة اأم اإ�ضراب مفتوح؟

�ضباق الق�ضابية

يتم مبعدل كل ثالث اأيام تقريبا  حجز اأطنان من الدجاج الفا�سد مبدينة باتنة وعرب كل بلدياتها من قبل 
خمتلف الهيئات الرقابية، �سواء املوجهة ال�ستهالك العائلي عرب حمالت الق�سابة املختلفة اأو تلك املوجهة 
للمطاعم ال�سعبية املخت�سة يف طهي الدجاج التي ال تعد وال حت�سى يف باتنة اأو االإطعام اجلماعي على غرار 
اأين حجزت الفرقة االإقليمية للدرك الوطني ببلدية ال�سمرة  اأم�ص  اآخرها  االقامات اجلامعية واملدار�ص، 
والية باتنة ما ال يقل عن 57.48 قنطار من الدجاج الفا�سد وغري �سالح لال�ستهالك كانت مهياأة للبيع، ناهيك 

عن الكبد واالأح�ساء املقدرة بـ 385 كلغ كلها غري مطابقة للمعايري ال�سحية، ليتم حجزها واإتالفها.

التي  املناهج الرتبوية  القائمة، فراح يناق�ص خلل  اأن وزير الرتبية اجلديد مل يدرك جيدا طبيعة اخلالفات  يبدو 
اعتمدتها بن غربيط، فبعد اأقل من اأ�سبوع على لقائه مع النقابات والذي و�سف بـ "ح�سة التعارف" تعلن التن�سيقية 
20 جانفي كر�سالة  ابتداء من يوم  اأيام متتالية   3 اإىل  االإ�سراب  التعليم االبتدائي، متديد مدة  الوطنية الأ�ساتذة 
جتاهل  ا�ستمرار  حال  يف  مفتوح  اإ�سراب  يف  الدخول  باإمكانية  مهددة  الوزير،  مع  املرتقبة  لقاءاتها  "مفتوحة" قبل 
يف  الثالث  التعليمية  االأطوار  اأ�ساتذة  بني  امل�ساواة  مطلب  غرار  بـ"امل�سروعة" على  و�سفوها  التي  للمطالب  الو�ساية 

احلجم ال�ساعي والت�سنيف.

نظمت  اأي�سا،  العامل  يف  ورمبا  اجلزائر  يف  مرة  الأول 
اأتليتيك"  "ريان  امل�سماة  العدو  جمموعة من ريا�سيي 
ــرتط فــيــه على  ــس ــني الــتــوتــة �ــســبــاقــا ا� مبــديــنــة ع
تقليدي  لبا�ص  وهي  "الق�سابية"  ارتــداء  املت�سابقني 
ترحيبا  املبادرة  القت  اأين  االأورا�ص،  مبنطقة  خا�ص 
الذين  اجلزائريني  من  الكثري  طرف  من  وا�ستح�سانا 
التوا�سل  مواقع  على  ال�سفحات  خمتلف  عرب  عربوا 
االجتماعي عن اإعجابهم بالفكرة التي تعترب طريقة 
خا�سة  راقية  بطريقة  التقليدي  للبا�ص  للرتويج 
راأ�ص  بينار  واالحتفال  تزامنا  اأتى  قد  ال�سباق  واأن 
ال�سنة الفالحية اجلديدة يف االأورا�ص، هذا واإن كان 
الرتويج الآخر �سيحات املو�سة يف العامل يتم بعرو�ص 
التعبري  "اأبناء االأورا�ص" قد ف�سلوا  اأن  " اإال  لالأزياء 

عن االأ�سالة والرتويج للبا�ص التقليدي بالريا�سة.

ي�ســتكى العديد من املر�سى الذين ق�ســدوا اأو يق�سدون 
م�ســلحة اال�ســتعجاالت بامل�ست�ســفى اجلامعــي بــن فلي�ــص 
التهامــي يف كثــري  مــن املــرات مــن طريقــة تعاطــي بع�ــص 
االأطبــاء املناوبني مع كثري  من احلاالت اال�ســتعجالية، اإذ 
اأن بع�ص االأطباء ال يكلفون اأنف�ســهم عناء �ســوؤال املر�ســى 
عمــا اإذا كانــوا يعانون اأمرا�ســا ما بغر�ص و�ســف االأدوية 
املنا�ســبة بدقة دون اأن تتعار�ص مع اأدوية اأخرى يتناولها 
املري�ــص اأو مــع اأمرا�ــص اأخــرى يعــاين منهــا املري�ــص، اإذ 
الــدواء اخلا�ــص  اأن بع�ــص االأطبــاء ي�ســتعجلون و�ســف 
باحلالــة يف تلــك اللحظــة فقــط، االأمــر الذي ت�ســبب يف 
كثري من احلاالت اإىل خلق م�ســاعفات للمر�سى، فقليال من 
ال�ســمري وقليــال مــن "االحرتافية" يف ت�ســخي�ص احلاالت 

اال�ستعجالية يا "بع�ص االأطباء" مب�س�ستفى باتنة.

هــو عدد االأ�ســخا�ص الذين لقوا م�ســرعهم يف حــوادث املرور 
علــى امل�ســتوى الوطنــي خالل �ســنة 2019، ح�ســبما اأفــادت به 
ح�ســيلة للمندوبيــة الوطنية لالأمن يف الطرق، يف حني  اأ�ســيب 

مرور. حادث   22507 يف  بجروح  اخرون   31010
واأو�ســح امل�ســدر ذاتــه اأنــه مقارنــة مــع 2018 مت ت�ســجيل 
انخفا�ســا يف حــوادث املــرور  بن�ســبة 2.11 باملئــة، كــم �ســجل 
تراجعــا يف عدد الوفيات بـــ )-1،06 باملئة( ويف عدد اجلرحى 

بـ )-4،79 باملئة(.
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لكل مقام مقال
قطيع من ال�ضعب؟!

مل يحدث يف الدول التي ُتقر بحقوق االإن�سان واإن�سانيته 
وحقه يف التداوي والتقا�سي والعي�ص بكرامة اأن �سهدت 

عياداتهم اخلا�سة اأو حماكمهم معامالت "باجلملة"..
فالقوانني عندهم حتدد ب�سرامة عدد املتقا�سني وكذلك 
عدد املر�سى الذين يجب فح�سهم يف اليوم الواحد اإال يف 

احلاالت اال�ستثنائية واال�ستعجالية الق�سوى التي يكون فيها 
الطبيب على �سبيل املثال م�سطرا الأن يتجاوز العدد امل�سموح 

به..وهذا ما ي�سمن رعاية �سحية عالية امل�ستوى وي�ستلزم 
وجود عدالة )عادلة( نادرا ما ُيظلم فيها اأحد اإال )عن 

طريق اخلطاأ(..الذي �سرعان ما ُي�ستدرك ولو بعد �سنوات 
طويلة..

اأما عندنا فاالأمر اأ�سبه بالتعامل مع )القطيع( واالأدهى 
من ذلك "قطيع" ُهّمل ال راعي لهم ينظمهم اأو يحفظ 

حقوقهم ويحميها من املرتب�سني بهم وا�ستغاللهم والعبث 
بحياتهم ومب�سريهم وبحا�سرهم وم�ستقبلهم..فيحدث اأن 

يفح�ص الطبيب اأكرث من ثمانني حالة مر�سية يف اليوم وقد 
يزيد عن هذا العدد )الهائل( دون مراعاة الأدنى "مقايي�ص" 

املعاينات املفرت�ص يف هذه املهنة "النبيلة"..وهذا ما ينتج 
عنه الكثري من االأخطاء الطبية وانت�سار العدوى وقلة 

العناية..
وعلى م�ستوى اجلهاز العديل فقد اتفق املاليني من اأبناء 

ال�سعب على اأن "م�سائرهم" يتم تقاذفها والتالعب بها من 
خالل اأ�سلوب )الليكيدي( والذي ُيّكن القا�سي الواحد من 

معاجلة ع�سرات الق�سايا يف اليوم الواحد والزج باملواطنني 
يف ال�سجون باأحكام تخ�سع حرفيا للن�سو�ص القانونية 

دون االلتفات اإىل وجود اجلانب )الروحي( للقانون والذي 
يعتمد عليه القا�سي يف احلاالت البعيدة عن جرائم القتل 

واالغت�ساب والت�سبب يف العاهات الدائمة..فن�سمع عن 
اأحكام اأقرب اإىل اجلزافية منها اإىل التج�سيد الفعلي 

للعدالة ل�سباب حمكومني بـ15 �سنة اأو 20 �سنة يف جرائم 
القب�ص  يتم  حيث  للجرية  االجتماعي  تتم" باملعنى  "مل 

عن املتهمني قبل ال�سروع فعليا فيها كمحاوالت ال�سرقة 
واملتاجرة باملخدرات ورغم عدم وجود �سحايا يف الوقع 

اإال اأن اأحكامهم تت�سابه متاما مع اأخرى كان اأ�سحابها قد 
ارتكبوا اجلرم املن�سوب اإليهم اإعرتافا اأو تلب�سا..علما اأن 

اأكرث ما يهدد االأمن الداخلي للبالد هو �سيادة الظلم واحلقرة 
والتهمي�ص والتقا�سي ال�سكلي و�سيا�سة الزج يف ال�سجون دون 

اللجوء اإىل اإجراءات اإ�سالحية ت�ستهدف ال�سباب وحتتويهم 
ومتنحهم فر�سة ثانية وذلك للحفاظ على املجتمع عموما..

وعلى الدولة اأن ت�ستدرك اأخطاء وتركات "الع�سابة" 
التي خلفت لنا اأجهزة فا�سدة كان دورها قمع ال�سعب 

وتدجينه واإال فاإنه ال معنى الإعالن جمهورية ثانية وتعديل 
د�ستوري دون التخل�ص من اآثار ال�سيا�سات ال�سابقة..وما 

العدالة وال�سحة اإال غي�ص من في�ص واقع متعفن بات لزاما 
علينا جميعا اأن نقف له باملر�ساد؟!.
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زووووووم الأورا�س....

يبدو اأن امل�سوؤولني 
عن االإنارة العمومية 

مبدينة باتنة يريدون 
تعميق جراح البلدية 

ورفع ديونها لدى 
�سركة ال�سونلغاز، 

فاالإنارة ت�ستغل ليل 
نهار مبدينة باتنة 

وال ندر هل اأن االأمر 
يتعلق بالن�سيان اأم 

باال�ستهتار؟

�صماح خميلي

الأورا�س بلو�س+

"adsl" دول احلروب االأهلية اأف�ضل من اجلزائر يف
 "adsl" يف ترتيب جديد ملوقع "�سبيد ت�ست" العاملي للدول من حيث �سرعة خدمة االأنرتنت االأر�سي
خالل �سهر دي�سمرب من �سنة 2019، جاءت كل من اليمن واجلزائر يف املركزين 173 و174 من بني 
177دولة ب�سرعات 4.39 و3.92 ميغا على التوايل. وهي بذلك حتتل املراتب االأخرية ، فني حني 
اأحتلت موريتانيا يف املركز 123 بنحو 18.41 ميغا، وح�سدت دول تعاين من اأزمات �سيا�سية وتعي�ص 
ويال احلروب االأهلية  مراتب اف�سل من اجلزائر كفل�سطني املركز 127،اأعقبتها ليبيا يف املركز 148 

،ثم لبنان يف املركز 161 ، تلته �سوريا يف املركز 165 .

بكل 



االأفالن ي�صبط اأجندته 
على برنامج عمل احلكومة

يجتمع املكتب ال�صيا�صي حلزب جبهة 
التحرير الوطني اليوم االأحد لدرا�صة 

خمرجات لقاء املحافظني، والتح�صري 
الجتماع قيادة احلزب بنواب االأفالن يف 

الربملان بغرفتيه ا�صتعدادا ملناق�صة برنامج 
عمل احلكومة .

ي�صتعجل حزب جبهة التحرير الوطني 
الزمن ل�صبط اأجندته اخلا�صة بتعديل 

الد�صتور ومناق�صة برنامج عمل احلكومة 
الذي ينتظر نزوله على الربملان مبجرد 

م�صادقة جمل�ص الوزراء عليه، حيث 
�صيجتمع املكتب ال�صيا�صي، بداية هذا 

االأ�صبوع ملناق�صة خمرجات لقاء قيادة 
احلزب باأمناء املحافظات، وهو اللقاء الذي 
خ�ص�ص لدرا�صة م�صتقبل احلزب والتح�صري 

لعقد املوؤمتر والف�صل يف ملف ا�صتدعاء 
اللجنة املركزية.

و�صيكون يف جدول اأعمال االجتماع 
املنتظر لالأمني العام بالنيابة لالأفالن 

علي �صديقي، واأع�صاء مكتبه ال�صيا�صي 
االتفاق على روؤية احلزب حول تعديل 

الد�صتور واملقرتحات التي �صتقدم للجنة 
املكلفة بذلك، خا�صة، واأن اأغلب االأحزاب 

ال�صيا�صية با�صرت حت�صرياتها لتقدمي 
جملة من املقرتحات الإ�صالح الد�صتور.

وذلك  ال�صبت،  اأم�ص  يــوم  الثاين  اجتماعه  الـــوزراء  جمل�ص  عقد 
بالنظر اىل م�صاركة رئي�ص اجلمهورية يف الندوة الدولية حول ليبيا 
املزمع عقدها اليوم االأحد يف برلني باأملانيا، ح�صب ما افاد به بيان 

لرئا�صة اجلمهورية.

وتطوير  باإنعا�ص  تتعلق  الق�صايا،  من  عددا  در�ص  الــوزراء  جمل�ص 
الفالحة،  ال�صناعة،  ال�صحة،  جمــاالت  يف  القطاعية  الن�صاطات 
ال�صكن، التجارة والتجارة اخلارجية، املوؤ�ص�صات ال�صغرية واملوؤ�ص�صات 

النا�صئة.

العا�صمة  باجلزائر  ــد  االأح اليوم  �صيتم 
تن�صيب اأع�صاء الندوة الوطنية للموؤ�ص�صات 
البحثية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي 
التي يندرج دورها "الهام" يف �صياق جت�صيد 

ال�صيا�صة الوطنية للبحث العلمي.
التعليم العايل والبحث  واأفاد بيان لوزارة 
العلمي اأم�ص ال�صبت اأن هذا  التن�صيب، الذي 
الدين  �صم�ص  القطاع  وزيــر  عليه  �صي�صرف 
املر�صوم  الأحــكــام   تطبيقا  يــاأتــي  �صيتور، 
التنفيذي 213 - 19 املوؤرخ يف 30 جويلية 
الندوة  هــذه   مهام  يحدد  الــذي   ،2019

�صتكون  املنا�صبة  اأن  اىل  م�صريا  و�صريها، 
توليها  التي   بـ"االأهمية"  للتذكري  فر�صة 
والتطوير  العلمي  البحث  مليدان  الــدولــة 
اإن�صاء  خالل  من  يتجلى  الذي  التكنولوجي 
علمي  طابع  ذات  عمومية  موؤ�ص�صة   36
تابعة  ـــرى  واأخ القطاع  مــن  وتكنولوجي 
حــوايل  بها  االأخـــرى  القطاعات  لبع�ص  
 3100 وقـــرابـــة  دائــــم  بــاحــث   2600

م�صتخدم لدعم البحث.
الندوة  ــذه  ه ــان  ف املــ�ــصــدر  ذات  وح�صب   
"جت�صيد  يف  مهما  دورا  �صتوؤدي  الوطنية 

ال�صيا�صة الوطنية للبحث العلمي"، ال �صيما 
القطاع  مع  ال�صراكة  بربامج  منها  تعلق  ما 
اأن  ميكن  "التي  واالقت�صادي  االجتماعي 
البحث  نتائج  لتثمني  حمال  بدورها  تكون 

العلمي واالبتكار والتحويل التكنولوجي".
ويعول قطاع التعليم العايل والبحث العلمي 
على هذه الندوة - كما جاء يف البيان- "يف 
التعاون  الالزمة لرتقية  االإمكانات  حتديد 
الوطنية  العلمي  البحث  موؤ�ص�صات  بني  ما 
الوطنية  ال�صبكة  تطوير  وكذا  واالأجنبية 

لالإعالم العلمي والتقني.

واإ�ــصــالح  وال�صكان  ال�صحة  وزارة  حت�صر 
على  تفتي�ص  عملية  الأكـــرب  امل�صت�صفيات، 
اإعداد  مع  الوطن،  م�صت�صفيات  كافة  م�صتوى 
اال�صتعجاالت  م�صالح  حــول  معمقة  درا�صة 

وم�صالح التوليد وطب الن�صاء.
االكتظاظ  اأ�صباب  على  الدرا�صة  و�صرتكز 
هذه  مرتادي  عدد  وحتديد  امل�صت�صفيات  يف 

وامل�صائية  ال�صباحية  الفرتات  خالل  امل�صالح 
امل�صالح  هــذه  �صري  على  الــوقــوف  والليلية، 
وحتديد مدى النقائ�ص التي تعاين منها، من 
اأجل  من  القطاع  مهنيي  اإىل  اال�صتماع  خالل 
حت�صني  يف  ت�صاهم  قــد  حلول  اإىل  التو�صل 
نوعية اخلدمات العمومية التي ت�صهد ترديا 

كبريا.

اإطارات  مع  اجلديد  للوزير  اجتماع  اأول  ويف 
نوعي  تغيري  ــداث  اإح ب�صرورة  اأمــر  الـــوزارة، 
جمال  يف  خا�صة  ــن،  ــواط امل يلم�صه  ـــوري  وف
ت�صيري م�صالح اال�صتعجاالت الطبية واأمرا�ص 
الن�صاء والتوليد. كما مت توجيه تعليمات اإىل 
كافة م�صت�صفيات اجلمهورية، من اأجل التكفل 

اجليد باملواطنني وح�صن ا�صتقبالهم.

الرو�صية  �صبوتينك  وكــالــة  تطرقت 
اأ�صرف  ''بركان''التي  مناورة  اإىل  اأم�ص، 
اجلي�ص  اأركـــــان  رئــيــ�ــص  تنفيذها  عــلــى 
ال�صعيد  اللواء  بالنيابة،  ال�صعبي  الوطني 
الناحية  املن�صرم، يف  الثالثاء  �صنقريحة 

الع�صكرية الرابعة.
مل�صاركة  تقريرها  يف  الوكالة  واأ�ــصــارت 
ال�صنع،  الــرو�ــصــيــة  القتالية  املــركــبــات 
الدفع  ذاتية  املدفعية  ــدات  وح وكذلك 
املناورة  يف  ال�صني،  من  �صراوؤها  مت  التي 
الع�صكرية التي كانت حتت اإ�صراف اللواء 

ال�صعيد �صنقريحة.
وقال امل�صدر ذاته اإن ''عمليات التدريب 

من  الدفع  ذاتية  املدفعية  باإعداد  بداأت 
والتي  ملم،   155 عيار   45  PLZ طــراز 
مت  كما   .2014 عــام  يف  اخلدمة  دخلت 
عر�ص عمل املدافع ذاتية الدفع بعجالت 

مع مدافع هاوتزر عيار 122 ملم.  
للطائرات  املــ�ــصــادة  املدفعية  و�ــصــرب 
''اإيغال''  املحمولة  ال�صواريخ  اأنظمة  مع 
الهجوم  قبل  واأخــرًيا،  اجلوية،  االأهــداف 
اللهب  قــاذف  اأنظمة  �صاركت    ، مبا�صرًة 
امل�صاة  مركبات  اأي�صا  و�صاركت  الثقيلة، 
التي مت حتديثها مب�صاعدة من  القتالية، 

اجلانب الرو�صي.

اجلزائرية  العامة  القن�صلية  ن�صرت 
من  اأعلنت  بيانا  يف  بكندا،  مبــونــرتيــال 
خــاللــه ا�ــصــتــحــداث رقــم اأخــ�ــصــر خا�ص 
اجلالية  مــوتــى  جــثــامــني  نــقــل  بعملية 

اجلزائرية بكندا
العائالت  بــاإمــكــان  بــاأنــه  الــبــيــان  وذكـــر 
من  اأحــد  تويف  والتي  بكندا،  اجلزائرية 
املجاين  بالرقم  تت�صل  اأن  عائلتها،  اأفراد 
القن�صلية  مع  والتوا�صل  الوفاة  الإعــالن 

املرتبطة  االإجـــراءات  جميع  ال�صتكمال 
وزير  لتعليمات  وفقا  هذا  ياأتي  بالوفاة، 
والكفاءة  املجتمع  عن  امل�صوؤول  الدولة 

باخلارج.
القن�صلية  بـــاأن  ذاتـــه  امل�صدر  ــاف  ــص واأ�
العامة اجلزائرية بكندا، اأنه �صيتم اأي�صا 
ملرافقة  خــا�ــص  قن�صلي  مــوظــف  تعيني 
وتقدمي  بكندا  اجلــزائــريــة  الــعــائــالت 

امل�صاعدة لهم.

يوم  ال�صعبي،  الوطني  للجي�ص  مفارز  اأوقفت 
دعم   )02( عن�صري   ،2020 جانفي   17
بومردا�ص  مــن  بكل  االإرهــابــيــة  للجماعات 

وتب�صة.
اإثر عملية بحث  كما �صبط حرا�ص احلدود 
كبرية  كمية  بب�صار،  احلــدود  قرب  ومت�صيط 
مــن الــكــيــف املــعــالــج تــقــدر بــثــالثــة قناطري 
م�صرتكة  مفارز  اأوقفت  فيما  كيلوغرام،  و43 
خمدرات  جتار   06 ال�صعبي،  الوطني  للجي�ص 

املادة  نف�ص  من  كيلوغرام   )56،3( وحجزت 
بكل من تلم�صان ووهران.

ال�صواحل  حرا�ص  اأحبط  ــرى،  اأخ جهة  من 
 )124( لـــ  �صرعية  غــري  هــجــرة  ـــاوالت  حم
تقليدية  قــــوارب  مــن  عــلــى  ــوا  كــان �صخ�صا 
ال�صنع بكل من وهران وعني متو�صنت وعنابة 
و�صكيكدة، فيما مت توقيف )19( مهاجر غري 
تب�صة  من  بكل  خمتلفة  جن�صيات  من  �صرعي 

ومترنا�صت.

توجه رئي�ص اجلمهورية، ال�صيد عبد املجيد تبون،  بعد ظهر اأم�ص ال�صبت اإىل برلني 
)اأملانيا( للم�صاركة يف الندوة الدولية حول  االأزمة الليبية.

وكان يف توديع الرئي�ص تبون مبطار هواري بومدين الوزير االأول عبد العزيز جراد  
و رئي�ص اأركان اجلي�ص الوطني ال�صعبي بالنيابة، اللواء �صعيد �صنقريحة.

�صربي  اخلــارجــيــة،  الــ�ــصــوؤون  ــر  وزي برلني  ــدوة  ن اإىل  اجلمهورية  رئي�ص  ويــرافــق 
بوقدوم. 

االأمم   جهود  دعم  اإىل  املوؤمتر  هذا  ا�صت�صافة  خالل  من  االأملانية  احلكومة  ت�صعى 
املتحدة من اأجل حتقيق امل�صاحلة يف هذا البلد والتو�صل اإىل "ليبيا ذات �صيادة".

وت�صارك يف هذا املوؤمتر العديد من الدول من بينها اجلزائر، الواليات املتحدة، رو�صيا، 
املتحدة،  العربية  اإيطاليا، م�صر واالإمارات   اأملانيا، تركيا،  ال�صني، بريطانيا، فرن�صا، 
العام  اأنطونيو غوتريي�ص واالأمني  العام ملنظمة االأمم املتحدة  باالإ�صافة اىل االأمني 

جلامعة الدول العربية اأحمد اأبو الغيط.

مت التطرق لعديد الق�صايا التي تتعلق باإنعا�س وتطوير الن�صاطات القطاعية

�صي�صرف عليه وزير القطاع �صم�س الدين �صيتور اليوم

فيما مت توقيف عن�صري دعم لالإرهاب ببومردا�س وتب�صة..

�صتجول كل واليات الوطن
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الرئي�ش تبـون يرتاأ�ش اجتماعا ملجل�ش الوزراء

تن�صيب اأع�صاء الندوة الوطنية للموؤ�ص�صات البحثية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي

وزارة ال�صحة توفد فرق تفتي�ش اإىل املوؤ�ص�صات ال�صحية

مناورات ''بركان 2020'' 
تثري اهتمام االإعالم الرو�صي

رقم جماين لنقل جثامني اجلزائريني من كندا

اجلي�ش يحجز اأزيد 04 قناطري "كيف" 
بالواليات الغربية للوطن

الوطني
الرئي�ش تبون يتوجه اىل برلني 

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

للم�صاركة يف الندوة الدولية حول ليبيا



حفيظة. ب

ي�ستكي �سكان قرية لقزامرة ببلدية 
غياب  مــن  باتنة،  ــة  والي يف  نقاو�ص 
وانعدامها  احلياة  �سروريات  اأب�سط 
مما جعل العي�ص بها اأ�سبه بامل�ستحيل 
احليوية،  املــرافــق  انــعــدام  ــل  ظ يف 
ي�سطرون  القرية   بهذه  فاملواطنون 
لق�ساء  املــجــاورة  القرى  اإىل  للتنقل 

احتياجاتهم.
الطرق  اأن  امل�ستكون  ذات  اأكــد  كما 
منذ  التعبيد  تنتظر  اإليهم  املــوؤديــة 
اأزيد من ثالثة اأ�سهر فقد مت برجمة 
ذلك اإال اأنها بقيت ور�سة مفتوحة مما 
حول �سوارعها اإىل برك من االأوحال 
عند �سقوط قطرات من االأمطار، كما 
عملية  من  اأزمــت  الور�سات  هــذه  اأن 
اأ�سحاب  التنقل  لدى املواطنني �سيما 
املركبات، م�سيفني يف ذات ال�سياق اأنه 
تعبيد  على  امل�سرفني  على  ي�ستوجب 
تهيئتها  يف  التعجيل  القرية  طرقات 
فقد باتت مبثابة الهاج�ص الذي نغ�ص 
ت�سعب  العملية  واأن  خا�سة  حياتهم 
اأكرث خالل  ف�سل ال�ستاء االأمر الذي 

يعرقل ال�سري احل�سن للم�سروع.
ذات  �سكان  يعاين  اأخـــرى  جهة  مــن 
القرية من الغياب التام للمياه ال�سروب 

20 يوم اإىل  ولفرتات قد ترتاوح من 
املدة الأكرث من  �سهر كامل وقد تزيد 
من  وبالرغم  املـــرات،  بع�ص  يف  ذلــك 
اأنهم قدموا �سكاوي للجزائرية للمياه 
اأن هذه االأخرية مل  اإال  وحدة باتنة 
ت�سع اأي حل لو�سع حد لهذا امل�سكل، 
م�سفني يف ذات ال�سياق اأنهم م�سطرون 
القتناء ال�سهاريج ب�سفة دائمة ل�سد 
املادة  هذه  من  اليومية  احتياجاتهم 
اأن  امل�ستكني  ذات  اأكــد  كما  احليوية، 
ال�سروب  للمياه  املتكررة  االإنقطاعات 
االآونة  خالل  خا�سة  تتكرر  اأ�سحت 
وحدة  على  ي�ستوجب  لــذا  االأخـــرية 
باتنة للمياه النظر يف ان�سغالهم هذا 
العطب  اأو  اخللل  �سبط  يف  والت�سريع 
الذي يقف حائال اأمام قدوم املاء اإىل 

حنفياتهم.
لقزامرة  قرية  �سكان  ويطالب  هذا 
مـــن الــ�ــســلــطــات املــحــلــيــة الــنــظــر يف 
ورفع  عنهم  العزلة  وفك  ان�سغاالتهم 
�سيما  اأرقتهم،  التي  التهمي�ص  ويالت 
لهم  عديدة  ب�سكاوي  تقدموا  واأنهم 
برناجما  اأي  ي�سعوا  مل  اأنهــم  اإال 

تنمويا بقريتهم.

الفرقة  حجزت  وقت  يف  ذلك  ياأتي 
ببلدية  الوطني  للدرك  االإقليمية 
قنطار   57 عن  يقل  ال  ما  ال�سمرة، 
ال�سالح  وغــري  الفا�سد  الــدجــاج  مــن 
للبيع  ــاأة  ــي ــه م كــانــت  لــال�ــســتــهــالك 
للدواجن  مذبح  م�ستوى  على  وذلــك 
بـــذات  الـــعـــمـــراوي  اأوالد  مبــ�ــســتــة 
على  ــور  ــث ــع ال مت  حــيــث  ــديــة،  ــل ــب ال
مغلفة  كــانــت  الــتــي  ــاج  ــدج ال كمية 
ب�سريط بال�ستيكي �سفاف مهياأ للبيع 
اأح�ساء  بها  بال�ستيكية  و�سناديق 
وكبد الدجاج تفتقر لدمغة الطبيب 
مت  للتحقيق  وا�ستكماال  البيطري، 
باملذبح  املتواجدة  الدواجن  عر�ص 
اأن  اأكد  الذي  البيطري  على الطبيب 

 57.48 بـ  املــقــدرة  الــدواجــن  كمية 
قنطار وكذا الكبد واالأح�ساء املقدرة 

385 كلغ غري �ساحلة لال�ستهالك  بـ 
وغري مطابقة للمعايري ال�سحية ليتم 

مت  فيما  �سحيا،  واإتــالفــهــا  حجزها 
�ساحب  حق  يف  جزائي  ملف  اإعــداد 

املذبح البالغ من العمر 39 �سنة.
ورغم املداهمات االأمنية امل�ستهدفة 
امل�ستعملة  ال�سرية  للم�ستودعات 
وحجز  الــ�ــســرعــيــة  غــري  ــح  ــذاب ــامل ك
البي�ساء  اللحوم  من  معتربة  كميات 
قانونية،  رخ�ص  دون  للبيع  املوجهة 
تبقى ظاهرة التجارة غري ال�سرعية 
يف املواد الغذائية احل�سا�سة و�سريعة 
والتي  م�ستفحلة  كاللحوم  التلف 
يار�سها حتى بع�ص التجار ال�سرعيني 
اإىل  يلجاأون  والذين  البي�ساء  للحوم 
لتجنب  مرخ�سة  غــري  مــذابــح  فتح 

االأعباء والتهرب من ال�سرائب.

اإ�سراب طلبة املركز اجلامعي  دخل 
بربيكة،  احلوا�ص"  �سي  "ال�سهيد 
اأ�سبوعه الثاين على التوايل بعد �سلل 
العطلة،  قبل  اأ�سبوعا  الدرا�سة  يف 
قبل اأن ي�ستاأنفوا االإ�سرابات جمددا 
مبجرد دخول ال�سدا�سي الثاين لهذا 
العام، و�سط �سمت رهيب من اجلهات 

امل�سوؤولة عن الو�سع.
ورفع طلبة املركز اجلامعي بربيكة، 
راأ�سها  على  تاأتي  املطالب  من  جملة 
تو�سعة املن�ساآت وبناء اأق�سام جديدة 
الذي  واالكتظاظ  لــالزدحــام  نظرا 
ــاع  ــف تــعــرفــه اجلــامــعــة يف ظـــل ارت
نحو  بلغ  ــذي  وال بها  امل�سجلني  عــدد 
فتحه  مت  حــني  يف  طالب  اآالف   4
 1000 تتجاوز  ال  ا�ستيعاب  بطاقة 

"االأورا�ص  طالب، وح�سب بيان حتوز 
امل�سربني  اأن  منه،  ن�سخة  نيوز" على 
جديدة  قــاعــات  باإن�ساء  يطالبون 
امل�ساكل  ت�سوية  عن  ف�سال  للتدري�ص 
متهمني  واالإداريــــة،  البيداغوجية 
ــاالة  ــب ــالم وال بالتع�سف  االإدارة 
ــام  ــس ــ� عــرب خمــتــلــف الـــفـــروع واالأق
اإق�سائهم  اإىل  اأدت  ح�سبهم  والتي 
وتهمي�سهم وه�سم حقوقهم امل�سروعة 
بتح�سني  املطالبة  تتعد  مل  والــتــي 
االأ�ساتذة  وتكوين  التمدر�ص  اأو�ساع 
اأ�ساتذة  توفري  جانب  اإىل  املدر�سني، 
املختلفة  التخ�س�سات  يف  اأكــفــاء 
يف  التقليدية  الطرق  عن  والتخلي 
فقط،  ال�سهادة  خالل  من  توظيفهم 
كما اأكدوا على اأهمية توفري اأ�ساتذة 

املتخرجني  الطلبة  على  م�سرفني 
اإق�ساء  بني  االأمرين  يعانون  والذين 
ر�سائل  على  م�سرف  وغياب  االإدارة 

تخرجهم.
يذكر اأن االحتجاجات واالإ�سرابات 
الدرا�سة  �سري  على  �سلبا  اأثــرت  التي 
�ستتوا�سل  بربيكة،  اجلامعي  باملركز 
ملقاطعة  خمتلفة  دعــوات  خالل  من 
–ح�سبهم-،  ــي  ــت وال االخــتــبــارات 
باملكوث  ح�سارية  بطريقة  �ستكون 
الدخول  دون  اجلامعة  اأ�سوار  داخل 
يف  بالت�سعيد  مــهــدديــن  لــالأقــ�ــســام، 
مطالبهم  حتقيق  يف  املماطلة  حــال 
ومطالبني اجلهات امل�سوؤولة بالتدخل 

العاجل واإيجاد حل �سريع للو�سع.

يزاول تالميذ التجمع ال�سكاين معـذر 
الدرا�سة  اجلـــزار،  ببلدية  اجلـــزار 
اأنها  عنها  يقال  مــا  اأقــل  ظــروف  يف 
املوؤ�س�سات  معظم  غرق  ب�سبب  مزرية 
وعلى  النقائ�ص  عديد  يف  الرتبوية 
ي�ستكي  حيث  التدفئة،  غياب  راأ�سها 
التالميذ عدم قدرتهم على ا�ستيعاب 
الدرو�ص اأو حتى حمل االأقالم ب�سبب 
اإىل  احلجرات  يحول  الذي  ال�سقيع 

اأ�سبه بغرف تربيد.
منع  اإىل  ــاء  ــي بــاالأول اأدى  الــو�ــســع 
باملدر�سة،  االلــتــحــاق  مــن  اأبنائهم 
االأ�سبوع  نهاية  قيامهم  عن  ناهيك 
مطالبني  ــاج  ــج ــت ــاالح ب ــرم  ــنــ�ــس امل
على  بــالــوقــوف  املحلية  ال�سلطات 
منها  تعاين  التي  النقائ�ص  جملة 
فورية  حلول  واإيجاد  املوؤ�س�سة  هذه 
تتخبط  ــتــي  ال املـــزريـــة  لــالأو�ــســاع 
التدفئة  غياب  اأن  م�سيفني  فيها، 
يعاين  ــذي  ال الوحيد  امل�سكل  لي�ص 

علي"  "�سويت  مدر�سة  تالميذ  منه 
مــدار�ــص معـذر اجلــزار  مــن  وغــريهــا 
التي يبلغ عددها حوايل 11 مدار�ص 
فحتى  ومتو�سطات،  ابتدائيات  بني 
امل�سالك املوؤدية لهذه املدار�ص مهرتئة 
وتتحول مبجرد ت�ساقط االأمطار اإىل 
�سيول جارفة من االأوحال تعيق �سري 

االأطفال وتلطخ مالب�سهم.
من جهة اأخرى احتج اأولياء تالميذ 
مدر�سة "�سويت على" مبعذر اجلزار 
اإلها  اآلــت  التي  املزرية  احلالة  على 
فيها  يزاول  التي  الرتبوية  املوؤ�س�سة 
و�سلت  اأن  بعد  الــدرا�ــســة  اأطفالهم 
كبرية  ـــات  درج اإىل  االأخــــرية  هــذه 
التهيئة  غياب  ب�سبب  ــرتاء  االه من 
فيما  وخا�سة  فيها  الرتميم  واأ�سغال 
التي  واالأقــ�ــســام  باحلجرات  يتعلق 
اإ�سافة  باخلرابة،  املعنيون  و�سفها 
على  اأخـــــرى  ــل  ــاك ــي ه غـــيـــاب  اإىل 
املخ�س�ص  واجلناح  احلجابة  غــرار 

عن  ناهيك  واالإداريــــني،  لالأ�ساتذة 
الوظيفية،  لل�سكنات  التام  االهرتاء 
وغياب �سبكة الهاتف واالنرتنت عن 
على  يعذر  ما  املنطقة  مــدار�ــص  جل 
االإدارة االت�سال باالأولياء يف حالة 

ح�سول اأي طارئ الأبنائهم.
وجود  م�سكل  اأي�سا  �سمل  االحتجاج 
مدر�سة  اأمـــام  مــرت   40 عمقه  بئر 
�سوى  عنها  يبعد  على" وال  "�سويت 
15 مرت يهدد �سالمة اأطفالهم وي�سع 
وقوع  حالة  يف  املحك  على  اأرواحهم 
اأو  لعبهم  اأثناء  فيه  التالميذ  اأحــد 
دفع  الــذي  ــر  االأم مبحاذاته،  ــرور  امل
اإىل االحتجاج على  التالميذ  اأولياء 
طمر  يف  البلدية  ال�سلطات  متاطل 
مطالبهم  لتجد  العميقة  البئر  هذه 
فيما يتعلق بالبئر اآذانا �ساغية عقب 
�سخ�سيا  باتنة  واليــة  وايل  تدخل 
لو�سع حد لهذا الت�سيب وياأمر بطمر 

البئر لتاليف وقوع خ�سائر ب�سرية.

تتخبط مدر�سة ال�سهيد "قمـاز 
م�سعود" مب�ستة اأوالد عبا�ص يف 

بلدية الق�سبات غرب والية 
باتنة، و�سط م�ساكل باجلمـة مل 

تفلح جمعية اأولياء التالميذ عرب 
مرا�سالتها املتكررة يف و�سع حل لها، 

ب�سبب ال مباالة ال�سلطات املحلية 
وجتاهلها ل�سكاويها، وقال االأولياء 

اأن االبتدائية تعاين من ت�سرب 
املياه اإىل اأق�سامها وكذا اإىل املطعم، 
حتى اأنها اأ�سبحت تالم�ص االأ�سالك 

الكهربائية.
واأ�ساف امل�ستكون، اأن و�سعية 

حجرات االبتدائية كارثيـة، حيث 
ت�سم املدر�سة ثالثة اأق�سام تعاين 
من ت�سرب للمياه عرب اأ�سقفها وهو 
نف�ص حال ق�سم التح�سريي الذي 

ي�سهد هو االآخر ت�سربا للمياه اإىل 
درجة اأنها باتت تالم�ص االأ�سالك 
الكهربائية، ما ي�سكل خطرا كبريا 

على التالميذ، باالإ�سافة اإىل 
املراحي�ص التي تعاين من �سداأ يف 

االأبواب وانعدام للمياه والنظافة، 
وح�سب رئي�ص جمعية اأولياء 

التالميذ، اأن رد م�سوؤويل البلدية، 
كان قا�سيا بعد تقدمه ب�سكوى من 

اأجل التدخل وو�سع حل لت�سرب 
املياه، حيث قيل له باحلرف الواحد 
"بغيت تقري وليدك القيلو با�سينة 
وقريه"، هذا الرد الذي ما كان على 

م�سوؤول يف البلدية اأن يواجه به 
جمعية همها الوحيد حل م�ساكل 

التالميذ يف االبتدائية.
جتدر االإ�سارة اإىل اأن جمعية 

اأولياء التالميذ بابتدائية ال�سهيد 
قماز م�سعود منذ تاأ�سي�سها، قامت 

بربط االبتدائية بغـاز املدينة 
مببلغ مايل يقدر بـ26 مليون 

�سنتيم بالتعاون مع �سكان املنطقة 
فقط دون م�ساعدة من البلدية، 

باالإ�سافة اإىل اأ�سغال التهيئة 
والرتميم ليكون اإجمايل ن�ساطاتها 

واالأموال التي �سرفتها 34 مليون 
�سنتيم، كل ذلك يف ظل غياب 

تام لدعم البلدية التي �سرحت 
اأن عمليات التنظيف والتهيئة 

والرتميم لي�ست من �سالحياتها بل 
من �سالحيات اجلمعيات.

اأق�ضـام تتحول 
اإىل بحريات 

وال�ضلطات تتهرب 
من م�ضوؤولياتها

يتجراأ العديـد من اأ�سباه الُتجـار و�سط غياب الرقابة بوالية باتنة، على ت�سويق حلوم غري �ساحلة لال�ستهالك، ُتعّد و�سط ظروف كارثية ال متت بالنظافة 
باأي �سلـة، اإذ اأن الكميات ال�سخمة للدجاج واللحوم البي�ساء امل�سّوقة توؤكد وجود ن�ساط جتاري مواز وا�سع، ميكن لفرق املراقبة ك�سفه بب�ساطة، خا�سة 

اأن اجلهات االأمنية �سبق واأن ك�سفت عدة مذابح �سرية وم�ستودعات حولها اأ�ساحبها اإىل اأوكـار لتخزين اللحوم البي�ساء.

م�ضتودعات تتحول اإىل مذابح �ضريـة وت�ضويق دون احرتام اأدنى �ضروط النظافة

جتارة اللحوم البي�ضاء "تنفلت" من الرقابة بباتنة
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�صميحة. ع

�ضكـان قريـة "لقزامرة" بنقاو�س 
ي�ضتكــون التهمي�س 

الدرا�ضــة متوقفة باملركز اجلامعــي بريكـة

تالميـذ يحلمون بالدفء يف حجرات باردة باجلـزار

اأدخل قــرار متديد عهدة اللجان 
االجتماعية  للخدمات  الوالئية 
غاية  اإىل  الرتبية،  قطاع  لعمال 
اللجنة   ،2019 دي�سمرب   31
مع  �سباق  يف  بباتنة،  الوالئية 
االآالف  ت�سفية  اأجــل  من  الزمن 
اآخرها  عن  العالقة  امللفات  من 
ون�سف،  �سهر  تتعدى  ال  مــدة  يف 
اأ�سف اإليها العديد من الن�ساطات 

املربجمة حمليا ووطنيا.
رئي�سها  تــ�ــســريــحــات  وحــ�ــســب 
"االأورا�ص  لـــ  عزوزي"  "�سليم 
نيوز"، اأن اللجنة متكنت يف ظرف 
 4 مــن  ــرث  اأك ت�سفية  مــن  قيا�سي 
اآالف ملف، يف مقدمها 1500 ملف 
مبنحة  متعلقة  مرتاكمة  كرتكة 
و2018   2017 ل�سنتي  التقاعد 
لكل  دينار  األف   250 بـ  واملقدرة 
مبنحة  يتعلق  فيما  اأمــا  متقاعد، 
ت�سنيفاتها،  اختالف  على  الوفاة 
 700 مــن  اأكــرث  ت�سديد  مت  فقد 
اأرملة  وحت�سلت  لذويهم،  ح�سة 
رجل الرتبية على ما يعادل 415 
ح�سة تقدر كل ح�سة بـ 20 األف، 
فيما ا�ستفاد اأيتام موظفي الرتبية 
بـ450 وهي املنحة مت رفعها من 6 
اآالف دينار اإىل 9 اآالف دينار بعد 
م�ست  التي   االأخــرية  التعديالت 
الــ�ــســوابــط الــعــامــة الــتــي حتكم 
�سنة  اخلــدمــات  اأمــــوال  ت�سيري 
اللجنة  ت�ستثني  مل  كما   ،2016
من  اخلا�سة  االحتياجات  ذوي 
ا�ستفاد  حــيــث  الــقــطــاع،  اأبــنــاء 
اإىل  اإ�سافة  �سخ�ص،   288 منها 
يتعلق  فيما  بـ5حاالت  التكفل 
كان  بيمنا  االإعـــاقـــة،  بـــــاأدوات 
فيما  ن�سيبها  الت�سامنية  للعملية 
االجتماعية  بــاحلــاالت  يتعلق 
م�ساعدة  ومت  القاهرة  وال�سحية 
250 مري�ص بال�سرطان  اأكرث من 
عمليات  عــن  نــاهــيــك  ــب،  ــل ــق وال
باملائة   50 بن�سبة  التعوي�ص 
واالأ�سعة  بالتحاليل  اخلــا�ــســة 

العيادات  كل  م�ستحقات  وت�سوية 
عرفت  والـــتـــي  مــعــهــا  املــتــعــاقــد 
ملوظفي  جراحية  عملية  اإجــراء 
هذه  وزوجاتهم  واأبنائهم  القطاع 
اللجنة  تتكفل  الــتــي  العمليات 
املنح  �سياق  ويف  منها،  باملئة  بـ60 
دائما، مت تكرمي 175 تلميذا من 
اأبناء املوظفني التي حت�سلوا على 
االمتحانات  يف  االأوىل  النتائج 
هذا  الثالث،  لــالأطــوار  الر�سمية 
يعادل  ما  �سرف  اإىل  باالإ�سافة 
املوظفني  على  زواج  منحة   260

قدرت بـ30 األف لكل زوج.
ــص الــ�ــســلــفــة  ــ� ــخ ــا ي ــم ــي اأمــــــا ف
االإفـــراج  مت  التي  اال�ستثنائية 
عن قائمتها النهائية اأواخر �سهر 
دي�سمرب املن�سرم واملقدرة بــ140 
�سهرا   28 ت�سدد على  األف دينار، 
 5 بـ  يقدر  �سهري  اقتطاع  مببلغ 
التي  ال�سلفة  هــذه  ديــنــار،  اآالف 
متنح لكل موظفي الرتبية ح�سب 
لوثائق  تقديهم  بعد  احلــاجــة 
ثبوتية بذلك، اأكد ذات املتحدث 
ملف  اأي  يبقى  مل  اأنـــه  ب�ساأنها 
اللجنة  م�ستوى  على  بخ�سو�سها 
كل  ا�ستفادة  مــوؤكــدا  ي�سوى،  مل 
ب�ساأنها  ملفات  ــــوا  اأودع الــذيــن 
غالبيتهم من فئة العمال املهنيني 
و�ــســائــقــي الــ�ــســيــارات واحلــجــاب 
م�سريا  العامة،  االإدارة  واأ�سالك 
يف  �ست�سب  اأنــهــا  الــوقــت  ذات  يف 
للم�ستفيدين  الربيدية  احل�ساب 
 ،2020 جانفي   31 تاريخ  قبل 
بداية  اإقــطــاع  اأول  يتم  اأن  على 
من 15 فيفري لذا ال�سنة، واأرجع 
املتحدث هذا التاأخر الطفيف يف 
�سبها  الرتباط مثل هذه ال�سلفة 
التنظيمية  االإجـــراءات  ببع�ص 
املالية  امللفات  اإيــداع  غــرار  على 
املــتــ�ــســمــنــة وثــيــقــة االقــتــطــاع 
االأولــويــة  اأن  ناهيك  ال�سهري، 
الو�سعيات  ت�سوية  الأجــل  كانت 

االجتماعية.

دخول االإ�صراب اأ�صبـوعه الثاين

مدر�صة ال�صهيـد "�صوميت علي" تغرق يف النقائ�س واأولياء التالميذ يحتجون

اهرتاء للطرقات وغياب للماء ال�صروب

مدر�صة "قمـاز م�صعود" 
بالق�صبات

الّلجنة الوالئية للخدمات االجتماعية
 لعمال قطاع الرتبية بباتنة

عبد اجلليل. اأ

ن.م

فوزية.ق

اإميان. ج ح�سام. ق

�ضرف "ال�ضلفة اال�ضتثنائية" 
قبل نهاية االأ�ضبوع القادم



تعاين والية خن�سلة، من م�سكل نق�ص موؤ�س�سات االإجناز و�سعف مردود العديد منها ما اأدى اإىل تعطل 
بع�ص امل�ساريع الكربى وهو ما جعل ال�سلطات تلجاأ اإىل �سركة كو�سيدار فرع البناء للتكفل بالكثري من 

امل�ساريع الكربى على غرار م�سروع اإجنـاز 4000 �سكن اجتماعي وم�سروع جمل�ص ق�ساء خن�سلـة وم�سروع 
مركز تدريب الفرق واملنتخبات الوطنية بعني ال�سيالن بحمام ال�ساحلني وم�ساريع اأخرى.

تب�ســة

اأم البواقـي

باتت ت�ضكل ديكورا ُمقززا 
عرب العديد من الأحيــاء

اقرتح عدد من �سباب بلدية العوينات 
البلدي  املجل�ص  لفائدة  اجتماع  عقد 
خا�سة ولفائدة �ساكنة البلدية عامة 
الــتــي تعرفها  ــود  ــرك ال نــظــرا حلــالــة 
بني  املجل�ص  انــ�ــســقــاق  مــنــذ  املــديــنــة 
اإطار  يف  حتت  ومت  ومـــوايل،  معار�ص 
مثقفي  طرف  من  املربمج  اللقاء  هذا 
رئي�ص  اإىل  الــدعــوة  توجيه  املدينة 
البلدية وجميع اأع�ساء املجل�ص الذي 
بع�ص  وكـــذا  عــ�ــســوًا   19 مــن  يتكون 
الو�سع  ملناق�سة  واالأعــيــان  االأئــمــة 
والذي  البلدية  به  متر  الذي  احلايل 

انعك�ص �سلبا على م�سالح املواطن.
و�سهد اللقاء ح�سور 9 اأع�ساء يثلون 
الباقون  عنه  وغــاب  ــوايل  امل اجلانب 

ــوة  ــدع ــص ال ــ� ــريًا مــنــهــم عـــن رف ــب ــع ت
التي  املبادرة  لهذه  منهم  وا�ست�سغارا 
�سبان واعني وح�سب  نظمت من طرف 
امتناعهم  فــاإن  املنظمني  هــوؤالء  اآراء 
لديهم  جيدا  انطباعا  يــرتك  مل  عن 
يف  بــاآخــر  اأو  ب�سكل  �ساهموا  كونهم 
ملنا�سبهم  االأعــ�ــســاء  هـــوؤالء  اإيــ�ــســال 
هذا  خالل  من  ي�سعون  واأنهم  احلالية 
واإعادة  اإنهاء اخلالف احلا�سل  اللقاء 

البلدية ل�سابق عهدها.
من  باإيعاز  بالتجميد  املهدد  املجل�ص 
املا�سية  القليلة  االأيــام  خالل  الوايل 
ما  وهــو  االنــ�ــســداد  توا�سل  حالة  يف 
واملدينة  املواطن  على  بال�سرر  �سيعود 
�سعى منظمو االجتماع الو�سول حللول 

بعيدة عن كل ما هو �سلبي، حيث رحب 
باب  فاحتني  الفكرة  بهذه  احل�سور 
املتناحرة  االأ�سخا�ص  اأمـــام  احلـــوار 
�سعيا وراء امل�سلحة اجلماعية و ترك 
التي  ال�سخ�سية  وامل�سالح  ال�سراعات 
هذا  جــانــبــًا،  املدينة  بحال  ع�سفت 
وقد انتهى االجتماع  بكلمة من رئي�ص 
ا�ستعداد  على  اأنه  اأكد  الذي  البلدية 
نظرا  اجلل�سات  هذه  مثل  الإعــادة  تام 
البلدية  دور  اأهمها  اعتبارات  لعدة 
الطرق  ــالح  ــس واإ� املــديــنــة  تهيئة  يف 
وترميمها، وح�سن التخطيط والعناية 
باملدينة و مناق�سة االأ�سباب التي اأدت 
احتجاجات  يف  املواطنني  خروج  اإىل 

كبرية خالل االأيام القليلة املا�سية .

بهدف خلق مداخيل جديدة لتدعيم 
يرتقب  ل�سيقو�ص،  البلدية  اخلزينة 
ا�ــســتــفــادة الــبــلــديــة مــن غـــالف مايل 
�سنويا،  �سنتيم  مليار   35 الـــ  يتجاوز 
احلبوب  م�سنعي  دخـــول  بعد  وذلـــك 
وم�سنع اال�سمنت"جيكا" حيز اخلدمة 

منذ نهاية �سنة 2018.
ياأتي هذا يف ظل عدم توفر البلدية 

�ساأنها  من  خارجية  مداخيل  اأي  على 
ترقية التنمية بالبلدية التي اأ�سحت 
تفتقر الأدنى معامل التنمية احل�سارية، 
ب�سبب قلة عدد امل�سانع باملنطقة، وهو 
الذين  مواطنيها،  معاناة  مــن  زاد  مــا 
امل�سنعني،  بافتتاح  ال�سعداء  تنف�سوا 
على  امل�سجل  بال�سغط  يتعلق  وفيما 
مبدخل  املــتــواجــد  الــطــريــق  م�ستوى 

امل�سنع واملحاذي للتجمعات ال�سكانية، 
طريق  تهيئة  يف  االنــطــالق  فريتقب 
كلم   7 م�سافة  عــلــى  الثقيل  الــــوزن 
خروج  ملنع  جيكا،  م�سنع  عاتق  على 
املناطق  مـــن  ــرب  ــق ــال ب الــ�ــســاحــنــات 
مئات  منه  ا�ستكى  ما  وهو  العمرانية، 
ب�سبب  �سيقو�ص،  مبدينة  املواطنني 
الـــوزن  ل�ساحنات  الــيــومــي  ال�سغط 

الثقيل، فيما يرتقب انطالق الدرا�سة 
من  بالقرب  حمــول  بــاجنــاز  اخلا�سة 
امل�سنع  يربط منطقة �سيقو�ص ببلدية 
 4 اأوالد قا�سم، بغالف مايل ي�سل اإىل 
مالييـر �سنتيم، يف املقابل، تعاين اأغلب 
املداخيل  نق�ص  من  الوالية  بلديات 
امل�ساهمة يف خلق الرثوة، ودفع وترية 

التنمية بالبلدية خا�سة منها .

ان�ضداد املجل�س ال�ضعبي للعوينات يجمع �ضباب البلدية

انتعــا�س خزينة بلدية �ضيقـو�س قريبا

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

عنرت. ح

اأغلب امل�ضاريع مت اإ�ضنادها ملوؤ�ض�ضة كو�ضيدار

وك�سفت تقارير ر�سمية اأن �سبب تاأخر 
الكثري من امل�ساريع التنموية الكربى يف 
والية خن�سلة راجع اإىل نق�ص فعالية 
موؤ�س�سات االإجناز اخلا�سة وحتى منها 
�سبق  التي  العمومية  ال�سركات  بع�ص 
ما  م�ساريع،  ال�سلطات  منحتها  واأن 
مبنح  تقوم  الوالئية  ال�سلطات  جعل 
غالفها  يتجاوز  التي  الكربى  امل�ساريع 
العمومية  لل�سركة  مليـار   50 املــايل 
هذه  اأثبتت  اأن  بعد  للبناء  كو�سيدار 
ال�سركة فعاليتها يف االإجناز من حيث 
بدليل  الــوقــت  حيث  ــن  وم النوعية 
التابعة  التدخل  وحدة  اأ�سغال  اإنهاء 
للدرك الوطني ووحدات اأخرى تابعة 
الوالئية  املجموعة  مقر  فيها  مبا  لها 

اجلديد.
�سبب  اأن  الوالئية  ال�سلطات  واأكــدت 
لالأغلفة  اال�ستهالك  ن�سبة  تــراجــع 
�سركات  اإىل  اأ�ــســا�ــســا  يــرجــع  املــالــيــة 
ــي اأغــلــبــهــا مل تــكــن يف  ــت ـــــاز ال االإجن
الر�سمية  اجلــهــات  تطلعات  م�ستوى 
الكثري  ا�ستكمال  من خالل تاأخرها يف 
ال�سكن  م�ساريع  خا�سة  امل�ساريع  من 
ال�سكن  وباخل�سو�ص  اأمناطه  مبختلف 
ع�سرات  عــجــزت  اأيـــن  االجــتــمــاعــي، 
برنامج  اإجناز  عن  اخلا�سة  املقاوالت 
ا�ستغرقت  و  بالوالية  اخلا�ص  ال�سكن 
وحدة،   1000 اجنــاز  يف  �سنوات   8
بينما ال تزال موؤ�س�سات اأخرى مل تنهي 
اأ�سندت  �سكنية  ح�س�ص  بناء  اأ�سغال 

هذا،  يومنا  واإىل  �سنوات   6 منذ  لها 
كما عجز مقاولون عن اجناز ثانويات 
وهو  املطلوب  الوقت  يف  ومتو�سطات 
و ح�سول  امل�ساريع  تاأخر  ت�سبب يف  ما 
الرتبوية،  املوؤ�س�سات  داخل  اكتظاظ 
ال�سفقات  من  الكثري  ف�سخ  اإىل  اأدى  ما 
وتراجع  الوقت  و�سياع  خلل  ووقــوع 
ال�سلطات  التي كانت  ن�سب اال�ستهالك 
تهدف لتحقيقها، باالإ�سافة اإىل اإعادة 
تقييم امل�ساريع وما يليه من تاأخر قد 
ي�سل اإىل �سنوات من اأجل اأخذ موافقة 

ال�سلطات املركزية .
الوالئية  ال�سلطات  جعل  ــذا  ه كــل 
للبناء  كو�سيدار  �سركة  اإىل  تتجه 
اجناز  ا�ستهالك  ن�سبة  رفــع  اأجــل  من 
 4000 م�سروع  غــرار  على  امل�ساريع  
�سنة  االأ�سغال  به  انطلقت  الذي  �سكن 
وهو  باملائة   85 ن�سبة  وبلغ   2016

مل�ستحقيه  لي�سلم  االنتهاء  طريقه  يف 
عملية  يف  تاأخر  ت�سجيل  من  بالرغم 
االأ�سباب،  لعديد  تعود  والتي  االإجناز 
اإجناز  اأ�سغال  من  االنتهاء  �سيتم  كما 
املجل�ص الق�سائي احلديد الذي ت�سرف 
مايل  بغالف  كو�سيدار  �سركة  عليه 
200 مليار �سنتيم، يف االأ�سغال  جتاوز 
تدريب  مــركــز  مبــ�ــســروع  مــتــوا�ــســلــة 
ال�ساحلني  بحمام  الوطنية  املنتخبات 
بغالف مايل يفوق 250 مليـار �سنتيم، 
يف حني مت االنتهاء من وحدة التدخل 
الوطني  ـــدرك  ال ال�سغب  ومكافحة 
اجلديد  الوالئيـة  املجموعة  ومقر 
والفرقة  الكتيبة  مــقــر  ــروع  ــس ــ� وم
االإقليمية ب�س�سار واالأ�سغـال على قدم 
حمام  ملعب  مدرجات  ــاز  الإجن و�ساق 
عمار وم�ساريع بجامعة ال�سهيد عبا�ص 

لغرور وغريها من امل�ساريع.

بلدية بوعندا�س

نظموا اجتماعا اأمال يف اإيجاد احللول الالزمـة

بعد افتتاح م�ضنعي احلبوب وال�ضمنت

انتهازيون يحاولون ا�ضتغالل الفر�ضـة 

التابعة  �ــســريــحــة  �ــســكــان  يــعــاين 
بـــوعـــنـــدا�ـــص يف اجلــهــة  ــديــة  ــل ــب ل
ال�سمالية من والية �سطيف الويالت 
باملنطقة،  ــوجــودة  امل املحجرة  مــع 
هذه  يف  ال�سكان  حياة  حولت  والتي 
القرية اإىل معاناة دائمة طوال اأيام 
االأ�سبوع ويف خمتلف ف�سول ال�سنة.

فقد  املحتجني  الــ�ــســكــان  وحــ�ــســب 
على  باتت  والتي  بيوتهم  ت�سققت 
التفجريات  ب�سبب  االنهيـار  و�سك 
من  الــكــثــري  يــعــاين  فيما  ــقــويــة،  ال
ظل  يف  �سحية  متاعب  من  ال�سكان 
واحل�سا�سية  الربو  اأمرا�ص  انت�سار 
من  املتطاير  الغبار  عــن  الناجمة 
جفاف  عــن  ناهيك  املحجرة،  هــذه 
االأر�سيات  وتــلــوث  املائية  املنابع 
املحدقة  االأخطار  ناهيك  الرتابية 

الثقيلة  املركبات  مئات  عبور  ب�سبب 
واالآليات ف�سال عن ال�سجيج اليومي 
واأي�سا  املركبات،  هذه  حتدثه  الذي 
الــنــ�ــســاط  املــ�ــســجــل يف  الـــرتاجـــع 

الفالحي والزراعي بهذه القرية.
لهذه  عاجل  بحل  ال�سكان  ويطالب 
وهذا  اأمــدهــا  طــال  التي  الو�سعية 
املحلية  ال�سلطات  تلتزم  ــت  وق يف 
الق�سية  هذه  اإزاء  ال�سمت  ح�سبهم 
حد  لو�سع  التحرك  عدم  خالل  من 
فر�ص  اأو  املــحــجــرة  هـــذه  لن�ساط 
�سروط من اأجل التخفيف من حدة 
الغبار  م�سكل  ومعاجلة  التفجريات 
منازل  اإىل  ي�سل  والـــذي  املتطاير 
املحتجون  طالب  فيما  املــواطــنــني، 
يف  للنظر  البيئة  مديرية  بتدخل 

و�سعيتهم. 

�سكرة  بازر  بلدية  م�سالح  �سرعت 
ــة الــ�ــســرقــيــة مــن واليــة  ــه يف اجل
احلقيقي  العدد  اإح�ساء  يف  �سطيف 
املحت�سد  يف  القاطنني  ال�سكان  من 
على  بحي  املــوجــود  اال�ــســتــعــمــاري 
من  واحدة  يثل  والذي  االأورا�سـي 

النقاط ال�سوداء بالبلدية.
ظل  يف  االإحــ�ــســاء  عملية  وتــاأتــي 
مومني  بوزيد  البلدية  رئي�ص  قرار 
مــرا�ــســلــة وزيــــر الــ�ــســكــن اجلــديــد 
الو�سعية  على  اإطــالعــه  ــل  اأج مــن 
ــاة  ــاأ�ــس وامل احلـــي  لــهــذا  احلقيقية 
�سنوات  منذ  لقاطنيه  املتوا�سلة 
فعلية  حلول  اإيــجــاد  دون  طويلة 
ال�سكن  وزيــر  اأن  علما  لو�سعيتهم، 
ال�سابق وعد برتحيل جميع قاطني 
اأدراج  ذهبت  ــوده  وع اأن  اإال  احلــي 
يف  احلا�سلة  التغيريات  بعد  الرياح 

احلكومة
وتفاجاأت اللجنة املكلفة باإح�ساء 
قاطني هذا احلي باالرتفاع امل�سجل 
يف عدد العائالت القاطنة باملحت�سد 

مــقــارنــة بــالــفــرتة الــفــارطــة حيث 
جتاوز العدد هذه املرة 200 عائلة 
قدوم  على  توؤكد  معتربة  بــزيــادة 
ا�ستغالل  حتـــاول  ـــرى  اأخ عــائــالت 
من  اال�ستفادة  اأجــل  من  الفر�سة 
ظل  ويف  املرتقبة،  الرتحيل  عملية 
غياب الرقابة تقوم هذه العائالت 
واحل�سول  املقيمني  بــني  بالت�سلل 
على غرفة اإقامة على اأمل احل�سول 

على �سكن. 
م�سالح  فــــاإن  ذلـــك  مــن  واالأكـــــرث 
عملية  خــالل  ا�سطدمت  البلدية 
تنحدر  عائالت  بوجود  االإح�ساء 
كما  الوطن  ــات  والي من  الكثري  من 
تتعلق  ـــرى  اأخ حــالــة  ت�سجيل  مت 
فيما  تون�ص،  بدولة  مولود  مبواطن 
حل  يف  �سكرة  بـــازر  بلدية  تــاأمــل 
ال�سنة  خالل  املحت�سد  هذا  م�سكل 
ال�سكان  ترحيل  اأجــل  من  اجلارية 
منحهم  حتى  اأو  الئقة  �سكنات  اإىل 
ريفية  جتمعات  من  اال�ستفادة  حق 

يف اإطار اإعانات البناء الريفي. 

حمجرة حتول حياة �ضكان
 قرية "�ضريحة" جحيم 

اإح�ضاء قاطني املحت�ضد 
اال�ضتعماري ببازر �ضكرة

 حت�ضبا لرتحيلهم 
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نق�س موؤ�ض�ضات االإجنـاز ي�ضع امل�ضوؤولني

 يف ورطــة بخن�ضلة

خن�سلة
�سطيف

تعـرف والية خن�سلة هذه 
االأيام انت�سارا كبريا للنفايـات 

عرب غالبية اأحيائهـا، من 
بينها �سوارع ال تبعـد �سوى 

باأمتار قليلة عن مقرات 
البلديات، على غرار حي 

�سوناطيبا وطريق م�سكيانة  
وعمارات القطب العمراين 

اجلديد، فاملـار عرب هذه 
االأحياء وغريها ي�ساهد 

اأكوام من القمامة مكد�سة 
اأمام العمارات، وهو نف�ص 

امل�سكل الذي تعانيه غالبية 
اأحياء البلديات، علـى غرار 
�س�سار وبغاي وقاي�ص واأوالد 
اأر�سا�ص، هذه االأخرية التي  
تعي�ص ان�سدادا منذ حوايل 

�سلبا  انعك�ص  ما  وهو  اأ�سهـر   08
على املحيط العام للبلدية، 
وباتت �سوارع واأحياء هذه 

املدن تئن حتت وطاأة القمامة 
التي هزمت اأميار وجدوا 

اأنف�سهم عاجزين حتى على 
اإ�سدار اأوامر للعمال بالقيام 

بواجبهم املهني والعملي 
وهي  اأ�سباب يرجعها الكثري 

اإىل الرغبات والقرارات 
واالختالفات ال�سيا�سية 

والت�سابق والد�سائ�ص  يف تويل 
الزعامة والنيابة واحل�سول 

على املكا�سب ولو بالطرق غري 
امل�سروعة وهو ما يحدث يف 
كثري من املجال�ص املنتحبة.

بلديات عاجزة 
عن رفـــع

 القمامة بخن�ضلة

معاوية. �ص

بن �صتول.�ص

حممد. ع

كان مقررا النتهاء منها قبل بداية ال�ضنة 

املحطة  تو�سعة  اأ�ــســغــال  تــعــرف 
ماي   08 الدويل  للمطار  اجلهوية 
فادحا،  تاأخرا  ب�سطيف   1945
حيث كان من املقرر ا�ستالم امل�سروع 
اأن  اإال  الفارطة  ال�سنة  نهاية  مع 
الحق  وقــت  اإىل  تاأجلت  العملية 
مدة  منذ  االأ�سغال  توقف  ب�سبب 
تقارب 05 اأ�سهر و�سط حديث عن 
وجود �سعوبات مالية تعيق اإكمال 
جعل  اإىل  يــهــدف  الـــذي  املــ�ــســروع 
مطارات  اأكــرب  ثاين  �سطيف  مطار 

اجلزائر. 

لهذا  الــكــبــرية  االأهــمــيــة  ـــم  ورغ
الكبرية  احلركية  ظل  يف  امل�سروع 
حتول  ــذي  ال املــطــار  يعرفها  التي 
على  ـــطـــارات  امل اأكــــرب  اأحــــد  اإىل 
التعطيل  اأن  اإال  الوطني  امل�ستوى 
االأ�سغال  ا�ستكمال  يف  احلــا�ــســل 
طرف  من  الت�ساوؤالت  بع�ص  طرح 
رغبة  عن  الوالية  مواطني  بع�ص 
بع�ص اجلهات يف كبح ن�ساط املطار 
خا�سة يف ظل تزايد عدد الرحالت 
للوزن  الداخلية والدولية بالنظر 

االقت�سادي للوالية.

متكررة  ــارات  ــزي ب ـــوايل  ال وقـــام 
وحث  االأ�سغال  �سري  على  للوقوف 
على  باالأ�سغال  املكلفة  املــقــاوالت 
تدارك التاأخر احلا�سل اإال اأن هذا 
وهذا  االأ�سغال،  وترية  من  يغري  مل 
موؤ�س�سة  تبقى  الـــذي  الــوقــت  يف 
بال�سرق  املــطــارات  م�سالح  ت�سيري 
حل  اأجــل  مــن  بالتدخل  مطالبة 
ا�ستئناف  بغية  العالقة  امل�ساكل 
يف  ــروع  ــس ــ� امل وت�سليم  االأ�ــســغــال 
حلول  قبل  املقبلة  االأ�سهر  غ�سون 

مو�سم اال�سطياف.

تو�ضعة مطار 08 مــاي ب�ضطيف 
متوقفة الأ�ضباب جمهولة 

عبد الهادي. ب
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عن كثب

H ضارع�
ال�ضناعات الثقافية

جمل�س الوزراء واأولويات املرحلة القادمة 

خمرجات احلوار.. كيف �ستكون؟
وفدا  اأملانيا  من  عودته  بعد  تبون  الرئي�ص  �سيلتقي 
من مدراء املوؤ�س�سات االإعالمية لطلب راأيهم ووجهات 
نظرهم اإزاء القطاع الذي ينتمون اإليه، ومن املنتظر 
اأن يدور نقا�ص جاد حول م�ستقبل االإعالم يف اجلزائر، 
مبا يزيح عنه اأ�سابع االتهام التي يوجهها قطاع كبري 
من اجلمهور بالتواطوؤ والبزن�سة بامل�سلحة الوطنية، 
يف حني يدفع مالك القنوات واملهنيني باأ�سباب مقنعة 
على غرار غياب منظومة قانونية حت�سن االإعالم من 
التع�سف ال�سلطوي وت�سابك امللفات االقت�سادية مع 
املهنية واملو�سوعية، ما يجعل و�سائل االإعالم جمرد 
زبون لدى ال�سلطة التنفيذية ولي�ست �سلطة م�ستقلة 

كما هو معروف يف الديقراطيات العريقة.
انتظارات على اأجندة الرئي�ص تبون

ينتظر اأغلب اجلزائريني اإجراءات �سريعة ال�ستعادة 
رئا�سة  تعمد  اأن  املرتقب  مــن  حيث  النا�ص،  ثقة 
الوطنية  ال�سخ�سيات  اآراء  اإىل تلخي�ص  اجلمهورية 
التي التقاها رئي�ص اجلمهورية وت�سنيفها وترتيبها 
االنتظارات  تلك  ومــن  ب�ساأنها،  ــرارات  ق اتخاذ  ثم 

يكن ذكر مايلي:
اإمكانية  يف  والــنــظــر  املــوقــوفــني،  �ــســراح  اإطـــالق   -
حالة  يف  وهم  اإليهم  املوجهة  التهم  على  حماكمتهم 
اإحداث  يف  رئا�سي  عفو  اأي  يت�سبب  ال  حتى  اإفــراج، 
قراراتها  اأ�ساعت  التي  الق�سائية  لل�سلطة  حــرج 
عن  بعيدة  واأ�سبحت  املبادرة  ا�ستعادت  اأنها  فكرة 

االإمالءات.
- جدولة املحاكمات املتبقية ولو على املدى املتو�سط، 
التع�سفي  االحتياطي  احلب�ص  مو�سوع  يثار  ال  حتى 

لكثري من املتهمني.
ملفات  بفتح  الف�ساد  مكافحة  حملة  موا�سلة   -
جديدة، وتعميم التحقيقات اإىل كل القطاعات مبا 
اإهدار املال العام  يتيح الفر�سة ملعرفة املت�سببني يف 
مع  وقــع  ما  غــرار  على  التعوي�ص،  على  واإجبارهم 

متهمني �سابقني.
- مبا�سرة اإجراءات م�ستعجلة الإ�سالح جهاز الدولة 
الهيئات  من  كثري  من  لتخلي�سه  الفر�سة  يتيح  مبا 
اإلغاء  ذلك  ومن  �سيء،  اأي  تنتج  ال  التي  الطفيلية 

عدد من الدواوين الوطنية ودمج بع�سها.
باإ�سدار قرارات  العامة  اأخلقة احلياة  ال�سروع يف   -
حمالت  مع  باملوازاة  الدولة  هيبة  ال�ستعادة  تهدف 

اإعالمية حلث املواطنني على تقدمي يد امل�ساعدة.
كبار  بها  يحظى  التي  االمتيازات  �سلم  مراجعة   -
املرتبطة  الرفاهية  مظاهر  وتقلي�ص  امل�سوؤولني، 
باملنا�سب العليا حتى ال تتحول املنا�سب اإىل مغامن 

يتقاتل عليها �سائدو املكافاآت.
وعدم  الد�ستور  حــول  معمق  وطــنــي  حـــوار  فتح   -
االكتفاء بلقاءات ال�سالونات مع الطبقة ال�سيا�سية 
للواقع  �سيء  اأي  اإ�سافة  يكنها  ال  التي  التقليدية، 

الذي كانت طرفا يف �سنعه.
و�سمانات  االإعــالم  لو�سائل  الكاملة  احلرية  منح   -
مع  االأ�سكال،  من  �سكل  بــاأي  عليها  الت�سييق  بعدم 
لدى  ينمي  مبــا  للمهنة  اأخــالقــي  مبيثاق  تكبيلها 

اأ�سحابها امل�سوؤولية االجتماعية.
اإن التايينغ ال�سروري الإحداث قفزة ب�سيكولوجية 
يبق  مل  النفو�ص  من  كثري  يف  االأمــل  بث  �سعيد  على 
االإجـــراءات  هــذه  تاأخرت  اإذا  ولذلك  الكثري،  منه 
بيئة  على  احل�سول  يف  الفر�ص  ت�ساوؤل  مع  وغريها 
مواتية للعي�ص الكرمي �سيولد حالة احتقان جديدة 
ح�سل  ملا  مماثل  غليان  اإىل  تــوؤدي  قد  ال�سارع  يف 
اأن ال ت�ستهلك  2019، ولذلك يفرت�ص  قبل فرباير 
الرئا�سة كامل وقتها يف املماطلة واللعب على حبال 
نف�سه  تاأطري  على  ال�سارع  قدرات  ال�ستنزاف  الوقت 
ال�سيما  منها،  االجتماعية  خا�سة  مطالبه  وتوحيد 
اأن مظاهر القالقل االجتماعية قد عادت اإىل كثري 
والتظاهر،  الطرقات  اإغالق  غرار  على  املناطق  من 

واالحتجاج مبختلف الطرق.

هــل يكــن يف بلــد ال يوجــد فيه اقت�ســاد حقيقــي احلديث عــن وجود 
�ســناعات ثقافية، وما هي م�ســاهمة االأن�سطة الثقافية املتعدد التي تنظم 
هنــا وهناك من معار�ــص ومهرجانات يف الدخل الوطنــي اخلام، وهل يكن 
احلديث عن موؤ�س�ســات ثقافية متول اأن�سطتها بنف�سها، وعن موؤ�س�سات اإنتاج 
ثقايف ت�ستثمر اأموالها يف م�ساريع منتجة وتبيع منتوجها وتدفع ال�سرائب 
وت�ســاهم يف تخفي�ص ن�ســبة البطالة، هل يكن لــوزارات الثقافة املتعددة 
التي اأتى بها التعديل احلكومي اأن تعلن عن عدد املوظفني يف هياكلها وعن 
ميزانياتها وعن مداخيلها من ن�ســاطاتها.. هي كلها اأ�ســئلة ال يكن طرحها 
يف اجلزائــر ب�ســبب غيــاب ثقافــة اال�ســتثمار الثقــايف وغياب ال�ســناعات 

الثقافية التي تعترب م�سدرا مهما مليزانيات العديد من الدول.
تعــرف اليون�ســكو ال�ســناعات الثقافيــة باأنهــا ال�ســناعات التــي تنتــج 
وتوزع االنتاج واخلدمات الثقافية والفنية، اأي التي تنقل اأ�ســكااًل للتعبري 
الثقــايف بغ�ــص النظــر عــن قيمتهــا التجاريــة. وت�ســري اأي�ســا اإىل املجــال 
الــذي ي�ســمل اإبداع واإنتاج وت�ســويق املواد واخلدمــات ذات الطابع الثقايف 
املحمية غالبًا بقوانني امللكية الفكرية وحقوق املوؤلفني، وتتمثل يف الن�سر 
والطبع والو�ســائط املتعددة وال�ســناعة ال�سينمائية والو�ســائل ال�سمعية 
والب�ســرية، وكذلك ال�سناعات التقليدية والهند�ســة والفنون الت�سكيلية 

وفنون العر�ص والريا�سة و�سناعة االآالت املو�سيقية.. اإلخ.
اأن�ســطة ترتبــط  باالأ�ســا�ص  تعنــي  الثقافيــة  ال�ســناعات  كانــت  واإذا 
بتكنولوجيا املعلومات واالإنرتنت و�ســناعة الن�سر والكتب واالأعالم املرئي 
وامل�ســموع واملكتوب، وال�ســينما واملو�ســيقى ، والفيديو وامل�ســغوالت الفنية، 
والن�ســر، واالأزياء وغريها، فهي تنت�ســر يف العديد من االأن�ســطة االأخرى، 
مثل ال�ســياحة، النقل، ال�ســحن اجلوي، الطاقة، املالية، التاأمني، االإعالن، 
الرعاية ال�ســحية ، ال�ســوؤون القانونية، املحا�ســبة ، االت�ساالت الهاتفية، 
البنــاء، الهند�ســة ، العمــارة ، ال�ســرائب ، التعليم ، التجــارة االإلكرتونية، 

اخلدمات البيئية، وغري ذلك.
لقد بلغت القيمة امل�سافة الناجتة عن جمموع ال�سناعات االإبداعية ) 
الرئي�سية والثانوية ( ما يقارب862 مليار اأورو �سنة 2008، اأي ما يعادل 
ن�ســبة 9.6 يف املائة من النــاجت الداخلي اخلام . وظلت هذه االأرقام ثابتة 
خالل �ســنة 2011، ونتجت عنها قيمة م�ســافة ناهــزت 860 مليار، اأي ما 
يعادل 8.6 من الناجت الداخلي اخلام،  وفيما يخ�ص منا�ســب ال�ســغل وفرت 
ال�ســناعات االإبداعيــة يف جمموع اأوروبا عددا كبريا من منا�ســب ال�ســغل، 
بلغــت يف 27 دولة مــن االحتاد االأوربي 5.8 مليون من�ســب �ســغل بالدوام 
الكامل، �سنة 2008 ، اأي ما يعادل 8.3 يف املائة من جمموع منا�سب ال�سغل 
يف االحتاد االأوربي،  توفر عددا من منا�ســب ال�ســغل اأكرب خم�ص مرات مما 
يوفره قطاع االت�ســاالت، واأكرب مرتني ون�ســف من ذاك الذي يوفره قطاع 
ال�ســيارات يبلغ عدد امل�ســتخدمني يف هذا القطاع باأملانيا 719 األف، مقابل 

الطاقة. جمال  يف  األف   234 و  الكيمياء،  قطاع  يف  و800  األف   444
)يتبع.. (

على حافة ال�شيا�شة

امتــد النقا�ص واجلــدل حول مــا ذكرته اإحدى االأ�ســتاذات 
بجامعــة اأم البواقــي مــن اأن االأمازيــغ ينحــدرون من �ســالالت 
ب�ســرية وجدت قبل اآدم عليه ال�ســالم اإىل كثري من ال�ســفحات 
املحلية و�ســط ا�ستغراب روادها من هكذا معلومات غري ماألوفة، 
حيــث غــذت هذه املعلومــات التي نقلتهــا الباحثة عن درا�ســات 
�ســابقة اأثبتــت باأن اإن�ســان �ســمال اإفريقيــا يعــود اإىل اأكرث من 
200 األف �سنة، يف حني تقدر الدرا�سات عمر بني اآدم اإىل اأقل 
مــن 50 الف �ســنة، ورغم كــون هذه املعطيــات ذات طابع علمي 

بحت اإال اأن من هب ودب األقى بدلوه فيها، 
اإىل ذلك اهتمت كثري من ال�ســفحات ب�سباق الق�سابية الذي 
نظمتــه فعاليــات �ســبانية يف مدينــة #عني_التوتــة واليــة 
#باتنــة وهــي تظاهــرة ريا�ســية ذات بعد تراثــي وتقليدي 
هــي االأوىل مــن نوعهــا يف العــامل، جــرت يــوم اأم�ص �ســباق ل3 
كيلومرتات .وبهذا ال�ســاأن تعلق زيتونة يف تويرت قائلة "والية 
#باتنة عني التوتة نظمت اليوم تظاهرة �سباق الق�سابية، هذا 
اللبا�ــص التاريخي الذي يرف�ص االندثار )قاهر الربد( مازالت 
تتوارثــه االأجيــال. هذه املنا�ســبة ت�ســتحق الدعاية والن�ســر 

والت�سجيع واالإ�سهار. انا روح نتق�سب مع خاوتي يف باتنة". 

كالعــادة مع بداية كل اأ�ســبوع �ســيطر ها�ســتاق احلراك وما 
ي�ســبهه من ال�ســعارات على الرتند الوطني طيلة يومي اجلمعة 
وال�ســبت، حيث تناقل النا�سطون �سورا واأخبارا وحتليالت عن 
اجلمعــة 48 مــن احلــراك الــذي اتفق اجلميــع علــى اأن قوته 
بــداأت ترتاجــع، وذلك ب�ســهادة وكاالت اأنبــاء عاملية حمايدة، 
وقــد ا�ســتعل النقا�ــص كالعــادة بــني املوؤيديــن لبقاء امل�ســريات 
واملعار�ســني لهــا علــى �ســبكات التوا�ســل االجتماعــي، غــري اأن 
اجلميــع متفقون على انتظار اإجراءات العفو اأزو اإطالق �ســراح 
املعتقلني ب�ســبب الرايــة االأمازيغيــة اأو ب�ســبب اآرائهم، يحدث 
ذلك فيما يبدوا �ســد لالأع�ســاب بني الطرفني، ومتديد لل�سغط 
علــى الرئي�ــص اجلديــد باملــوازاة مــع ا�ســتقباله للعديــد مــن 
ال�سخ�ســيات الوطنيــة التي اأحلت على �ســرورة تبنــي مطالب 

احلراك كاملة ومنح �سمانات.
يكتــب �ســيف الديــن يف تويــرت بلغــة اإجنليزيــة �ســليمة " 
48 اأ�ســبوًعا متتالًيــا مــن العــرق واجلوع. من القمــع واالأمل. 
من ال�ســراخ وال�ســراخ. وما زالوا ي�ســاألوننا. ]ما هي مطالب 
احلــراك[، نريــد احلريــة والعدالــة. اإن القطــرة يخــرتق 
ال�ســخرة لي�ص ب�ســبب قوتها بل ب�ســبب ثباتهــا # احلراك_
 la chaîne م�ســتمر. اأما م�ســعود فكتــب مغــردا "اإروح اإيديــر
على ال�ســتة تاع �ســباح على جال زوج �ســكاير حليــب، ثم يعود 
لــدار وبعد اجلمعــة يبدا ي�ســب يف نا�ص احلــراك ويقول حمد 
اهلل عندنــا راي�ــص كيما جلنا�ــص...! لو مطرت ال�ســماء حرية 

الأحتمى اأمثال هوؤالء مب�سالتهم" !
ومع ورود م�ســاء اأم�ص انت�سر ب�سرعة الربق و�سم حول وفاة 
الكاتب ال�سحفي ع�سراتي ال�سيخ، اخلرب الذي نزل كال�ساعقة 
علــى ال�ســحفيني اجلزائريــني فتداولــوا اخلــرب داعــني املوىل 

عزوجل اأن يرحم الفقيد.

تباينــت نتائــج الرتنــد العاملي يــوم اأم�ص بني عدة موا�ســيع، 
حيــث مل يثبــت اأي ها�ســتاق يف املقدمة اأكرث من �ســاعة ب�ســبب 
اختالط احلدث ال�سيا�ســي باحلدث الريا�ســي، اإىل ذلك تداول 
املغــردون ها�ســتاق #Zidane يف تعليقاتهــم على ت�ســريحات 
مــدرب ريال مدريــد زين الدين زيــدان الذي تاأ�ســف على رحيل 
نظريه يف بر�ســلونة اإرن�ستو فالفريدي، بعد اإقالته ل�سوء النتائج 
وتعيــني كيكي �ســيتني بديال له. كما نالت ت�ســكيلة الفريق التي 
اأعلنهــا زيــدان الكثــري مــن التعليقــات، اإىل ذلك اأهتــم املدونون 
مبوؤمتــر برلــني حــول االأزمــة الليبيــة الــذي �ســيعقد اليــوم يف 
العا�ســمة االأملانيــة بح�ســور اأطــراف النــزاع وباقــي االأطراف 
املعنية بالق�ســية ومنها اجلزائر التي �سمثلها رئي�ص اجلمهورية 
عبد املجيد تبون يف اأول خرجة له بعد انتخابه.. وبهذا ال�ساأن 
يقــول حممــد املختــار ال�ســنقيطي يف تغريــدة له علــى تويرت " 
اأخ�سى ما اأخ�ســاه من #موؤمتر_برلني عن #ليبيا اأنه قد يوؤدي 
اإىل متييــع االعــرتاف الــدويل بحكومــة طرابل�ــص، مــن خــالل 
االعــرتاف بحكومــة #حفــرت املارقــة اإىل جانــب #حكومة_
الوفــاق ال�ســرعية، لنزع راأ�ســمال ال�ســرعية مــن طرابل�ص. كما 
اأخ�ســى اأن يفر�ــص وقفا الإطــالق النار بخطوط النــار احلالية 
دون اإلــزام حفــرت بالرتاجــع �ســرقا. اأمــا املدون الرتكي يا�ســني 
اأكتــاي فكتب يقول " اإن اأعلى ممثل للقيم واالأخالق الدولية يف 
برلــني �ســتكون تركيا. ما تريده فقط هــو اإيقاف عدوان حفرت، 
وت�ســليم ليبيــا لليبيــني. وحــني توجيه نــداء حول خــروج كل 
القــوى االأجنبية من ليبيــا، فاإن اأول دولة �ســتدعم هذا النداء 

هي تركيا، ب�سرط قبوله ب�سكل حقيقي من كل الدول".
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# برلني  ليبيا   Zidane#

بتنظيم  للبلدية،  الوطني  باليوم  اجلزائر  بلديات  اأم�ص  احتفلت 
يف  البلدية  دور  تــربز  اأخــرى  فلكلورية  واأن�سطة  ونـــدوات  معار�ص 
التنمية.. هذه االحتفاالت فتحت املجال ملناق�سة اأدوار البلديات يف 
جماالت خمتلفة، ليكت�سف اجلمهور باأن اأغلب بلديات اجلزائر ال دور 
اأغلبها  للدولة الأن  التنظيمي  الهيكل  واأنها عالة على  التنمية،  لها يف 
يف حالة عجز دائم، ال تخلق الرثوة وال ت�ستطيع حتى ت�سديد اأجور 
اإذن كيف  العمومية..  موظفيها، بل وتعي�ص على م�ساعدات اخلزينة 
يكن لهذه الهيئات االإدارية اأن حتقق التنمية املحلية وهي على هذه 

احلالة؟
قانونية  ثــورة  اإىل  حتتاج  اجلزائر  يف  املحلي  الت�سيري  م�سكلة  اإن 
�سلوكية تعيد النظر يف الوحدات املحلية من حيث ت�سكيلتها واأهدافها 
املواطنني  م�ساركة  تعني  التي  املحلية  الديقراطية  مقاربة  باعتماد 
يف تدبري �سوؤونهم املحلية عن طريق انتخاب ممثليهم يف هذه الوحدات 
بهدف ت�سكيل جمال�ص تعمل على حتقيق التنمية ال�ساملة با�ستخدام 
اال�ستثمار  جللب  اجلبهات  كل  على  �سراكات  فتح  اأو  املحلية  ــوارد  امل
املمتلكات..  تثمني  طريق  عن  واإغنائه  ال�سريبي  الوعاء  وتو�سيع 
ا�ستقاللية تامة يف  البلديات على  وهذا ال يكن فعله ما مل تتح�سل 
اتخاذ القرار عن طريق اإزالة كل الو�سايات التي اأثبتت التجربة باأن 

مفعولها معرقل ومفرمل للمجال�ص املحلية.
لقد ا�ستكت املجال�ص املنتخبة يف منا�سبات كثرية من تع�سف الو�ساية، 
لتنقل و�سائل االإعالم اأم�ص خرب رفع دعوى ق�سائية �سد رئي�ص دائر 
ب�سبب  البلدية  نف�ص  رئي�ص  طرف  من  ال�سلف  بوالية  الف�سة  وادي 
هو  ال�سائع  الأن  نادرا،  اإال  حتدث  ال  ال�سلوكات  هذه  مثل  ال�سكن.  ملف 
�سيطرة رئي�ص الدائرة املعني على املجل�ص البلدي املنتخب يف معاك�سة 
وا�سحة  نية  هناك  كانت  اإن   - يفرت�ص  ولذلك  للمنطق،  وا�سحة 
واأن  الو�سائية  الرابطة  هذه  تك�سر  اأن   - املحلية  اجلماعات  الإ�سالح 
حترر االإرادة املحلية وتعزز �سبل الرقابة ال�سعبية، وتكثف اإجراءات 
الرقابة املالية مع حما�سبة كل املتورطني يف حاالت الف�ساد، وقبل كل 
ذلك �سمان نزاهة االنتخابات وبالتايل �سعود النزهاء واالأكفاء اإىل 

�سدة احلكم املحلي.
تتمتع  حملية  ــدات  وح وجــود  تتطلب  املحلية  الديقراطية  اإن 
انتخاب  طريق  عن  وذلــك  املــايل،  واال�ستقالل  املعنوية  بال�سخ�سية 
ـ  قروية  ـ  اإقليمية  ـ  جهوية  جمال�ص  داخل  ينتظمون  لل�سكان  ممثلني 
املدينة(..  – جمل�ص  املقاطعات  جمال�ص  ـ  البلدي  )املجل�ص  ح�سرية 
التي  للبلدية  النمطية  ال�سورة  تتجاوز  التي  الهياكل  من  وغريها 
التي  املركزية  لل�سلطات  �سدمات  وواقــي  مبكى  حائط  اإىل  حتولت 

تفر�ص �سيا�ساتها ثم تلقي بالالئمة على ال�سلطات املحلية.

منرب املدونني

احلل يف الدميقراطية 
املحــلية 

التاأم جمددا جمل�س الوزراء اأم�س برئا�سة رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون الذي اجتمع بفريقه للمرة 
الثالثة قبل الوقت املعلن عنه ب�سبب تغري اأجندته اإثر �سفره  مبا�سرة بعد االجتماع اإىل اأملانيا للم�ساركة 
يف موؤمتر برلني حول ليبيا، ومل تر�سح اإىل غاية كتابة هذه االأ�سطر اأي معلومات حول حمتوى االجتماع 
والقرارات املتمخ�سة عنه، غري اأن احلدث مل يلفت انتباه غري املتابعني لل�ساأن ال�سيا�سي وال�سحفيني، 

بعد تراجع االآمال يف �سدور قرارات كربى ميكنها اأن تعيد الثقة اإىل اجلمهور الوا�سع الذي ما يزال ينتظر 
خمرجات علبة النظام لتبيان اخليط االأبي�س من االأ�سود ب�ساأن املرحلة القادمة.



لو�صائل  تــ�ــصــريــح  يف  الـــوزيـــر  واأو�ـــصـــح 
التفقدية  الزيارة  هام�ص  على  ــالم،  االإع
اجلزائرية  موؤ�ص�صة  مقر  اىل  قادته  التي 
اأي  اأنه ال يوجد يف الوقت احلايل  للمياه، 
�صح  اأو  تراجع  حدوث  اإمكانية  من  تخوف 
يف التزويد باملياه بفعل الظروف املناخية 
احلالية، م�صريا اإىل اأن وجود اجلزائر يف 
التغريات  جانب  اىل  جافة  �صبه  منطقة 
املناخية امل�صجلة منذ �صنوات اأفرزت تاأخر 
فيفري  �صهري  غاية  اىل  الت�صاقط  فرتة 

ومار�ص من كل �صنة.
ان�صغال  يوجد  براقي:"ال  ال�صيد  وقــال 
العامة  للو�صعية  بالن�صبة  تخوفات  اأو 
م�صتوى  الوطني،  امل�صتوى  على  املياه  ملورد 
اأن  املواطن  واأطمئن  به،  باأ�ص  ال  ال�صدود 
هذا امل�صتوى قادر على تغطية الطلب على 

املياه اإىل غاية ال�صنة املقبلة".
وح�صب الوزير فاإن املورد االأ�صا�صي الذي 
يتمثل  لل�صرب  ال�صاحلة  املــيــاه  ي�صمن 
تزيد  تغطية  بن�صبة  اجلوفية  املياه  يف 
بن�صبة  ال�صدود  تدعمها  باملائة،   62 عن 
اإىل  باملائة  و35   30 بني  ترتاوح  تغطية 
االخــرية  هــذه  التحلية،  حمطات  جانب 
لتطويرها  خا�ص  برنامج  و�صع  مت  التي 
ال�صاحلة  باملياه  التزويد  م�صادر  كاأحد 

لل�صرب.
بـ"  التحلي  اجليد  من  اأنــه  الوزير  ويــرى 
التفاوؤل" حيث من املمكن اأن ترتفع كميات 

الت�صاقط خالل اال�صهر املقبلة.
اأنه  القطاع،  عن  االأول  امل�صوؤول  واأفـــاد 
الالزم  لــالإجــراءات  حاليا  التح�صري  يتم 
مبورد  املواطنني  تزويد  اجل  من  اتباعها 
رم�صان  �صهر  خـــالل  كـــاف  ب�صكل  ــاه  ــي امل
ابتداء  املرتقب  وخالل مو�صم اال�صطياف 

من جوان املقبل.
ت�صخي�ص  "لدينا   : قائال  الوزير  وتابع 
كامل لو�صعية موارد املياه يف كل الواليات 

و�صرعنا يف اجتماعات لفح�ص و�صعية كل 
تو�صيل  �صمان  بهدف  حــدى  على  بلدية 
الطلب  لتغطية  للمواطنني  ال�صروب  املياه 
اال�صطياف  ومو�صم  رم�صان  �صهر  خــالل 

املقبل".
اأن  ال�صياق،  نف�ص  يف  براقي  ال�صيد  واأكد 
جت�صيد  يف  يتمثل  للقطاع  االول  االلتزام 
املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�ص  تعليمات 
تبون يف متكني املواطنني من املياه ال�صاحلة 
لل�صرب وو�صع حد لظاهرة ت�صربات املياه 
ملكافحة  امل�صتمر  العمل  ــار  اط يف  نهائيا 
وانقطاعات  املــــوارد  وت�صييع  التبذير 

التزويد باملياه.
ال�صاغل واأولوية  "ال�صغل  واأ�صاف قائال: 
االوليات للقطاع هي حماربة ت�صييع املوارد 
او  الرت�صبات  يخ�ص  فيما  �صواء  والتبذير 
جانب  اإىل  ال�صرقات  او  الع�صوائي  الربط 
لدى  املاء  ا�صتخدام  عقلنة  على  احلفاظ 
املــوارد  ووفــرة  من�صوب  وحت�صني  املواطن 

املائية بنهاية ال�صنة".
على  احلفاظ  فاإن  امل�صوؤول  نف�ص  وح�صب 
املوارد املتوفرة يعد اأجنع واأكرث فعالية من 

اخلو�ص يف م�صاريع جديدة الإن�صاء املزيد 
من ال�صدود او هياكل ح�صد وجمع املياه.

التي  للمياه،  اجلزائرية  موؤ�ص�صة  وتقوم 
اعتربها الوزير "نقطة االقالع " بالن�صبة 
األف   35 من  اأزيــد  ت�صغل  والتي  للقطاع، 
تزويد  يف  تتمثل  اأ�صا�صية  مبهمة  عامل، 
املواطنني باملياه ال�صاحلة لل�صرب وحت�صني 
اخلدمة عرب كامل الرتاب الوطني، ي�صيف 

الوزير.
على  بــاالطــالع  الـــزيـــارة  �صمحت  وقـــد 
امل�صاكل املالية لهذه ملوؤ�ص�صة التي ال تعك�ص 
خدماتها  على  تطبقها  التي  الت�صعرية 
م�صاعفة  اأجل  من  تنفقها  التي  التكاليف 
ن�صبة التغطية باملياه عرب الرتاب الوطني، 
انتظار  يف  باملائة   90 حاليا  بلغت  والتي 

رفعها اأكرث.
املجهودات  فــاإن  بــراقــي،  ال�صيد  وح�صب 
غري  تبقى"  لكنها  حم�صو�صة  املــبــذولــة 
خالل  من  اأكــرث  الدعم  وتتطلب   " كافية 
ممار�صة   من  تتمكن  حتى  املوؤ�ص�صة  دعــم 

مهامها بطريقة اأن�صب.

اأ�صدى وزير التجارة كمال رزيق، جملة من 
االإدارة  ــارات  الإط والتوجيهات  التعليمات 
اجلهويني  املـــدراء  خاللهم  ومــن  املركزية 
الرقابة  تكثيف  بــ�ــصــرورة  ــني،  ــي ــوالئ وال
طرف  من  املدعمة  ــواد  امل اأ�صعار  ومراقبة 
ال�صيما  احلليب  ــادة  م ــرار  غ على  الــدولــة 
بيان  به  افــاد  ح�صبما  رم�صان،  �صهر  خالل 

الوزارة.
الوزارية  اللجنة  وخالل  تراأ�صه الجتماع 
ومتوين  �صبط  ب�صمان  املكلفة  املختلطة 
حت�صريا  اال�صتهالك  وا�صعة  باملواد  ال�صوق 
الــوزيــر اىل  ــا  دع ــارك،  ــب امل رمــ�ــصــان  ل�صهر 
الذين  الدخالء  التجار  لبع�ص  "الت�صدي 

ي�صتغلون �صهر رم�صان لرفع االأ�صعار".
ــاع الــذي  ــم ــت ـــر، خـــالل االج ـــوزي ونــــوه ال
بالتجارة  املكلف  املنتدب  الــوزيــر  ح�صره 
اخلارجية ال�صيد عي�صى بكاي و ممثلني عن 
واحلرفيني   التجار  الحتاد  العامة  االأمانة 
الوطنية  اجلمعيات  وخمتلف  اجلزائريني 
حلماية امل�صتهلك،  بـ"الدور البالغ االأهمية 
من  التوزيع  و�صبكات  واملنتجني  للفالحني 
التجزئة،  اأ�صواق اجلملة وكذا  اجل متوين 
على  ــد  اأك كما  رم�صان"،  �صهر  يف  حتــديــدا 
قد  خلل  اأي  لتجنب  معهم  العمل  �ــصــرورة 
ينعك�ص ب�صكل مبا�صر على بور�صة االأ�صعار.

احلاجة  املهنيني  ال�صركاء  اأبــرز  بدورهم، 

املا�صة لتوعية وحت�صي�ص امل�صتهلك من خالل 
التن�صيق مع جمعيات حماية امل�صتهلك التي 

تعد �صريكا فعاال يف امليدان.
اللقاءات  �صل�صلة  �صمن  اللقاء  هذا  وياأتي 
ال�صركاء  كافة  مــع  الــوزيــر  يجريها  التي 

و�صمان  االأ�صواق  تنظيم  بهدف  القطاع  يف 
الطلب  عليها  يكرث  التي  باملنتجات  متوينها 
خطة  و�صع  اقــرتاح  مع  رم�صان،  يف  خا�صة 
على  والق�صاء  االأ�ــصــعــار  يف  للتحكم  عمل 

امل�صاربني مب�صاركة كل الفاعلني.

طرف  من  القرار  هــذا  اتخاذ  مت  وقــد 
ــة لــلــمــر�ــصــد خــالل  ــام ــع اجلــمــعــيــة ال
اجــتــمــاعــه بــحــر االأ�ـــصـــبـــوع املــا�ــصــي 
بالقاهرة، بح�صور الرئي�ص املدير العام 
اجلزائرية  اللجنة  ورئي�ص  ل�صونلغاز 

للطاقة ال�صيد �صاهر بوخلر�ص.
كــمــا قـــررت اجلــمــعــيــة الــعــامــة عقد 
خالل  اجلــزائــر  يف  املقبل  اجتماعها 
�صهر جوان 2020 والذي �صيتم خالله 
ادماج  "كاأداة  الطاقة  حول  ندوة  عقد 
زعماء  اهــم  بح�صور  وهـــذا  جهوي"، 
ملنطقة  الطاقوي  املجال  يف  وخمت�صني 

البحر االبي�ص املتو�صط.
العام قد  املدير  الرئي�ص  للتذكري، كان 
القاهرة  يف  املنظمة  نــدوة  يف  �ــصــارك 
للبحر  الطاقوي  ال�صوق  حت�صني  حول 

االبي�ص املتو�صط واالفريقي.
ويف كلمته، اأبرز ال�صيد بوخلر�ص فر�ص 
اجلزائر،  يف  الطاقة  قطاع  يف  العمل 
اال�صتثمار  ــر  ــزائ اجل رغــبــة  مو�صحا 
على  املرتكزة  التنمية  ديناميكية  يف 
يعتمد  اقت�صاد  مــن  الفعال  االنتقال 
والنفقات  املــحــروقــات  مداخيل  على 
وخالق  متنوع  اقت�صاد  نحو  العمومية، 

للرثوة.
ــرح الــرئــيــ�ــص املـــديـــر الــعــام  ــص كــمــا �
ان  بالكهرباء،  يتعلق  فيما  ل�صونلغاز، 
"اال�صتثمارات التي حققناها يف حمطة 
الطاقة التقليدية من اجل اال�صتجابة 
جعلت   امل�صتقبلية،  واالفــــاق  للطلب 
االآن  مــن  تــدمــج  الطاقوية  �صيا�صتنا 
ف�صاعدا تطوير الطاقات املتجددة من 
اجل التح�صري اجليد لالنتقال الطاقوي 

وجتاوز تدريجيا -وعلى املدى املتو�صط 
والبعيد- املحروقات".

وذكر باملخطط  الوطني الهام لتطوير 
الطاقات املتجددة والفعالية الطاقوية 
ــذي  وال التنفيذ  ــور  ط يـــزال  ال  الـــذي 
ادخال حيز  املتو�صط  املدى  يهدف على 
اخلدمة حوايل 22.000 ميغاواط من 

الطاقة اخل�صراء.
حوايل  ربط  مت  االوىل،  مرحلتها  ويف 
ال�صم�صية  الطاقة  من  ميغاواط    400
والرياح بال�صبكة الوطنية، ويف املرحلة 
حماطات  عــدة  اجنــاز  ينتظر  الثانية 
ال�صوئية  ال�صم�صية  الطاقة  توليد 
لكل  التهجني  بربنامج  �صتعزز  والــتــي 
جممع  ميلكها  الــتــي  الــديــزل  حمــطــات 
ال�صبكات  حاليا  تغذي  والتي  �صونلغاز 

النائية باجلنوب الكبري للجزائر.
الرئي�ص  ا�صر  ال�صراكة،  يخ�ص  وفيما 
طموح  عــلــى  ل�صونلغاز  ــام  ــع ال ــر  ــدي امل
الطاقوية  ال�صراكة  بتعزيز  �صونلغاز 
واالهتمام  املتو�صط  االبي�ص  البحر  يف 

بافريقيا.
واأو�صح ال�صيد بوخلر�ص اأن "الوقت قد 
املتو�صطية  ال�صراكة  متنحنا  لكي  حان 
لال�صتثمار  جديدة  فر�ص  نحو  خمرجا 
يزال  ال  حيث  افريقيا،  يف  واالعــمــال 
الكثري للقيام به يف جمال الدخول نحو 

الطاقة". 
للتذكري مت ان�صاء نيابة مر�صد البحر 
والذي  �صنة  منذ25  املتو�صط  االبي�ص 
مرجعي  ثانك"  "ثينك  من�صة  يعترب 

يعترب الطاقة اداة ادماج اقليمي.

ك�سف وزير املوارد املائية ال�سيد ارزقي براقي نهاية اال�سبوع، باجلزائر العا�سمة اأن و�سعية املوارد املائية املخزنة يف ال�سدود خالل 
الفرتة احلالية "جد مطمئنة" بن�سبة امتالء بلغت 63 باملائة.

م�صتويات امتالء ال�صدود "جد مطمئنة" ببلوغها
 اأكرث من 63 باملائة

وزير التجارة ياأمر بتكثيف الرقابة ومراقبة 
االأ�صعار خالل رم�صان القادم 

اجلزائر تتوىل نيابة رئا�صة مر�صد 
البحر االأبي�ش املتو�صط للطاقة
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وجه جملة من التعليمات والتوجيهات لإطاراته

ح�ضبما ك�ضف عنه وزير املوارد املائية 

اجلــزائــري  للمجمع  ــعــام  ال املــديــر  �ــصــرح 
للنقل البحري /غامتا/ الذي ي�صم ال�صركة 
الوطنية للمالحة البحرية �صمال وال�صركة 
ا�صماعيل  ميد،  البحرية  للمالحة  الوطنية 
املا�صي،  االأ�ــصــبــوع  نهاية  غــمــري،  الــعــربــي 
ال�صلع  نقل  باخرة  اأن  العا�صمة،  باجلزائر 
الوطنية  لل�صركة  التابعة  "ق�صنطينة" 
للمالحة البحرية �صمال ال تزال قابعة منذ 

ببلجيكا. اأنفري�ص  مبيناء  دي�صمرب   22
اجلزائرية،  االأنــبــاء  لوكالة  ت�صريح  ويف 
الباخرة  توقف  �صبب  اأن  غمري  ال�صيد  اأكد 
يتم  بحرية  مب�صتحقات  املطالبة  اىل  يعود 
حاليا ت�صديدها عن طريق الدائرة البنكية 

العمومية.
الباخرة  هذه  اأن  امل�صوؤول  ذات  اأو�صح  كما 

حجزت منذ 22 دي�صمرب من طرف ال�صلطات 
ميناء  م�صتوى  على  البلجيكية  البحرية 
اأنفري�ص اىل غاية دفع امل�صتحقات من طرف 
ملمون  البحرية  للمالحة  الوطنية  ال�صركة 

بالزيوت.
يتعلق  "االأمر  اأن  غــمــري  ال�صيد  واأ�ــصــار 
البحرية  ال�صركات  على  تطبق  مبمار�صة 
م�صتحقات  دفع  عليها  يجب  والتي  العامل  يف 
لدى ميناء اأجنبي اأو ممون يف حدود كيفيات 
"ق�صنطينة"  الباخرة  اأن  م�صيفا  الدفع" 
دفع  مبــجــرد  البلجيكي  املــيــنــاء  �ــصــتــغــادر 
البنكية  االجـــــراءات  ح�صب  امل�صتحقات 
املعمول بها، مربزا اأن اجراءات الت�صديد قد 
االحتجاز  عن  االعــالن  فور  مبا�صرتها  متت 
اي  بخ�صو�صه  �صمال  كنان  تتلق  مل  الــذي 

ا�صعار م�صبق.
وا�صاف ذات امل�صوؤول يقول اأن "االجراءات 
البنكية تعترب ادارية وبطيئة بع�ص ال�صيء 
ننتظر  ونحن  احلــايل  الظرف  اىل  بالنظر 
دفع  ا�صتكمال  ـــل  اأج مــن  الــبــنــك  مــوافــقــة 
امل�صتحقات للمتعامل االقت�صادي االأجنبي".

االأول  امل�صوؤول  يعط  مل  اأخـــرى،  جهة  من 
"اخل�صارة  بخ�صو�ص  تقديرا  ال�صركة  عن 
احلقيقية" لهذا املجمع العمومي نتيجة هذا 

التوقف.
اأنواع  جميع  تقل  الباخرة  هذه  اأن  ويذكر 
البحرية  ال�صركة  زبائن  ح�صب  الب�صائع 
الوطنية وهي تر�صو بعدة موانئ وطنية مثل 

ميناء اجلزائر العا�صمة ووهران وعنابة.
تيرتي"   " الثانية  بالباخرة  يتعلق  وفيما 

اأ�صار  بفرن�صا،  مار�صيليا  مبيناء  املتوقفة 
اأعيد ت�صغيلها موؤخرا  اأنه  ال�صيد غمري اىل 
بعد توقف دام 21 يوما على م�صتوى امليناء 

الفرن�صي.
التوقف  "هذا  فــاإن  امل�صوؤول  نف�ص  وح�صب 
التقني  التعطل  مــن  �صل�صلة  نتيجة  ــاء  ج
تقنية  م�صاكل  عــقــب  الت�صليح  ــغــال  ــص واأ�
عرفت  الت�صليح  اأ�صغال  اأن  م�صيفا  متتالية" 
تاأخرا بعد احتفاالت نهاية ال�صنة التي جنم 
م�صتوى  على  املوظفني  عــدد  يف  نق�ص  عنها 
اأجل  من  الت�صليح  وور�صات  الفرن�صي  امليناء 

التكفل بال�صفينة.
جانفي   10 يوم  خرجت  الباخرة  اأن  يذكر 
بعملية  حاليا  وتقوم  االأ�صغال  انتهاء  عقب 

جتارية مبيناء بجاية.

باخرة " ق�صنطينة" ال تزال قابعة مبيناء اأنفري�ش
يف انتظار موافقة البنك من اأجل ا�ضتكمال دفع امل�ضتحقات للمتعامل

تولت اجلزائر، نيابة رئا�سة مر�سد البحر االبي�س املتو�سط للطاقة، وهو هيئة موجهة لتعزيز احلوار 
والتعاون الطاقوي يف منطقة البحر االبي�س املتو�سط ، ح�سبما جاء يف بيان ملجمع �سونلغاز.  



نظم ع�سرات الليبيني، اأول اأم�ص، وقفة احتجاجية اأمام �سفارة االإمارات بالعا�سمة الكندية اأوتاوا، تنديدا 
بالتدخل االإماراتي يف ليبيا، اأين ردد املحتجون هتافات منددة بتدّخل االإمارات يف ليبيا، ودعمها ملي�سيات 

خليفة حفرت التي تهاجم العا�سمة طرابل�ص منذ اأ�سهر.
ورفع املحتجون الفتات حتمل �صعارات 
تطالب االإمارات بوقف "عدوانها" على 
طرابل�ص، من قبيل: "لن تدخلوها باإذن 
ولي�صت  الليبية  طرابل�ص  و"هذه  اهلل"، 
اإىل  اإ�ــصــارة  يف  الفار�صية"،  جــزركــم 
ال�صغرى"  و"طنب  الكربى"  جزر"طنب 
و"اأبو مو�صى" الواقعة يف اخلليج، والتي 

تتهم اأبوظبي اإيران باحتاللها.
على  املحتجني  اأحد  قراأه  بيان  و�صدد 
�صهداءهم  ين�صوا  ــن  ل "الليبيني  اأن 
طغيان  نتيجة  اأرواحهم  ارتقت  الذين 
لن  احلر  و�صعبها  ليبيا  واأن  االإمارات"، 
اجلرائم  وتوثيق  ت�صجيل  عــن  يغفل 
التي يرتكبها �صا�صة االإمارات واأجهزتها 
جلب  و�صيتم  والع�صكرية،  االأمــنــيــة 
الدويل  الق�صاء  اأمــام  املجرمني  هــوؤالء 

قريبا".
لي�ص  الليبي  "ال�صعب  اأن  على  و�صدد 
تربطنا  الذي  و�صعبها  لالإمارات  عدوا 
واإمنــا  التاريخ،  عرب  اأخــوة  اأوا�ــصــر  به 

�صا�صاتكم الذين جعلوا االإمارات تتزعم 
اإرهاب الدول".

املتحدة  االأمم  مــعــلــومــات  وتـــوؤكـــد 
الليبية،  الوفاق  حكومة  يف  وم�صوؤولني 
التدخل  عــلــى  دولـــيـــا،  بــهــا  املـــعـــرتف 
ودعمها  ليبيا،  يف  الوا�صع  ــي  ــارات االإم
يف  اجلوية  وال�صربات  بال�صالح  حفرت 
بحياة  اأودى  ما  طرابل�ص  على  هجومه 
اأبوظبي  ت�صر  فيما  املدنيني،  ع�صرات 

على نفي تلك االتهامات.
اأبريل/  4 منذ  حفرت،  قــوات  وت�صن 
على  لل�صيطرة  هجوًما  املا�صي،  ني�صان 
ال�صرعية؛  احلكومة  مقر  طرابل�ص، 
االأمم  تبذلها  كانت  جهودا  اأجه�ص  ما 
املتحدة لعقد موؤمتر حوار بني الليبيني.

من  اإدلــب  ريــف  يف  ال�صوري  اجلي�ص  ــدات  وح متكنت 
بلدة  االإرهابية على حمور  للتنظيمات  اإحباط هجوم 

اأبو جريف يف ريف اإدلب اجلنوبي ال�صرقي.
"�صانا"، فقد اأحبطت وحدات اجلي�ص  وبح�صب وكالة 
ال�صوري "هجوما عنيفا للمجموعات االإرهابية باجتاه 
خ�صائر  وكبدتها  االآمنة  واملناطق  الع�صكرية  النقاط 

كبرية".
خالل  خا�صت  اجلي�ص  "وحدات  اأن  الوكالة  ونقلت 
جمموعات  مع  عنيفة  ا�صتباكات  املا�صية  ال�صاعات 
على  االآمنة  والقرى  اجلي�ص  مواقع  هاجمت  اإرهابية 

حمور اأبو جريف بريف اإدلب اجلنوبي ال�صرقي".
الهجوم  باإحباط  انتهت  "اال�صتباكات  اأن  اإىل  ولفتت 

اآليات  وتدمري  االإرهابيني  من  عدد  واإ�صابة  مقتل  بعد 
ثقيلة لهم".

اأكدت احلكومة ال�صودانية، واجلبهة 
م�صلحة  حركات  ت�صم  )التي  الثورية 
مفاو�صات  ا�صتمرار  �صيا�صية(،  وقوى 
جوبا،  يف  ـــراف  االأط كــل  بــني  ال�صالم 
بواقع  عليها  املتفق  املو�صوعات  حول 
ثالث جل�صات تفاو�صية يوميًا للو�صول 
يف  امل�صكلة  جذور  يعالج  �صامل  ل�صالم 

ال�صودان.
وفد  با�صم  الر�صمي  الناطق  و�صدد 
جمل�ص  ع�صو  ــص،  ــاو� ــف امل احلــكــومــة 
ح�صن  حممد  ــوداين،  ــص ــ� ال الــ�ــصــيــادة 
م�صرتك  �صحفي  موؤمتر  يف  التعاي�صي، 
الهادي  الــثــوريــة  اجلبهة  رئي�ص  مــع 
بجوبا،  اجلــمــعــة  مــ�ــصــاء  اإدريــــ�ــــص، 
اجلبهة،  قــيــادات  من  عــدد  مب�صاركة 
ملوا�صلة  وجديتها  احلكومة  عزم  على 
منقو�صة،  غري  كاملة  بــاإرادة  النقا�ص 
وقال اإن هناك فرقا فنية متخ�ص�صة 
اأن ما  اإىل  امل�صارات، الفتا  �صتغطي كل 
ت�صوية  اتفاق  من  اإليه  التو�صل  يتم 
�صيعتمد،  الذي  هو  جوبا،  يف  �صيا�صية 

من  تتخذ  ـــراءات  اإج اأي  اأن  واأ�ــصــاف 
قبل احلكومة ب�صاأن الوالة موؤقتة، وال 
تقطع الطريق اأمام االتفاق ال�صيا�صي، 
مرحلية  �صرورات  هناك  اأن  مو�صحا 
يف  الفراغ  مــلء  احلكومة  على  حتتم 

املوؤ�ص�صات احليوية لت�صيري الدولة.
حلجم  احلكومة  اإدراك  اإىل  ولفت 
مــوؤكــدا  الــ�ــصــالم،  م�صائل  تــعــقــيــدات 
اال�صتمرار  على  احلكومي  الوفد  عزم 
وح�صمها  املــلــفــات  كــل  مناق�صة  يف 
من  االأطـــراف  متكن  التي  بالطريقة 

الو�صول اإىل اتفاق �صالم.
رئي�ص  اإدريــ�ــص  الــهــادي  نفى  بـــدوره، 
اأية  ال�صودانية،  الثورية"  "اجلبهة 
خالفات بني مكونات اجلبهة، مو�صحا 
املفاو�صات،  خالل  طالبت،  اجلبهة  اأن 
وعــودة  االنتقالية  الــفــرتة  بتمديد 

اإقليم دارفور بحدوده التاريخية.
كل  ــص  ــر� وح االإرادة  تــوفــر  واأكــــد 
على  التفاو�صية،  العملية  ـــراف  اأط
دائــــم، وقـــال:  �ــصــالم  اإىل  الــو�ــصــول 

االإطار  يف  ال�صالم  حتقيق  "ن�صتطيع 
من  ع�صر  اخلام�ص  يف  املحدد  الزمني 

فرباير املقبل".
ــر حجر،  ــاه ــط ال قـــال  مـــن جــهــتــه، 
رئي�ص  الــثــوريــة،  باجلبهة  الــقــيــادي 
اأي  اإن  ال�صودان،  حترير  قــوى  جتمع 
حديث عن اجلي�ص واالأجهزة االأمنية 
التفاو�ص  اأن  مو�صحا  الأوانــه،  �صابق 
حول ملف الرتتيبات االأمنية مل يبداأ 

بعد.
باجلبهة  القيادي  ــد  اأك جانبه،  مــن 
العدل  حركة  رئي�ص  نائب  الثورية، 
مت�صك  بخيت،  اآدم  اأحمد  وامل�صاواة، 
اجلبهة باإرجاء تعيني الوالة، وت�صكيل 
اتفاق  بعد  ما  اإىل  الت�صريعي  املجل�ص 

ال�صالم.
تعيني  على  االإ�صرار  اإن  بخيت  وقال 
الت�صريعي،  املجل�ص  وت�صكيل  الــوالة 
قبل الو�صول اإىل اتفاق �صالم خمالف 
ملقت�صيات اإعالن جوبا، واأي تعيني يعد 

خرقا له.

ليبيون يحتجون يف كندا رف�ضا للتدخل االأجنبي

اجلي�س ال�ضوري يحبط هجومًا للم�ضلحني يف ريف اإدلب

الهندورا�س تعلن نقل ا�ضتمرار مفاو�ضات ال�ضالم بني كافة االأطراف يف ال�ضودان
�ضفارتها من تل اأبيب 

اإىل القد�س

لبنان.. ا�ضتباكات 
بني املحتجني 

وال�ضرطة اأمام 
جمل�س النواب

مواطنيها  فقدت  التي  ــدول  ال طالبت 
اأ�سقطتها  اأوكــرانــيــة  طــائــرة  مــن  على 
م�سوؤولية  بــتــحــّمــل  طــهــران  اإيــــــران، 
دويل،  حتقيق  وبــدء  الطائرة  اإ�سقاط 
ال�سحايا؛  لــعــائــالت  تعوي�سات  ودفـــع 
من  الكندي،  اخلارجية  وزير  دعا  حيث 
من  نظرائه  مع  اجتماعه  عقب  لندن، 
وهولندا  وال�سويد  واأوكرانيا  بريطانيا 
االإيــرانــيــة،  ال�سلطات  واأفــغــانــ�ــســتــان، 
ودون  كاملة  قن�سلية  خدمات  لتقدمي 

انقطاع اإىل م�سوؤويل البلدان املعنية.
و�سدد على �سرورة حتديد اإيران هويات 
الكرامة  قيم  مع  يتما�سي  مبا  ال�سحايا 

واحرتام  الدولية،  واملعايري  وال�سفافية 
الإعادة  واالأقــارب  االأ�سر  طلبات  جميع 

جثث اأقربائهم اإىل بلدانهم، موؤكدا على 
م�ستقل  بتحقيق  ــران  اإي �سماح  �سرورة 

و�سفاف و�سامل، تطلع عليه الدول التي 
الطائرة  اإ�سقاط  يف  مواطنيها  فقدت 
اإيــران  اأي�سا  طالب  كما  ــيــة،  االأوكــران
بتحمل امل�سوؤولية الكاملة وقبول جميع 
مبا  ال�سحايا،  عائالت  جتاه  امل�سوؤوليات 

يف ذلك التعوي�ص.
اإيــران  اأن  اإىل  الكندي،  الوزير  ولفت 
ــقــاط  ــيــة اإ�ــس ــوؤول قــبــلــت بــتــحــمــل مــ�ــس
الطائرة؛ ولكن ال يكن حتديد بال�سبط 
حتقيق  عرب  اإال  الطائرة  اإ�سقاط  �سبب 
دويل، حيث دعا يف هذا االإطار ال�سلطات 

االإيرانية اإىل التعاون.
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اأعلنت م�سادر ق�سائية يف جمهورية كوت ديفوار، العثور على 
غرب  "مان"  مدينة  يف  جثة   20 نحو  ت�سم  جماعية  مقربة 
البالد، التي كانت م�سرًحا ملواجهات دامية وانتهاكات ارتكبتها 
جماعات م�سلحة والقوات الع�سكرية املوالية للرئي�ص ال�سابق 

لوران غباغبو عام 2002.
واأو�سح بيان �سادر عن املدعي العام االيفواري، اأنه مت الك�سف 
ا، خالل اأعمال  عن حفرة حتتوي على رفات لنحو ع�سرين �سخ�سً

جتريف طريق قرب اإحدى املوؤ�س�سات التعليمية باملدينة.
ويف نهاية 2002، جنحت جماعة "حركة العدالة وال�سالم" 
يف  و�سرياليونيني،  ليبرييني  مرتزقة  من  حينه  يف  املدعومة 
ال�سيطرة على مدينة مان قبل اأن يتم طردها بعد اأيام، وبعد 

ذلك عاد املتمردون و�سيطروا على املدينة جمدًدا.
وكان هدف التمرد الذي اندلع يف ال�سمال، بزعامة غيوم �سورو 
اإ�سقاط  يف  اأخفق  ولكنه  البالد،  على  ال�سيــــــطرة   ،2002 يف 

حكم غباغبو.

األقت �سلطات االأمن يف تون�ص القب�ص على 5 اأ�سخا�ص، اأول اأم�ص، 
�سطو  حادث  يف  التون�سي،  باجلي�ص  ع�سكري  مبقتل  عالقة  على 

مبرتو االأنفاق بالعا�سمة تون�ص.
وذكر الناطق الر�سمي با�سم وزارة الداخلية خالد احليوين، اأنه 
مت ح�سر ال�سبهة يف هوؤالء االأ�سخا�ص اخلم�سة الذين لهم عالقة 
مبحطة  اخلفيف  املرتو  عربات  باإحدى  ع�سكري  وفاة  بحادث 
باب اخل�سراء، وحجز الهاتف املحمول للمتوفى، اأنه مت التحري 
ب�ساأنهم، واأخذ اأقوالهم بح�سور اأوليائهم بحكم اأنهم ق�سر، ترتاوح 
اأعمارهم بني 14 و16 �سنة، التخاذ االإجراءات القانونية ب�ساأنهم 

، وذلك بالتن�سيق مع النيابة العامة.
الروماين بوالية جندوبة  املواطنني يف منطقة  املئات من  وكان 
اخلليفي،  عالء  الع�سكري  ال�ساب  جثمان  ت�سييع  يف  �ساركوا  قد 
الذي تويف باإحدى عربات املرتو اإثر تعر�سه للعنف عند ت�سديه 

لعملية خطف هاتفه املحمول من قبل جمموعة من املنحرفني.

م�سلحي  من   23 مقتل  اأم�ص،  يني،  ع�سكري  م�سدر  اأعلن 
احلوثي و3 من جنود اجلي�ص الوطني مبواحهات بني الطرفني 

يف مديرية نهم اجلبلية �سرقي العا�سمة �سنعاء.
االأ�سبوعني  خالل  قامت  احلوثي  ملي�سيا  اأن  امل�سدر،  واأفاد 
املا�سيني بح�سد اأعداد كبرية من عنا�سرها يف جبهة نهم، فيما 
هجوم  لتنفيذ  تخطيطهم  اأثناء  اجلي�ص  قبل  من  ر�سدهم  مت 
اجلمعة  يوم  ا�ستباقي  بهجوم  ليباغهم  مواقعه،   على  كبري 
من   23 مقتل  اإىل  اأدت  عنيفة  ا�ستباكات  اندالع  اإىل  اأدى  ما 

م�سلحي احلوثي.
ولفت اإىل اأن قوات اجلي�ص جنحت يف تدمري عربتني ومدرعة 
عن  امل�سدر  حتدث  كما  املواجهات،  خالل  للحوثيني  ع�سكرية 
املواجهات  يف  جرحى  و4  اجلي�ص  جنود  من  قتلى   3 �سقوط 

ذاتها.

اأورالندو  خوان  هندورا�ص  رئي�ص  اأعلن 
�ستنقل  حكومته  اأّن  االأول،  اأم�ص  هرنانديز 
�سفارتها من تل اأبيب اإىل القد�ص مبجرد اأن 

تفتح اإ�سرائيل �سفارة يف تيغو�سيغالبا.
دولة  قيام  ننتظر  فقط  "نحن  وقال 
)الدبلوما�سي(  مكتبها  بفتح   )..( اإ�سرائيل 
اإىل  ال�سفارة  و�سننقل  تيغو�سيغالبا،  يف 
رئي�ص  ت�سريحات  وجاءت  القد�ص"؛ 
هندورا�ص يف بويرتو كورتي�ص، خالل حفل 
هندورا�ص  ا�سرتتها  حربية  �سفينة  ا�ستالم 

من اإ�سرائيل.
بالده  باأّن  الهندورا�سي  الرئي�ص  وذّكر 
افتتحت يف �سبتمرب مكتبا جتاريا يف القد�ص، 

كامتداد ل�سفارتها يف تل اأبيب.
وكان الرئي�ص االأمريكي دونالد ترامب اأعلن 
بالقد�ص  االعرتاف   2017 دي�سمرب   6 يف 
اإليها  بالده  �سفارة  ونقل  الإ�سرائيل  عا�سمة 
من تل اأبيب ما اأثار ا�ستياء املجتمع الدويل 

والفل�سطينيني.

اأنقذت البحرية الرتكية، يوم اأم�ص، 22 مهاجرا غري �سرعي، من 
الغرق يف بحر اإيجة قبالة �سواحل والية "اأدرنة" �سمايل غربي 
البالد بعد تعر�ص القارب الذي كان على متنه املهاجرين لعا�سفة 
عنيفة يف منطقة "اأنز"، بعد حماولة املهاجرون الت�سلل اإىل اجلزر 
لالت�سال  دفعتهم  العا�سفة  لكن  م�سروعة،  غري  ب�سورة  اليونانية 

مبركز الطوارئ وطلب امل�ساعدة.
وتوجهت  القارب  موقع  ال�سواحل  خفر  فرق  حددت  ذلك  واإثر 
النيبالية  اجلن�سية  يحملون  الذين  املهاجرين  واأنقذت  اإليه، 

وقدمت لهم امل�ساعدة.

اعتقال 5 اأ�ضخا�س ل�ضلتهم 
مبقتل ع�ضكري تون�ضي

مقتل 23 حوثيا مبعارك 
�ضرقي �ضنعاء

اإنقاذ 22 مهاجًرا من الغرق 
قبالة "اأدرنة" الرتكية

العثور على 20 جثة يف مقربة 
جماعية بكوت ديفوار

حــول

الوكاالت  

العــامل

دويل االأوكرانية الطائرة  �ضحايا  عائالت  بتعوي�س  اإيران  تطالب  دول   6

ق.د

ق.د

�صهدت �صوارع بريوت يوم اأم�ص 
توافد اآالف املتظاهرين احتجاجا 

على الو�صع اأين ردد املحتجون 
�صعارات بينها "ال�صعب يريد 

اإ�صقاط النظام"، يف حني اجته 
اآخرون نحو جمل�ص النواب الذي 

�صهد حميطه ا�صتباكات بني 
املحتجني وقوات مكافحة ال�صغب 

التي تعر�صت للر�صق باحلجارة، 
فيما ن�صبت قوات االأمن حواجز 

حديدية واأ�صالكا �صائكة عند 
مداخل جمل�ص النواب، قبل اأن 
تلجاأ ال�صتخدام خراطيم املياه 

لتفريق املتظاهرين.
وف�صل لبنان يف االتفاق على 

حكومة جديدة اأو خطة اإنقاذ 
لالقت�صاد املثقل بالديون، فيما 

فقدت اللرية اللبنانية ن�صف 
قيمتها تقريبا واأدى ذلك اإىل 

ارتفـــــاع االأ�صــــعار وانهيار الثقة 
يف البنوك.

ق.دق.د

ق.د

ق.د



فما ُيرى من وا�سنطن اأنها تعترب ال�سرق االأو�سط 
خريطة  على  االأهمية  متو�سطة  نقطة  جمــرد 
هي  رئي�سي  ب�سكل  ي�سغلها  ما  اأن  حني  يف  العامل، 
قوة  مع  والتكنولوجية  االقت�سادية  املناف�سة 

عاملية رئي�سية واحدة، وهي ال�سني.

ملاذا نقلت اأمريكا اهتمامها اإىل ال�سني؟
اآ�سيا  نحو  فرتة  منذ  اأمريكا  اهتمام  حتول  لقد   
الو�سطى وامليزان التجاري ال�سلبي مع ال�سني. نعم 
ال�سرق االأو�سط مثري لالهتمام، لكن االأمر معتدل 
م�ستمد  االأو�سط  بال�سرق  االهتمام  بع�ص  هناك. 
اأي�سًا،  ال�ساحة،  هــذه  كانت  اإذا  مــا  م�ساألة  مــن 
بكني،  تقودها  التي  العاملية  للتحركات  �ستخ�سع 

كما حدث يف مناطق اأخرى.
االأخبار  يف  الرئي�سية  العناوين  حّولت  عندما 
االأمريكية  املطبوعة  وال�سحافة  التليفزيونية 
بعيدًا عن م�ساحنات االأحزاب ال�سيا�سية امل�ستمرة 
رئي�سيتني:  ق�سيتني  ذكروا  الوقت،  من  فرتة  منذ 
)ورد  كونغ  هونغ  يف  اجلماهريية  التظاهرات 
االإدارة االأمريكية ال�سعيف على تعامل ال�سلطات 

ال�سينية العنيف مع املتظاهرين(.

اأجندة ال�سيا�سة اخلارجية االأمريكية
ال�سيا�سة  اأجــنــدة  فـــاإن  املــالحــظــني،  وبح�سب 
االأفكار  بع�ص  يلي  فيما  االأمريكية..  اخلارجية 

االأولية، ب�سكل خمت�سر:
ـ تتعلق اللعبة باملناف�سة التكنولوجية

 فما يقلق وا�سنطن اأكرث من امليزان التجاري مع 
ال�سيطرة  حتقيق  نيتها  ال�سني  اإعــالن  هو  بكني 
املجاالت  من  عــدد  يف  الــقــادم  العقد  يف  العاملية 
اال�سطناعي،  الذكاء  بينها  من  التكنولوجية، 
و�سبكات  الكبرية  البيانات  ونظم  والروبوتات، 
االأمريكيون يرون  لكن  اجليل اخلام�ص اخللوية. 
والتي  املجاالت،  هذه  يف  ال�سينية  التحركات  يف 
تعتمد جزئيًا على التج�س�ص ال�سناعي وال�سرقة 
االأمريكي.  الــقــومــي  لــالأمــن  حتــديــًا  املنهجية، 
العمالقة،  اخللوية   Huawei �سركة  وتو�سف 
على وجه اخل�سو�ص، باأنها ت�سكل خطرًا حقيقيًا 
فيها  متنح  التي  اللحظة  اأن  اإدراك  مع  وحا�سرًا، 
بلد ما موطئ قدم يف بنيتها التحتية لهذه ال�سركة 
يكن اأن تعني بعد ذلك ترك ''االأبواب اخللفية'' 
مفتوحة حلدوث االنتهاكات التي تخدم ال�سينيني 

يف جمع معلومات مفيدة يف امل�ستقبل.
�سركاء  اأربعة  اإىل  املوجه  النداء  جاء  هنا  من 
وكندا  -بريطانيا  املتحدة  الواليات  من  مقربني 
اإىل  باالإ�سافة  املعروفني  ونيوزيلندا-  واأ�سرتاليا 
الواليات املتحدة با�سم ''اخلم�ص اأعني''- لتجنب 
عقد �سفقات خلوية مع ال�سني. وهذا مطلب جرى 

تو�سيعه موؤخرًا لي�سمل اإ�سرائيل.

 ال�سني اأكرث اإزعاجاً من رو�سيا
اأولوية  بكني  مــن  جتعل  ال�سني  مــع  فاملناف�سة 
ورغــم  ــي.  ــن االأم ــال  ــم االأع جـــدول  على  ق�سوى 
احلرب  ترى  ال  وا�سنطن  يف  الدفاع  موؤ�س�سة  اأن 
�سيناريو  فاإنه  حتميًا،  اأمرًا  ال�سني  مع  امل�ستقبلية 
ي�ستعدون  والــذي  االأوىل  الــدرجــة  من  حمتمل 
اجلوية  القوات  تبنت  وقد  اأجله.  من  ويتدربون 
يف  طويلة،  فرتة  منذ  ال�سيناريو  هذا  االأمريكية 

وقت كانت فيه القوات الربية تركز على التهديد 
الرو�سي. 

اأي�سًا  مت�ص  فرعية  ا�سرتاتيجية  لوجود  ونظرًا 
فــاإن  املــيــزانــيــة،  تخ�سي�سات  اأجـــل  مــن  الــكــفــاح 
اجلي�ص، املدعوم على امل�ستوى ال�سيا�سي، يزيد من 
اهتمامه ببكني. ويف اخللفية، هناك اعتبار اإ�سايف 
هنا: فالقلق حول ال�سني هو ق�سية يوجد ب�ساأنها 
كما  وا�سنطن،  يف  احلزبني  بني  عادي  غري  اإجماع 
خلط  �سركاء  معظمهم  يف  هم  الديقراطيني  اأن 
التعامل  لكن  املت�سدد.  ترامب  دونالد  الرئي�ص 
ال�سيا�سية،  الناحية  من  �سعوبة  اأكرث  مو�سكو  مع 
ويرجع �سبب ذلك اإىل حد كبري اإىل اخلالف حول 

الإمالة  الرامية  اجلهود  يف  الرو�ص  تــورط  مدى 
االنتخابات الرئا�سية لعام 2016 ل�سالح ترامب 
النا�ص  يعرفه  ما  حول  ال�سوؤال  �سيء،  كل  )وقبل 

املحيطني بالرئي�ص(.
يكون  ويــكــاد  متعرث  الــرو�ــســي  االقت�ساد  اإن  ـ   
وييل  ال�سيني،  نــظــريه  مــع  باملقارنة  هام�سيًا 
ميزان القوى بني الواليات املتحدة ورو�سيا ب�سكل 
الرئي�ص  قــوة  وتتمثل  اأمريكا.  ل�سالح  ملحوظ 
احتكاكات  اإثارة  على  قدرته  يف  بوتني  فالديري 
عمليات  اأو  بعناية،  خمتارة  مواقع  يف  ع�سكرية 
ال�سيربانية  الهجمات  من  تبداأ  التي  االإف�ساد 
نتائج االنتخابات يف  التاأثري على  لت�سل اإىل حد 

البلدان الديقراطية. اإن هذه القدرات واالأدوات 
وهو  اأ�سا�سي،  ب�سكل  نف�سية  حربًا  متثل  الرو�سية 
ال�ساحة  على  قوتها  اإظهار  من  رو�سيا  يّكن  ما 
الدولية دون املجازفة ب�سراع ع�سكري مبا�سر مع 
�ستكون  حدث  اإن  الذي  ال�سراع  وهو  االأمريكيني، 
قد  الطويل،  املــدى  وعلى  اخلا�سر.  الطرف  فيه 
وقد  الرو�سي  النظام  الداخلية  امل�ساكل  ت�سعف 

يكون اإظهار القوة الع�سكرية وقتها غري كايف.
 

اأمريكا تغ�سل يدها من ال�سرق االأو�سط
ـ وبالن�سبة لل�سرق االأو�سط، فاإن اهتمام االإدارة 
االأمريكية به، وتبعًا لذلك للجي�ص، يف تناق�ص. 

فقد اكتملت عملية اإعادة االنت�سار اال�سرتاتيجي 
باراك  الرئي�ص  عهد  يف  بــداأت  والتي  االأمريكي، 
اإىل  الرتكيز  وانتقل  ترامب.  فرتة  خالل  اأوباما، 

ال�سرق االأق�سى، على ح�ساب ال�سرق االأدنى. 
ويرتبط ذلك باال�سمئزاز االأمريكي من املنطقة 
والعراق  اأفغان�ستان  يف  الطويلتني  احلربني  بعد 
النفط  على  االعتماد  بتناق�ص  اأي�سًا  ويرتبط 
غ  ت�سَ ومل  للطاقة.  رئي�سي  كم�سدر  الــعــربــي 
اجلهد  جناح  حول  النهائية  اال�ستنتاجات  بعد 
اإيران.  على  العقوبات  �سغط  لتجديد  االأمريكي 
اإن الروافع االقت�سادية التي حيز التنفيذ تعمل 
على تعزيز االإدراك يف طهران باأنه لن يكون هناك 
اأي طريقة لتجنب العودة اإىل طاولة املفاو�سات 
ولكن  النووي.  االتفاق  من  منقحة  ن�سخة  ب�ساأن 
اأوراقـــًا  حت�سد  اإيـــران  كانت  ــك،  ذل يحدث  حتى 
اإثارة  لالتفاقية،  هام�سية  )انتهاكات  للم�ساومة 
اال�ستفزازات يف اخلليج( والتي �سيكون من املمكن 

احلديث عنها مع االأمريكيني يف وقت الحق.
يف الوقت نف�سه، ال ت�سارع اإيران نحو املفاو�سات، 
عن  ــح  ــس ــوا� ال االإدارة  ــا  ر�ــس مــن  الــرغــم  عــلــى 
حتى  املماطلة  ت�ستمر  اأن  املرجح  من  حتركاتها. 
عــام االنــتــخــابــات يف الــواليــات املــتــحــدة. ومن 
ن�سر  بخف�ص  ترامب  قــرار  فــاإن  خمتلفة،  زاويــة 
القوات االأمريكية في�سوريا )واالآن يبدو اأي�سًا يف 
اأفغان�ستان( يثري جداًل حادًا بني اخلرباء. فهناك 
معقّبون يرون تنازالت خطرية يف هذه التحركات، 

والتي ت�سر ب�سورة القوة االأمريكية يف اآ�سيا.

ل الـــــــبـــــــو�ـــــــصـــــــلـــــــة.. ـــــــــــــــــــــُوّ حت
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ملاذا غ�ضلت اأمريكا يديها من ال�ضرق 
االأو�ضط وتوجهت اإىل ال�ضني؟

حتذيرات اأمريكية من اأن ال�صني قد تردُّ على التعريفات املفرو�صة من احلكومة االأمريكية ب�صراء كمياٍت �صخمٍة من النفط من اإيران، ال التوترات املتوا�صلة مع 
اإيران يف منطقة اخلليج، وال التغريات امل�صتمرة يف العامل العربي، وال، بالتاأكيد، �صباق االنتخابات يف اإ�صرائيل، هي ال�صواغل الرئي�صية لعقول امل�صوؤولني عن ال�صيا�صة 

اخلارجية االأمريكية، وال حتى اخلرباء الكثريين الذين يك�صبون عي�صهم من حتليل هذه االأمور وما يكمن خلفها واآثارها.

نظرة عامة: مل تتمكن حكومة احلبيب 
''النه�سة''،  حزب  ر�سحه  الذي  اجلملي 
 54( الــربملــان  كتل  ترتيب  يف  االأول 
ثقة  نيل  من   ،)217 جمموع  من  مقعدًا 
عليه،  وبناء  املا�سي.  اجلمعة  النواب، 
�سخ�سية  تكليف  البالد  رئي�ص  يتوىل 
والكتل  االأحــــزاب  مــع  مــ�ــســاورات  بعد 
وفقًا  اأيام  ع�سرة  مدة  خالل  الربملانية، 

للف�سل 89 من الد�ستور.
قي�ص  التون�سي  الرئي�ص  ــه  وَجّ بعدها 
االأحـــــزاب  اإىل  ــة  ــال ــس ر�  38 �ــســعــّيــد 
يف  ــلــة  املــمــَثّ ال�سيا�سية  ــات  ــالف ــت واالئ
بـ  مر�سحيها  بقائمة  لتزويده  الربملان؛ 
به  اأفــاد  ما  على  مكتوبة''،  ''مرا�سالت 

بيان لرئا�سة اجلمهورية.
املر�سحون: بلغ عدد املر�سحني لرئا�سة 
ا�سمًا،   13 من  اأكرث  التون�سية  احلكومة 
فقط من بني االأحزاب الثالثة الكربى 

يف الربملان التون�سي.

ـــح وزيـــر  حــــزب ''الـــنـــهـــ�ـــســـة'': ر�ـــسَّ
عبد  الفا�سل  حممد  ال�سابق  املالية 
االت�سال  تكنولوجيات  ووزيــر  الكايف، 
واالقت�ساد الرقمي احلايل اأنور معروف، 
ووزير االإ�سالحات االقت�سادية الكربى 

امل�ستقيل موؤخرًا توفيق الراجحي.
م �ستة  ــص'': قــــَدّ ــ� ــون ــب ت ــل حـــزب ''ق

اأ�سماء، بينها وزراء مالية �سابقون هم: 
بن  وحكيم  عبدالكايف،  الفا�سل  حممد 
باالإ�سافة  م�سباح،  بن  ور�سا  حمودة، 
الرئي�ص  لنظام  ال�سيا�سي  املعار�ص  اإىل 
اأحمد  علي،  بن  العابدين  زين  االأ�سبق 

جنيب ال�سابي.
اأن  ا�سرتط  الديقراطي'':  ''التيار 

غري  ''من  املكلف  احلكومة  رئي�ص  يكون 
قبل  حكومية  م�سوؤوليات  لوا  حتَمّ من 
عدم  ـــزب  احل واأكــــد   .''2011 ـــورة  ث
ال�سابق  املالية  وزيــر  على  اعــرتا�ــســه 
الطاقة  ووزيــــر  الــفــخــفــاخ،  ــص  ــا� ــي اإل

واملناجم ال�سابق املنجي مرزوق.
�ستواجه  الرئي�ص؟  اختيار  بعد  مــاذا 
من  الثقة  نيل  حتدي  املقبلة  احلكومة 
انتخابات  اأفرزته  الكتل،  م�سَتّت  برملان 
االأ�سماء  وغالبية   .2019 اأكتوبر   6
خلفيات  ذات  �سخ�سيات  املــقــرتحــة 
انتماءات حزبية  اقت�سادية ومالية ال 

معلنة لها.
من  املقبلة،  احلكومة  تتمكن  مل  اإذا 
مار�ص،  منت�سف  حتى  الربملان  ثقة  نيل 
الربملان  التون�سي حل  الرئي�ص  فباإمكان 
مبكرة،  نيابية  انتخابات  اإىل  والدعوة 

وفقًا للف�سل 89 من الد�ستور التون�سي.

مت االأحزاب التون�صية مر�صحيها لرئا�صة احلكومة اإىل الرئي�ش قي�ش �صعّيد، الذي اأمامه مهلة حتى االثنني 20 يناير 2020، الإعالن ال�صخ�صية التي �صيكلفها  قَدّ
مت االأحزاب الثالثة الرئي�صية يف الربملان وحدها 13 ا�صمًا، ر�صحتها لرئا�صة احلكومة. ت�صكيل احلكومة، بعد ثالثة اأ�صهر من االنتخابات النيابية. اإذ قَدّ

االأحزاب التون�ضية ُتقدم مر�ضحيها لرئا�ضة احلكومة
يف انتظار ''كلمة احل�صم'' من قي�س �صعّيد..



�سبع  م�سطفى  العلمة  مولودية  ــدرب  م ــد  اأك
حيث  متما�سكة  جمموعة  يلك  الفريق  اأن 
اخلــربة  العــبــي  بــني  مزيجا  الت�سكيلة  ت�سم 
بالتعداد  مقتنع  اأنـــه  م�سيفا  ال�سبان،  وكـــذا 
امل�سطر  الهدف  حتقيق  على  وقــدرتــه  احلــايل 
يف  االأن�سار  واإفـــراح  االأوىل  االأدوار  لعب  وهــو 
من  الــرغــم  على  وهــذا  اجلـــاري  املو�سم  نهاية 

العبني  ــداب  ــت اإن مــن  الفريق  حــرمــان 
وح�سب  ال�ستوي،  املــريكــاتــو  يف  ــدد  ج
على  الــرتكــيــز  حاليا  يتم  فــاإنــه  �سبع 
اأن  اأ�سبوعني، على  البدين منذ  اجلانب 

املرحلة  يف  الفريق  يدخل 
التح�سريات  من  الرابعة 
حت�سبا  املقبل  االأ�سبوع 
االأوىل  اجلــولــة  ملــبــاراة 

ــن مــرحــلــة الـــعـــودة اأمـــام  م
ــــال  ـــــــــران، وق جــمــعــيــة وه

ــار  ــ�ــس اأن اأن  �ــســبــع  ـــــدرب  امل
بحبهم  مــعــروفــني  الــفــريــق 

الــكــبــري لــلــفــريــق والـــوقـــوف 
وال�سراء  ال�سراء  يف  الت�سكيلة  مع 

االإيجابية،  النتائج  لتحقيق  حبهم  وكذا 
مدرب  اأنــه  الــعــبــارة  ب�سريح  �سبع  واأكـــد 

اأجل  من  دقيقة  اأخــر  اإىل  و�سيحاول  طموح 
ياأت  مل  الأنه  البطولة  يف  االأوىل  االأدوار  لعب 
مردفا  فقط،  البقاء  لتحقيق  اللعب  اأجــل  من 
البداية  مــن  ال�سغط  يجب  ال  اأنـــه  بــالــقــول 
�سغط  فر�ص  تفادي  يجب  بل  الالعبني،  على 
نف�سي على الالعبني حتى يتمكنوا من الظهور 
خا�سة  القادمة  املباريات  يف  املطلوب  بالوجه 
الهدف  حتقيق  على  قــادرة  املجموعة  هذه  اأن 

امل�سطر واإفراح االأن�سار.
العلمة  ملولودية  ال�سابق  احلــار�ــص  وحت�سل 
طرف  من  ل�ساحله  حكم  على  اأو�سرير  ن�سيم 
مبلغ  على  احل�سول  اأجــل  من  املنازعات  جلنة 
متثل  والتي  �سنتيم  مليون   600 يناهز  مــايل 
فيها  تقم�ص  الــتــي  الــفــرتة  عــن  م�ستحقاته 
الذي  االأمــر  وهو   ،2015 �سنة  الفريق  األــوان 
النادي  متاعب  من  وزاد  الفريق  اإدارة  فاجاأ 

الق�سايا  من  الكبري  العدد  ظل  يف  ال�سيما  اأكرث 
املوجودة اإىل جلنة املنازعات والتي جعلت ديون 

الفريق تفوق مبلغ 08 ماليري �سنتيم كاملة. 
جمال  العلمة  ملولودية  العام  الكاتب  واأكــد 
�سعد هالل اأنه ال خوف على الفريق فيما يتعلق 
بالق�سايا املرفوعة من طرف عدد من الالعبني 
على  احل�سول  اأجــل  مــن  ال�سابقني  واملــدربــني 
من  مالية  تعوي�سات 
الــفــريــق، قــائــال اأنــه 
ملفات  بتح�سري  قــام 
ــــل  ــــن اأج ـــة م كـــامـــل

الدفاع عن حقوق الفريق بغية تخفي�ص قيمة 
التعوي�سات املالية التي �سيتح�سل عليها هوؤالء 
الالعبني، وقال �سعد هالل اأنه بات يلك اخلربة 
جنح  اأن  بعد  الق�سايا  هذه  مع  للتعامل  الالزمة 
يف غلق ملفات تامبانغ، �سنيحي وعبا�ص باأخف 
االأ�سرار، حيث متكن الفريق من احل�سول على 
االإفريقي  النادي  من  �سنيحي  ت�سريح  ــوال  اأم
تامبانغ  الكامريوين  يتح�سل  مل  فيما  التون�سي 

على اأي تعوي�سات مالية من الفريق. 

ريا�صة التايكواندو

التقني  الرتب�ص  اأم�ص،  �سبيحة  اأختتم، 
احت�سنته  والذي  التايكواندو  ريا�سة  يف 
بالقطب  الــريــا�ــســات  مــتــعــددة  الــقــاعــة 
باتنة،  مدينة  بك�سيدة  الثقايف  الريا�سي 
اإ�سراف  حتت  يومني،  ملدة  الرتب�ص  ودام 
خرباء كورين �سيجوبون خمتلف الواليات 
يف اأطار تبادل اخلربات وكذا تطوير هذه 

الريا�سة يف اجلزائر.
 300 من  اأزيــد  الرتب�ص  يف  �سارك  هــذا 
واالأ�سناف،  الفئات  خمتلف  من  ريا�سي 
اأوا�سط  وكــذا  وا�سبال  واأ�ساغر  براعم 
14 نادي  واأكابر من كال اجلن�سني يثلون 

النوادي  بع�ص  باتنة وكذا من  رابطة  من 
الرتب�ص  ليختتم  وقاملة،  ب�سكرة  لرابطة 
مب�ستوى  وكذا  بالتنظيم  اخلرباء  باإ�سادة 
اأعلى  بع�ص الريا�سيني الذين يظهرون يف 
من  التخ�س�سات  خمتلف  ويف  امل�ستويات 

ريا�سة تايكواندو.
وامل�ساركة  املحكم  التنظيم  من  وبالرغم 
النقطة  ان  اإال  الرتب�ص  هــذا  يف  القوية 
ال�سلبية الوحيدة تبقى عدم جمانية هذا 
حقوق  ريا�سي  كل  �سدد  بحيث  الرتب�ص 
اأثــار  مــا  وهــو  الرتب�ص  هــذا  يف  امل�ساركة 

حفيظة بع�ص الريا�سيني.

تغيري  عنابة  ــاد  اإحت اإدارة  ف�سلت 
منطقة  من  ال�ستوي  الرتب�ص  مكان 
اإىل منطقة  التون�سية  الدراهم  عني 
�سرايدي وهذا ب�سبب معاناة الفريق 
من الناحية املالية، وهذا بالتن�سيق 
العار�سة  عــن  االأول  املــ�ــســوؤول  مــع 
طالب  والــذي  موا�سة  كمال  الفنية 
ملف  يف  قــريــبــا  الف�سل  بــ�ــســرورة 
ـــرتاب  اإق ــع  م ال�سيما  االإنــتــدابــات 
ال�ستوية،  التحويالت  �ــســوق  غلق 
يعاين  التي  املالية  االأزمـــة  وت�سري 
يف  النهائي  احلل  نحو  االإحتــاد  منها 
تعهد  ظــل  يف  وهــذا  املقبلة  ـــام  االأي
ب�سخ  الفرق  ممول  اأ�سميدال  �سركة 
�سنتيم  ماليري   10 يناهز  مايل  مبلغ 
يف ح�ساب الفريق وهي القيمة التي 
االإحتاد  اإدارة  ت�ساعد  اأن  �ساأنها  من 
يف ت�سوية جزء معترب من م�ستحقات 
الديون  بع�ص  عن  ف�سال  الالعبني 

االإ�ستفادة  اإنتظار  يف  وهذا  العالقة 
من اإعانات اأخرى ممنوحة من طرف 
عنابة  بلدية  وكذا  الوالية  م�سالح 

بقيمة تفوق 05 ماليري �سنتيم.
وعاء الهدوء اإىل بيت االإحتاد بعد 
التدريبات  جو  اإىل  الالعبني  عودة 
ح�سولهم  بــعــد  املــقــاطــعــة  واإنـــهـــاء 
املالية  م�ستحقاتهم  من  جــزء  على 
ت�سوية  اإنتظار  يف  ــذا  وه العالقة، 
باقي امل�ستحقات خالل االأيام املقبلة 
اأراح املدرب موا�سة  وهو االأمر الذي 
هذا  تاأثري  من  متخوفا  كــان  والــذي 
الفريق،  حت�سريات  على  االإ�سكال 
حتقيق  من  االإحتــاد  اأ�ساغر  ومتكن 
النهائي  ثمن  الـــدور  اإىل  الــتــاأهــل 
بعد  اجلمهورية  كاأ�ص  مناف�سة  من 
ــاد  اإحت مــن  نظرائهم  على  التغلب 
العا�سمة بنتيجة هدف دون مقابل. 

نقطة   31 بنتيجة  الكونغو  على  اليد،  لكرة  اجلزائري  املنتخب  االأول،  اأم�ص  فاز، 
25 نقطة،  وهذا حل�ساب اجلولة الثانية من دور املجموعة الرابعة لبطولة  مقابل 

اأمم اإفريقيا، املقامة حاليا يف تون�ص.
وعرف ال�سوط االأول تقدم اخل�سر بنتيجة 18 نقطة، مقابل 11 نقطة للكونغوليني، 
انت�سارا  ويححققون  الثاين  ال�سوط  يف  �سيطرتهم  بركو�ص  م�سعود  رفقاء  ليوا�سل 

باالداء والنتيجة وبفارق عري�ص يف النقاط.
وبهذا الفوز يكون املنتخب اجلزائري قد حقق ثاين انت�سارا به بعد ان فاز يف اجلولة 

االوىل على ح�ساب املنتخب الزامبي.
اجلولة  لقاء  يف  اليوم  ام�سية  املغربي  املنتخب  �ستواجه  اجلزائر  اأن  الذكر  يجدر 
بالكثري  تعد  قمة  اللقاء  و�سيكون  الرابعة،  للمجموعة  املجموعات  دور  من  االخرية 

من الثارة والتناف�ص.

الودية  خرجته  يف  �سطيف  وفــاق  اإنــهــزم 
االإ�سبانية  األيكانت  ترب�ص  خالل  االأوىل 
"اإييالك" االإكوادوري بثنائية  اأمام فريق 
دون مقابل، ورغم تاأثر املدرب نبيل الكوكي 
الالعبني  من  طلب  ــه  اأن اإال  الهزية  بهذه 
طي �سفحة هذا اللقاء والرتكيز فقط على 
املتبقية  ــام  االأي خالل  التح�سريات  اإجنــاح 
االأخطاء  تــدارك  �سرورة  مع  الرتب�ص،  من 
التي وقع فيها الالعبون خا�سة على م�ستوى 
ظل  يف  املخاوف  اأثــار  الــذي  اخللفي  اخلــط 
مدافعو  فيها  وقــع  الــتــي  االأخــطــاء  كــرثة 
جديد  من  اأعــاد  الــذي  االأمــر  وهو  الفريق، 
هــذا اخلط  �ــســرورة تدعيم  عــن  احلــديــث 
التحويالت  فـــرتة  خـــالل  جــديــد  مبــدافــع 

ال�ستوية. 
وقال املدرب نبيل الكوكي عن اللقاء الودي 
الناحية  من  اختبارا جيدا  كانت  :"املباراة 
م�ستوى  اإظــهــار  مــن  متكنا  حيث  البدنية، 
ولديه  قويا  مناف�سا  وواجهنا  به،  باأ�ص  ال 
م�ستوى االأندية التي تلعب رابطة االأبطال 
طويلي  العبني  يلك  فدفاعه  االأوروبــيــة، 
القامة، وهذا ما �ساعدهم على التفوق على 
اإىل  الو�سول  من  حرمنا  ما  وهو  مهاجمينا، 
املواجهة،  هذه  من  كثريا  ا�ستفدنا  مرماهم، 
الالعبني  بتجريب  يل  �سمحت  اأنها  خا�سة 

اجلدد، ووقفنا على م�ستواهم احلقيقي".
ويعود املهاجم ال�ساب بو�سوف اإىل تدريبات 

الفريق هذا االأحد بعد اأن بينت الفحو�سات 
من  معاناته  ــدم  ع الــالعــب  ــا  ــراه اأج الــتــي 
اأراح  الــذي  االأمــر  وهــو  خطرية  اإ�سابة  اأي 
لوزن  بالنظر  وهــذا  كثريا  الفني  الطاقم 
الالعب يف الت�سكيلة بعد بروزه ب�سكل الفت 
لالإنتباه يف االأ�سابيع الفارطة، ومنح الطاقم 
الفني راحة يوم واحد لالعبني بعد املباراة 
الودية على اأن تكون العودة نهار اليوم اإىل 

جو التدريبات.
فهد  ــاق  ــوف ال اإدارة  جمل�ص  مــديــر  ـــد  واأك
خدمات  اإ�سرتجاع  يف  رغبته  عن  حلفاية 
العب االأوا�سط بكرار الذي تنقل ال�سائفة 

اأن  دون  اجلــزائــر  مولودية  اإىل  الفارطة 
اإرتباطه  ب�سبب  االأن  حلــد  تاأهيله  يتم 
عر�ص  اأنه  حلفاية  وقال  الوفاق،  مع  بعقد 
�سطيف  اإىل  الــعــودة  ووالـــده  الالعب  على 
خا�سة اأنه لن يتم تاأهيله يف املولودية التي 
ترف�ص دفع مبلغ مليار �سنتيم ل�سراء اأوراق 
ال  احلالية  الو�سعية  اأن  م�سيفا  ت�سريحه 
بالعود  مطالبا  يبقى  الــذي  الالعب  تخدم 
اإىل الوفاق حيث �سيجد كل الت�سهيالت كما 
هو حا�سل مع باقي الالعبني ال�سبان الذين 
بو�سوف،  غــرار  على  املو�سم  هــذا  تــاألــقــوا 

دغموم وقندو�سي. 

دفاع الوفاق يثري املخاوف.. بو�صوف يتعافى 
وبكرار يف طريقه للعودة 

باتنة حتت�صن ترب�صا يف التايكواندو 
باإ�صراف خرباء كوريني 

االأزمة املالية يف طريقها اإىل احلل 
والرتب�ش يف �صرايدي 

املنتخب اجلزائري يفوز على الكونغو 
ويواجه اليوم املنتخب املغربي

�صبع يوؤكد لعب االأدوار االأوىل 
واأو�صرير يزيد من متاعب البابية
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وفاق �سطيف 

�إحتاد عنابة 
مولودية �لعلمة

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

كــرة �ليـد 

اأ.ج

اأ.ج



باتنة،  مولودية  فريق  مني، 
بهزية اخرى، ع�سية اأم�ص امام 
يف  تالغمة،  ــادي  ن م�ست�سيفه 
الـاأوىل  اجلولة  حل�ساب  مباراة 
وال�ساد�سة  االيــاب  مرحلة  من 
الق�سم  بطولة  عمر  مــن  ع�سر 
الــثــاين هـــواة، وعــرفــت بداية 
الفريقني  بــني  تكافئا  الــلــقــاء 
ــزوار  ال جانب  مــن  اف�سلية  مــع 
الكرة  على  ا�ستحوذوا  الذين 
�سيفرة  ــك  ف وحـــاولـــوا  اكـــرث، 
انهم  اال  املحلي  الفريق  دفــاع 
عجزوا عن حتقيق ذلك، لينجح 
الت�سجيل  يف  االأر�ـــص  اأ�سحاب 
جمريات  عــكــ�ــص  جـــاء  بــهــدف 

افتتح  جــزاء  �سربة  من  اللعب 
باب  زمامطة  اأ�سبال  خاللها  من 
�سنيقر  رفقاء  لريمي  الت�سجيل، 
ونق�ص  ــوم  ــج ــه ال يف  بــثــقــلــهــم 
الفعالية فوت عليهم العديد من 
االأول  ال�سوط  لينتهي  الفر�ص 

بتقدم املحليني بهدف دون رد.
اللقاء  من  الثانية  املرحلة  يف 
بنية  ــمــوز  غــي ا�ــســبــال  دخــــل 
ادائهم  ان  اال  النتيجة  تعديل 
جل  وم�ستوى  حمت�سم  جد  كان 
الوقت  يف  كارثيا  كان  الالعبني 
ــتــمــات املــحــلــيــني يف  ــــذي ا�ــس ال
الدفاع واعتمدوا على الهجمات 
االخري  يف  لينجحوا  املعاك�سة، 

يف حتقيق االهم واحلفاظ على 
تقدمهم بنتيجة هدف دون رد، 
وهي النتيجة التي انتهى عليها 

اللقاء.
مولودية  فريق  يكون  وبــهــذا 
على  ــع  الــو�ــس ازم  قــد  بــاتــنــة 
و�سع  عــن  وعــجــز  اكــرث  نف�سه 
ال�سلبية،  نتائجها  ل�سل�سة  حد 
غيموز  امــني  املــدرب  عجز  كما 
وحتقيق  الديكليك  احــداث  يف 
العبيه  و  ليخرج  االنتفا�سة 
الذين  االنــ�ــســار  �سخط  حتــت 
اىل  الفريق  مــع  تنقــــــــــلوا 

مدينة تالغمة.

اخلروب  جمعية  ت�سكيلة  �سرعت 
عني  مبنطقة  املغلق  ترب�سها  يف 
اإ�سراف  حتت  التون�سية  الــدراهــم 
امل�ساعد  املــدرب  رفقة  با�سا  املــدرب 
رفقة  ــق  ــح ــت اإل والـــــذي  ــتــورة  مــ�ــس
تاأخرهم  بعد  ذيب  النادي  رئي�ص 
الرتب�ص،  بــدايــة  مــع  احلــ�ــســور  يف 
اأي�سا  هبيل  بن  الالعب  اإلتحق  كما 
يرتقب  فيما  الفريق،  بتدريبات 
الطاقم الفني اأي جديد فيما يتعلق 
لتدعيم  ال�ستوية  بــاالإنــتــدابــات 
الفريق بالعبني جدد قبل  �سفوف 
اأمــال  تبقى  حيث  املــريكــاتــو،  غلق 
اأو  العب  اإنتداب  على  با�سا  املدرب 
اإثنني من اأجل تدعيم خط الهجوم 
الذي عانى من قلة الفعالية خالل 

مرحلة الذهاب.
العار�سة  عن  االأول  امل�سوؤول  واأكد 
اإ�ستغالل  على  با�سا  للفريق  الفنية 
اأيام   9 تناهز  والتي  الرتب�ص  فرتة 
النقائ�ص  ــدارك  ت اأجــل  من  كاملة 
التي يعاين منها الفريق خا�سة على 
امل�ستوى البدين وهذا يف ظل املعاناة 
اأظهرها الالعبون من  الكبرية التي 

الطاقم  �سيحاول  كما  اجلانب،  هذا 
 3 اإىل  ــن  ــاءي ــق ل ــة  ــرجم ب الــفــنــي 
ــن اأجـــل الـــوقـــوف على  لـــقـــاءات م
م�ستوى جميع الالعبني احلا�سرين 
يف الــرتبــ�ــص حتــ�ــســا لــلــفــ�ــســل يف 
�سيتم  التي  االأ�سا�سية  الت�سكيلة 
مرحلة  خـــالل  عليها  ــاد  ــم ــت االإع

العودة من البطولة.
على  اخلــروب  بلدية  رئي�ص  واأكــد 
الفريق  لتدريبات  ح�سوره  هام�ص 
تون�ص على دعمه  اإىل  التنقل  قبل 
حتقيق  اأجــل  من  الفريق  لت�سكيلة 
مرحلة  خـــالل  الــنــتــائــج  ــل  ــس ــ� اأف
اجلاري،  املو�سم  بطولة  من  العودة 
اخلـــروب  جمعية  رديــــف  ــــادر  وغ
مناف�سة الكاأ�ص على يد اجلار �سباب 
التي  املباراة  نهاية  بعد  ق�سنطينة 
جمعتهما على اأر�سية ملعب ال�سهيد 
ال�سباب  ل�سالح  حــمــداين  عــابــد 
ووقع  مقابل،  دون  هــدف  بنتيجة 
اخلروب  جلمعية  ال�سابق  الالعب 
خن�سلة  ــاد  اإحت �سفوف  يف  بيازيد 
طرف  مــن  ت�ســــــــــريحه  بعـــــد 

اإدارة اجلمعية. 

تاجنانت  لدفاع  الفني  الطاقم  اأجمع 
ال�ستوي  الــرتبــ�ــص  جنـــاح  عــلــى 

ــق  ــري ــف ــــــذي اأقــــامــــه ال ال
يف  وهــذا  ال�سلف  بوالية 

الكبري  ــاوب  ــج ــت ال ــل  ظ
طريقة  مـــع  لــالعــبــني 
ف�سال  املــــــدرب  عــمــل 
امللحوظ  التح�سن  عــن 

خالل  الفريق  اأداء  يف 
التي  الـــوديـــة  ــات  ــاري ــب امل

اأجـــراهـــا الــفــريــق وهــــذا يف 
حت�سبا  التح�سريات  موا�سلة  اإنتظار 

تنطلق  والتي  العودة  مرحلة  ملباريات 
وت�ستاأنف  الــقــادم،  فيفري  بداية  مع 
هــذا  حتــ�ــســرياتــهــا  الـــدفـــاع  ت�سكيلة 
االإثنني، وهذا يف الوقت الذي قرر فيه 
حيث  التعداد  مــغــادرة  ترباح  املــدافــع 
من  املنازعات  جلنة  لدى  ب�سكوى  تقدم 
ت�سريحه  اأوراق  على  احل�سول  ــل  اأج
م�ستحقاته  على  ح�سوله  عدم  ب�سبب 

املالية.
ومن جانب اأخر وجد الفريق �سعوبات 
كبرية من اأجل �سمان التدريبات خالل 

توا�سل  ظل  يف  وهــذا  اجلــدد  االأ�سبوع 
اأ�سغال جتديد اأر�سية ملعب لهوى 
اإ�سماعيل، مما جعل الفريق 
اإىل  التنقل  على  جمــربا 
للبحث  املــجــاورة  املــدن 
ـــة  ـــام ــب الإق ــع ــل عــــن م
غاية  اإىل  التدريبات 
ورغم  االأ�سغال،  نهاية 
الفني  الــطــاقــم  رغــبــة 
خالل  التعداد  تدعيم  يف 
اأن  اإال  الــ�ــســتــوي  املــريكــاتــو 
رئي�ص الدفاع طاهر قرعي�ص اإجتمع 
باإ�ستحالة  واأعلمه  ب�سكري  بــاملــدرب 
حرمان  ب�سبب  جــدد  العبني  اإنــتــداب 
ديون  نتيجة  التعاقدات  من  الفريق 
جلنة املنازعات والتي مل يتمكن الفريق 
التي  املالية  من ت�سويتها ب�سبب االأزمة 
الراهن،  الوقت  يف  الدفاع  منها  يعاين 
ومتكن رديف الدفاع من حتقيق التاأهل 
مناف�سة  من  النهائي  ثمن  الــدور  اإىل 
اإحتاد  ح�ساب  على  اجلمهورية  كاأ�ص 
عنابة، حيث يبقى طموح اأمال الرديف 

هو الذهاب بعيدا يف هذه املناف�سة. 

باتنة  �ــســبــاب  فــريــق  حــقــق 
ثمينا  ــــوزا  ف اأمـــ�ـــص  عــ�ــســيــة 
املوك،  ح�ساب  عاى  وم�ستحقا 
ــة  ــول ــاب اجل ــس ــ� لـــقـــاء حل يف 
الــ�ــســاد�ــســة عــ�ــســر مـــن عمر 

بطولة الق�سم الثاين هواة.
حذرة  كانت  املقابلة  بداية 
اذ متركز اللعب و�سط امليدان 
اىل غاية الدقيقة الـ 30 اين 
يخادع  ان  نــوارة  الالعب  كاد 
خمالفة  مــن  الــكــاب  حــار�ــص 
مبا�سرة جانبت القائم بب�سع 
العبي  رد  لياأتي  �سنتميرتات، 

اخرى  خمالفة  مــن  ال�سباب 
ينقذ  بــراهــيــمــي  واحلـــار�ـــص 
ورمت  هــذا  ب�سعوبة،  مرماه 
يف  للكاب  االأمامية  القاطرة 
االخرية  الدقائق  يف  الهجوم 
انتهت  من�سقة  هجمة  وبعد 
ي�سدد  االخــري  هــذا  لــوز  عند 
ــاه  ــرم وبـــراهـــيـــمـــي يــنــقــذ م
هــــدف حمقق  مـــن  بـــرباعـــة 
لينتهي ال�سوط االول بنتيجة 

التعادل ال�سلبي.
يف املرحلة الثانية من اللقاء 
دخـــل ا�ــســبــال املــــدرب حمرز 
ورموا  كبرية  بــارادة  علي  بن 
ويف  الهجوم،  يف  ثقلهم  بكل 
49 الظهري االي�سر  الدقيقة 
ـــرة نحو  عــيــ�ــســاوي يــــوزع ك
ــذا االخـــري الــذي  بــركــاين ه
اخرجها  قــويــة  كـــرة  �ــســدد 

بعدها  الركنية،  اىل  املدافع 
املتاألق  �سدد  فقط،  بدقائق 
قوية  كــــرة  عـــمـــران  فـــايـــق 
ينقذ  بــراهــيــمــي  واحلـــار�ـــص 
مرماه ويحرم عمران من هدف 
حمقق، لينجح لوز يف الدقيقة 
60 يف فتح باب الت�سجيل بعد 
يف  ا�ــســطــدمــت  كـــرة  وزع  ان 
قا�سمي  الق�سنطيني  املدافع 
الهدف  وهو  ال�سباك،  و�سكنت 
الذي حرر ان�سار الكاب الذي 
ـــوافـــدوا عــلــى املـــدرجـــات،  ت
الزوار  تطلعات  من  وبالرغم 
لتعديل النتيجة اال ان حنكة 
العبي الكاب حالت دون ذلك، 
م�ستحق  بفوز  اللقاء  لينتهي 
ــــذي كــان  لــ�ــســبــاب بــاتــنــة ال
يخطف  وبــــــهذا  ارادة  اكرث 

و�سافة الرتتيب.

اأخطاء باجلملة.. اأداء كارثي
 والبوبية تنهزم اأمام تالغمة  

ترب�ش عني الدراهم ينطلق 
وبا�صا ينتظر تدعيم التعداد 

قرعي�ش يوؤكد اإ�صتحالة 
االإ�صتقدامات وترباح يقرر املغادرة 

االأهم.. "الكاب" يحقق 
 يطيح باملوك ويختطف الو�صافة 
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�سباب باتنة 1 -0 مولودية ق�سنطينة 

نادي تالغمة 1-0 مولودية باتنة 

جمعية �خلروب 

دفاع تاجنانت

اأحمد اأمني.ب/ اأ.ج

اأمري.ج

بدري.عبدري.ع

ع.ب

اأندية رابطة ق�صنطينة تطالب 
مب�صاعدات مديريات ال�صباب 

والريا�صة الإكمال املو�صم 
هدد عدد من روؤ�ساء اأندية 
ــاين  ــث وال االأول  اجلـــهـــوي 
لرابطة ق�سنطينة اجلهوية 
مبقاطعة املباريات املتبقية 
حال  يف  وهذا  البطولة  من 
ــات  ــري ــدي عــــدم تـــدخـــل م
ــة من  ــس ــا� ــري الــ�ــســبــاب وال
م�ساعدات  ــدمي  ــق ت اأجــــل 
اإكمال  بغية  لالأندية  مالية 
ظل  يف  اجلــــــاري،  ــم  ــس ــو� امل
الكبرية  ــيــة  ــال امل ــاة  ــان ــع امل
الأغلب الفرق والتي وجدت 
�ـــســـعـــوبـــات جـــمـــة خـــالل 

مباريات مرحلة الذهاب. 
وتـــــطـــــالـــــب االأنــــــديــــــة 
باالإ�ستفادة من اإعانات ت�سل 
�سنتيم  مــلــيــون   120 اإىل 
اجلهوي  لــفــرق  بالن�سبة 
مليون   80 ومــبــلــغ  االأول 
اجلهوي  الأنـــديـــة  �سنتيم 
ـــات  ـــثـــاين، وهـــي االإعـــان ال
�سنويا  منحها  يــتــم  الــتــي 
ــتــي اإ�ــســتــكــت من  لــلــفــرق ال
العمومية  ال�سلطات  تراجع 
وهو  اجلــاري  املو�سم  خــالل 
الـــذي جــعــل بع�ص  ــــر  االأم

يلوحون  ــة  ــدي االأن ــاء  ــس روؤ�
بــاالإنــ�ــســحــاب الــنــهــائــي من 
اإ�ستمرار  حال  يف  املناف�سة 
ــهــا،  ــى حــال ــل االأو�ـــــســـــاع ع
الــذي يرى  وهــذا يف الوقت 
اجلهوية  الرابطة  م�سوؤولو 
تبقى  االأنــديــة  مطالب  اأن 
التي  الرابطة  نطاق  خارج 
من  �سالحيات  اأي  متلك  ال 
اأجل التدخل لدى مديريات 

ال�سباب والريا�سة. 



مار�ضيليا يكرم جمال بلما�ضي

االإ�سبانية  الــ�ــســحــف  �سلطت 
الفرن�سي  عودة  على  ال�سوء  ام�ص  ال�سادرة 

كرمي بنزيا مهاجم ريال مدريد، لقائمة الفريق 
االإ�سابة،  من  التعايف  بعد  اإ�سبيلية  مواجهة  خلو�ص 
على  لرب�سلونة  اجلديد  املــدرب  �سيتني  كيكي  ورهــان 

ال�ساب ريكي بويغ �سد غرناطة.

وبيل  يعود  "بنزيا  "ماركا":  �سحيفة  وعنونت 
غائب".

اإىل  يعود  لوبيتيغي  "جولني  واأ�ــســافــت: 
�سانتياغو برنابيو بعد رحيله عن النادي"

 
ديبورتيفو"  "موندو  �سحيفة  وخــرجــت 

بعنوان: "طريقة �سيتني".
واأ�سافت: "املدير الفني اجلديد لرب�سلونة، ا�ستخدم بالفعل 
يف ال�سابق 3 اأنظمة تكتيكية خمتلفة الدوري مع ال�ص باملا�ص 

وريال بيتي�ص".
كان  الــثــالثــة،  الــطــرق  بــني  املــ�ــســرتك  "الرابط  وتــابــعــت: 
وخلق  العايل  وال�سغط  الكرة،  على  باال�ستحواذ  ال�سيطرة 

التفوق على اخل�سم".
 

وعلى ال�سفحة الرئي�سية ل�سحيفة "�سبورت": "�سيتني ُيراهن على ريكي".
واأ�سافت: "املدير الفني ُم�سمم على منح الالعب ال�ساب عدد دقائق يف اأول مباراة له يف 

من�سبه اجلديد، �سد غرناطة يف كامب نو".
وتابعت: "�سيتني اأجرى اختبارات على اخلط الهجومي، بوجود اأن�سو 

فاتي اأ�سا�سًيا، ولعب غريزمان كمهاجم �سريح".

عودة بنزميا 
ورهان 

�ضيتني اأبرز 
اإهتمامات 

�ضحف 
اإ�ضبانيا

 ال�صحافة معـــــــــــــــــــــــر�ض
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بر�ضلونة ينوي اإعارة �ضفقته املحتملة

�ضفقة مان�ض�ضرت يونايتد مهددة بالف�ضل

روما يفكر يف مقا�ضاة 
اإنرت ميالن

و�صع نادي بر�صلونة، خطة للتعامل مع 
النادي  اقرتب  التي  ال�صفقات  اإحدى 
ــام  االأي خــالل  ح�صمها  من  الكتالوين 

القليلة املقبلة.
ديبورتيفو"،  "موندو  ل�صحيفة  ووفًقا 
فاإن بر�صلونة اقرتب كثرًيا من اإ�صافة 
التعاقد  �صفقة  على  الر�صمي  الطابع 
و�صط  العــب  فرنانديز  ماتيو�ص  مــع 

باملريا�ص.
بر�صلونة  اأن  اإىل  ال�صحيفة  واأ�صارت 
فيغو  �صيلتا  اإىل  فرنانديز  نقل  قــرر 
مبا�صرة على �صبيل االإعارة، فور اإمتام 

ال�صفقة ب�صكل ر�صمي.
واأو�صحت اأن �صبب قرار بر�صلونة يعود 
الثالث  املقعد  فرنانديز،  �صغل  لعدم 
لي�ص  الذين  لالعبني  البار�صا  بقائمة 
باالإ�صافة  اأوروبــي،  �صفر  جواز  لديهم 
اللعب مع �صيلتا فيغو �صيك�صبه  اأن  اإىل 
الكثري من اخلربات للتكيف �صريًعا مع 

الليغا.

ال�صفقة  اأن  �صابقة  تقارير  وك�صفت 
�صتتم مقابل 11 مليون يورو، و�صيدفع 
اأن  على  مقدًما،  ماليني   7 بر�صلونة 
كمتغريات،  يــورو  ماليني   4 دفــع  يتم 
مع  يحققه  وما  الالعب  ــاأداء  ب تتعلق 

البلوغرانا. 

فــرنــانــديــز )21 عــاًمــا( يف  ويــجــيــد 
ميلك  حيث  الدفاعي،  االرتكاز  مركز 
قدرات هائلة يف قطع الكرات واإف�صاد 
الهجمات، باالإ�صافة لتميزه يف التحول 

الهجومي وبناء الهجمة.

ام�ص  بريطاين،  �صحفي  تقرير  اأكــد 
فرنانديز  برونو  الربتغايل  انتقال  اأن 
اإىل  ل�صبونة،  �صبورتينغ  و�صط  العب 

مان�ص�صرت يونايتد مهدد بالف�صل.
اإىل  اأ�صارت تقارير �صحفية  اأن  و�صبق 
اأن ال�صفقة على اأعتاب احل�صم مقابل 
خالل  اإ�صرتليني  جنيه  مليون   60

املريكاتو ال�صتوي اجلاري.
ووفًقا ل�صحيفة "ذا �صن" الربيطانية، 
بالف�صل،  مهددة  باتت  ال�صفقة  فــاإن 
االتفاق على  الطرفني يف  نزاع  ب�صبب 

قيمة املكافاآت.
واأ�صارت ال�صحيفة اإىل اأن املان يونايتد 
يريد اإبرام ال�صفقة مقابل 34 مليون 
جنيه اإ�صرتليني، باالإ�صافة اإىل 25.5 

مليون اإ�صرتليني كاإ�صافات.
اأال  يخ�صى  ل�صبونة  اأن  واأو�ــصــحــت 
مليون   60 من  ال�صفقة  قيمة  تقرتب 
املدفوعات  من  الكثري  الأن  اإ�صرتليني، 
مرتبطة باإجنازات غري م�صمونة مثل 
االإجنليزي  بالدوري  اليونايتد  تتويج 

ودوري اأبطال اأوروبا.
كما اأن اإد وودوارد الرئي�ص التنفيذي 
من  دفــعــة  و�ــصــع  يونايتد،  ملان�ص�صرت 

بجائزة  فرنانديز  فاز  اإذا  املكافاآت، 
الكرة الذهبية.

�صبورتينغ  اأن  ال�صحيفة على  و�صددت 
ال�صياطني  قـــوة  مـــدى  مــن  مــتــخــوف 
احلــــمــــر، 

ويرى اأن هناك فر�صة �صئيلة بتتويج 
عقد  مدة  خالل  �صيء  باأي  اليونايتد 
الــنــادي  يطلب  ــك  ــذل ول فــرنــانــديــز، 
ــــوال  ــــادة قــيــمــة االأم ــايل زي ــغ ــربت ال

املدفوعة مقدًما.

�صحفي  ــر  ــري ــق ت اأكـــــد 
روما  نــادي  اأن  اإيــطــايل، 
يفكر يف اتخاذ اإجراءات 
اإنرت  جتــاه  قانونية 
ف�صل  بــعــد  مـــيـــالن، 
التبادلية  ال�صفقة 

بني الفريقني.
على  رومــــا  وكــــان 
التعاقد  اأعـــتـــاب 
بوليتانو  ماتيو  مع 
اإنــــــرت، ويف  العــــب 
�صين�صم  ــل،  ــاب ــق امل
�صبينازوال  ليوناردو 
الــنــرياتــزوري،  اإىل 
يــفــ�ــصــل  اأن  ـــل  ـــب ق
التو�صل  يف  الفريقان 
اإنرت  رغبة  بعد  التفاق 
�صروط  بع�ص  تغيري  يف 

ال�صفقة.
ــة  ــف ــي ــح ــص وذكـــــــــــرت �
ديـــلـــلـــو  "كوريري 
العالقة  اأن  �صبورت"، 

ــرت  بــني نــاديــي رومـــا واإن
ب�صكل  تــدهــورت  ميالن 
اأن  اإىل  مــ�ــصــرية  كــبــري، 
اجليالورو�صي  حمــامــي 
اتخاذ  اإمكانية  يقيمون 
�صد  قانونية  ــراءات  اإج
االأ�صرار  ب�صبب  االإنــرت، 
ــورة  ــت بــ�ــص ــق الـــتـــي حل

�صبينازوال.
كال  اأن  اإىل  ولـــفـــتـــت 
ــران  ــع ــص ــ� ـــني ي ـــب ـــالع ال
مو�صحة  اأمـــل،  بخيبة 
كاأنه  �صعر  �صبينازوال  اأن 
العــب الإنـــرت يف االأيـــام 

االأخرية املا�صية.
اأن  ال�صحيفة،  وختمت 
بكى  بــولــيــتــانــو  مــاتــيــو 
اأخــبــار  و�صلته  عــنــدمــا 
وغــادر  ال�صفقة،  ف�صل 
اأم�ص  م�صاء  ميالنو  اإىل 
يديل  اأن  دون  االول، 

باأي ت�صريح.

بايرن ميونخ يراقب موهبة اأياك�س
ي�صتهدف نادي بايرن ميونخ، التعاقد مع اأحد 

�صفوف  �صمن  االأملــانــيــة  املــواهــب 
اأياك�ص اأم�صرتدام الهولندي.
"�صبورت  �صحيفة  وذكــرت 

بيلد"، اأن النادي البافاري 
لــلــتــعــاقــد مع  يــخــطــط 
العب  كوهن  نيكوال�ص 
الفرتة  خــالل  اأياك�ص، 

املقبلة.
باأن  ال�صحيفة  واأفــادت 
يرغب  االأملــاين  العمالق 

املهاجم  مــع  التعاقد  يف 
العمر  مــن  البالغ  الــ�ــصــاب، 

اإعارته الأياك�ص  20 عاًما، مع 

حتى نهاية املو�صم اجلاري. 

ال�صابة  املواهب  اأبــرز  من  كوهن  ويعد 

يف اأملانيا، اإذ جنح يف احل�صول على 

التي  والرت"،  "فريتز  ميدالية 

لكرة  االأملاين  مينحها االحتاد 
�صاعد  العب  الأف�صل  القدم 

عن عام 2019.
اإىل  ان�صم  قد  كوهن  وكــان 
 ،2018 جانفي  يف  اأياك�ص 
اليبزيغ  عــن  رحــل  بعدما 
يتمكن  مل  لكنه  ـــــاين،  االأمل
للفريق  اللعب  من  االآن  حتى 

االأول بالنادي الهولندي.

رونالدو يبدي موقفه
 من مباراة بارما

يلتقي يوفنتو�ص ببارما، اليوم مبلعب األيانز �صتاديوم بتورينو، يف اإطار 
مناف�صات اجلولة 20 من الدوري االإيطايل.

وذكر املوقع الر�صمي ليوفنتو�ص، اأن كري�صتيانو رونالدو هداف البيانكونريي، 
يوم  تدريبات  عن  غاب  بعدما  اجلماعية،  التدريبات  يف  للم�صاركة  عاد 

اخلمي�ص.
وكان الدون قد تعر�ص اللتهاب اجليوب االأنفية �صباح االأربعاء املا�صي، قبل 

�صاعات من مواجهة اأودينيزي بكاأ�ص اإيطاليا، فغاب عن املباراة ومن ثم مل 
ا، واأ�صاف يوفنتو�ص اأن املهاجم الربتغايل  ي�صارك بتدريبات اخلمي�ص اأي�صً
للم�صاركة  جاهزيته  ليعلن  املجموعة،  بقية  مع  منتظم  ب�صكل  تــدرب 
الدوري  ترتيب  جدول  يوفنتو�ص  ويت�صدر  بارما،  اأمــام  املقبل  اللقاء  يف 

االإيطايل بر�صيد 48 نقطة، متقدما بنقطتني عن مالحقه اإنرت ميالن.
باملو�صم اجلاري،  امل�صابقات  16 هدفا يف كل  يوفنتو�ص  مع  رونالدو  و�صجل 

منها 14 هدفا، يف الدوري.

نباأ �ضعيد لكلين�ضمان قبل
 موقعة بايرن ميونخ

ورابطة  القدم  لكرة  االأملــاين  االحتاد  اأعلن 
برخ�صة  اعرتافهما  ـــاين،  االأمل الـــدوري 
هريتا  مــــدرب  كــلــيــنــ�ــصــمــان،  يــورغــن 

برلني.
اأن  والرابطة  الكرة  احتاد  واأو�صح 
عمل كلين�صمان كمدير فني للنادي 
االأملاين، يتوافق مع اللوائح املعمول 

بها.
قيادة  كلين�صمان،  ي�صتطيع  وبذلك 
عندما  البدالء،  مقاعد  من  فريقه 
يواجه بايرن ميونخ، اليوم االأحد يف 

اإطار الدوري االأملاين.

هيغواين: "نناف�س 
اأنف�ضنا يف الكالت�ضيو 

وحلمي رابطة االأبطال"
اأن  يوفنتو�ص،  جنم  هيغواين،  غونزالو  اأكــد 
بني  االأف�صل  يعترب  �صاري،  ماوري�صيو  مدربه 
الوقت  يف  كا�صفا  معهم،  تعامل  الذين  املدربني 

ذاته عن حلمه االأبرز مع يوفنتو�ص.
موقع  نقلها  ت�صريحات  يف  هيغواين  وقـــال 
حتت  "تدربت  مريكاتو" االإيطايل:  "كالت�صيو 
الذين  املمتازين  املــدربــني  مــن  الكثري  قــيــادة 
يف  �صك  هناك  لي�ص  لكن  الكثري،  منهم  تعلمت 
ما  اأف�صل  ُيخرج  الذي  ال�صخ�ص  هو  �صاري  اأن 

لدّي".
واأ�صاف: "اأحياًنا نت�صادم الأننا عنيدان، لكني 
اأعترب ذلك ميزة، فلو مل تكن كذلك، �صتختفي 

و�صط احل�صد، ولن حت�صل على �صيء".
وعن املناف�صة على لقب الدوري، قال: "نناف�ص 
على  قادر  فريق  نحن  الكالت�صيو،  على  اأنف�صنا 

الفوز حتى لو لعب ب�صكل �صيء".
الفوز  مــن  اآخـــر  فــريــق  متكن  "اإذا  واأو�ــصــح: 
باللقب بعد كل هذه ال�صنوات، فهذا يعني اأننا 

ا�صرتخينا".
مع  الهجومية  ال�صراكة  عن  هيغواين  وحتدث 
يف  رونالدو  وكري�صتيانو  ديباال  باولو  الثنائي 

يوفنتو�ص.
وقال: "نحن نتفق متاما مع اأفكار �صاري، وهذا 
اأمر اأ�صا�صي، الأنه مل يعد هناك وقت الرتكاب 

االأخطاء".
املو�صم،  هذا  يوفنتو�ص  مع  االأكرب  حلمه  وعن 
اأكد: "حلمي الوحيد هو الفوز ببطولة دوري 
اأبطال اأوروبا، م�صريتي كانت رائعة، لقد لعبت 

و�صجلت يف دوريات كربى".
اأو  الإ�ــصــافــتــه  �ــصــيء  اأي  لــدي  "لي�ص  واأمت: 
ال  اأنــه  اأعلم  احللم،  هذا  عن  بعيًدا  حت�صينه 
اأن اأقول ذلك، لكنه يف النهاية هذا اأمر  يجب 

منطقي، كلنا نريد الفوز بدوري االأبطال".



خن�شلة

تزامنت  ــا،  ــه ــوع ن مـــن  فـــريـــدة  بـــــادرة  يف 
نظم  االأمازيغية،  ال�سنة  براأ�ص  واالإحتفال 
اأتليتيك  ريان  الريا�سي  الفريق  االأول  اأم�ص 
�سباق  باتنة،  بوالية  التوتة  عني  لبلدية 
العدو على م�سافة ثالثة كيلومرتات مب�سلك 
جاءت  الريا�سية  املناف�سة  حــمــادة،  جبل 
الق�سابية" وعرفت  �سباق  �سعار"حتدي  حتت 
 15 من  اأعمارهم  ترتواح  عداء   30 م�ساركة 
اإىل 70 �سنة، يت�سابقون باإرتدائهم هذا الزي 

التقليدي املميز.
عادل  املناف�سة،ك�سف  هــذه  جمريات  وعــن 
حر�سو�ص ليومية "االأورا�ص نيوز"، وهو مدرب 
"اأتليتيك" اأنها فكرة فريدة من نوعها  فريق 
جتريبي  �سباق  مبثابة  وكانت  اجلــزائــر،  يف 
ــار  اإط يف  جـــاءت  اأنــهــا  م�سيفا  مادي"،  غــري 
حفاظا  االأمازيغية  ال�سنة  براأ�ص  االإحتفال 
على املوروث الثقايف واالإعتزاز بالرتاث املادي 
ملنطقة االأورا�ص، فما بني الريا�سة والرتفيه 
وال�سياحة يقول ذات املتحدث، "حاولنا لفت 
اإنتباه ال�سباب اإىل املكانة املميزة التي حت�سى 
التقليدي  ــزي  ال باعتبارها  الق�سابية  بها 

االأ�سيل ال�سارب يف التاريخ".
الق�سابية،  �سباق  لتحدي  االأوىل  الطبعة 

عني  اأتليتيك  فريق  اأع�ساء  م�ساركة  عرفت 
املناف�سة  موعد  قبل  قــامــوا  حيث  التوتة، 
لهذا  باإرتدائهم  يومية  تدريبات  بــاإجــراء 
التجربة  �سعوبة  ورغــم  "الق�سابية"  الــزي 
ال�سباق  الإجــراء  اللبا�ص  هذا  عرقلة  ب�سبب 
حتمله  ملا  املميزة  بالفكرة  رحب  الكل  اأن  اإال 
الثقايف  املوروث  اإحياء  الإعادة  حماوالت  من 
هذه  خالل  من  اإ�ستمراريته  على  واملحافظة 

املبادرات الريا�سية املميزة.

عني  اأتليتيك  ريــان  فريق  رئي�ص  وح�سب 
التوتة من املنتظر تنظيم طبعات جهوية  يف 
الراغبون  بالتايل  ليح�سى  القريب  امل�ستقبل 
الريا�سية  التجربة  هــذه  غمار  خو�ص  يف 
بزي  الريا�سة  هذه  لتثميل  بفر�سة  املميزة، 
ــرى  اأخ طبعات  و�ستحمل  كما  الق�سابية، 
الق�سايا  لبع�ص  تتطرق  خمتلفة  �سعارات 
املجتمع  منها  يــعــاين  الــتــي  االإجــتــمــاعــيــة 

اجلزائري.

انطلقت عملية الت�سجيالت مبركز 
تاوزيانت  ببلدية  املهني  التكوين 
اخلام�ص  منذ  خن�سلة،  والية  غرب 
التكوين  اأبـــــواب  لتفتح  جــانــفــي 
والتمهني اأمام عديد الفئات مركزة 
على املراأة املاكثة بالبيت التي نالت 
اهتماما كبريا هذه ال�سنة ومن طرف 
يف  �سواء  التكوينية  املوؤ�س�سة  ذات 
منط التكوين التاأهيلي اأو التكوين يف 
الو�سط الريفي، حيث اأحيت خالل 
االأمازيغية  ال�سنة  راأ�ص  احتفالية 
جمموعة من الن�ساطات التي دخلت 
املهني  للدخول  التح�سري  ــار  اإط يف 
تزينت  اأين   ،2020 فيفريي  لدورة 
ت�سمن  كــبــري  مبــعــر�ــص  ــه  ــات ــاع ق
جادت  وحرفية  تقليدية  منتجات 
بها اأنامل طالبات ومرتب�سات املركز 

وحرفيات من املنطقة.

وقد ت�سمنت االحتفالية املذكورة 
تتخلله  ومتنوعا  ثــريــا  بــرنــاجمــا 
�ساوية  واأغــاين  مو�سيقية  مقاطع 
تقدمي  مــن  فولكلورية  وعــرو�ــســا 
قاي�ص  زواغي  االإخــوة  ال�سباب  دار 
م�سابقة  يف  للمتفوقني  وتكريات 
اأح�سن اأكلة تقليدية واأح�سن لبا�ص 
ويف  معرب،  ر�سم  واأح�سن  تقليدي 

التكوينية  للدورة  التح�سري  اإطــار 
اجلديدة قدم امل�سوؤولون على غرار 
مدير املركز املهني خميلي حفناوي 
ت�سلط  ومـــداخـــالت  افــتــتــاحــيــات 
واأهمها  التكوين  عامل  على  ال�سوء 
�سرح منظومة قطاع التكوين املهني 
الوطنية  و�سيا�ساته  عــام  ب�سكل 
خن�سلة  بوالية  القطاع  و�سيا�سة 
عمد  كما  اخلــ�ــســو�ــص،  وجــه  على 
والبيداغوجي  التقني  امل�ساعد 
عر�ص  اإىل  �سعراوي  �سمري  ال�سيد 
ملركز  املــهــنــي  الــتــكــويــن  نــ�ــســاطــات 
�سباطي  والتمهني  املهني  التكوين 

ــي  الـــربـــيـــعـــي وعــل
املجال  فــتــح  مت  اأيـــن  بــتــاوزيــانــت 
من  بالبيت  املاكثة  للمراأة  وا�سعا 
لتخ�س�سات  عرو�ص  تقدمي  خالل 
ـــن جــانــب  ـــواء م ـــس ــا � ــه ــة ل ــه ــوج م
يف  التكوين  اأو  التاأهيلي  التكوين 
حتظى  ما  وكثريا  الريفي،  الو�سط 
امل�سوؤولني  باهتمام  الريفية  املــراأة 
اإذ  خن�سلة  بوالية  التكوين  بقطاع 
الدولة  �سيا�سة  تكري�ص  اإىل  تهدف 
الرامية اإىل حت�سني م�ستوى معي�سة 
املتاحة  املراأة الريفية بكل الطرق 
ومنحها  مهاراتها  تطوير  خالل  من 

عامل  القــتــحــام  تخولها  �ــســهــادات 
فرع  فتح  اإىل  اإ�سافة  بقوة،  ال�سغل 
م�ستوى  االآيل  االإعـــالم  يف  منتدب 

تقني �سامي.
ــار�ــص فــعــال من  ــع وقـــد متــكــنــت امل
الذي  العايل  امل�ستوى  عن  التعبري 
خالل  من  بلوغه  من  ــراأة  امل متكنت 
الــتــكــويــن  ــــامل  ع انـــخـــراطـــهـــا يف 
تعمل  الوالية  اأن  لتثبت  والتمهني 
جاهدة وعرب كافة مراكز التكوين 
بكفاءة  النهو�ص  اإىل  حتويها  التي 
ــراأة املاكثة  ــدرات واإبــداعــات امل وق

بالبيت.

اخلا�سة  الت�سجيالت  توحيد  قرار  اأثــار 
و2021،   2020 ــام  ــع ل ـــج  احل مبــو�ــســم 
الذي  املواطنني  و�سط  كبريا  ا�ستح�سانا 
ــربوه فر�سة  ــت ــقــرار واع رحــبــوا بــهــذا ال
املو�سمني  احد  يف  بالقرعة  للفوز  �سانحة 
واحدة  ملــرة  الت�سجيالت  تخ�سي�ص  بعد 

فقط.
جمموعة  نيوز"  "االورا�ص  والتقت  هذا 
من املواطنني ب�سدد الت�سجيل خالل اليوم 
االأخري يف ازدحام وا�سع اأمام اأحد مقاهي 
ال�سباح  �ساعات  منذ  باملدينة  االنرتنت 
االأوىل، حيث ك�سفوا عن اأملهم يف التتويج 
واأداء  املقد�سة  البقاع  لــزيــارة  بفر�سة 
القادمني،  املو�سمني  الأحــد  احلــج  منا�سك 
ــدة  واح ــرة  مل يتم  الت�سجيل  اأن  خا�سة 
اأمامه  �ستكون  املــرة  هــذه  واملق�سي  فقط 
فر�سة الفوز يف املو�سم املقبل، حيث اأكدت 
التعليم  يف  ا�ستاذة  وهي  امل�سجالت  احدى 
رفقة  نف�سها  ت�سجيل  ب�سدد  اأنها  الثانوي، 
من  وبالرغم  املو�سم  هــذا  خــالل  زوجــهــا 
الت�سجيل  عملية  ت�ستغرقه  الذي  الوقت 

لذلك،  املخ�س�ص  االلكرتوين  املوقع  على 
بالن�سبة  قائما  ــزال  ي ال  االأمـــل  اأن  غــري 
اغتنام  يف  والراغبني  املهتمني  من  للكثري 
هذه الفر�سة والتم�سك باأمل الظفر باحد 

املو�سمني.
التي  القرعة  اأن  الكثريون  واعترب  هذا 
الت�سجيالت  خــالل  من  ال�سكل  بهذا  متت 
كبرية  فر�سة  اأتــاحــت  قد  االلكرتونية، 
ــن مــقــاهــي االنـــرتنـــت اأو  لــهــم لــلــتــقــرب م
من  والتخل�ص  الــبــيــوت  عــرب  الت�سجيل 
التي  البلدية  مقرات  واكتظاظ  ازدحــام 
عرفت اقباال حمت�سما على غرار ال�سنوات 

الفارطة.
والفوز يف قرعة من  اأمل احل�سول  وعلى 
امل�سجلني  من  الع�سرات  يعلق  الفر�ستني، 
املقد�سة،  البقاع  بزيارة  متفائلني  اآمالهم 
االنرتنت  مراكز  من  العديد  عرفت  حيث 
يوم اأم�ص ازدحاما وا�سعا من قبل الراغبني 
ـــول الــقــرعــة الــتــي انــتــهــت اآجـــال  يف دخ
الت�سجيل بها يوم اأم�ص، يف انتظار اجرائها 

وظهور النتائج لهذا العام قريبا جدا.

بامل�ست�سفى  ا�ست�سفائية  مــ�ــســادر  ك�سفت 
التهامي" بوالية باتنة،  "فلي�ص  اجلامعي بن 
لـ"االأورا�ص نيوز" اأنه مت ت�سجيل العديد من 
الذي  الر�سا�سيات،  بــداء  امل�سابة  ــاالت  احل
اأنواع الفطريات الناجتة عن  يعترب نوعا من 

ا�ستن�ساق الغبار واجلراثيم.
وح�سب ذات امل�سادر التي حتدثت عن طرق 
انت�سار هذا الداء، فقد اأكدت اأن اأهم االأ�سباب 
املوؤدية ال�ستفحاله هو جتفيف املالب�ص داخل 
املنزل، فهذه الطريقة تزيد من ارتفاع ن�سبة 
الرطوبة داخل املنازل قد ت�سل اإىل نحو 30 
لتكاثر  جدا  منا�سبة  بيئة  ي�سكل  ما  باملائة 
ال�سيطرة  بذلك  وي�سعب  ومنوها  اجلراثيم 
عليها، م�سيفة يف ال�سياق ذاته، اأن هذا الداء 
ي�سيب اجليوب االأنفية وكذا الرئتني وحتى 
احلــاالت  مــن  الكثري  يف  ويــكــون  ــدم  ال خاليا 
على  ليوؤثر  الدم  طريق  عن  االإنت�سار  �سريع 
لذا  والكلى  الكبد  على  واأي�سا  والقلب  الدماغ 
املناعي  النظام  ي�سعف  الر�سا�سيات  فــداء 

لالأمرا�ص  عر�سة  االنــ�ــســان  ج�سم  لي�سبح 
التنف�ص  و�سعوبة  واحل�سا�سية  كاالنفلونزا 

وغريها. 
مت  اأنه  امل�سادر،  ذات  وح�سب  بالذكر  جدير 
ا�سدار حتذيرات من طرف اأطباء وخمت�سني 
خطورة  مــن  الطبية  الوطنية  ــراكــز  امل يف 
تنامي  بعد  املــنــزل  ــل  داخ املالب�ص  جتفيف 
"االأبواغ  ي�ستن�سقون  الــذيــن  املر�سى  عــدد 
خطورة  اأن  كما  للر�سا�سيات،  الفطرية" 
التجفيف عند من يعاين من ال�سعف املناعي 
يكن اأن ي�سبب ذلك خا�سة عند مر�سى الربو 
واحلاالت املر�سية التي ال يكن عالجها اأبدا 
ق�سرية،  مدة  يف  الوفاة  ن�سبة  من  يزيد  مما 
لذا  االأنــفــيــة،  واجلــيــوب  الرئتني  تدمري  اأو 
�سيئ  اأ�سلوب  املنزل  داخل  املالب�ص  فتجفيف 
جدا يجب االبتعاد عنه وترك املالب�ص جتف 
خارجا لتفادي االأمرا�ص وحماية البيوت من 

اجلراثيم.

عرفت م�صاركة 30 عداء من املنطقة 

بعد انتهاء اآجال الت�صجيالت اخلا�صة بقرعة احلج ملو�صمني متتاليني انطالق حتدي "�ضباق الق�ضابية"
ا�ضتح�ضان وا�ضع و�ضط املواطنني  يف طبعته االأوىل بعني التوتة 

واآمال بالفوز يف اإحداهما

فتح تخ�ض�ضات جديدة لفائدة املراأة املاكثة بالبيت 
مبركز تاوزيانت

خمت�ضون يحذرون من ظاهرة 
جتفيف املالب�س داخل املنازل

بريكةنقاو�صمروانةاآري�صعني التوتةباتنةالتاريخ

بن اأودينة حممد ر�صا 24 �صارع اجلمهورية االأحد 19  جانفي  2020
نقوب جمالنون عائ�صةاأو�صن جناةرداح �صارة033813921

بن بعطو�ص ح�صينة033377261

ال�سيادلة املناوبون خالل الفرتة الليلية )من ال�ساعة 19:00 اإىل ال�ساعة 08:00 �سباحا(
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الهجمات  عن  م�سوؤوليته  نفى  الذي  تارانت،  كان 
يعي�ص  املا�سي،  يونيو  يف  الق�ساء  اأمام  مثل  عندما 
عامل  يف  يقطن  اأن�سانا  اأي�سا  كان  ولكنه  وحيدا. 
على االنرتنت تهيمن عليه ثقافة عابرة للقارات، 
على  بنيت  التي  االإيديولوجية  تنتقل  ثقافة 
اإىل  لالنرتنت  املظلمة  االأعماق  من  رويدا  اأ�سا�سها 

عامل ال�سيا�سة ال�سائد.
االأمنية  اجلهات  اأن  واملخاوف  القلق  يثري  ومما 
يف  وبطئا  تقاع�سا  اأظهرت  التكنولوجيا  و�سركات 

الت�سدي لهذا التهديد اجلديد النامي.
يف  موجودا  تارانت  كان   ،2018 عام  ــر  اأواخ يف 
اإذ كان  مكان يبعد كثريا عن م�سكنه يف نيوزيلندا، 
يتجول يف النم�سا. وكان تارانت قد ق�سى ال�سنوات 
ال�سابقة وهو يتجول يف اأرجاء عديدة من العامل، 
ال�سمالية  كوريا  ــا  زاره التي  البلدان  من  وكانت 

وباك�ستان.
وتبنّي نظرة اإىل اأ�سفاره اأنه ق�سى اجلزء االأكرب 
الــدول  �سائر  بــني  يتجول  وهــو  الــوقــت  ذلــك  مــن 
وكل  البلقان  دول  اإىل  اإ�سبانيا  من  ــة،  ــي االأوروب
الدول التي تقع بينهما. وكان �سغوفا بزيارة مواقع 

مرتبطة ببع�ص املعارك التاريخية املحددة.
جذور "البيان" ذي ال�سفحات الـ 74 الذي ن�سره 
تارانت مغرو�سة يف اأوروبا وتاريخها، ويحتوي على 
التي  الهجمات  ليربر  قدية  معارك  اإىل  اإ�سارات 
يف  ويتعر�ص  العامل.  من  االآخر  اجلانب  يف  نفذها 
"بيانه" اإىل الوقت الذي ق�ساه يف فرن�سا - حيث 
اإن  قائال   - للمهاجرين"  "غزوا  �ساهد  اإنــه  يقول 

تلك الزيارة اأّثرت فيه اإىل حد كبري.
ا�سم  عليها  اأطــلــق  فكرة  "البيان"  قلب  يف  تقع 
باأن  تدعي  فكرة  وهــي  العظيم"،  "اال�ستبدال 
)رغم  مب�سلمني  ُت�سَتبَدل  االأوروبية"  "ال�سعوب 
التوقعات التي ن�سرتها جهات م�ستقلة، كمنرب بيو، 
احتمال  اإىل  ت�سري  اأدلــة  من  ما  اإنــه  تقول  والتي 

وقوع ذلك يف العقود القادمة(.
حتركات تارانت يف النم�سا غري معروفة بالتحديد، 

ولكنها ما زالت مثارا للكثري من االهتمام.
والنم�سا.  تارانت  بني  اأخــرى  عالقة  ثمة  ولكن 
الذين  اإال  يفهمها  التي ال  بالنكات  "فبيانه" مليء 
ويت�سمن  ــت،  ــرتن االن يف  معينة  ثقافة  يّتبعون 
ذات  وكاريكاتريات  اإلكرتونية  األعاب  اإىل  اإ�سارات 
اأن  على  ال�سورة  هذه  تدل  متطرف.  ييني  طابع 
الرجل )تارانت( يعي�ص اجلزء االأكرب من حياته 
من خالل االنرتنت. ومن خالل هذا العامل، اأ�سبح 
ذو  النم�ساوي  ال�ساب  �سيلرن،  مبارتن  املعجبني  من 
االجتماعي  التوا�سل  من�سات  يف  الوا�سع  النفوذ 
املتطرف  اليمني  بيئة  يف  كبريا  دورا  يلعب  والذي 

االأوروبية اجلديدة.
اإحــدى  يف  يقع  مقهى  يف  �سيلرن  مبارتن  التقيت 
واحلذاء  امل�سفف  ب�سعره  مظهره،  فيينا.  �سواحي 
الريا�سي الذي كان ينتعله، خمتلف متام االختالف 

عن املظهر التقليدي لنا�سط اليمني املتطرف.
قياديي  من  هو   30 الـ  االأعــوام  ذو  �سيلرن  ولكن 
حركة "جيل الهوية "، اجلناح النم�ساوي للحركة 
املعار�سة  الهوياتية"  "احلركة  با�سم  املعروفة 
ي�سكلون  اأنهم  بحجة  امل�سلمني  للمهاجرين  بقوة 
حمل  �سيحلون  واأنهم  االأوروبــيــة  للهوية  تهديدا 

ال�سكان االأوروبيني يف نهاية املطاف.
 ،2012 عام  يف  فرن�سا  يف  احلركة  هذه  انطلقت 
على  اأوروبية  دول  ت�سع  اإىل  انت�سرت  ما  و�سرعان 

االأقل، منها اأملانيا واإيطاليا وبريطانيا.
معه  �سحفية  مقابلة  اإجــراء  على  �سيلرن  وافــق 
الوحيد  املو�سوع  ولكن  اآرائـــه،  عن  فيها  يتحدث 
الذي اأبدى حتفظا حيال اخلو�ص فيه هو عالقته 

بربينتون تارانت.
بعد  �سيلرن  منزل  داهمت  قد  االأمــن  قوى  وكانت 
وذلك  ت�سريت�ص،  كراي�ست  هجمات  من  اأ�سبوعني 
املايل. و�سادرت  عقب ذيوع تفا�سيل تربع تارانت 
وجود  يف  حتقيقاتها  �سياق  يف  االأمنية،  اجلهات 
م�سرفية  بــطــاقــات  وتـــارانـــت،  �سيلرن  بــني  �سلة 

واأجهزة كمبيوتر من املنزل.
ولكن اأولئك الذين يقلقهم �سعود اليمني املتطرف 

كنتيجة  ــاء  ج تــارانــت  تــطــرف  بـــاأن  يحاججون 
�سيلرن  ين�سرها  الــتــي  لالأيديولوجية  مبا�سرة 

واأمثاله.
فمداخالت �سيلرن يف منابر التوا�سل االجتماعي 
متــازج  يثله  ـــذي  ال الــتــهــديــد  اإىل  كــثــريا  ت�سري 
�سيهيمنون  امل�سلمني  اإن  القائل  والــراأي  الثقافات 

يوما على اأوروبا.
فيينا  اإن  القائلة  باحلقيقة  ذّكــرتــه  وعندما 
اأمد بعيد، واأن �سر  كانت تتميز بتنوع �سكانها منذ 
عظمتها كان يكمن يف كونها عا�سمة لالمرباطورية 
النم�ساوية املجرية التي كانت تعي�ص يف ظلها �ستى 
الثقافات والقوميات، غابت عنه لربهة ف�ساحته 
املعهودة. اعرتف باأن فيينا كانت فعال تتميز بتنوع 
ح�ساري، ولكن الفرق اليوم - ح�سب راأيه - يكمن 

يف معدل الوالدة والتكاثر.
جامعة  مــن  نيومان  بيرت  الربوفي�سور  ويــقــول 
كينغز يف لندن، الذي اأ�س�ص املركز الدويل لدرا�سة 
)�سيلرن(  اأنه  �سخ�سيا  "اأعتقد  التطرف،  ظاهرة 
�سخ�ص خِطر، رغم اأنه ال يقوم حتديدا باأي عمل 
�سخ�سيا  متورط  اأنه  اأعتقد  وال  للقانون.  خمالف 
ولكن  تنفيذها،  يف  اأو  عنف  الأعمال  االإعــداد  يف 
من  ت�ستخدم  بها  يخرج  التي  والنظريات  االأفكار 

قبل البع�ص لتربير العنف''.
ال يحاول �سيلرن اإخفاء احلقيقة القائلة اإنه كان 
من املنخرطني يف عامل النازيني اجلدد يف النم�سا 

عندما كان يف �سن املراهقة.
ولكنه ي�سيف اأنه اأدرك، عندما ن�سج وبلغ، كمية 
ذلك  يف  �سائدة  كانت  التي  واملــــرارة  الكراهية 
يف  منا  الذي  اجلديد  املبداأ  اعتنق  ولذلك  العامل. 
لل�سباب  �سبكة  لي�سبح  املا�سية  القليلة  ال�سنوات 
القارة  اأرجــاء  �ستى  يف  منت�سرة  املتطرف  اليميني 

االأوروبية.
ويقول �سيلرن، وي�سر، على اإنه لي�ص عن�سريا، بل 
هويتها  على  احلفاظ  يف  ح�سارة  كل  بحق  يوؤمن 
اخلا�سة واملنف�سلة. هذا املبداأ يعني من الناحية 

العملية الف�سل بني االأثنيات املختلفة.
حتوله  �سحة  يف  ي�سككون  �سيلرن  منتقدي  ولكن 
الذكاء  من  اإنــه  ويقولون  اجلديدة.  النازية  عن 
يوؤمن  التي  االأفكار  من  بع�سا  باأن  ا�ستوعب  بحيث 
بها النازيون اجلدد غري م�ست�ساغة وال يكن لها اأن 

جتتذب املريدين على نطاق وا�سع.
من�سات  ا�ستخدام  جمــال  يف  رائــدا  �سيلرن  وكــان 
املتطرف  اليمني  عــامل  يف  االجتماعي  التوا�سل 
الناطق باالأملانية. ويقول باحثون اإن نفوذه يتد 

اإىل خارج حدود النم�سا بكثري.
اليميني  التيار  اأتــبــاع  مــن  وغــريه  �سيلرن  وكــان 
ــني يف ا�ــســتــغــالل الــفــ�ــســاء احلر  ــارع املــتــطــرف ب

لالإنرتنت الأغرا�سهم.
بدرجة  "الهوياتية" تت�سم  املجموعات  اأن  يذكر 
البع�ص،  يبع�سها  واالت�سال  التوا�سل  من  عالية 
وتكّيف  بع�سها،  من  وتتعلم  االأفكار  تتبادل  حيث 

هذه االأفكار مع �سياقاتها الوطنية اخلا�سة.
ت�سلمها من  ر�سالة  �سيلرن  ن�سر   ،2019 يونيو  ويف 
ُمنع  اإنه  فيها  قالت  الربيطانية  الداخلية  وزارة 

جيل  حركة  الأن  بريطانيا  دخول  من  دائم  ب�سكل 
معادية  خطابات  متعمد  ب�سكل  "ترّوج  الهوية 
اإن  ر�سالتها  يف  الوزارة  وقالت  والهجرة".  لالإ�سالم 
املبذولة  للجهود  خطريا"  "تهديدا  ي�سكل  �سيلرن 
القيم امل�سرتكة . ولكن  ملجابهة التطرف وحماية 

�سبق له اأن زار بريطانيا يف املا�سي.
اإطــالق  حفل  ح�سر   ،2017 عــام  خريف  ففي 
احلفل  وهو  الهوية،  جيل  حلركة  بريطانيا  فرع 
الذي اأقيم يف �سقة بحي بريك�ستون جنوبي لندن 
واأ�سدى  كلمة  األقى  حيث  �سخ�سا   15 فيه  و�سارك 
للجماعة  ينبغي  التي  التكتيكات  حــول  ن�سائح 
ما  اخل�سو�ص  وجــه  وعلى  تتبعها،  اأن  اجلــديــدة 
يجب على اأع�سائها قوله اأذا �سئلوا من قبل و�سائل 

االإعالم اإن كانوا عن�سريني.
تختلف  ال  اأخــرى  من�ساوية  احل�سور  بني  وكانت 
هذه،  ح�سلت  بكثري.  �سيلرن  عن  ال�سن  ناحية  من 
احلفل  حل�سور  دعــوة  على  ــرن،  اأب جوليا  وا�سمها 
املتوا�سع بعد اأن اأُجرَيت معها لقاءات عرب �سكايب 
ولكن  ال�سيا�سية.  توجهاتها  حول  لوجه  ووجها 
�سعرا م�ستعارا  التي ح�سرت احلفل معتمرة  املراأة 
تعمل  كانت  بــل  الهوياتيني،  مــن  تكن  مل  اأ�سقر 

م�سترتة الأغرا�ص اأخرى.
عام  يف  بريطانيا  اإىل  و�سلت  اأن  الأبـــرن  �سبق 
2014، وبداأت بالبحث يف الدعاية التي ين�سرها 
توجهها  غريت  ولكنها  االنرتنت.  عرب  اجلهاديون 
2016، بعد اغتيال النائبة العمالية جو  يف عام 
وكان  لوحده.  يعمل  ييني  متطر  يد  على  كوك�ص 
اأنه كان يتابع ما  هذا قد اعرتف خالل حماكمته 
تن�سره اجلماعات النازية وتلك التي توؤمن بتفوق 

اجلن�ص االأبي�ص يف االنرتنت، ويتعلم منها.
ــــرن بــ�ــســرعــة اأوجـــــه الــ�ــســبــه بني  الحــظــت اأب
فيما  املتطرفة،  واليمينية  اجلهادية  املجموعات 
حول  نقا�سها  ويف  تتبعها  التي  بالتكتيكات  يتعلق 
حتمية وقوع مواجهة بني امل�سلمني وغري امل�سلمني.
اأ�سبحت تلك املظاهرة واحدة من اأكرب التجمعات 
من نوعها يف الواليات املتحدة منذ عقود، اإذ �سارك 
فيها املئات من النازيني اجلدد واملتطرفني البي�ص 

واأفراد جماعة كو كلوك�ص كالن العن�سرية.
وكانت غرفة درد�سة واحدة يف موقع )دي�سكورد( 
اخلا�سة  الــلــوجــ�ــســتــيــة  الــ�ــســوؤون  بــكــل  مكلفة 
خلق  مهمة  على  انتباهها  ت�سب  وكانت  باملظاهرة، 
�سورة منطية موحدة للمتظاهرين وكانت تاأمرهم 

بارتداء مالب�ص معينة.
اأعمال  اندالع  احتمال  اإىل  موؤ�سرات  وكانت ثمة 
وكانت  انطالقها.  موعد  قبل  حتى  بائنة  عنف 
املظاهرة،  اإىل  الت�سلل  ــرروا  ق قد  ورفاقها  اأبــرن 
�سورا  �ساهدوا  اأن  بعد  ولكنهم عدلوا عن قرارهم 
الأ�سلحة نارية ن�سرها مقربون من اليمني املتطرف 

يف االإنرتنت.
فيها،  امل�ساركني  اأحــد  ده�ص  املظاهرة،  وخــالل 
يبلغ من العمر 21 عاما، عمدا ب�سيارته جمعا من 
معار�سي املظاهرة، مما اأدى مقتل فتاة وا�سابة 28 
يف  املوؤبد  بال�سجن  املهاجم  على  وحكم  بجروح. 

يونيو 2019.
اأطلعتني اأبرن على اإحدى املجموعات ت�سم 800 
م�سرتك يف موقع )دي�سكورد( تقول اإنها توزع �سورا 
املزيد  تنفيذ  اإىل  متابعيها  وتدعو  نارية  الأ�سلحة 
اأعقاب  يف  واملهاجرين  امل�سلمني  على  الهجمات  من 

هجمات كراي�ست ت�سريت�ص.
للعنف  دعوات  على  تّطلع  اإنها  تقول  اأبرن  اأن  اإال 
االجتماعي،  التوا�سل  منابر  �ستى  يف  يومي  ب�سكل 

وتقوم باإخبار اجلهات 
ــركــات  ــس االأمـــنـــيـــة و�
الكربى  التكنولوجيا 
ــــروق.  عـــن هـــذه اخل
اإن  تـــقـــول  ــا  ــه ــن ــك ول
يوليان  ال  الطرفني 
عن  املتاأتي  التهديد 
ــرف  ــط ــت الـــيـــمـــني امل
التي  االأهمية  نف�ص 
للتهديد  يــولــيــانــهــا 
ــه  ــل ــك ــس الــــــــــذي يــ�

اجلهاديون.

بداية الت�سدي
ببذل  التكنولوجيا  و�سركات  احلكومات  بــداأت 
ت�سكله  الذي  للتهديد  للت�سدي  اأكرث جدية  جهود 
كراي�ست  هجمات  عقب  املتطرف  اليمني  جماعات 
يف  اجتماع  عقد  املا�سي،  مايو  ففي  ت�سريت�ص. 
عن  ممثلون  ح�سره  باري�ص  الفرن�سية  العا�سمة 
التكنولوجيا،  �سركات  وكــربيــات  حكومات  عــدة 
للتحرك" التزموا  "دعوة  عن  االجتماع  ومتخ�ص 
مبوجبها ببذل املزيد من اجلهود للت�سدي النت�سار 

االإرهاب والتطرف عرب ف�ساء االإنرتنت.
فقد اأعلنت يوتيوب على �سبيل املثال عن اإجراءات 
والعن�سريني  اجلــدد  النازيني  ت�ستهدف  جديدة 
البي�ص جماعات واأفرادا، بينما حظرت في�سبوك 
امل�ساركة يف موقعها  بع�ص االأفراد واجلماعات من 
ب�سكل دائم. وت�سم هذه اجلماعات احلزب القومي 
بحق  اأخــرى  اإجـــراءات  اتخذت  كما  الربيطاين، 

العن�سريني البي�ص واملتطرفني.
من جانبه، يقول �سيلرن اإنه "ُحِرَم" من امل�ساركة يف 
منابر ان�ستاغرام و في�سبوك وكيك�ستارتر وغريها، 

ولكن ح�سابه يف يوتيوب ما زال فعاال.
قد  الغد  بحلول  اأنــه  اليقني  علم  "اأعلم  ويقول 
يختفي ويتبخر كل وجود يل يف من�سات التوا�سل 

الر�سمية".
حتاول �سركات التكنولوجيا تكييف اأنظمتها التي 
بحيث  اجلهادي  للمحتوى  للت�سدي  اأ�سال  اأ�س�ست 
املتطرف،  اليميني  املحتوى  عن  البحث  من  تتمكن 
ولكن لالأمتتة دائما حدود كما تختلف التحديات 

بني احلالتني.
ولكن موقع تويرت حذف ح�سابه، واأخرب اجلهات 
من  معدودة  دقائق  غ�سون  يف  ذلك  كل  االأمنية، 

وقوع الهجمات.
مو�سوع  ت�سريت�ص  كراي�ست  هجمات  اأبــرزت  كما 
جهود  اأعمال  جــدول  على  احلي  الفيديوي  البث 
لتارانت  احلي  البث  ي�ساهد  مل  التطرف.  حماربة 
ولكن  �سخ�ص،   200 حــوايل  اإال  فعلته  ينفذ  وهو 
ت�سجيل البث �سرعان ما انت�سر حول العامل انت�سار 

النار يف اله�سيم. 
ويقول اأحد اخلرباء بالتعامل مع التحديات التي 
االجتماعي  التوا�سل  منابر  على  التطرف  يثلها 
اآخر  حمتوى  راأوا  اأن  لهم  ي�سبق  مل  وزمــالءه  اإنــه 
ففي  اأبــدا.  وال�سريع  الفوري  ال�سكل  بهذا  ينت�سر 
ال�ساعات الـ 24 االأوىل عقب الهجمات، جرت 1،5 
مليون   1،2 الت�سجيل،  ال�ستنزال  حماولة  مليون 
املتطرفني  بع�ص  بــداأ  كما  بنجاح.  اأجه�ست  منها 
بتبادل تكتيكات واأ�ساليب حتوير الت�سجيل بحيث 

يتمكن من تفادي االأنظمة امل�سممة ملنع ن�سره.
يف  امل�سوؤولية  مــن  ق�سطا  يتحمل  اأن  يجب  كما 
العاديون  والنا�ص  العام  االإعالم  الت�سجيل  انت�سار 

�سهر،  ويف  لوحدهم.  املتطرفني  ولي�ص  عموما، 
على  جديدة  قيود  فر�ص  عن  في�سبوك  اأعلنت 

البث احلي عرب منابرها.
ل�سركات  اأن  يف  ي�سككون  املــنــتــقــديــن  ولــكــن 
التعامل  يف  م�سلحة  اأي  الــكــربى  التكنولوجيا 
التي  املــعــادالت  يف  املتمثلة  االأكــرب  امل�سكلة  مع 
اأجل زيادة الفرتات التي يق�سيها  ت�ستخدمها من 
ذلك  تطلب  واإن  حتى  مواقعها  يف  امل�ستخدمون 
على  وحــثــهــم  متطرفة  ملــحــتــويــات  تعري�سهم 

متابعتها.
التطبيق  قيد  ــت  اأدخــل اإنــهــا  يــوتــيــوب  وتــقــول 
التي  االأنــظــمــة  يف  تــغــيــريات   2019 يناير  يف 
م�ساهدة  على  امل�ستخدمني  حلــث  ت�ستخدمها 
قنوات معينة، م�سيفة اأن هذه التح�سينات حّدت 
عليها  تطلق  وما   - املوؤذية  املحتويات  انت�سار  من 
 - االإيذاء"  حافة  على  تكون  التي  "املحتويات 

بن�سبة 50 يف املئة.
كان اأو�سح اإنذار مبكر ي�سدر قبيل وقوع هجمات 
كراي�ست ت�سريت�ص الر�سالة التي ن�سرت يف موقع 
8Chan قبل وقوعها بوقت ق�سري. ولكن التعرف 
على هذا النوع من املحتوى يتطلب مراقبة دائمة 
االأمــن  وجــهــات  ال�سرطة  جــانــب  مــن  وم�ستمرة 
اأمن  رجال  عادة  بها  يقوم  مراقبة  وهي  االأخرى 
من  وكاأنهم  الدرد�سة  غــرف  يدخلون  متخفون 
اإال  العاديني.  اأع�سائها 
اأنه مل يت�سح بعد اإن كان 
القدر الكايف من املوارد اأو 
االإنتباه مكر�سة لن�ساطات 

املراقبة هذه بعد.
ويتابع  يحقق  وبينما 
م�ستقلون  باحثون  ويحذر 
املدين  املجتمع  وجماعات 
ــمــني  ــي ــــم ال ارتـــــفـــــاع جن
بعيد،  ــد  اأم منذ  املتطرف 
اجلـــهـــات  دور  اقــتــ�ــســر 
الفعل  ردود  على  االأمنية 

عموما.
اإنه  اأمنية  م�سادر  وتقول 
بينما يتحدث النا�ص باأمور 
الدرد�سة، ثمة م�سكلة يف  تتعلق بالعنف يف غرف 

تعيني اجلدي من هذه االأحاديث وم�سادرها.
مل  اال�ستغراب،  اأثــار  اأمــر  وهــذا  بريطانيا،  ففي 
)على  كوك�ص  جو  العمالية  النائبة  اغتيال  يــوؤد 
تغيري  اأي  اإىل   2016 عام  يف  متطرف(  ييني  يد 
يف �سياقات عمل وكالة االأمن الداخلي MI5 التي 
امتنعت لفرتة طويلة عن حتمل م�سوؤولية التحقيق 
يف التهديدات التي ي�سكلها اليمني املتطرف، اإذ كان 
ي�سود الوكالة �سعور باأنها ت�ستخدم كل مواردها يف 

الت�سدي للعنف اجلهادي.
بداأت االأمور بالتغري يف عام 2017، عندما تبعت 
�سل�سلة  اجلهادية  االإرهابية  الهجمات  من  �سل�سلة 
متطرفون.  يينيون  نفذها  العنف  من  معاك�سة 
ذكر  عــن  امتنع  بــريــطــاين،  اأمــنــي  م�سدر  ويــقــول 
اآنئذ  اكت�سفوا  اال�ستخباريني  املحللني  اإن  ا�سمه، 
"اأو�سع  املتطرف  اليمني  ي�سكله  الذي  التهديد  اإن 

واأعمق بكثري مما كان معروفا''.
املتطرف  اليمني  م�ساألة  اإن  اآخــر  م�سدر  ويقول 
كل  يف  تبحث  اأ�سبحت  معه  التعامل  وكيفية 
مكافحة  م�سوؤولو  يعقدها  الــتــي  االجــتــمــاعــات 
يتم  ال  اأن  ي�سيف  ولكنه  بريطانيا،  يف  االإرهـــاب 
للحدود  العابرة  ال�سبكات  على  قليال  اإال  الرتكيز 
واالإيديولوجية التي تقف وراء التطرف اليميني 

ب�سكل عام.
وثمة عقدة اأخرى تواجه العديد من احلكومات، 
اإقحام  يتطلب  املــتــطــرف  لليمني  الت�سدي  الأن 
ال�سيا�سية  احلياة  مراقبة  مو�سوع  يف  االأمن  قوى 
العنف اجلهادي.  مع  التعامل  يتطلبها  بطريقة ال 
وال�سبب يف ذلك يكمن يف اأن اأفكار اليمني املتطرف 
بع�ص  يف  ال�سائد  ـــاه  االجت مــن  جـــزءا  اأ�سبحت 

املجتمعات.
وكلما اندجمت اأفكار اليمني املتطرف باالجتاهات 
ال�سائدة يف املجتمعات، كلما زادت التوترات حول 
ما اإذا كانت متطرفة حقا اأم اأنها ال متثل اإال �سكال 
مقبوال للخطاب ال�سيا�سي ومتثل وجهة نظر ن�سبة 
ت�ستغل  جانبها،  من  العاديني.  النا�ص  من  كبرية 

جماعات اليمني املتطرف هذه االإ�سكالية.
اجلهادية،  واحلركات  اجلهاديني  يخ�ص  وفيما 
ينبغي  كان  اإذا  ما  حول  االأمد  طويل  نقا�ص  جرى 
اأعمال  لتنفيذ  يخططون  الذين  اأولئك  مطاردة 
املحر�سني  لت�سمل  املطاردة  نطاق  تو�سيع  اأو  عنف 
واالأ�سعب  االأخــطــر  وهــم   - اأي�سا  التطرف  على 
على  ويحر�سون  احلــذر  يتوخون  اأنهم  اإذ  تعامال 
فيه  �سك  ال  وممــا  معينة.  حــدودا  تخطي  جتنب 
اأن نقا�سا مماثال - ولكنه اأكرث ت�سيي�سا - قد يكون 

بانتظار اليمني املتطرف.
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بالن�صبة للكيفية التي يتم بها التعامل مع املزاوجة بني املواد التي تن�صر يف 
االإنرتنت من جهة والعنف الذي يجري يف العامل احلقيقي هو اأن احلجم 

احلقيقي للتحدي واملتمثل يف اليمني املتطرف مل ُيفهم بعد

فيما يخ�ش اجلهاديني واحلركات 
اجلهادية، جرى نقا�ش طويل 
االأمد حول ما اإذا كان ينبغي 

مطاردة اأولئك الذين يخططون 
لتنفيذ اأعمال عنف اأو تو�صيع 

نطاق املطاردة لت�صمل املحر�صني 
على التطرف اأي�صا

التهديد املتنامي لليمني املتطرف عرب االنرتنت !؟
يقول عدة مراقبني اإن الن�ساط املتزايد لليمني املتطرف عرب االنرتنت )اأي العامل 
االفرتا�سي( يهدد باالنت�سار على �سكل اأعمال عنف يف العامل احلقيقي املعا�س، 
فهل تقوم احلكومات و�سركات التكنولوجيا الرقمية مبا يكفي للت�سدي لهذا اخلطر؟
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الهندي،  �صكاي"  "بولد  ملوقع  ووفــًقــا 
ينبغي  جتميل  منتجات  ــدة  ع فهناك 
التوقف عن ا�صتخدامها يف ال�صتاء كي ال 

تزيد االأمر �صوًءا.

ال�ســـــابون
حمو�صة  درجة  على  ال�صابون  يحتوي 
ــوؤدي  ي ــد  وق ب�صرتك،  مــن  بكثري  اأعــلــى 
اإف�صاد  اإىل  القا�صي  ال�صابون  ا�صتخدام 
ب�صرتك  يف  احلمو�صة  درجـــة  تـــوازن 
وجتريدها من الرطوبة، لذا من االأف�صل 

ا�صتبداله مبنظف لطيف لغ�صل الوجه.
املنتجات القائمة على الكحول 

مييل الكحول اإىل جعل ب�صرتك جافة، 
فــاإن  القا�صي  ال�صتاء  طق�ص  وب�صبب 
الكفاية،  فيه  مبا  جافة  تكون  ب�صرتك 
للعناية  منتجات  اأية  جتنب  ينبغي  لذا 
الطبي  الكحول  فيها  يدخل  بالب�صرة 

وا�صتخدمي بداًل منها املنتجات الع�صوية 
والطبيعية.

 
التق�سري اخل�سن 

من  حيوًيا  جزًءا  الب�صرة  تق�صري  يعترب 
عملية العناية بها، وي�صاعد يف التخل�ص 
ولكن  والــ�ــصــوائــب،  ــاخ  ــص االأو� جميع  مــن 
خالل ال�صتاء ينبغي جتنب االإفراط يف 
التق�صري  جتنب  ويف�صل  الب�صرة،  تق�صري 
ناعم  مق�صر  ا�صتخدام  واالأف�صل  اخل�صن 
لتق�صري  �صغرية  جزيئات  على  يحتوي 

الب�صرة.

البـــودرة 
م�صتح�صرات  خمتلف  من  نوعني  هناك 
اأو  كالبال�صر  وكرميي،  بــودرة  املاكياج، 
وغريها،  الهاياليرت  اأو  االأ�صا�ص  بــودرة 
جتنب  ال�صتاء  ف�صل  خــالل  واالأفــ�ــصــل 

الأنها  البودرة،  ا�صتخدام 
من  الزائد  الزيت  متت�ص 
الب�صرة  وجتعل  ب�صرتك 
اختيار  واالأف�صل  جافة 

املنتجات الكرميية. 

املنتجات العطرية
قـــــد حتـــبـــني رائـــحـــة 
منتجات العناية بالب�صرة 
العطرية املده�صة، ولكن 
ــك لــــن حتــبــهــا،  ــرت ــص ــ� ب

العطرية  فاملنتجات 
تــــزيــــد مـــــن جـــفـــاف 
وح�صا�صيتها  الب�صرة 
لذا من االأف�صل اختيار 
من  اخلالية  املنتجات 

العطور. 

و�سفة طحني احلم�س
طحني  مــــن  ــة  ــق ــع ــل م اخـــلـــطـــي 
�صغرية  ملعقة  ن�صف  مع  احلم�ص 
من الكركم، واأ�صيفي اإىل اخلليط 
على  طبقيه  ثم  املــاء،  من  قلياًل 
ــه حــتــى يجف  ــي ــرك رقــبــتــك وات
رقبتك  اغ�صلي  بــعــدهــا،  ــًا،  متــام

باملياه الفاترة.
واظبي على تطبيق هذه اخللطة 
نتائج  عــلــى  للح�صول  بــانــتــظــام 

�صريعة.

و�سفة املوز وزيت الزيتون
امزجي جيدًا موزة نا�صجة بعد 
زيت  مــن  كبرية  وملعقة  هر�صها 
رقبتك  ادهني  ثم،  من  الزيتون، 
باملزيج واتركيه ملدة 20 دقيقة. 
باملاء  جــيــدًا  ا�صطفيها  بــعــدهــا، 

الدافئ.

ب�صرة  الــو�ــصــفــة  هـــذه  ــذي  ــغ ت
الرقبة وتبي�صها.

و�سفة الكركم وماء الورد
قومي بخلط ثالث مالعق �صغرية 
من الكركم مع كمية قليلة من ماء 
طبقي  جيدًا  اخللط  وبعد  الورد، 
ع�صر  ملــدة  رقبتك  على  املكونات 
رقبتك  اغ�صلي  بعدها،  دقــائــق، 

باملاء الدافئ.

و�سفة االألوفريا
ــريا  ــوف لــطــاملــا حتــدثــنــا عــن االأل
الب�صرة،  تبيي�ص  على  وقدرتها 
مب�صادات  غــنــاه  نتيجة  ـــك  وذل
الطبيعية  واملــركــبــات  االأكــ�ــصــدة 
الب�صرة  اإ�صالح  على  تعمل  التي 
ـــا، لـــذلـــك،  ـــاه ـــالي وجتــــديــــد خ
ــًا  ا�ــصــتــخــدمــي االألــــوفــــريا اأيــ�ــص

لتبيي�ص رقبتك، من خالل دهنها 
يجف.  حتى  عليها  وتــركــه  بــه 
باملياه  رقبتك  ا�صطفي  بعدها، 

الباردة.

ن�سائح �سرورية
وب�صكل  دائمًا  رقبتك  اغ�صلي   -
منتظم بالغ�صول املالئم، كالوجه 
متامًا، لكي تبقى نظيفة من الغبار 
واالأتربة التي تعلق عليك خالل 

النهار.
رقبتك  ب�صرة  بتق�صري  قومي   -
اجللد  مــن  للتخل�ص  با�صتمرار 

امليت.
- ا�صتخدمي على الدوام كرميات 
ال�صم�ص  ــعــة  ــص اأ� مـــن  احلــمــايــة 
وامل�صادة  املــرطــبــة  والــكــرميــات 
تاليف  لتجّنب  ــك  وذل لالأك�صدة، 

ا�صوداد الرقبة.

املحافظة على نظافة الر�سيع تبداأ مع اأيامه االأوىل، وحتى ي�سب على رجليه وي�سبح 
م�سئوالً عن نظافته وهندامه، وهي مهمة االأم االأوىل التي ت�سمن بها دوام �سحة ومنو 
طفلها، والطفل اإن تربى على النظافة اأ�سبحت عادة تكرب معه وتالزمه، وما اأ�سد حاجة 
الر�سيع للنظافة ولعناية اأمه لتبعد عنه االأمرا�س وينمو يف �سالم، لذا نقدم لك �سيدتي 

جمموعة من الن�سائح التي يو�سي بها االأطباء واملخت�سون بال�ساأن الرتبوي.

•�صحة الر�صيع تبداأ بحمام اآمن للر�صيع؛ 
اخلا�صة  م�صتلزماته  جلميع  االأم  اإح�صار 
بال�صتيك،  كـــوب  من�صفة،  ــابــون،  �ــص ــن  م
درجة  مــن  الــتــاأكــد  مــع  نظيفة  حفا�صات 
حرارة الغرفة التي ي�صتحم بداخلها، واأن 

تكون دافئة.
باملاء  الطفل  ا�صتحمام  حو�ص  •تعبئة 
 7،6 ارتفاع  على  ال�صاخن  ولي�ص  الدافئ 
مئوية  درجة   32 بحرارة  واملاء  منه،  �صم 

اأو اأكرث بقليل.
االهتمام بق�صرة الراأ�ص، وتظهر على �صكل 
طبقة �صميكة فوق جلد فروة الراأ�ص، وتتم 
اإزالته بدهان فروة الراأ�ص مبادة الفازلني 
اللوز،  اأو  الزيتون  زيت  مثل  نباتي  زيت  اأو 
ويرتك ملدة �صاعة ثم يغ�صل ال�صعر والراأ�ص 

ب�صامبو االأطفال.
بعد  الــر�ــصــيــع  اأظـــافـــر  قــ�ــص  •ميكنك 
ذلك  قبل  اأو  ــوالدة،  ال من  االأول  االأ�صبوع 
حيث  وجهه؛  بها  يخد�ص  الر�صيع  كان  اإذا 
طويلة،  اأظــافــر  مع  االأطــفــال  بع�ص  يولد 
خا�ص  ــن  اآم مق�ص  با�صتعمال  ذلــك  ويتم 

بالطفل بنهايات دائرية.
ر�صيعك  لــبــ�ــصــرة  ــبــاه  ــت االن ــن  م •البد 
من  خا�صة  لنوعية  يحتاج  فهو  ونظافتها، 
املبللة؛  واملناديل  وال�صعر  اجل�صم  غ�صول 
تن�صي  وال  ونظافتها،  ب�صرته  على  حر�صًا 
املنكم�صة  وثنياتها  الرقبة  حول  تنظيف 

من االأمام واخللف.
الكثري  ــني  االأذن خلف  ما  منطقة  •وراء 
وبالطبع  االأو�ـــصـــاخ  ــم  ــراك وت ــعــرق  ال مــن 
اإبعاد  مع  تنظيفهما  تن�صي  فال  اجلراثيم، 
مبللة  بفوطة  اأوم�صحها  االأذن،  عن  املــاء 
باملاء اأو باملناديل املبللة االآمنة على ب�صرة 

ر�صيعك.
فيها  تغريين  التي  التنا�صلية  •املنطقة 
ــن الــتــي يجب  ــاك احلــفــا�ــص مــن اأكـــرب االأم
وبني  الثنيات  بــني  ــرة،  م كــل  يف  تنظيفها 
اجللدية  امل�صكالت  من  خوفًا  الفخذين؛ 

بتجفيف  ذلــك  ويتم  احلفا�صة،  واإلتهاب 
بالكرمي  دهانها  ثم  تنظيفها  بعد  املنطقة 

اخلا�ص للوقاية من االلتهابات.
•بعد �صتة اأ�صهر ال تن�صي تنظيف منطقة 
قد  الر�صيع  ويكون  التنا�صلية،  االأع�صاء 
يف  الدهون  وتق�صمت  زائــدًا  ــًا  وزن اكت�صب 
يف  ثــنــيــات  اأو  ـــارز  ب بــطــن  بــني  مــا  ج�صمه 
من  منعًا  اخللف،  من  الركبة  اأو  فخذيه 

ظهور الرائحة الكريهة.
جيدًا  جففيها  لل�صرة،  كذلك  •انتبهي 
ال  حتى  عليها؛  ــاء  امل ونــزول  احلمام  بعد 
منا�صبة  بيئة  والــرطــوبــة  رطــبــة؛  تظل 

لنمو البكرتيا مرة اأخرى. 
احلليب  بــقــايــا  ــن  م الــلــ�ــصــان  •تنظيف 
وم�صح  رطبة  اأو  ناعمة  فوطة  با�صتخدام 
احلليب  بقايا  وتظهر  بلطف،  بها  الل�صان 
على �صكل طالء اأبي�ص يغلف الل�صان، وهي 
ويتحول  الر�صاعة،  بعد  وتختفي  تظهر 
وال  ــــوردي،  ال الــلــون  اإىل  بعدها  الل�صان 

خوف.
على  تظهر  فهي  الل�صان  فطريات  •عك�ص 
وبقع  اجلنب  بقع  ت�صبه  بي�صاء  بقع  �صكل 
الر�صيع  فم  �صقف  على  وتنت�صر  احلليب، 
اإىل  باالإ�صافة  اخلــديــن  وداخـــل  واللثة 
الر�صيع  ل�صان  افــركــي  وللتاأكد  الل�صان، 
باأ�صبع نظيفة وحاويل اإزالتها، اإن اختفت 

ب�صهولة فهذا يعني اأنها بقع حليب.
من  مرات  عدة  بعد  اختفائها  حالة  •ويف 
فهذا  مكانها  حمراء  بقع  وظهور  الفرك، 
لنب  بقايا  ولي�صت  فــطــريــات  اأنــهــا  يعني 

وعليك ا�صت�صارة الطبيب.
عليك  الر�صيع  نظافة  على  للمحافظة 
التي  تلك  خا�صة  بانتظام  الدمى  بتعقيم 
زجاجات  تعقيم  مع  بفمه،  الر�صيع  ي�صعها 
ب�صكل  التغذية  اأدوات  من  وغريها  احلليب 
دائم وغ�صل اليدين فور االنتهاء من تغيري 
للر�صيع  املر�ص  انتقال  لتجنب  احلفا�ص؛ 

عرب اجلهاز اله�صمي.

نظافة طفلك عنوان �ضحته
ـــك ـــت ـــل ـــائ ع

ي على جلدك مما يجعل ب�سرتك جافة وح�سا�سة، حتى لو مل تكن  قد يوؤثر الطق�س ال�ستوي القا�سِ
ب�سرتك جافة يف املعتاد، ولذلك ينبغي التغيري يف روتني العناية بالب�سرة مع تغري الطق�س. 

منتجات جتميل وجب تغييبها خالل ال�شتاء 

و�شفات التخل�ص من اإ�شوداد العنق

ا�سوداد الرقبة والت�سبغات 
من  املنطقة  هذه  ت�سيب  التي 
اجل�سم، تعد م�سكلة �سائعة جداً 
لدى كثريات من الن�ساء، ال �سيما 
مع التقدم يف ال�سن، لذلك، اإليك 
الو�سفات  اأهــم  مــن  جمموعة 
نهائياً  تخل�سك  التي  الطبيعية 
والبقع  الــرقــبــة  ا�ـــســـوداد  مــن 

الداكنة على العنق.

حلماية ب�صرتك من اجلفاف



اأمــريــكــيــون مــن تطوير  بــاحــثــون  متــكــن 
يكن  احل�سا�سية  �ــســديــد  غـــاز  م�ست�سعر 
اإلكرتوين، ملراقبة �سحة  اأنف  ارتداوؤه، مثل 
جتارًيا  متاًحا  ي�سبح  قد  والبيئة،  االإن�سان 

قريًبا.
جملة  يف  ن�سرت  التي  للدرا�سة،  ووفــقــا 
الدرا�سة  يف  الباحث  قال  املواد"،  "كيمياء 
جامعة  يف  م�ساعد  اأ�ــســتــاذ  ت�سنج  هوانيو 
النا�ص  "يحب  والية مني بالواليات املتحدة 
الأن  لال�ست�سعار  النانوية  ــواد  امل ا�ستخدام 
جتعلها  حجم  اإىل  �سطح  من  الكبرية  ن�سبتها 
هي  "امل�سكلة  احل�سا�سية"..واأ�ساف  �سديدة 
ربطه  �سيًئا يكننا  لي�ست  النانوية  املادة  اأن 
ب�سهولة مع االأ�سالك ال�ستقبال االإ�سارة، مما 
ي�ستدعي احلاجة اإىل �سيء ي�سمى االأقطاب 

االأرقام  ت�سبه  التي  املت�سابكة،  الكهربائية 
املوجودة يف يديك".

وبالن�سبة للنتائج، ي�ستخدم فريق البحث 
ليزر لو�سع خط مفرد م�سامي للغاية من مادة 
الأجهزة  اجلرافني  ي�سبه  ال�سغر  متناهية 
واجلزيئات  الغاز  تكت�سف  التي  اال�ست�سعار 
الكيميائية.. املواد  امل�ستقبل،  احليوية، ويف 
ـــزء غري  ــقــوم الــفــريــق الــبــحــثــي، يف اجل وي
�سل�سلة  باإن�ساء  اجلهاز،  من�سة  من  امل�ست�سعر 
تغلفها  التي  ال�سربنتينية  اخلــطــوط  مــن 
بالف�سة..عندما تقوم بتطبيق تيار كهربائي 
على الف�سة، فاإن منطقة ا�ست�سعار الغاز �سوف 
ت�سخن حملًيا ب�سبب مقاومة كهربائية اأكرب 
بكثري، مما يلغي احلاجة اإىل �سخان منف�سل، 

وفًقا للدرا�سة.

من قال اأن احليوانات ال ت�سعر مثلنا؟!.. 

الكامريات  التقطتها  مفجعة  حلظة  يف 

خالل حرائق اأ�سرتاليا يظهر فيها حيوان 

بعد  وجهه  على  يديه  وا�سًعا  يبكي  كواال 
فقدان �سديقه الذي مات امامه.

بدا  حيث  الكواال  حيوان  ال�سور  تظهر 

حزًنا،  ذراعيه  بني  وجهه  يدفن  وكاأنها 

حياة  بال  ممــدة  رفيقة  جثة  اأن  حني  يف 

بالقرب من النهر يف م�سهد موؤمل تق�سعر له 
االأبدان.

مرتو  �سحيفة  بح�سب  اأخرى  �سورة  ويف 

»هيومان  منظمة  من  حيوان  منقذة  تهرع 

الكواال  اللتقاط  اإنرتنا�سونال«  �سو�سيتي 

امل�ساب يف من�سفة وحمله اإىل بر االأمان.

يف  املا�سي  االأربعاء  يوم  ال�سور  التقطت 

جزيرة كاجنارو جنوب اأديليد، حيث قتل 

ما يقدر 

األف من حيوانات الكواال خالل   37 بنحو 
حرائق الغابات.

يقول وزير البيئة االأ�سرتايل �سو�سان يل 

اإن الكواال االآن مدرجة على قائمة املهددة 

الرغم من  للمرة االأوىل، على  باالنقرا�ص 

االإنقاذ  رجال  يبذلها  التي  الهائلة  اجلهود 

يف التقاط اأكرب عدد ممكن من الكواال.

ميل"  "ديلي  �سحيفة  مــوقــع  نــ�ــســر 
حلظة  ير�سد  فيديو  مقطع  الربيطانية 
قيام زوجني مبطاردة �سيارة جمرم اأقدم 
عاًما   11 عمرها  طفلة  اختطاف  على 
اأدى  مما  قب�سته،  من  اإنقاذها  اأجــل  من 
على  القب�ص  اإلقاء  اإىل  املطاف  نهاية  يف 

اخلاطف واإنقاذ الطفلة.
الواقعة  هـــذه  اأن  بــالــذكــر  ــر  ــدي اجل
حدثت يف مدينة "�سربينجفيلد" بوالية 
االأربعاء  االأمريكية  "ما�سات�سو�ست�ص" 

املا�سي.
�سوت  ُيــ�ــســمــع  الــفــيــديــو  ــة  ــداي ب ويف 
تتحدث  وهي  دي�سلي"  "اأماندا  الزوجة 
عرب هاتفها املحمول اإىل ال�سرطة لالإبالغ 
عن مكان اخلاطف وحتركاته وموا�سفات 
يحاول  ــا  زوجــه كـــان  حــني  يف  �ــســيــارتــه، 
واأو�سحت  ــه،  ب اللحاق  جــهــده  باأق�سى 
الزوجة اأن اخلاطف كان يحاول االبتعاد 
عنهما قدر االإمكان وكان ينطلق ب�سرعة 
الطفلة  كانت  بينما  الطريق،  على  كبرية 
موجودة  موت�سيا"  "�سارلوت  املختطفة 

داخل �سيارته.
اخلاطف  بــــاأن  ال�سحيفة  ـــــادت  واأف
العمر  من  البالغ  رودريجيز"،  "ميجيل 
الطفلة  اختطاف  على  اأقــدم  عاًما،   24
ـــا عــلــى دخــــول �ــســيــارتــه يــوم  ـــربه واأج

االأربعاء املا�سي بعد خروجها من احلافلة 
املدر�سية التي كانت تقلها.

كانت  املحلية  ال�سرطة  اأن  اإىل  ي�سار 
جمموعة  عن  �سابق  وقــت  يف  ك�سفت  قد 
اختطف  الــتــي  لــلــ�ــســيــارة  ــور  ــس ــ� ال مـــن 
"رودريجيز" الطفلة بداخلها، كما ك�سفت 
على  �ساعات  م�سي  وبعد  موا�سفاته،  عن 
اللحاق  وقررا  الزوجان  اإليه  انتبه  ذلك 
كي  ال�سرطة  اأبلغا  كما  ب�سيارتهما  بــه 
اأن  قبل  الطفلة  الإنقاذ  �سريًعا  تتدخل 

يفقدا اأثره.
من  املطاف  نهاية  يف  ال�سرطة  ومتكنت 
التي  الطفلة،  واإنقاذ  عليه  القب�ص  اإلقاء 
تبني اأنها كانت يف حالة جيدة ومل ت�سب 

باأذى.
الفيديو  مقطع  "دي�سلي"  ونــ�ــســرت 
اخلا�ص باملطاردة على االإنرتنت يف اأعقاب 
ذلك، وعلقت عليه قائلة اإنه لدى انتباهها 
هي وزوجها اإىل اأن الطفلة التي كانت يف 
من  "رودريجيز"  ل�سيارة  اخللفي  املقعد 
اللحاق  قــررا  خطر،  يف  تكون  اأن  املمكن 
بهذه ال�سيارة قلًقا عليها، على الرغم من 
مما  البداية  يف  متاأكدين  يكونا  مل  اأنهما 
ال�سيارة  نف�ص  ال�سيارة هي  كانت هذه  اإذا 

التي ك�سفت ال�سرطة عن موا�سفاتها.

ديك  ب�سبب  هندي  رجل  قتل 
اأن  بعد  ديــوك،  م�سارعة  خالل 
بقدم  مــربــوطــة  �سفرة  قطعت 

الديك بطنه.

ووقع القتال يف قرية بروجادا 
فارام يف غرب جودافاري بوالية 

ـــــدرا بــراديــ�ــص، رغـــم حظر  اأن
املحكمة العليا لهذه املمار�سة.

منظمي  اإن  ال�سرطة  وقالت 
�سفرة  ربطوا  الديكة  م�سارعة 

ــالل  ـــديـــك خ ــاق ال ــس ــ� حـــــادة ب
امل�سارعة غري ال�سرعية.

وورد اأن اال�سابة املميتة التي 

وقعت  املتوفى  الــرجــل  تلقاها 

املنظمني  ــد  اأح احتجز  عندما 
انتظار  يف  يــديــه،  بــني  ــديــك  ال

اإطالقه يف �ساحة القتال.

حــاول  ــــذار  اإن �سابق  وبـــدون 
الديك االإفالت من قب�سة حامله 

ال�سفرة  لتخرتق   ، منه  للهرب 

املــربــوطــة بــرجــل الــديــك بطن 

ـــذي كان  اأحـــد املــتــواجــديــن وال

الديك،  من  قريب  مبكان  يقف 

عميق  جرح  يف  ال�سفرة  لت�سبب 
يف بطنه ويتوفى يف احلال.

اأنكر متهم خليجي تهمة اإقدامه على قتل زوجته؛ 
وفقًا ملحاميه الذي قدم مرافعة اأمام حمكمة ا�ستئناف 

اجلنايات يف راأ�ص اخليمة.
بفح�ص  دفــاعــه  مــذكــرة  يف  املحامي  وطــالــب 

احلم�ص النووي للب�سمات املوجودة على رقبة 
و�سدر املجني عليها؛ للتاأكد من هوية مرتكب 

اجلرية.
بقتل  اخلليجي  الــرجــل  املحكمة  واتهمت 

بو�سادة  خنقًا  عربية؛  جن�سية  من  وهــي  زوجته 
املنزل،  مبلحق  املــوجــودة  الطعام  غرفة  اإىل  ونقلها 
واإخفاء  العدالة  لت�سليل  املكان  يف  النريان  واإ�سعال 
نتيجة  منه  الطالق  طلبت  بعدما  اجلــريــة،  معامل 

لوقوع خالفات بينهما.
جاء يف الئحة االتهام، اأن املتهم قتل عمدًا املجني 
عليها باأن كتم اأنفا�سها بو�سادة؛ قا�سدًا اإزهاق روحها، 
غرفة  يف  عمدًا  النار  اأ�سعل  كما  اإ�سابات،  بها  واأحدث 
القما�ص، ق�سد  الطعام من خالل حرق عدد من قطع 
ت�سليل العدالة واإخفاء اأدلة اجلرية، اإذ اأنكر املتهم 

يف جميع مراحل التحقيقات االتهامات امل�سندة اإليه.
املتهم  ب�سجن  ق�ست  قد  درجة  اأول  حمكمة  وكانت 
يوؤدي  باأن  واإلزامه  اإليه،  املن�سوبة  التهم  عن  باملوؤبد 
اإىل ورثة املجني عليها 200 األف درهم دية �سرعية.

لكن النيابة العامة طعنت يف احلكم، وطلبت بقبول 
مع  بــاالإعــدام  �سده  امل�ستاأنف  ومبعاقبة  اال�ستئناف 

اإلزامه بالدية املغلظة.
وقال حمامي الدفاع عن املتهم، رمزي العجوز خالل 
املوجهة  االتهامات  اإن  املحكمة،  هيئة  اأمام  مرافعته 
غري  وا�ستنتاجات  ظنية  قرائن  اإىل  ا�ستندت  ملوكله 
الدافع  انعدام  عن  ف�ساًل  قطعية؛  دالئل  على  مبنية 
�سهود  اأقوال  وتناق�ص  اجلرية،  الرتكاب  املتهم  لدى 

االإثبات.
اأوراق  يف  فــنــي  ــل  ــي دل وجــــود  ـــدم  ع اإىل  ــت  ــف ول

خلو  اإىل  اإ�سافة  ملوكله؛  اجلــريــة  ين�سب  الق�سية 
االأوراق من دليل اأو �ساهد على �سحة االتهام، ووجود 
ق�سور يف التحريات وات�سامها بعدم اجلدية، واعت�سام 

املتهم باالإنكار يف التحقيقات.
موكله  اإىل  االتــهــامــات  توجيه  مت  ــه  اأن ــاف،  ــس واأ�
ا�ستنادًا اإىل اأقوال ال�سهود يف الق�سية، وهم: �سقيقات 
قتل  املتهم  باأن  �سهدوا  الذين  ووالدتها،  عليها  املجني 
زوجية  خالفات  وجــود  نتيجة  عمدًا  عليها  املجني 
زواجهما  بداية  منذ  �سالمتها  على  وتعديه  بينهما، 

و�سواًل اإىل خنقها وقتلها.
يفيد  يقيني  دليل  من  خلت  االأوراق  اأن  واأو�ــســح، 
تواجد  اأنــه  �سوى  عليها،  املجني  بقتل  موكله  بقيام 
واالأدلـــة  القرائن  كــل  واأن  الــواقــعــة،  يــوم  املــنــزل  يف 
اأن املتهم  جاءت مبنية على ا�ستنتاجات ظنية، ملجرد 
بوجود  القول  واأن  الواقعة،  يــوم  منزله  داخــل  كــان 
دليل  عليها،  واملجني  املتهم  بني  الزوجية  اخلالفات 
على توافر نية القتل هو قول بعيد ي�سوبه الف�ساد يف 

اال�ستدالل.
واإن  عليها،  املجني  اأ�ــســرة  اأقـــوال  اأن  اإىل  واأ�ــســار 
جاءت مر�سلة وغري جازمة باأن املتهم اعتاد االعتداء 

فرتة  خــالل  وخنقها  عليها  املجني  على 
ــه يف  ــورط ــد ت ــوؤك ــا؛ فــهــي ال ت ــم ــه زواج
اأن  م�سيفًا  القتل؛  جــريــة  ارتــكــابــه 

باأن  يتعلق  فيما  متناق�سة،  جاءت  ال�سهود  اأقوال 
وال  اإليها  ويــتــودد  زوجته  يع�سق  كــان  املتهم 
ما  بخالف  اأبــدًا،  عنها  اال�ستغناء  ي�ستطيع 
بقتلها  قام  املتهم  اأن  التحقيقات  يف  قــرروا 

واأزهق روحها وفارقها لالأبد.
ولفت اإىل اأن االأدلة الفنية جاءت قا�سرة ومل 
جرية  بارتكاب  املتهم  قيام  عن  وا�سح  ب�سكل  تف�سح 
للمجني  الت�سريحية  ال�سفة  تقرير  ك�سف  اإذ  القتل، 
 27% كانت  باالأك�سجني  الدم  ت�سبع  ن�سبة  اأن  عليها، 
ا�ستعال  قبل  توفيت  اأنها  على  يدل  مما  الوفاة؛  عند 
الدموية  ــدورة  ال يف  هبوط  الوفاة  �سبب  واأن  النار، 
اإ�سافة  احلــاد؛  لالختناق  تعر�سها  نتيجة  والتنف�ص 
مكان  من  خمتلفة  مبواقع  دماء  اآثار  على  العثور  اإىل 
املطبخ يعود  الواقعة، ووجود ثالث حرائق يف غرفة 
�سببها مل�سدر حراري �سريع اال�ستعال كعود ثقاب، وال 
يكن و�سول امل�سدر اإىل من يتواجد يف غرفة الطعام 

وقبل احلريق بفرتة زمنية منا�سبة.
و�سرح اأن وقائع االتهام ال ت�سري بحال من االأحوال 
باإ�سبع االتهام اإىل موكله، اإذ اأن موكله اأفاد يف مراحل 
احلريق  جــراء  توفيت  عليها  املجني  اأن  التحقيقات 
الذي اندلع يف غرفة الطعام يف املحلف املوجود خارج 
املنزل، واأن االأوراق خلت من اأي دليل على وجود �سبهة 

جنائية يف الوفاة.
اأن  يجب  اجلنائية،  املــواد  يف  االأحكام  اأن  واأو�سح 
واالحتمال،  الظن  على  ال  واليقني  اجلزم  على  تبنى 
ن�سب  مما  موكله  بــرباءة  الق�ساء  املحكمة  من  وطلب 
ــددت  اإلــيــه مــن اتــهــام ورفــ�ــص الــدعــوى املــدنــيــة، وح
للنطق  اجلــاري  يناير  الــثــاين/  كانون   28 املحكمة 

باحلكم يف الق�سية.
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مببلغ و�سل اإىل مليون جنيه ا�سرتليني 
مت بيع عملة ذهبية نادرة منقو�ص عليها 

�سورة ملك بريطانيا اإدوارد الثامن، و 
الذي تنازل عن العر�ص للزواج من املطلقة 

االأمريكية والي�ص �سيمب�سون يف عام 
.1937

ووفًقا ل�سبكة �سي ان ان االأمريكية، تعد 
هذه العملة واحدة من �سمن 6 قطع نقدية 
فقط كجزء من مناذج جتريبية بعد �سعود 

امللك الربيطاين اإىل العر�ص يف عام 1936.
ومل يتم تداول تلك العملة النادرة 

من قبل �سركة رويال مينت اأبًدا الن امللك 
اإدوارد تنازل عن من�سبه كملك بعد اأقل من 

عام من توليه زمام العر�ص يف بريطانيا.
واأو�سحت ال�سبكة االأمريكية ان تلك 

ا الأنها تتعار�ص مع  العملة فريدة اي�سً
التقاليد، ففي العملة اجلديدة، عادة ما 

يواجه راأ�ص امللك االجتاه املعاك�ص ل�سلفه، 
ومع ذلك ف�سل امللك اإدوارد الثامن �سورة 

اجلانب االأي�سر لوجهه.
وكان ح�سل على العملة النادرة جامع 

عمل خا�ص مل يك�سف عن ا�سمه، حيث 
وقعت عملة اخرى يف يد اأحد القطاعات 

اخلا�سة وبقيت العملة مو�سوعة يف 
املتحف.

بيع عملة نادرة مللك 
بريطاين بـ مليون 
جنيه اإ�ضرتليني 

ل�ضبب غريب

�ضجاعة زوجني تنقذ طفلة عمرها
 11 عاًما من االختطاف 

ديك يقتل متفرجا 
يف م�ضارعــة .. 

تطوير اأنف كهربائي
 ملراقبة ال�ضحة والبيئة

�ضور موؤملة حليوان كواال يبكي
 على رفيقه امليت اأمام عينيه

قتل زوجته خنقًا بو�ضادة 
�شدقواأ�ضعل النريان لتغطية اجلرمية

اأولت�شدق



خدمة  اإطـــالق  عملية  اأن  �سعرت  اإذا 
 Google Stadia ال�سحابية  االألــعــاب 
فال  االألـــعـــاب،  قلة  ب�سبب  فــاتــرة  كــانــت 
غوغل  خطة  اأن  يبدو  الأنــه  للقلق  داعــي 
اإىل  ي�سل  ما  اإ�سافة  ت�سمل   2020 للعام 

ينح  مما  املن�سة،  اإىل  جديدة  لعبة   120
الالعبني املزيد من اخليارات لالإختيار من 
بينها عندما يتعلق االأمر باالألعاب املتاحة 

للعب عرب ال�سحابة.
اأن  اإىل  ــــارة  االإ�ــــس جتــــدر  ــــك،  ذل ومــــع 

اأنها  من  الرغم  على   ،Google Stadia
ال  فهي  لالألعاب،  �سحابية  بخدمة  تو�سف 
لبث  املخ�س�سة   Netflix خدمة  ت�سبه 
التلفزيونية  االأفالم وامل�سل�سالت والربامج 
اإىل  للو�سول  ثابتة  ر�سوًما  تدفع  بحيث 
ذلك،  من  بــداًل  بالكامل،  باملكتبة  حمتوى 
 Google امل�ستخدمون يف حالة  �سي�سظر 
�سهرية  اإ�سرتاك  ر�سوم  دفع  اإىل   Stadia
نعتقد  ولكننا  حدة،  على  لعبة  كل  و�سراء 
اأنه ال يزال من اجليد اأن ن�سمع باأن �سركة 
جديدة  لعبة   120 جللب  تخطط  غوغل 
اإىل املن�سة هذا العام الأنه من �ساأن ذلك اأن 

يوفر املزيد من اخليارات للم�ستخدمني.
باالإ�سافة اإىل اإطالق األعاب جديدة، من 
جمموعة  غوغل  جتلب  اأن  ا  اأي�سً املتوقع 
 Google اإىل  اجلـــديـــدة  املـــيـــزات  ــن  م
يف  امل�ستخدمون  بها  طالب  والتي   Stadia
اللعب  دعم  ذلك  يت�سمن  املا�سية،  الفرتة 
وحدة  باإ�ستخدام  الويب  عرب  الال�سلكي 
التحكم Stadia Controller، واإ�سافة 

الرقمي  للم�ساعد  الدعم 
اللعب  ا  واأي�سً  ،Google Assistant
ال�سخ�سية،  احلوا�سيب  على   4K بدقة 
من  �سابًقا  متوفرة  كانت  التي  امليزة  وهي 
 Chromecast Ultra جــهــاز  ــالل  خ

فقط.
دعم  ذكر  يرد  مل  اأنــه  االأمــر  يف  الغريب 
املحمولة  االأجهزة  على  االألعاب  ت�سغيل 

االأخرى، حالًيا، ال يكن ت�سغيل 
على  �ــســوى   Google Stadia خــدمــة 
Google Pixel، ولكن التقارير  هواتف 
تعتزم  غوغل  �سركة  اأن  اأو�سحت  االأخرية 
اخلا�سة  ال�سحابية  االألعاب  خدمة  جلب 
غري  االأندرويد  اأجهزة  من  املزيد  اإىل  بها 

التابعة لها.
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 2020 العام  يف   GooGLe StADIA

كان لدى WhatsApp منوذج عمل 
خمتلط قلياًل يف البداية، حيث فر�ست 
اإ�سرتاك  ر�سوم  البداية  يف  ال�سركة 
�سنوية على امل�ستخدمني، ولكنها قامت 
ومنذ  الر�سوم،  هذه  باإزالة  ذلك  بعد 
جمانًيا  التطبيق  اأ�سبح  احلــني،  ذلــك 
عليه  اإ�ستحوذت  عندما  لالإ�ستخدام، 
اأن  يف  �سك  هناك  يكن  مل  الفي�سبوك، 
التطبيق،  الإ�ستثمار  تخطط  ال�سركة 

ولكن كيف �ستقوم بذلك بال�سبط؟
املا�سي  العام   WhatsApp اأكدت 
يف  االإعـــالنـــات  بــعــر�ــص  �ستقوم  ــا  ــه اأن
هو  كما  متاًما   ،“  Status  ” الق�س�ص 
احلال يف اإن�ستاغرام، ولكن وفقا لتقرير 
وول  �سحيفة  من  موؤخًرا  �سدر  جديد 
اأن  فيبدو  االأمريكية،  جورنال  �سرتيت 
اخلطط،  هــذه  عن  تخلت  الفي�سبوك 
الفي�سبوك  حما�سة  اأن  التقرير  يذكر 
الإ�ستثمار WhatsApp هي ما دفعت 
من  االإ�ستقالة  اإىل  التطبيق  موؤ�س�سي 

ال�سركة.
اأن  اإىل  لي�سري  الــتــقــريــر  ي�ستمر 
للنظر  ا  اأي�سً فريق  اأن�ساأت  الفي�سبوك 
التطبيق،  مــن  املـــال  لتوليد  ــرق  ط يف 
حيث  االآن،  الفريق  هذا  حل  مت  ولكن 
قامت ال�سركة بحذف العمل الذي قام 
امل�سدرية  ال�سفرة  من  الفريق  هذا  به 

.WhatsApp لتطبيق
لن  ــبــوك  ــفــيــ�ــس ال اأن  يــعــنــي  ــــذا  ه
تطبيق  يف  ــات  ــالن االإع بعر�ص  تــقــوم 
WhatsApp، على االأقل يف الوقت 
ــن مـــع وجــــود قــاعــدة  ــك الـــراهـــن، ول
�سيكون  ــذه،  ــه ك ن�سطة  م�ستخدمني 
اأن  نعتقد  اأن  لنا  بالن�سبة  الغباء  من 
يف  ذلك  يف  النظر  تعيد  لن  الفي�سبوك 
امل�ستقبل، ومع ذلك، ال يزال يتعني علينا 
روؤية متى اأو كيف تخطط للتعامل مع 
الراهن،  الوقت  يف  ولكن  امل�ساألة،  هذه 
 WhatsApp تطبيق  اأن  ــدو  ــب ي

�سيكون خالًيا من االإعالنات.

الفي�ضبوك يتخلى عن خططه لعر�س 
WhatsApp االإعالنات يف تطبيق

�سام�سونغ  �سركة  تــقــوم  اأن  املــقــرر  مــن 
�سل�سلة هواتف  ر�سمًيا عن  ال�ستار  باإزاحة 
Series Galaxy S20 يف الـ 11 من �سهر 
فران�سي�سكو  �سان  مبدينة  املقبل  فيفري 
االأمريكية، وحتى ذلك احلني، قد مت اليوم 
ر�سد الهاتف 5G Galaxy S20 والذي 
يحمل االإ�سم الرمزي SM-G981U يف 
 Geekbench االأداء  اإختبارات  من�سة 
بع�ص  مــن  الــتــاأكــد  فر�سة  لنا  ـــاح  اأت ممــا 

موا�سفاته التقنية الرئي�سية.
اإختبارات  من�سة  يف  املُدرجة  املعلومات 
اأن  لنا  تك�سف   Geekbench االأداء 
�سي�سم   5G  Galaxy S20 الــهــاتــف 
 Snapdragon النوى  الثماين  املعالج 
865، و�سي�سم كذلك 12GB من الذاكرة 
مع  م�سبًقا  �سياأتي  اأنــه  كما  الع�سوائية، 
من  ـــــدث  االأح  10  Android ــام  ــظ ن

�سركة غوغل.
وبالعودة اإىل الت�سريبات ال�سابقة، فقد 
 Galaxy S20+ الهاتف  اأن  لنا  ك�سفت 
 Dynamic AMoLeD سي�سم �سا�سة�
بحجم 6.7 اإن�ص، واأربع كامريات يف اخللف 
االأ�سا�سية  للكامريا  ميغابك�سل   64 بدقة 

12 ميغابك�سل للكامريتني الثانية  وبدقة 
والثالثة، يف حني �ستكون الكامريا الرابعة 
 time of كامريا  عن  عبارة  واالأخــرية 
االأمامية،  للكامريا  وبالن�سبة   .Flight

فهي �ستمتاز بدقة 10 ميغابك�سل.
 Galaxy S20 الهاتف  بخ�سو�ص  اأما 
التي  الكامريات  نف�ص  �سي�سم  فهو  العادي، 
 Galaxy S20+ الهاتف  بها  �سياأتي 
 time باإ�ستثناء اأنه �سيفتقر اإىل كامريا

of Flight، ولكنه �سي�سم �سا�سة بحجم 
 .4000mAh 6.2 اإن�ص، وبطارية ب�سعة
 Galaxy S20 للهاتف  بالن�سبة  اأمـــا 
�سي�سم  اأخــرى،  ناحية  من  فهو   ،Ultra
ميغابك�سل،   108 بدقة  اأ�سا�سية  كامريا 
وكامريا ُمقربة بدقة 48 ميغابك�سل توفر 
ف�سال   ،10× اإىل  ي�سل  ب�سريًبا  تقريًبا 
 12 بدقة  ــزاويــة  ال وا�سعة  كــامــريا  عــن 
 time ميغابك�سل، وكامريا اأخرى من نوع

.of Flight
 Galaxy S20 5G من الهاتف  ن�سخة 
من   16GB اأو   12GB �ست�سم   Ultra
ذاكــرة  عــن  ف�سال  الع�سوائية،  الــذاكــرة 
 256GB اأو   128GB بحجم  داخلية 
طريق  عــن  للتو�سع  قابلة   512GB اأو 
ملا   MicroSD اخلــارجــيــة  الـــذاكـــرة 
النظر  وب�سرف  تريابايت،   1 اإىل  ي�سل 
كذلك  �سي�سم  الهاتف  فهذا  الذاكرة،  عن 
تدعم   5000mAh ب�سعة  بــطــاريــة 
ي�سمح  مما   45W بقوة  ال�سريع  ال�سحن 
بالكامل يف  الهاتف  باإعادة �سحن بطارية 

غ�سون 74 دقيقة. 

ت�ستمر �سركة ياهو يف تقدمي خدماتها 
هذه  اأن  من  الرغم  على  للم�ستخدمني، 
املطلوب،  للم�ستوى  ترتقي  ال  اخلدمات 
لها،  امل�ستخدمني  اجنذاب  بعدم  حماذاة 
ال�سركة ُتطلق جديدها  ومع ذلك، تظل 
املّرة  وهــذه  والتطبيقات،  اخلدمات  من 
جديدة  بحث  خدمة  عن  ياهو  اأعلنت 
اأن  على   one Search ا�ــســم  حتمل 
لــلــويــب وكذلك  تــكــون داعــمــة حــالــًيــا 

اأجهزة اأندرويد.
اخلدمة  ــذه  ه �ستعتمد  ناحيته،  مــن 
ــص  ــا� ــث بــيــيــنــغ اخل ــح ــى حمــــرك ب ــل ع
للتطبيق  حتميلك  وعند  مبايكرو�سوفت، 
الويب،  عرب  اخلدمة  اإىل  االنتقال  اأو 
�ــســُتــالحــظ وجــــود �ــســريــط الــبــحــث يف 
ياهو  اأ�سارت  ذاته،  ال�سياق  ويف  االأعلى، 
ال  فهي  جـــًدا،  اآمــنــة  ــذه  ه خدمته  بـــاأن 
وال  ــاط  ــب االرت تعريف  ملفات  ت�سمل 
�سجل  حتى  يوجد  وال  لالإعالنات  تتبع 
بحث حمفوظ، بل اإنها ُت�سّفر م�سطلحات 

تركت  اإذا  وهــذا  بــك،  اخلا�سة  البحث 
املتقدم” ممّكًنا. اخل�سو�سية  “و�سع 

حمرك  على  تعتمد  اخلدمة  اأن  ومبــا 
هي  النتائج  تــكــون  اأن  فيجب  بيينغ، 
نف�سها، ومع ذلك، لن حت�سل على التكامل 

موقع  على  تريدها  التي  اخلــدمــات  اأو 
بيينغ، جدير بالذكر اأنه يكنك جتربة 
الر�سمي  موقعها  بــزيــارة  اخلدمة  هــذه 
اأو حتميل تطبيقها اخلا�ص  الويب،  على 

على اأندرويد فقط.

�ضام�ضونغ تزيح ال�ضتار ر�ضمًيا عن �ضل�ضلة هواتف
GALAxy S20 SeRIeS 

جديدة بحث  خدمة    oNe SeARCH
 من ياهو ت�ضتند اإىل بيينغ

عن  ال�سينية  �ساومي  �سركة  اأعنلت 
 Poco التجارية  خطتها جلعل عالمتها 
 2018 يف  هواتفها  اأوىل  اأطلقت  والتي 
بذاتها،  قائمة  ك�سركة   Poco F1
حيث جاء هذا االإعالن على ل�سان مدير 
 ” قائاًل   Jai Mani التنفيذي  �ساومي 
 Poco لتدير  حان  قد  الوقت  اأن  ن�سعر 

اأعمالها لوحدها”.
وكانت �سركة �ساومي قد اأطلقت هاتف 
يف  القوي  �سالحها  ليكون   Poco F1
ــه به  ــاب �ــســوف الــهــواتــف الــعــاملــي، وجت
املناف�سني  وباقي  خا�ص  ب�سكل  �سام�سونغ 
قوية  مبوا�سفات  يتمتع  بكونه  لي�ص 
مازالت تناف�ص ليومنا هذا؛ بل الأنه طرح 
وتذكر  تكاد  ال  ربــح  بن�سبة  ال�سوق  يف 

و�سعر نهائي للم�ستهلك 300 دوالر.
وهي  �ساومي  من  اخلطوة  هذه  وتاأتي 
عامليًا  الــرابــعــة  املــرتــبــة  حــالــيــًا  حتتل 
حيث  الــذكــيــة؛  الــهــواتــف  م�سنعي  بــني 
الهند  يف  خا�سة  مكانة  تكت�سب  اأنــهــا 
الدرجة  مــن  هــواتــف  فيها  تــوفــر  الــتــي 
فيها  وتكت�سح  واملتو�سطة،  املنخف�سة 
بالتما�سي  راقية  تعد  مبوا�سفات  ال�سوق 

مع ال�سعر املعقول جدًا.

العالمتني  اأي�سًا  ال�سركة  متلك  فيما 
التجارتني Mi و Redmi اللتان مازالتا 
منتجاتهما  وتتنوع  ال�سركة،  كنف  حتت 
حا�سوب  واأجـــهـــزة  ذكــيــة  ــف  ــوات ه ــن  م
واأجهزة تلفاز والكثري من االك�س�سوارات 
املنت�سرة التي متتلك �سعبية وا�سعة يف يف 

ال�سوق العاملي.
القادمة   Poco �سركة  يخ�ص  مبا  اأما 
االإنتاج  خطوط  �ستتو�سع  تاأكيد  فبكل 
حلد  لكن  ب�سعارها،  املو�سومة  واملنتجات 
وا�سحة  معلومات  اأي  هنالك  لي�ص  االآن 
عن ماهيتها، لكن رمبا يكون اأولها الن�سخة 
.Poco F2 الثانية من الهاتف املناف�ص

�ضاومي تقرر ف�ضل عالمتها التجارية 
م�ضتقلة ك�ضركة   PoCo



الثقافة  دار  �صرح  على  اأقيمت  التي  الــنــدوة 
خاللها  خ�ص�ص  خــلــيــفــة،  اآل  الــعــيــد  حمــمــد 
ـــة باتنة  ـــزاح مــن اذاع ـــارون زح االعــالمــي ه
يف  االإعــالم  ودور  الهوية  مو�صوع  عن  احلديث 
اأن  حدثيه  جممل  يف  وقــال  عليها،  املحافظة 
تفتقد  هوية  اأزمــة  من  تعاين  التي  املجتمعات 
من  الكثري  اإىل  وبالنظر  املناعة،  جهاز  اإىل 
املتغريات باعتبار اأن الرتاث �صفوي ومادي، فهو 
ح�صبه يعد من كربيات الروافد قيمة، والهوية 
والتقاليد  بالعادات  ارتبطت  كلما  املجتمع  يف 
مفاده  �صوؤال  طارحا  ال�صخ�صية،  معامل  تعززت 
كيف تت�صح منطية االإن�صان اجلزائري؟، منوها 
يف ذات ال�صياق اأن ال�صخ�صية تبنى يف �صريورة 
لي�صت  وهي  التفكري  ومنط  وال�صلوكات  التاريخ 
م�صروع  تعد  اأي�صا  اأنها  كما  التغيري  عن  مبناأى 
م�صتمر  لكل جيل وكل فرتة من فرتات التاريخ.

واأكد ذات املتحدث اأن االعالم ي�صنع الراأي وال 
احلوار  من  جوا  يعطي  ما  بقدر  الهوية  ي�صنع 
برامج  خالل  من  عليها  املحافظة  على  والعمل 
وتعمل  املحلية  اخل�صو�صية  تراعي  اذاعــيــة 
ال�صياق  ذات  يف  منوها  اجلــواريــة،  بالطريقة 
والتعدد  التنوع  من  �صا�صعة  م�صاحة  الهوية  اأن 
اطار  و�صع  االأحوال  من  حال  باأي  ن�صتطيع  وال 
واالأفـــراد  املجتمعات  على  ووجــب  لها،  حمــدد 

احلفاظ عليها وجعلها م�صتمرة عرب االأجيال.

نيوز  االأورا�ـــــص  �صحفية  تــنــاولــت  جهتها  مــن 
باللغة  والــتــحــريــر  الــكــتــابــة  حـــول  مــداخــلــة 
قدمت  اأين  املكتوبة  ال�صحافة  يف  االأمازيغية 
جتربة اجلريدة الرائدة يف التعريف بالهوية 
والثقافة االأمازيغية، وتناولت عديد اجلوانب 
التي اعتمدتها اجلريدة من اأجل ابراز خمتلف 
اجلوانب التي قدمتها فيما يتعلق بالكتابة، اأين 
على  اعتمدت  اجلريدة  اأن  املتحدثة  اأ�ــصــارت 
العناوين  بع�ص  يف  االمازيغية  اللغة  مفردات 
تخ�صي�ص  جانب  اإىل  االأخبار،  عرب  املتداولة 
�صفحة كاملة اأ�صبوعية عن الهوية االأمازيغية 
طياتها  داخل  حملت  متعددة  اأركــان  يف  متثلت 
واالأ�صاطري  والتقاليد  الــعــادات  عن  احلديث 
الرمزية  الــداللــة  وكــذا  االورا�ــصــي  والعمران 
لبع�ص الرموز االأمازيغية، ونوهت يف ذات ال�صدد 
اأن اللغة التي اعتمدت داخل ال�صفحة امتزحت 
باحلرف العربي والالتيني  باللغة االأمازيغية، 
اأكرب  اإىل  للو�صول  بالتيفيناغ  الكتابة  واأي�صا 
اأي�صا تخ�صي�ص  القراء، كما مت  عدد ممكن من 
الناطقية  الكتاب  ال�صدارات  كبرية  م�صاحات 
مل  كما  االأمازيغي،  وامل�صرح  االمازيغية  باللغة 
ال�صينما  عــامل  يف  اجلديد  تقدمي  يف  تتوانى 
ودالتها  و�صيميولوجيتها  االأمازيغية  واالأفالم 

داخل ن�صق ال�صناعة االأمازيغية.
ت�صويق  اأن  نيوز  ــــص  االأورا� �صحفية  وذكـــرت 
التي  االأدبية  الكتابات  خالل  من  يكون  الهوية 
يتم خاللها احلديث عن كل ما له �صلة باملجتمع 
االمازيغي من عادات وتقاليد و�صلوكيات، وكذا 

الت�صكيلي  الفن  كما  وال�صينما  االأفالم  م�صاهمة 
الذي  لالخر،  ثقافتنا  تعريف  يف  واملو�صيقى 
ح�صب راأيها اأكرث �صغفا ملعرفة معاملنا واكت�صاف 
ما  عرب  الثقايف  بــالــرثاء  تزخر  التي  حياتنا 
باالنتماء  اح�صا�صنا  من  انطالقا  لهم  نقدمه 

للهوية.
بالقناة  �صريف  هندة  االعالمية  وقدمت  هــذا 
ال�صمعي  جتربة  العمومي  للتلفزيون  الرابعة 
وكيف  االأمازيغية،  اللغة  وتوظيف  الب�صري 
الأجل  لل�صحفيني  التكوينية  الــدورات  ت�صاهم 
توحيد اللغة امل�صتخدمة يف التلفزيون انطالقا 
االأمازيغية  اللغة  ــل  داخ اللهجات  تعدد  مــن 
موحد  معجم  وتقدمي  للمتلقي  ر�صائل  واي�صال 
الفيلم  بعر�ص  قامت  كما  االمازيغية،  للغة 
الذي  االأورا�ـــص  ثغرمان  االأمازيغي  الوثائقي 
احلا�صرين  طرف  من  وثريا  وا�صعا  نقا�صا  �صهد 
اأين قدم املخرج خالد  واملخرجني ال�صينمائني، 
على  والتو�صيحات  ال�صروحات  عديد  خمي�ص 
اأفالم تهتم باالأمازيغية كثقافة  اأهمية تقدمي 
كما  كله،  العامل  اإىل  لت�صل  فقط  كلغة  ولي�صت 
�صلط  والــذي  عر�صه  مت  الذي  الفيلم  على  نوه 
ال�صوء على �صينما الواقع والرتاث املادي الذي 

ال يزال يعاين من التهمي�ص.
كما  املناق�صة  مو�صوع  احلا�صرون  وثمن  هــذا 
قدموا عديد االأفكار واالأراء التي تخدم اللغة 
موازية  ن�صاطات  بتقدمي  مطالبني  االأمازيغية، 
تهتم باالأمازيغية �صمن اأجندة جمعة ال�صينما 

واالإعالم.

قدمت جمعية ال�ضينما واالإعالم بوالية باتنة بالتن�ضيق مع جمعية ثللي منعذار مداخالت متنوعة حول " 
اإ�ضتخدامات وتوظيف اللغة االأمازيغية يف االإعالم باجلزائر" على غرار ال�ضحافة املكتوبة واالذاعة املحلية 

اإىل جانب التلفزيون وال�ضينما واالأفالم، اأين مت تقدمي معلومات اأكادميية وميدانية حول توظيف اللغة 
االمازيغية وذلك بح�ضور كوكبة من املثقفني وال�ضحفيني واملهتمني بالهوية والرتاث.

باتنة

الوطني  املهرجان  فعاليات  عن  ال�صتار  اأ�صدل 
لوالية  اإي�صطو  بجامعة  اجلامعي  للفيلم 
النادي  اإي�صطو  اأرت  نادي  تنظيم  من  وهران 
و�صهدت  اجلــامــعــة،  مــع  بالتن�صيق  الــفــنــي 
التظاهرة تتويج �صت اأعمال �صمن 10 اأفالم 
اأح�صن  جائزة  منها  املناف�صة  داخل  م�صاركة 
جائزة  اإخراج  اأح�صن  وجائزة  متكامل  فيلم 
اأح�صن �صيناريو جائزة جلنة التحكيم جائزة 
تنويه اأوىل جائزة تنويه ثانية حيث اإفتك 
اأمداح  اكلي  للمخرج    Bad Shoes فيلم 

جائزة اأح�صن اإخراج يف املهرجان. 
و�ــصــرح املــخــرج اأكــلــي اأمـــداح خــالل حديثه 
ا�صافة  التتويج  اأن  نيوز  ـــص  االأورا� ليومية 
الرائع  التنظيم  اأن  منوها  باتنة،  لوالية 
جمع  ــام  اأي  3 طيلة  املهرجان  �صايرة  الــذي 
الوطن  قــطــر  خمتلف  مــن  �صبانية  طــقــات 
باإزالة  ي�صعون  مبدعني  �صباب  باعتبارهم 
احلبيبة،  باجلزائر  ال�صابع  الفن  عن  الغبار 
الثقايف  بالتبادل  االإلتقاء  هذا  متازج  حيث 
االإبداعي ال�صينمائي الفني بني اأبناء الوطن 
روح  بكل  �صريفة  مناف�صة  ظل  حتت  الواحد 
اأن حمافظ املهرجان  فنية ح�صارية، م�صيفا 

التنظيم  على  وامل�صوؤولني  الــنــادي  وطــاقــم 
اأبطال  اأمــثــال  فنية  قــامــات  بتكرمي  قــامــوا 
والفنان  م�صطفى  الفنان  حدود  بال  �صل�صلة 
تكرمي  مت  وكــذالــك  حميد  والفنان  حــزمي 
الفنانة ف�صيلة ح�صماوي والنجمة ال�صاعدة 
والد  م�صل�صل  اأبــطــال  اإحـــدى  عميار  ــرمي  م
وهران  بوالية  اإعجابه  ــدى  اأب كما  حلــالل، 
تر�صخ  اأثرية  معامل  من  حتمله  مما  الباهية 
املنطقة  هــذه  على  ــارة  امل احل�صارات  تاريخ 
واأ�صواقها  ال�صعبية  اأحيائها  على  واإحتوائها 
املواطن  ب�صحر  التي تبعث  الرائعة  ال�صعبية 

الوهراين.
ويطرح الفيلم ظاهرة التحر�ص اجلن�صي التي 
تعاين منها كل املجتمعات الغربية والعربية 
حيث  نوعها  من  فريدة  بطريقة  باالأخ�ص 
حلالها  لتتحدث  لالأحذية  املجال  تــرك  مت 
اأنثى،  عنفوان  اإ�صقاط  اأجــل  من  وتت�صارع 
اأحذية خبيثة تكيد املكائد يف و�صوح النهار 
 Bad Shoes بطريقة فنية جد رائعة، و
وا�صتقرارها  املــراأة  كينونة  عن  يدافع  فيلم 
وقوة �صخ�صيتها و�صط جمتمعات بنت ثقافتها 

على اجلن�ص وال �صيء اإال اجلن�ص.

12 للمهرجان العربي للم�صرح،  اختتمت الدورة 
باملركز الثقايف امللكي باململكة االأردنية الها�صمية، 
اأول اأم�ص والذي عرف تتويج اجلزائر يف العديد 
من اجلوائز امل�صرحية، ليوؤكد امل�صرح اجلزائري 

علو كعبه وا�صتمراره يف العطاء والتطور.
الجلريي"  فيفا  ثري  تو  "وان  هتافات  وحتت  اإذ 
ت�صّلمت فرقة امل�صرح الوطني اجلزائري، جائزة 
ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد القا�صمي الأف�صل 
 GPS عمل م�صرحي لعام 2019، عن م�صرحية

للمخرج حممد �صر�صال.
امل�صرحية القت اإ�صادة كبرية من طرف املخت�صني 
جديد  حداثي  طــرح  باعتبارها  وامل�صاهدين، 
ملفهوم امل�صرح، وهذا ما عرب عنه الناقد واملخرج 
يف  حبيب،  ح�صني  حممد  الــعــراقــي  امل�صرحي 
تعدد  على  تاأكيد  العمل  اعترب  الذي  له،  من�صور 
عر�ص  فن  م�صيفا:" هذا  واأ�صكاله،  امل�صرح  اأنواع 
معدومة،  اأو  هام�صية  فيه  الدراما  تكون  واأداء 
اجل�صدية  االأداء  فــنــون  جــمــيــع  فــيــه  لــتــجــد 
وتقنيات  والكروباتيكواجلمنا�صتك  والبهلوانية 

الده�صة  فيها  تقع  منظرية  وحتوالت  ديكورية 
التي  امل�صقة  توؤكد  عرو�ص  هكذا  مقدمتها.  يف 
مر عليها املمثلون ما يجعل املتلقي يوؤ�صر بالعمل 
ــرية بــني اأن نــكــون مع  ويــقــدره بــل وتــعــرتيــه ح
العر�ص اأم عليه، مقارنة بعرو�ص اأخرى مناف�صة 
ثقافتنا  بحكم  الــيــهــا  ننتمي  ــزة  ــائ اجل يف  لــه 

ومرجعياتنا التي نعرف".
الكاتبة  تتويج  املهرجان  عرف  ال�صياق  ذات  ويف 
تاأليف  م�صابقة  يف  حــنــان،  مهدي  اجلــزائــريــة 
الن�ص امل�صرحي املوجه لالأطفال، عن ن�صها "رجل 

الثلج االأحمر".
م�صاركة  عرف  املهرجان  اأن  اإىل  االإ�صارة  وجتدر 
15 عر�ص م�صرحي، و12 جل�صة علمية وت�صعة 
24 موؤمتر  اإ�صافة اإىل  ندوات نقدية وتطبيقية 
عمل  وور�ــصــة  علمية،  م�صائالت  واأربـــع  �صحفي 
�صيوفا  حلوا  فنانا   50 مب�صاركة  اأيام،  �صتة  ملدة 
فعاليات  بت�صليم  املهرجان  ليختتم  االأردن،  على 
اململكة  ـــارة  اجل اإىل   "13" الــــدورة  احت�صان 

املغربية.

واالجتماعية  االإن�صانية  العلوم  كلية  نظمت 
ملتقى   02 �صطيف  دباغني  ملني  حممد  بجامعة 
االأ�صرة  يف  االجتماعية  التن�صئة  حول  وطني 
وحتديات  االأ�صالة  مقت�صيات  بني  اجلزائرية 
العوملة الثقافية، وهذا برعاية كل من الوكالة 
االجتماعية  العلوم  يف  للبحث  املو�صوعاتية 
املعا�صر،  اجلزائري  املجتمع  وخمرب  واالإن�صانية 
اأن  اإال   2017 �صنة  مقررا  كان  امللتقى  اأن  علما 
حالت  واالإدارية  التنظيمية  االإجراءات  بع�ص 

دون عقده يف املوعد املحدد.
على  ترحما  �صمت  بدقيقة  امللتقى  وافــتــتــح 
مرمي  واالت�صال  االإعــالم  بق�صم  االأ�صتاذة  روح 
منذ  املنية  وفاتهما  واللذان  وزوجها  بودوخة 
اأيام، وعرف اليوم االأول من هذا امللتقى تقدمي 
عدد من املحا�صرات التي قدمها اأ�صتاذة وباحثني 
يف املجال من خمتلف جامعات الوطن والتي �صبت 
يف جمملها على التحوالت ال�صريعة التي يعي�صها 
اأ�صبابها  عــن  البحث  مــع  ــري،  ــزائ اجل املجتمع 

ودواعيها والبحث عن العالج املنا�صب لها.
واأثار امل�صاركون نقطة مهمة عن تنامي م�صكالت 
العنف،  الــبــطــالــة،   ، �صرعية  الــغــري  الــهــجــرة 
البحث  املخدرات واالنتحار، من خالل  االإجرام 
خالل  لالنتباه  الــالفــت  انت�صارها  اأ�صباب  عــن 
�صرورة  ي�صتدعى  مــا  وهــو  االأخـــرية  ال�صنوات 
الت�صخي�ص والعالج الدقيق لهذه الظواهر التي 

باتت تهدد املجتمع اجلزائري ومتا�صكه.

مــن ق�صم علم  االأ�ــصــتــاذة )جنــــوى/ع(  ـــدت  واأك
التن�صئة  اأن   02 ق�صنطينة  بجامعة  االجتماع 
من  تعترب  الثقافية  والــعــوملــة  االجــتــمــاعــيــة 
يف  ال�صيما  املعا�صر  العامل  يف  الراهنة  املوا�صيع 
والقيمية  الثقافية  التحديات  عن  احلديث  ظل 
التي تعي�صها االأ�صرة اجلزائرية يف ظل التحوالت 
واأي�صا ال�صعوبات التي تعي�صها االأ�صرة يف تربية 

االأبناء وجعلهم مناذج ناجحة. 
حممد  جامعة  مــن  كــمــال  تليلي  ــتــاذ  االأ�ــص اأمـــا 
لوني�صي البليدة 02، فقد اأكد اأن مو�صوع امللتقى 
العوملة  اأن  مبا  الع�صر  مو�صوع  الأنه  ح�صا�ص  جد 
االأ�صرة  داخـــل  الــفــرد  منــط  تغيري  يف  ت�صببت 
الواحدة، ومن اأجل بناء جمتمع متكامل ملناف�صة 
االأ�صرة  رعاية  من  بد  فال  املتقدمة  املجتمعات 
وفهم طريقة عي�صها واخلروج باحللول املنا�صبة 

يف هذا ال�صاأن.
وطني  ملتقى   02 �صطيف  جامعة  احت�صنت  كما 
للفئات   "PRFU" الــبــحــث  ــة  ــرق ف نــظــمــتــه 
مع  وبالتن�صيق  االإنــ�ــصــان  وحــقــوق  امل�صت�صعفة 
وبرعاية  ال�صيا�صية  والــعــلــوم  احلــقــوق  كلية 
حتت  ميديا،  وطنية  جممع  طرف  من  اإعالمية 
وباأي   ... حماية  اأية  املعنفة  "الطفولة  عنوان 
�صمانات" باملدرج التابع لكلية العلوم االإن�صانية 
عديدة  ــاور  حم امللتقى  ــرح  وط واالجتماعية، 
تخ�ص الطفولة املعنفة مع معاجلة اأهم االأ�صباب 

وراء هذه الظاهرة. 
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باتنة تتوج بجائزة اأح�صن اإخراج باملهرجان 

الوطني للفيلم اجلامعي بوالية وهران 

م�صرحية GPS تفوز بجائزة
ملتقى عن التن�صئة االجتماعية  اأف�صل عر�ش م�صرحي لعام 2019

وحتديات العوملة الثقافية ب�صطيف

اجلزائري"  االإعالم  يف  االأمازيغية  اللغة  "توظيف 
حمور ندوة درا�صية بباتنة

رقية. ل

رقية. ل

عادل. خ

من تنظيم جميعة ال�صينما واالإعالم

اجلزائر تتوج باالأردن

عن الفيلم الق�صري "Bad Shoes" للمخرج اأكلي اأمداح 

�شطيف
اتفاقية تعاون بني 

املتحف العمومي 
الوطني وديوان 
موؤ�ص�صات ال�صباب 
اأبرمت اإدارة املتحف العمومي الوطني 

ب�صطيف اتفاقية تعاون مع ديوان 
موؤ�ص�صات ال�صباب وهذا من اأجل التن�صيق 

بني الطرفني فيما يتعلق بتنظيم 
ن�صاطات وخرجات م�صرتكة خالل 

الفرتة املقبلة، ومت توقيع االتفاقية 
بح�صور كل من نا�صر فا�صلي مدير 

ديوان موؤ�ص�صات ال�صباب لوالية �صطيف 
وال�صيدة خلف اهلل �صادية مديرة 

املتحف العمومي الوطني ب�صطيف وكذا 
عزوز بوذيبة مفت�ص ال�صباب مبديرية 

ال�صباب والريا�صة للوالية.   
وتن�ص االتفاقية على توفري ف�صاءات 
حرة لقافلة احلقبة املتحفية لفائدة 

االأطفال وال�صباب بديوان موؤ�ص�صات 
ال�صباب، حيث يلتزم ديوان موؤ�ص�صات 

ال�صباب بتوفري ف�صاءات مبوؤ�ص�صات 
ال�صباب لفائدة املتحف العمومي الوطني 

من اأجل تنظيم اأيام اإعالمية وندوات 
وطنية واإحياء منا�صبات تاريخية، 

فيما يلتزم املتحف العمومي الوطني 
ب�صطيف بت�صخري و�صائل النقل لتاأطري 

كل الن�صاطات املربجمة مع الديوان 
وا�صتقبال القوافل االإعالمية املنظمة 

من طرف الديوان.
ويف �صياق منف�صل عرف املتحف العمومي 

زيارة للجمعية الثقافية ملتقاعدي 
�صلك الرتبية والتعليم لوالية البليدة، 

ف�صال عن زيارة ملجموعة من ال�صياح 
االأجانب من جن�صية رو�صية حيث 

قام الوفد بزيارة خمتلف االأجنحة 
للوقوف والتعرف على االأثار التاريخية 
املوجودة باملتحف والتي حتاكى خمتلف 

عبد الهادي. ب  الع�صور. 
عبد الهادي. ب  



عذر �سرعي
االأب م�صافر: ماكان�ص غدا

يروح�ص:  مــا  اخلــدمــة  يف  االأب 
ماكان�ص غدا

على  برا  معرو�ص  االأب 
لغدا: ماكان�ص غدا

ما  �صامطتلو  االأب 
حب�ص ياكل: ماكان�ص 

غدا
تقولك  االأخــــري  ويف 
على  معاه  عاي�صة  اأنا 

جال لوالد
بــا�ــص  غـــّديـــهـــم  اإذن 

يعي�صوا يا مادام؟!.

اإمــالء
مدر�ص االإجنليزية �صاأل تلميذ غبي

ما هو اأكرث بلد حتبه؟

التلميذ الغبي: ت�صيكو �صلوفاكيا..
املدر�ص: قوم اكتبها باالإجنليزية

ال�صيخ  يا  معاك  نق�صر  راين  الغبي:  التلميذ 
نحب اجلزائر؟!.

متطفل
واحد راح يخطب قالو باباها 
بنتي  نقبل�ص  ما  اأنا  ولدي  يا 
من  اأقـــل  م�صتوى  يف  تعي�ص 

اللي راين معي�صها فيه
وراح  احلــال  غا�صو  الراجل 
ارجع  عــاود  اأومبعد  لــدارهــم 

لبابات الطفلة يف الليل
االأب قالو خري ما جابك

نعي�ص  حــوايــجــي  جبت  راين  جــاوبــو 
عندكم

هكذا نعي�صوا يف م�صتوى واحد!؟.

معلومات م�سلية

حبة 
الفول

اأمثال �سعبية

ال  "ترع�ص" فهذا  عينك  ترف  • عندما 
تكون  بل  العني،  يف  م�ساكل  وجــود  يعني 
التوتر  و  ــاد  االإجــه و  القلق  مــن  نــاجتــة 
لو  حتى  خطري  �سيء  ولي�ست  الع�سبي، 

ا�ستمرت ل�ساعات.
 135 نحو  على  العني  �سبكية  • حتتوي 
مليون خلية ح�سية م�سوؤولة عن التقاط 

ال�سور ومتييز االألوان.
لغة   2700 نحو  الــعــامل  يف  يوجد   •

خمتلفة وينطق مبعظمها يف قارة اآ�سيا.
• اخرتع املذياع يف العام 1889 ميالدي 
مل  لكن  ـــاين،  االأمل هريتز  هــرني  يــد  على 
اإاّل  النهائية  ذروته  اإىل  االخــرتاع  ي�سل 

بعد وفاته بعامني.
يف  عـــرف  طــائــر  اأول  ــو  ه الـــغـــراب   •

االأر�ص.
التي  احلــلــول  واأفــ�ــســل  اأ�سهل  اأحـــد   •
اأكــل  هــي  الــكــر�ــص  ــــة  اإزال عــلــى  ت�ساعد 

الزبادي قليل الد�سم.
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ا�سحك وال�سحك بال�س.. قبل ما يغلى وتقول يامن عا�س

جواب 
املحاجية

حاجيتك على
 �سي مق�سوم على 
اثنني وال�سي هو 

بذاتوا جاء ال�سي 
خري من ال�سي 

ياندرا با�ص فاتوا

حدث يف مثل هذا اليوم
التا�صع ع�صر 

من �صهر جانفي
1268 ـ امل�سلمون بقيادة الظاهر بيرب�ص 

ي�سرتدوا يافا من ال�سليبيني.
ع�سر  ال�ساد�ص  لوي�ص  ــدام  اإع ـ   1793
الثورة  رجــال  يد  على  فرن�سا  ملوك  اآخــر 
ــكــة مـــاري  ــل الــفــرنــ�ــســيــة مـــع زوجـــتـــه امل

اأنطوانيت.
اإمارة دبي ترتبط بحماية مع   - 1820

اململكة املتحدة.
بقيادة  الربيطاين  االأ�سطول   -  1839
ليبداأ  عدن  احتالل  من  يتمكن  "هن�ص" 

ا�ستعمارا لها دام حتى عام 1967.
الــ�ــســودان  حتــتــل  بريطانيا  ـ   1899
ــودان  ــس ــ� ال مــ�ــســر وتــعــلــن  وتــ�ــســمــه اىل 

الربيطاين امل�سري.
االأملانية  زبلني"  "مناطيد   -  1915
املتحدة  باململكة  يارموث  مدينة  تق�سف 
اأول ق�سف جوي  ا، وهو  20 �سخ�سً وتقتل 
العاملية  احلـــرب  يف  وذلـــك  ــاريــخ  ــت ال يف 

االأوىل.
من  رم�سان  عبان  عن  االفــراج  ـ   1955
�سجن احلرا�ص بعد 5 �سنوات من االعتقال 
بتهمة  اال�ستعمارية   ال�سلطات  طرف  من 

االنتماء اإىل املنظمة اخلا�سة.
تغتال  الفرن�سي  الدرك  قوات  ـ   1956
بــن زرجــب بتلم�سان  بــن عــودة  الــدكــتــور 
ملجاهدي  العالج  تقدمي  تهمة  له  موجهة 

جي�ص التحرير الوطني.
اأول حمطة نووية  ـ الهند تد�سن   1970

لتوليد الطاقة  .
فوق  مرة  الأول  الثلوج  ت�ساقط  ـ   1977
املــرة  وهــي  فــلــوريــدا،  يف  ميامي  مدينة 

الوحيدة امل�سجلة يف التاريخ.
باملغرب.  1984 انتفا�سة   -  1984

النووي  املفاعل  تفتح  اجلزائر  ـ   1992
طرف  من  للتفتي�ص  و�سارة  بعني  "�سالم" 
للطاقة  الـــدولـــيـــة  الـــوكـــالـــة  مــفــتــ�ــســي 

الذرية.
80 باملائة من عنا�سر  اأكرث من  ـ   2000
يف  ا�سلحتها  ت�سلم  امل�سلحة  اجلــمــاعــات 
القانون  و  للعفو  الرئا�سي  املر�سوم  اإطــار 
اأعلنه  ح�سبما  املدين،  الوئام  عودة  حول 

وزير الداخلية خالل لقاء �سحفي.
الرتكي  ال�سحفي  اغــتــيــال   -  2007
هرانت دينك اأمام مقر �سحيفته ملطالبته 
الدائمة باإدانة االإبادة اجلماعية لالأرمن 
العاملية  احلــرب  اأثناء  ــراك  االأت قبل  من 

االأوىل.
جنوب  ي�سرب  عنيف  زلــزال   -  2011
درجة   7.2 قوته  بلغت  باك�ستان  غربي 
باأنحاء  بــه  و�سعر  ريــخــرت  مقيا�ص  على 
ــي  ــن بــاكــ�ــســتــان والــهــنــد ودب مــتــفــرقــة م

والبحرين.
غامبيا  يف  ع�سكري  تدخل   -  2017
املنتهية  الرئي�ص  الإجبار  �سيدياو  تقوده 
من�سبه  تــرك  على  جامع  يحيى  واليته 

للرئي�ص املنتخب اآداما بارو.

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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هو يف املوت 
وعينو يف التوت حكـــمة

اإن مل ت�ستطع النطق مبا هو 
جميل ف�سمتك اأجمل

�ضورة م�ضحكة

االقت�صاد ن�صف 
املعيــــــ�صة؟!

ـ عندما يتم تطبيق قانون جترمي 
ال�صعب  �صيعي�ص  كيف  الكراهية 

اجلزائري براأيك؟
فار�ص ابريقلي بريكة
راين  واّل  ــــــــرام..  وق حـــب  يف 

قالط؟!.

امل�صاألة:  هذي  حل  عــالوة  �صي  ـ 
فاجاأت نورة قّدور وقالت له "اأرواح 

تخطبني" ماذا فعل قّدور؟
حمزة بن �صخرية امل�صيلة
اأن ثبت  راأ�صه بعد  لي�صرتي  ذهب 

اقت�صاديا اأنه جتارة مربحة؟!.

ـ هل متنيت يا �صي عالوة اأن تكرب 
واأنت �صغري؟

فتحي �صكر ب�صكرة
لهذا  كــبــري..  ــد  زاي ــالوة  ع عمك 

ال�صخيفة  االأمنية  هذه  يعرف  مل 
للغا�صي يهدر عليها؟!!.

ال�صارع  يف  املجانني  اأكــرث  ملــاذا  ـ 
رجال ولي�صوا ن�صاء يا �صي عالوة؟

وفاء �صاطري عني مليلة
يف  ـــدار  ال يحكموا  الن�صاء  الأن 
حالة وحدة... هي كي يهبلو اهلل 

ال يبليك!!.

"انت  عـــالوة  �صي  يــا  قــالــك  يل  ـ 
قيمة  يعرف�ص  ما  خاوة"  والزيرو 

"الزيرو"؟
عبداهلل بوعون قاملة

من  انــت  ال�صوفة  ح�صاب  وعلى 
تعرف  يل  اأنكاتا"  "الزيرو  قبيلة 

ال�صح تاع ال�صح �صح!؟.



فيما تويف اأحدهم 
فور والدته

عنرت. ح
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تب�شة
اإيداع 5 متورطني احلب�س والرقابة الق�صائية الآخرين

�شطيف

علمــت "االأورا�ص نيوز" مــن م�سادر 
موثوقة، اأن م�سالح اأمن دائرة الونزة، 
متكنــت مــن تفكيــك ع�سابــة متتهــن 
ترويــج املوؤثــرات العقليــة وت�سليمها 
بــدون و�سفات طبيــة  بتواطوؤ اأطباء 
�سبــه  املجــال  يف  وعمــال  و�سيــديل 
الطبــي جاء ذلك بنــاء على معلومات 
موؤكــدة تفيد بالرتويــج لهذه ال�سموم 
مــع  �سيدالنيــة  موؤ�س�ســة  با�ستغــالل 
ا�ستعمال املزور يف املحررات االإدارية، 
الفاعلــني،  حيــث مت حتديــد هويــة 
وهــم 10 اأ�سخا�ص موظفني يف املجال 
اإىل  اإ�سافــة  الطبــي،  الطبــي و�سبــه 
�سيديل باأحد الواليات املجاورة، اأين 
ثبت من خالل التحقيق قيامه خالل 

�سنــة 2019 ب�ســرف عــدد معترب من 
 2716 قدرهــا  املهلو�ســة  االأقرا�ــص 
علبــة حتتوي علــى 162960 قر�ص 
مهلو�ــص كعــدد اإجمــايل، منهــا 124 
علبة حتتوي على 7440 قر�ص دون 
و�سفة طبيــة باالإ�سافة 542 قر�ص 
مت بيعهــا بطريقــة غــري �سرعية كما 
مت حجــز 1274 علبــة دواء منتهية 

ال�سالحية.
ويف نف�ص ال�سياق مت توقيف طبيب 
طبيــة  و�سفــة   93 مبنــح  قــام  عــام 
حتتوي على موؤثرات عقلية بطريقة 
اأختــام  با�ستعمــال  قانونيــة  غــري 
وو�سفــات طبية خــارج اأوقات العمل، 
اأ�سخا�ــص  �سبعــة  توقيــف  مت  كمــا 

اآخريــن مقيمني بوالية جماورة ثبت 
تورطهــم يف هــذه الق�سيــة وعليه مت 
فتــح حتقيق معمق اأ�سفــر عن حتديد 
هويــة كل املتورطــني وامل�ستبــه فيهم 
وتوقيفهــم علــى ذمــة التحقيــق مبــا 
فيهــم املوجودين يف واليــات جماورة 
ليتــم بعــد اإمتــام كافــة االإجــراءات 
القانونيــة تقــدمي جميــع االأطــراف 
اأمام وكيــل اجلمهورية لــدى حمكمة 
العوينـــات الذي اأحالهــم على قا�سي 
التحقيق ليقوم بــدوره بعد التحقيق 
يق�ســي  اأمــر  باإ�ســدار  الق�سيــة  يف 
املتورطــني  مــن   05 علــى  باالإيــداع 
فيمــا ا�ستفــاد الباقــون مــن الرقابة 

الق�سائية.

اأمر قا�سي التحقيق باملحكمة االبتدائية بالعلمة بو�سع 03 اإطارات من مركز 
الردم التقني ب�سطيف "اإيكو�سات" حتت الرقابة الق�سائية وهذا بعد �سماع 11 
�سخ�ص من نف�ص املوؤ�س�سة يف ق�سية تتعلق بالتزوير وا�ستعمال املزور يف حمررات 
اإداريــة تتعلق مبجل�ص التاأديب، ومت و�سع م�سري املفرغة العمومية �سيدي حيدر 

وموظفني اآخرين مكلفان ب�سوؤون العمال حتت الرقابة الق�سائية.

اأقــدم طفــل يبلغ من العمر 11 �سنــة على االنتحار �سنقا مبنزلــه الكائن بحي 
50 م�سكــن ببلديــة �سالــح باي جنوب واليــة �سطيف، ويتعلــق االأمر بالطفل 
)فــاحت/ب( وقامــت م�سالــح احلماية املدنيــة بنقل جثــة الطفــل اإىل امل�سلحة 
املخت�ســة مب�ست�سفى عــني وملان بح�سور م�سالح ال�سرطــة التي فتحت حتقيقا يف 

احلادث الذي تبقى اأ�سبابه غري معروفة.

�سهدت اأم�ص، املوؤ�س�سة 
اال�ست�سفائية املتخ�س�سة لالأم 

والطفل مرمي بوعتورة بوالية 
باتنة، و�سع �سيدة الأربعة 

توائم  من جن�سني خمتلفني تويف 
اأحدهم فور والدته.

وح�سبما علمته االأورا�ص نيوز 
من م�سادر حملية، اأن ال�سيدة 

البالغة من العمر 23 �سنة 
والتي تنحدر من بلدية عني 

جا�سر اأجنبت اأوالدها يف ال�سهر 
ال�سابع ب�سكل طبيعي فيما اأ�سرف 

على عملية  التوليد  التي كللت 
بالنجاح طاقم طبي و�سبه 

طبي، يف انتظار حت�سن احلالة 
ال�سحية لباقي املواليد اجلدد 

حيث مت و�سعهم حتت الرقابة 
الطبية امل�سددة نظرا لعدم 

اكتمال منوهم الطبيعي.

�ضيدة تنجب اأربع 
توائم يف ال�ضهر 

ال�ضابع بباتنة

ال�سمــارة  بقريــة  مواطنــون  جنــح 
التابعة لبلدية العلمة �سرق �سطيف يف 
القب�ص على �سارق الكوابل الكهربائية 
ليال مــن ال�سبكة، ويتعلــق االأمر ب�ساب 
مــن عمــره ينحــدر  الثالــث  العقــد  يف 
حيــث  الزرقــاء،  القلتــة  بلديــة  مــن 
مت حما�سرتــه وهــو معلــق يف العمــود 

الكهربائي اأثناء قطــع الكابل، وخوفا 
من تعر�سه لل�سرب من طرف املواطنني 
بقــي معلقــا اإىل غاية ح�ســور عنا�سر 
الــدرك الوطنــني حيث �سيتــم تقديه 
اأمــام اجلهات الق�سائية بعدة تهم منها 
ال�سرقــة املو�سوفــة وتخريــب اأمــالك 

عمومية. 

مواطنون يلقون القب�س على �ضارق 
االأ�ضالك الكهربائية 

انتحار طفل �ضنقا الأ�ضباب غام�ضة ب�ضالح باي 

�سي الأورا�سي..

كرثت علينا املنا�سبات... امليزانية طارت 
باأعرا�ص  دورة  كل  خــالت...  واخلزينة 
متععدة  روؤو�ــص  ولل�سنة  واحتفاالت... 
مدفوعة  العطل  من  حتى  التوجهات... 

االأجر زادت ومعاها نق�ست اخلدمات...

hamzalaribi005@gmail.com

للحماية  التابعة  القطاع  ــدة  وح اأمــ�ــص،  تدخلت 
من  يبلغ  �ساب  جثة  حتويل  اأجل  من  ببكارية  املدنية 
هامدة  جثة  عليه  عرث  اأين  �سنة،   38 حوايل  العمر 
نقله  ليتم  باحلويجبات،  الذاتي  البناء  بحي  مبنزله 
�سالح  عاليا  مب�ست�سفى  اجلثث  حفظ  م�سلحة  اإىل 

بتب�سة.

واإطفاء حريق �سب مبدجنة باحلمامات
للحماية  املتقدم  باملركز  العاملة  الفرق  متكنت  كما 
املدنية باحلمامات يف �ساعة مبكرة من �سبيحة اأم�ص، 
الطريق  م�ستوى  على  مبدجنة  �سب  حريق  اإخماد  من 
الهماجة  م�ستة  امل�سمى  باملكان   10 رقــم  الوطني 
اإخماد  من  العاملة  الفرق  متكنت  حيث  باحلمامات، 

احلريق واإنقاذ الدجاج.

اأح�ست اأول اأم�ص، فرق حماربة وقمع الغ�ص مبديرية 
 120 التجارة بوالية اأم البواقي، حجز ما ي�سل اإىل 
كلغ من اللحوم الفا�سدة خالل اأ�سبوع واحد، من بينها 
47 كلغ من اللحوم البي�ساء غري ال�ساحلة لال�ستهالك، 
مت حجزها بال�سوق االأ�سبوعي مبدينة عني البي�ساء 
عني  ببلدية  ال�سحة  حفظ  مكتب  مــع  بالتن�سيق 
التجارية،  امل�سالح املخت�سة مبديرية  البي�ساء، وكذا 
هذا وقد مت موؤخرا تنظيم خرجات ميدانية ملختلف 
والبي�ساء  احلمراء  باللحوم  اخلا�سة  البيع  نقاط 
االأ�سواق  انت�سار  ظل  يف  الــواليــة،  بلديات  مبختلف 
املوازية والتي تن�سط ب�سفة غري قانونية، وال حترتم 

ال�سروط ال�سحية املعمول بها. 

بوالية  تاك�سالنت  بلدية  �سكان  اأمــ�ــص،  ا�ستهجن 
راح  والتي  املدينة  �سرقة متت مب�سجد  باتنة، عملية 
وح�سب  للم�سجد،  املرتادين  امل�سلني  اأحــد  �سحيتها 
مايل  مبلغ  ل�سرقة  تعر�ص  االأخــري  هذا  اأن  م�سادرنا 
يتجاوز ال�ستني األف دينار جزائري، 6 مالين �سنتيم، 
احلادثة  وهي  املر�ص،  قاعة  يف  معطفه  ترك  اأن  بعد 
التي القت ا�ستنكارا من �سكان املدينة الذين اعتربوا 

اأن هذه ال�سلوكيات دخيلة على املنطقة.

باتنة

تب�ضـة

اأم البواقي

العثور على جثة �ضاب 
باحلـويجـبات

حجز قنطار من اللحوم 
الفا�ضـدة خـالل اأ�ضـبوع

مواطن يتعر�س لل�ضرقة 
اأطباء و�ضيديل �ضمن ع�ضابة لرتويج املهلو�ضات بتب�ضــةداخل م�ضجد بتاك�ضالنت

و�ضع 03 اإطارات من مركز الردم 
التقني حتت الرقابة الق�ضائية 

وجب الكالم

اأول من  "بني وي وي" قد كان  اأن كلمة  ال �سك 
ا�ستعملها بهذا النطق هو املمثل والفنان اجلزائري 
يف  "كرنفال   ال�سهري  فيلمه  عريوات" يف  "عثمان 
"�سي  با�سم  "املري"  دور  فيه  لعب  والــذي  د�سرة" 
خملوف"  "�سي  عرب  وقــد  البومباردي"،  خملوف 
واأ�سخا�ص  انتهازيني  اأ�سخا�ص  عن  ويــوي  ببني 
يتهنون اخلبث واحليلة وكذا "ال�سيتة" والعمالة 
لكل �سخ�ص من اأجل بلوغ غايات ما واإن كانت غري 
ويوي  بني  اأن  مبعنى  اأخــالقــيــة،  وغــري  �سرعية 
اأ�سخا�ص  هــم  البومباردي"  خملوف  "�سي  عند 
ميكافيليون، اأي اأنهم اأ�سخا�ص يوؤمنون باأن الغاية 
تربر الو�سيلة واإن كانت الو�سيلة منافية لالأخالق 

واملروءة والرجولة. 
"عامية"  كلمة  هــي  وي"  وي  "بني  كلمة  اإن 
العربية بحيوان  اللغة  يعرف يف  ملا  وهي مرادفة 
وهي  اآوى،  بنات  اأو  اآوى  اأبناء  اآوى" وجمعه  "ابن 
منها،   ذكاء  اأقل  لكنها  بالثعالب  �سبيهة  حيوانات 
اآوى  بنات  اأو  اآوى  اأبــنــاء  اأن  اأي  انتهازا،  واأكــرث 
اأغلب  يف  اجليفة  على  تقتات  انتهازية  حيوانات 
كاالأرانب  ال�سعيفة  "الطرائد"  وعلى  االأحيان 
والقوار�ص، وما يجب التذكري به هو اأن اأبناء اآوى 
حيوانات قوية ال�سمع اأي اأنها تعتمد على "اآذانها" 

لتتبع طرائدها واالإيقاع بها.
بني  وطيدة  عالقة  هناك  اأن  فيه  �سك  ال  مما 
وحيوان  ويوي  ببني  خملوف"  "�سي  اأ�سماهم  من 
فبني  بينهما،  كبريا  �سبها  هناك  اأن  اأي  اآوى،  ابن 
الذين  االنتهازيون  االأ�سخا�ص  اأولئك  هم  ويوي 
�ساردة وكل  "ال�سمع" والتقاط كل  يعتمدون على 
واردة يف اأية موؤ�س�سة ونقلها ملن تعنيهم املعلومات 
والتفا�سيل اأيا كانت �سغرية فقط من اأجل تكري�ص 
وحتويل  هذا  مهام  اإنهاء  يف  والت�سبب  االنتهازية 
واالأمــر  منا�سبهم،  على  االنــقــالب  ثم  ومــن  ذاك 
قد  خملوف  �سي  اأن  �سك  وال  اجليفة،  باأكل  �سبيه 
اأطلق  عندما  الت�سبيه  اأجــاد  وقد  التعبري  اأجــاد 
ت�سمية "بني ويوي" على االنتهازيني الذين كانوا 
يف ال�سابق يكتفون باالحتيال على امل�ستوى املحلي 
م�ستوى  على  حمليا  االأخــبــار  ونقل  املوؤ�س�سة  يف 
املوؤ�س�سة، اأما اليوم فقد تطور م�ستوى "بني ويوي" 
وباتوا يرت�سدون اأية �سورة واأي حديث لزمالئهم 
االنقالب  اأجل  من  اأخطائهم  ت�سيد  ينوون  الذين 
على منا�سبهم وحتويلها ب�سكل اآين اإىل "�سفحات" 
يديرها �سواذ من وراء البحار ليظهروا الت�سجيالت 
لهذا  "ف�ساد"،  اأنها  على  فيديو  ومقاطع  وال�سور 
ملا  اجلزائرية  املوؤ�س�سات  يف  ويوي"  "بني  فلوال 
خلف  و"ال�سوافرة"  ال�سواذ"  "�سفحات  ا�ستمرت 
وكل  م�سكلة  كل  فاإن  لهذا  واحدة،  دقيقة  البحار 
خمتلف  يف  ويوي"  "بني  �سببها  فتنة  وكل  اأزمــة 

املوؤ�س�سات يف البالد.

بني وي وي

حمزه لعريبي
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