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ف�سخ عقود مرقني وتوجيه
 اآخر اإعـذار لآخريــن

يعد الأول من نوعه باجلزائــر 

يتم �سرفها وفق �سلم اأجـور 1989

هذا ما ينتظره "اخلن�سليون" من زيارة 
وزير الأ�سغال العمومية اليوم

تخ�سي�ص 90 مليار لرتميم 128 ابتدائية 
دون انطالق الأ�سغال

مواطنون يحتجون ب�سيقو�ص واأزمة املياه 
تدخل اأ�سبوعها الثالث بعني الزيتون

�إقامـات جامعـــية حتـت 
ح�شـار �ملنحرفني بخن�شلة

تتجه �لأو�ساع بالإقامة �جلامعية 500 �سرير بخن�سلة، �أي باملدر�سة 
�لوطنية للغابات، هذه �لأيام، �إىل �نفجار و�سيك نتيجة �لعديد من �مل�ساكل 

�لتي تتخبط فيها �لطالبات، حيث يعانني من نق�ص وغياب حافالت �لنقل 
خا�سة يف �لفرت�ت �مل�سائية، ناهيك عن �لوجبات �لغذ�ئية �لرديئة �ملقدمة 

�ص 05لهن وغياب �لأمن مبحيط �لإقامــة...

عدم فوترة ال�سلع املعرو�سة عرب اإقليم الواليات ال�ست وراء ت�سجيل هذا املبلغ املرتفع 

�سورة من االأر�سيف

ال ت�شامـح مع �ملُرقني 
�لعقاريني �ملتقاع�شني

م�شت�شفى باتنة يتدعم 
بجهاز لر�شد حبوب 

�لطلع �ملُ�شببة للح�شا�شية

نقائ�ص تنمويـة
 باجلملة تنتظر �حللول

مطالب بتحيني
 "منحة �الأور��ص" 

ربط خن�شلة بالطريق 
�ل�شيـار �أبرز �ملطالب

ترمــيم �ملـد�ر�ص  
باأم �لبو�قي م�شاريع

 على �لورق فقط

بلـديات ت�شــارع 
�لعط�ص يف عز "�لربد" 

باأم �لبو�قـي
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حجز 20 قنطار م��ن الدجاج الفا�شد واكت�شاف مذبح �شري ب�ش�شار يف خن�شلة
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بعد مراقبة �ساحنتني على م�ستوى 
الطريق الوطني رقم 83 
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بلغ املبلغ االإجمالـي للتهرب ال�شريبي امل�شجل خالل الت�شع اأ�شهـر االأخيـرة بالواليـات التابعة للمديرية اجلهوية 
للتجارة "ناحية باتنة"، اأزيد من 10،545 مليار دج ح�شبما ك�شف عنه املدير اجلهوي، حيث مت ت�شجيل هذا املبلغ 

الناجم عن التهرب ال�شريبي بـ 6 واليـات وهي باتنة، ب�شكرة، ق�شنطينة، خن�شلة، اأم البواقي وتب�شة...

�سجلته املديرية اجلهوية للتجارة "ناحية باتنة"
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ريا�سة

�سبان يعتدون على طالبات 
مبدخل اإقامة 500 �سرير للبنات

تهرب �شريبي بقيمـة 1000 مليار خالل 9 �أ�شهر!! 

�سكانها يعي�سون حالة رعب حقيقية

�أحياء يف قب�شة ع�شابات 
�ل�شرقة بالقلتة �لزرقاء

�شطيف

�ص 05

�سباب عني ياقوت - اإحتاد خن�سلة

�ص 13

"�ل�شيارباي" عازم 
على �لتاأهل ورد 

�العتبار �أمام "ليا�شمكا"
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عبد العايل بلحاج

ب�ؤرة باتنة 1
ال اأحد يدري ملا باتت جامعة باتنة 1 اأ�سبه ببوؤرة 
�سلطة  ــة  اأي تتحرك  ومل  �سنوات  ــدار  م على  ف�ساد 
لتعيدها اإىل �سكتها التي حادت عنها، وال اأحد يدري 
العمداء  من  الكثري  تغول  يف  تكمن  امل�سكلة  اأن  هل 
اأن  لدرجة  امل�سوؤولني  من  والكثري  االأق�سام  وروؤ�ساء 
اجلامعة  بغربلة  قرار  اأي  اتخاذ  دون  تغولهم  يحول 

وتطهريها اأم اأن نية تطهريها ال وجود لها اأ�سال.
م�سادر  وح�سب  اجلامعة،  بــذات  ما  بكلية  م�سوؤول 
يف  طالبة  حتويل  يتم  اأن  مــقــررا  كــان  فقد  مطلعة 
الكلية التي يعمل بها من فرع اإىل اآخر ل�سبب ما وكان 
امل�سوؤول  اأي  لكنه  نف�سه،  العميد  من  �سادرا  القرار 
العميد وقام  قام مبعاجلة االأمر �سرا حتى دون علم 
و�سفقة  منه  رحمة  لي�ص  االإداريــة  باالأمور  بالتكفل 
على الطالبة، بل الأن "حفافة" تو�سطت للطالبة لدى 

امل�سوؤول قائلة "ريقلها وكان�ص ما خ�سك راين هنا".
اأخرى، مل ي�سمح معدل طالبة باأن حت�سل  يف كلية 
والتي  باملائة  الثمانني  دفعة  �سمن  ما�سرت  مقعد  على 
يعنى بها طلبة "األ اأم دي"، لكن م�سوؤوال يف الكلية قام 
تخ�ص  والتي  باملائة  الع�سرين  فئة  �سمن  بت�سجيلها 
 2019 اأن طالبة متخرجة يف  اأي  "فئة الكال�سيك"، 
من  طلبة  مع  وت�سجل  للوراء  تعود  الأن  ا�سطرت  قد 
"�سخ�سية  والــدهــا  الأن  فقط  وهــذا  �سابقة  �سنوات 
مهمة" اأراد لها اأن حت�سل على �سهادة قبول يف املا�سرت 

كي حتظى بوظيفة يف "موؤ�س�سة ما".
هذان مثاالن ب�سيطان عما يحدث يف جامعة باتنة 
1، وما خفي اأعظم، ولي�ست طبعا اأمثلة من اخليال بل 
اأمثلة واقعية وللجهات املخولة اأن تتاأكد اإن كانت لها 
نية تطهري اجلامعة، لكن االأمر الذي يدخل يف قلوب 
الطلبة ال�سك هو ال�سبب الذي جعل ال�سلطات تتخلى 
وخا�سة  اجلامعات  يف  الف�ساد  حماربة  يف  دورها  عن 
2، وقد خ�س�سنا  1 وجامعة باتنة  يف جامعة باتنة 
هاتني اجلامعتني الأن الف�ساد قد تف�سى فيهما لدرجة 
جامعتني  باتتا  والأنهما  يت�سورها  اأن  للعقل  ميكن  ال 
مرهونتني بقرارات تنظيمات طالبية تارة وقرارات 
واإن  ــرى،  اأخ تــارة  "نافذين"  وم�سوؤولني  "اأحزاب" 
حتدثنا عن هذا االأمر فالأن ال�سكوت عن املنكر �سوف 
"الباتنية" و�سوف ي�سهم  ي�سيء اأكرث فاأكرث للجامعة 
يف تغول الباطل، الأن هناك من الطلبة من ي�ستحقون 
اأن ينجحوا ومل ينجحوا وهناك طلبة ال ي�ستحقون 
الدرا�سة يف اجلامعة ورغم  اأن يحظوا بفر�سة  حتى 
كانت  فاإذا  ولهذا  ملتوية،  بطرق  ينجحون  فهم  ذلك 
ال�سلطات املعنية ال تعلم مبا يدور يف جامعتي باتنة 
2 فتلك م�سيبة الأنها مل تقم مبهمتها على  1 وباتنة 
اأما  ح�سا�ص،  قطاع  اجلامعة  واأن  خا�سة  وجه  اأكمل 
الأنها  اأعظم  فامل�سيبة  يحدث  مبا  علم  على  كانت  اإذا 
بذلك متواطئة يف جرمية "ك�سر اجلامعة الباتنية" 

وحتويلها لبوؤرة ف�ساد.

و�ســوح بكل 

بطاقة حمـــــــــر�ء

كاد �ملعلم �ن يك�ن "جه�ال"

قال: نور الدين بلمداح 
)النائب عن اجلالية اجلزائرية( 
كل  يف  ال��ن��ظ��ر  لإع�����ادة  ال��وق��ت  ..."حان 

التفاقات املربمة مع فرن�سا".

قلنا: يا راجل... من زمـــان!!
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بريوقر�طية �مل�ؤ�ش�شات ترهن �نطالق �مل��شم �لفالحي بباتنة

�أول مناظرة تلفزي�نية جتمع �ملرت�شحني للرئا�شيات

�خل�شر يتقدم�ن بثالث مر�كز يف �لت�شنيف �ل�شهري

جتمع  واإذاعية  تلفزيونية  مناظرة  اأول  اإجراء  عن  لالنتخابات  امل�ستقلة  الوطنية  ال�سلطة  رئي�ص  اأعلن 
بني  املناظرة  اأن  موؤكدا  القادمة،  القليلة  االأيــام  خالل  دي�سمرب   12 الـ  لرئا�سيات  اخلم�سة  املرت�سحني 
املرت�سحني للرئا�سيات �ستكون يف م�ستوى طموحات ال�سعب اجلزائري، ياأتي هذا بعد احل�سول على املوافقة 
هذه  تكون  اأن  املتحدث  يقول  و�سنحر�ص  منهم،  البقية  رد  انتظار  ويف  املرت�سحني  بع�ص  قبل  من  املبدئية 

املناظرة در�سا لكل امل�سككني يف قدرات اجلزائريني على التعاي�ص واالرتقاء مب�ستوى امل�سوؤولية.

اأعلن االحتاد الدويل لكرة القدم اأول ام�ص اخلمي�ص عن الت�سنيف ال�سهري للمنتخبات والذي عرف تقدم 
35 بعدما  اخل�سر بثالث مراكز.حيث احتل املنتخب اجلزائري يف ترتيب الفيفا ل�سهر نوفمرب املركز الـ 
كان يحتل املركز الـ 38 يف الرتتيب املا�سي.اأما اإفريقيا فاحتل اأ�سبال بلما�سي املركز الرابع بعد ال�سنغال، 

تون�ص ونيجرييا، والثاين عربيا بعد ن�سور قرطاج.

ــتــي رفــعــتــهــا جلنة  ــغــاالت ال ــ�ــس ــني اأهــــم االن ــن ب م
الــدورة  خــالل  بباتنة  والغابات  والــري  الفالحة 
تاأخر  موؤخرا،  الوالئي  ال�سعبي  للمجل�ص  العادية 
تعاونية احلبوب واخل�سر اجلافة يف ت�سليم البذور 
�سهر جانفي مما  اإىل  اأحيانا  والتي ت�سل  للفالحني 
يوؤثر على مو�سم احلرث والبذر، وهذا ب�سبب بطء 
الوحيد،  ال�سباك  م�ستوى  على  ملفاتهم  درا�ــســة 
باالإ�سافـــــة اإىل تاأخر �ساعة فتح نقــــــاط جتميع 

احلبوب �سباحا اإىل وقت موؤخر مما ي�سكل ازدحام 
ت�سليم  لغر�ص  الــفــالحــني  مــن  طويلة  ــري  ــواب وط
حم�سولهم، مما اأدى يف كثري من االأحيان بالفالحني  
النقطة  اأما  املجاورة؛  للواليات  منتوجهم  دفع  اإىل 
االأخرى والتي يعتربها الفالح مهمة فتتعلق بال�سق 
املايل حيث تنعدم ال�سيولة النقدية، مما يوؤدي اإىل 
ت�سكيك الفالحــني يف اإمكانية االإ�سراع يف حت�سيل 

حقوقهم املالية. 

يبدو اأن ا�ســتاذا بثانوية االإخــوة العمراين مبدينة 
باتنــة ال يفقه يف اأ�ســول التعامل مــع التالميذ وفق ما 
تتطلبــه االأخالق ووفق ما تتطلبه الرتبية وحتى وفق 
ما يتطلبه القانون، فقد اأبى اإال اأن ميار�ص الهمجية مع 
التالميــذ اذ قــام بخنق تلميذ يف ال�ســاحة وهو ال يعلم 
بوجــود كامــريات مراقبة ورغم ذلك فلــم تقم االإدارة 
باأي حركة اجتاهه كاإنذاره ومنعه من تعنيف التالميذ 
مرة اأخرى خا�ســة واأنه معروف بهمجيته التي ت�سببت 
يف حتويلــه مــن موؤ�س�ســة تربويــة اأخــرى اإىل ثانويــة 

االإخوة العمراين.

هــو عــدد احلــاالت اجلديــدة التــي اأ�ســيبت مبر�ــص االيدز 
)ال�ســيدا(، مــن الفــاحت جانفــي اإىل غاية 30 �ســبتمرب 2019، 
ح�ســب ما ك�ســفت عنــه امل�ســرفة على املخــرب املرجعــي لفقدان 
املناعــة املكت�ســبة )�ســيدا( ملعهــد با�ســتور اجلزائــر االأ�ســتاذة  
�ســليمة بوزغوب، التي اأكدت اأنه مت ت�ســجيل خالل هذه ال�ســنة 
اأزيد 600 حالة جديدة 385 لدى الرجال و288 لدى الن�ساء 
ترتاوح اأعمارهم ما بني 30 و39 �سنة، م�سرية يف هذا املجال اإىل 

اأن طرق نقل العدوى االأكرث �سيوعا هي العالقات اجلن�سية.
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لكل مقام مقال
تدّخل �شافر وم�شّفر؟!

ال ميكن لدول اأوروبا وفرن�سا على وجه اخل�سو�ص 
اأن جتد لها مكانا يف اجلزائر بعد �سقوط الع�سابة 
وبقاياها اإال حيث تقرر الدولة بكامل �سيادتها اأن 

ت�سعها عند احلدود املتعارف عليها بني الدول..
ويبدو اأن الربملان االأوروبي رغم حماوالته 

"اليائ�سة" من اأجل تربير تدخله "ال�سافر" الوقح كما 
ُو�سف من طرف بيان وزارة اخلارجية.. اإال اأن توقيته 

غري املح�سوب ق�سى على اآخر "حظوظ" اأوروبا يف 
احلفاظ على "م�ساحلها" وبكامل االمتيازات املمنوحة 

لها من طرف الع�سابة..
اأما الرتكيز على االأقليات ودعاوى االعتداء على 

حقوق االإن�سان التي جعل منها الربملان االأوروبي ذريعة 
لتدخله "غري امل�ست�ساغ" وال املرغوب اأو املرحب به 

ر�سميا و�سعبيا ما عدا فئة احلركى اجلدد واأ�سحاب 
امل�سالح املزدوجة والتي ال هوية لها.. فاإن هذه 

االأكذوبة باتت اأو�سح من اأن ُت�سدق اأو ي�سادق عليها 
حيث يعاين االإن�سان يف اأوروبا وخا�سة االأقليات من 

االعتداءات اليومية على احلقوق واحلريات والتمييز 
العن�سري على اأ�سا�ص الدين والعرق..

واإذا كانت اأوروبا التي تت�سدق بحقوق االإن�سان 
واحلريات ال�سخ�سية والتي تخالفها على اأر�ص 

الواقع حيث كانت �سببا "مبا�سرا" يف ا�ستباحة اأمن 
ال�سعوب وا�ستقرارهم و�سقوط دول وال�سواهد اأكرث 
من اأن حُت�سى يف عجالة.. حتاول اإجناح التجربة 

الدميقراطية يف اجلزائر "على حد زعمهم" وتدعم 
احلراك ال�سعبي وتبارك احلريات فلماذا ال ت�ساهم 

جديا يف تقدمي "املطلوبني" وا�سرتجاع االأموال 
املنهوبة والتي تعود يف اأ�سل ملكيتها لل�سعب الذي 

تدعي اأوروبا بربملانها اأنهم متخوفون من �سلبه "ثورته 
ال�سلمية" واال�ستيالء عليها من طرف االنتهازيني 

وقنا�سي الثورات..
ولن نختلف اإن نحن قلنا اأن التدخل االأجنبي 

بال�سوؤون الداخلية للبالد وزيادة عن كونه انتهاكا 
لل�سيادة هو من جانب اآخر كما جاء يف بيان اخلارجية 

"لي�ص ازدراء للموؤ�س�سات اجلزائرية فح�سب بل الآليات 
الت�ساور الثنائي التي ن�ص عليها اتفاق ال�سراكة مبا 

فيها تلك املتعلقة باملجال الربملاين".
وقد جاء هذا الرد "التاريخي" مبثابة �سفعة 

الأوروبا واأذنابها مع تهديد وا�سح ك�سف عن اهرتاء 
اأوراق احلليف اال�سرتاتيجي للحركى والع�سابة ومن 

كان حتت لوائهم الأجيال؟!.
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زووووووم الأورا�س....

ميكنك اأن تعود يف 
مدينة عني التوتة 
اإىل فرتة الطفولة، 

فامل�سوؤولون عن االأ�سغال 
العمومية ين�سبون 
اأفخاخا للمواطنني 

بنف�ص الطريقة التي 
كنا نن�سب بها اأفخاخا 

للطيور.

"ر�جعني…ر�جعني…"

نقابات تدع� �الأ�شاتذة �مل�شتخلفني لرفع دعاوي ق�شائية

مت نهاية اال�سبوع باجلزائر العا�سمة تقدمي م�سرحية "راجعني…راجعني…" يف �سكل تراجيدية 
كوميدية دام 70 دقيقة خم�س�سة لالأمل الذي يحمله ال�سباب املتم�سك بالعهد الذي اأعطي ل�سهداء 
الثورة، وتعد هذه امل�سرحية التي مت عر�سها بامل�سرح الوطني حمي الدين ب�سطارزي باللغة االأمازيغية 
هذا  يعودون  "ال�سهداء  االأدبية  للرواية  احلر  التكييف  على  ا�ستغلت  فرقة  بها  قامت  جهود  ثمرة 

االأ�سبوع" لطاهر وطار، ومن املنتظر عر�سها بالرتقية والقبائلية وال�سلحية وال�ساوية.

بباتنة  "االينباف"  لنقابة  الوالئي  املجل�ص  دعا 
االأ�ساتذة امل�ستخلفني الذين مل يتلقوا م�ستحقاتهم 
 2016  ،2015  ،2014 لل�سنوات:2010،  املالية 
لرفع  املايل  املراقب  طرف  من  ملفاتهم  توؤ�سر  ومل 
نظرا  ــــة  االإداري املحكمة  ــدى  ل ق�سائية  دعـــاوي 
لغالف  الوطنية  الرتبية  وزارة  تخ�سي�ص  لعدم 
املتكررة  املرا�سالت  رغم  و�سعيتهم  لت�سوية  مايل 
طالبت  كما  الرتبية،  لــوزارة  الرتبية   مديرية  من 
ذات النقابة يف نقاط اأخرى اإىل تلبية كل مطالب 

ومنها  مماطلة  دون  االبتدائي  اأ�ساتذة  وان�سغاالت 
التنفيذ الفوري للمر�سوم الرئا�سي 14/266 وباأثر 
رجعي من تاريخ �سدوره يف 28/09/2014، ومتكني 
من  القاعدية  الرتبة  االبتدائية  املدر�سة  اأ�ساتذة 
منحة االمتياز وال�سكن، ناهيك عن منحة االأورا�ص 
التدخل  اإىل  الرتبية  مديرية  دعــوة  وباالأخ�ص 
على  تقع  التي  امل�ساكل  ومعاجلة  الحتواء  العاجل 
اأولياء  لت�سرفات  حد  وو�سع  املوؤ�س�سات،  م�ستوى 

التالميذ بتدخلهم املبا�سر يف العملية الرتبوية.

�شماح خميلي

الأورا�س بلو�س+



اأكد رئي�ص الدولة، عبد القادر بن �شالح، اأن 
جمال  يف  االهتمام  ت�شتحق  اأهــداف   3 هناك 
موجه  خطاب  يف  الطبيعي،  الــغــاز  ت�شدير 
روؤ�شاء  ملنتدى  اخلام�شة  القمة  يف  للم�شاركني 
املنعقدة بعا�شمة غينيا  للغاز  امل�شدرة  الدول 

اال�شتوائية ماالبو.
عنه  نيابة  األقاها  كلمة  يف  �شالح  بن  ودعــا 
ا�شتك�شاف  اإىل  الطاقة، حممد عرقاب،  وزير 
ال�شبل والو�شائل الكفيلة ب�شمان مكانة بارزة 
العاملي  الطاقة  مــيــدان  يف  الطبيعي،  للغاز 

وحت�شني تثمينه يف االأ�شواق العاملية.
''اإن�شاء  �ــشــرورة  على  ذاتــه  امل�شدر  و�شدد 
معهد  وكــامــلــة  وفــعــالــة  �شريعة  وبطريقة 
امل�شدرة  الــدول  ملنتدى  التابع  الغاز  اأبحاث 
تو�شيع  �شمان  اإىل  اإ�شافة  باجلزائر،  للغاز 

نطاق املنتدى اإىل بلدان اأخرى''.
و�شتبقى  كانت  اجلزائر  اأن  �شالح  بن  واأكــد 

دائما موؤيدة للحوار وتبادل االأفكار، و�شتدعم 
لي�شبح  املنتدى،  �شيتبناها  التي  اجلهود  كل 

اإعطاء  يف  ت�شاهم  ب�شرية  له  فعاال  عن�شرا 
املزيد من القوة لتكاملنا يف اأ�شواق الغاز.

اإدانتها  اخلمي�ص،  يوم  اجلزائر،  اأكــدت   
ورف�شها "�شكال وم�شمونا" الئحة الربملان 
ــر،  ــزائ االأوروبـــــي حـــول الــو�ــشــع يف اجل
�شافر"  "تدخل  مبثابة  اإيــاهــا  معتربة 
اأنها  اإىل  م�شرية  الداخلية،  �شوؤونها  يف 
مبا�شرة  يف  بــاحلــق  لنف�شها  "حتتفظ 
كافة  مع  لعالقاتها  ودقيق  �شامل  تقييم 
توليه  مبا  قيا�شا  االأوروبــيــة  املوؤ�ش�شات 
اجلوار  ح�شن  لقيم  فعليا  املوؤ�ش�شات  هذه 
القائمني على  والتعاون  ال�شريح  واحلوار 

االحرتام املتبادل".
وجاء يف بيان لوزارة ال�شوؤون اخلارجية 
النواب  مــن  جمموعة  مــن  "باإيعاز  اأنـــه 
االن�شجام،  وفــاقــدي  املــ�ــشــارب  متعددي 
منح الربملان االأوروبي نف�شه، بكل ج�شارة 
امل�شار  عــلــى  احلــكــم  حــريــة  ووقـــاحـــة، 
الوقت  يف  بــالدنــا  يف  الــراهــن  ال�شيا�شي 

النتخاب  اجلزائريون  فيه  ي�شتعد  الذي 
رئي�ص جديد للجمهورية بكل دميقراطية 

و�شفافية".
النواب  "هوؤالء  اأن  امل�شدر  نف�ص  واأ�شاف 
دون  اأنف�شهم،  منح  حــد  اإىل  ذهــبــوا  قــد 
عفة وال حياء، احلق يف مطالبة الربملان 
اجلزائري بتغيري القوانني التي اعتمدها 

نوابه بكل �شيادة".
وقد اأبان الربملان االأوروبي بهذا الت�شرف 
- يو�شح بيان وزارة ال�شوؤون اخلارجية - 
اجلزائرية  للموؤ�ش�شات  لي�ص   ، "ازدراءه 
التي  الثنائي  الت�شاور  فح�شب، بل الآليات 
تلك  فيها  مبا  ال�شراكة  اتفاق  عليها  ن�ص 

املتعلقة باملجال الربملاين".
فاإن   - البيان  ي�شتطرد   - ذلك  من  اأكــر 
هذه  با�شتجابته  "اأكد  االأوروبــي  الربملان 
اأنه  املحر�شني،  الربملانيني  هوؤالء  الإيعاز 

الأجندة  للرتويج  مف�شوح  ب�شكل  يعمل 
لالأ�شف  �شبق  التي  املق�شودة  الفو�شى 
تنفيذها يف العديد من الدول ال�شقيقة"، 
م�شتدال يف ذلك مبا قام به اأحد الربملانيني 
الذي  باال�شتعمار  "اإ�شادة  من  االأوربيني 
ال�شعائر  ممار�شة  بحرية  ح�شبه،  �شمح، 
ا�شتعمار  من  �شنة   132 خــالل  الدينية 

اجلزائر".
"تدين  اجلزائر  اأن  اإىل  البيان  وخل�ص 
التدخل  هــذا  وم�شمونا  �شكال  وترف�ص 
وحتتفظ  الداخلية  �شوؤونها  يف  ال�شافر 
�شامل  تقييم  مبا�شرة  يف  باحلق  لنف�شها 
املوؤ�ش�شات  كافة  مــع  لعالقاتها  ودقــيــق 
االأوروبية قيا�شا مبا توليه هذه املوؤ�ش�شات 
فعليا لقيم ح�شن اجلوار واحلوار ال�شريح 
والـــتـــعـــاون الــقــائــمــني عــلــى االحــــرتام 

املتبادل".

عن  اجلزائريني  للعمال  العام  االإحتــاد  اأعلن 
اليوم  للعمال  مب�شرية  متبوع  جتمع  تنظيم 
ال�شبت بالعا�شمة للتنديد بكل اأ�شكال التدخل 
اأيا  بالدنا  يف  الداخلية  ال�شوؤون  يف  االأجنبي 

كان �شكلها وم�شدرها.
امل�شريات  اأن  النقابية،  للمركزية  بيان  واأكد 
الن�شالية  القاعدة  ملطالب  ا�شتجابة  جــاءت 
االحتــاد  وفـــروع  الــفــدرالــيــات  م�شتوى  على 
املوؤ�ش�شات  ــات  ــاب ــق ون واملــحــلــيــة  ــة  ــي ــوالئ ال
املحلية  اجلــمــاعــات  ونــقــابــات  االقت�شادية 

واالإدارة املحلية.
ال�شعبية  ''املــظــاهــرات  اأن  البيان  يف  وجــاء 
�شلمي  حل  لكل  و�شريح  وا�شح  دعم  اأي�شا  هي 
يقرره  والـــذي  للبالد  ال�شيا�شية  للم�شاكل 

وفق  بينهم  مـــا   يف  اأنــفــ�ــشــهــم  اجلــزائــريــون 
ترتيبات يحددون مبفردهم وبكل ا�شتقاللية 

وفق اأجندة وطنية �شيادية''.
تــعــرب قناعة  ــا  ــه اأن ــا''  ــي ــت ــج ''االإي ــددت  ــش و�
انتخابية  م�شاندة  جلنة  تكون  ولن  املواطنة 
الأي اأحد كان ولن يعطي اأي توجيهات ملنا�شليه 
وللعمال من اأجل االإدالء باأ�شواتهم ل�شالح اأي 
يحرتمه  الــذي  ال�شيادي  اخليار  وهو  مرت�شح 

االإحتاد الأق�شى درجة.
اجلزائريني  للعمال  الــعــام  ـــاد  االإحت ويــرى 
امللمو�ص  احلل  هي  الرئا�شية  االنتخابات  اأن 
فيها  تقع  التي  ال�شيا�شية  االأزمة  من  للخروج 
البالد وهي االإمكانية الواقعية الوحيدة التي 

متليها �شروط اال�شتقرار ال�شيا�شي.

يف ر�سالة للم�ساركني يف منتدى الدول امل�سدرة للغاز:

اعتربتها "ج�سارة ووقاحة''..

للتنديد بالتدخل الأجنبي يف ال�سوؤون الداخلية.. 
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بن �شالح يدعو الإن�شاء معهد �أبحاث للغاز

�خلارجية �جلز�ئرية تدين وترف�ص" �شكال وم�شمونا " الئحة �لربملان �الأوروبي 

�ل�شبت �ليوم  م�شري�ت  "�الجيتيا" ينظم 

الوطني

تعهد املرت�شح لرئا�شيات دي�شمرب املقبل، عبد العزيز بلعيد، باأن يجعل من والية مترنا�شت، عا�شمة 
لالقت�شاد االإفريقي، ووعد بلعيد خالل جتمع �شعبي بوالية اجللفة، اأن م�شروعه يف االقت�شاد الوطني، 
جاف،  وميناء  ع�شري  مطار  بت�شييد  ملتزما،  اإفريقيا،  نحو  اجلزائر  بوابة  الأنه  اجلنوب،  على  مبني 
واإن�شاء �شكة حديدة ت�شل اإىل مترنا�شت، لت�شبح الوالية حمطة تدفع نحوها خمتلف خريات البالد، 

وتوجه للت�شدير نحو اإفريقيا.
وعن والية اجللفة، وعد املتحدث بفتح ور�شات ل�شناعة ال�شيارات يف الوالية، قائال: ''اجللفة مدينة 
عايل،  م�شتوى  لهم  اإطــارات  الوالية  من  ويتخرج  م�شنعة،  مدينة  ت�شبح  اأن  ويجب  بامتياز،  جامعية 
ولكنهم لالأ�شف بطالون، لذلك يجب اأن نفتح االأبواب اأمام الت�شنيع ال�شتقطاب اليد العاملة''. كما وعد، 

بتدعيم املّوالني عرب كامل الرتاب الوطني، واإعطائهم االإمكانات واحلفاظ على االأرا�شي الفالحية.

قال املرت�شح لرئا�شيات دمي�شرب املقبل، عبد املجيد تبون، اإن ما يعي�شه اجلزائريون وما عا�شوه يف 
له  �شعبي  جتمع  خالل  تبون  واأكد  ال�شهداء.  بها  يحلم  كان  التي  اجلزائر  لي�شت  املا�شية  ال�شنوات 
بوالية غرداية اأن بيان اول نوفمرب ين�ص على بناء دولة دميقراطية واجتماعية تتكفل باأبنائها 

ولي�ص دولة النهب وال�شرقة ودولة ملك الأ�شخا�ص فا�شدين. 
وتعهد تبون انه يف حالة انتخابه رئي�شا للجمهورية �شيكون هناك تغيري جذري واحلقيقي بداية 
اأن  ويعرف  وم�شي�ص  واعي  ''ال�شعب  قائال:  التغيري''.  على  ''قــادرون  على  م�شددا   ،2020 �شنة  من 
البالد يف خطر.. فاإما نذهب اإىل االنتخابات اأو من�شي نحو انزالقات تاأتي على االأخ�شر والياب�ص''. 
وذكر تبون بالتجربة التي عا�شتها اجلزائر يف فرتة الت�شعينات وما اجنر عنها، م�شددا على اأن املوؤمن 

ال يلدغ من اجلحر مرتني.

املقبلة  االنتخابات  اأن  بتب�شة،  ميهوبي،  الدين  عز  املقبل،  دي�شمرب   12 لرئا�شيات  املرت�شح  اعترب 
اخلا�شة  والظروف  جهة  من  املتوفرة  ال�شفافية  ل�شمانات  بالنظر  �شابقاتها  عن  خمتلفة  �شتكون 
من  "جزء  باأن  ميهوبي  ال�شيد  �شرح  املــدين،  وجمتمعها  املنطقة  اأعيان  مع  لقاء  ويف  متيزها.  التي 
املواطنني يرف�ص االنتخابات لكن االأمر هذه املرة خمتلف''. واأ�شاف باأنه بف�شل ال�شلطة الوطنية 
لالنتخابات التي طالب بها املواطنون، "تغريت قواعد العملية االنتخابية بحيث يتم �شمان احرتام 
�شوت املواطن واحرتام املرت�شح  وب�شكل حتقق الدميقراطية من خالله م�شارها الطبيعي يف املجتمع، 
الفراغ من اجل  "خلق  اإىل  الرئا�شية" والذين ي�شعون  "زارعي الفنت ع�شية االنتخابات  حمذرا من 
ا�شتغالله مل�شاحلهم" يف اإ�شارة اإىل قرار الربملان االأوروبي حول و�شعية حقوق االإن�شان يف اجلزائر.

اأم�ص اجلمعة، بيان وزارة اخلارجية حول تدخل  ثمن مر�شح الرئا�شيات، عبد القادر بن قرينة، 
بال�شكر  ''اأتقدم  ن�شطه بوالية �شطيف  �شوؤون اجلزائر، وقال يف جتمع �شعبي  الربملان االوروبي يف 
اجلزيل لوزارة اخلارجية على البيان الذي اأ�شدرته ردا عن الربملان االأوروبي، الرد كان يف م�شتوى 
اخلطاب الذي يتما�شى مع حراك 22 فرباير''. وجدد بن قرينة تقبله النتقادات راف�شي االنتخابات 
الرئا�شية، موؤكدا اأن احلرية مكفولة للجميع، خماطبا اإياهم بالقول: ''مهما اختلفنا فاأنتم �شركاء 
يف الوطن، نتقبل انتقاداتكم''.  و�شدد على �شرورة عدم م�شادرة الراأي االآخر، م�شريا اأن ال�شندوق 
هو احلكم والفي�شل.وك�شف بن قرينة اأن برناجمه الرئا�شي يحمل خريطة اقت�شادية وطنية من 

اجل خلق �شبكة اقت�شادية دولية، للتموقع والذهاب اإىل العمق االإفريقي.

تبون: ''�النتخابات �شتجنبنا �نزالقات قد تاأتي على �الأخ�شر و�لياب�ص''بلعيد: ''�أتعهد بجعل مترن��شت عا�شمة لالقت�شاد �الإفريقي''

بن قرينة: بيان �خلارجية كان يف م�شتوى خطاب �حلر�كميهوبي: �النتخابات �ملقبلة �شتكون خمتلفة عن �شابقاتها

نددوا بالتالعبات اخلطرية للربملان الأوروبي..

تــعــتــرب مـــبـــادئ الــ�ــشــيــا�ــشــة اخلــارجــيــة 
االأ�شا�شية للجزائر، ال �شيما احلفاظ على 
التدخل  عدم  و�شيا�شة  الوطنية  ال�شيادة 
للبلدان قا�شما م�شرتكا  الداخلي  ال�شاأن  يف 
النتخابات12  املــرت�ــشــحــني  جــمــيــع  ــني  ب
دي�شمرب. ويظهر جليا يف برامج املرت�شحني 
اأنهم يعتربون مبادئ احلفاظ على ال�شيادة 
الــوطــنــيــة وعـــدم الــتــدخــل يف الــ�ــشــوؤون 
العادلة  الق�شايا  ودعم  للبلدان  الداخلية 
امل�شروعة  ــوق  ــق احل تــكــريــ�ــص  اجـــل  ــن  م
ثـــوابـــت يــدعــمــونــهــا ويــنــخــرطــون حتت 
املرت�شحون  ندد  اخل�شو�ص  وبهذا  لوائها. 
اخلطرية  بالتالعبات  اجلمهورية  لرئا�شة 
اجتماعا  برمج  الــذي  ـــي  االأوروب للربملان 
ملناق�شة الو�شع ال�شيا�شي يف اجلزائر حيث 
يتزامن مع احلملة االنتخابية التي ت�شبق 

االنتخابات الرئا�شية.
املجيد  عــبــد  احلــــر  ــح  ــش ــرت� امل حــ�ــشــب  ـ 
 54 مــن  املــكــون  برناجمه  يف  فيعد  تبون 
ديناميكية  خارجية  بـ"�شيا�شة  التزاما 
االأهداف  مراجعة  طريق  عن  وا�شتباقية 
للدبلوما�شية  الــكــال�ــشــيــكــيــة  ـــام  ـــه وامل
معامل  "و�شع  اإىل  اإ�ــشــافــة  اجلــزائــريــة 
التنمية  خدمة  يف  هجومية  اقت�شادية 
واخلا�شة  العامة  وال�شراكات  الوطنية 
بـ"جت�شيد  وعــــد  و  ــن''.  ــري ــم ــث ــت ــش ــ� وامل
خدمة  يف  ودينية  ثقافية  دبلوما�شية 
على  مركزا  اجلزائر"،  يف  الثقايف  االإ�شعاع 
اخلــارج  يف  الوطنية  اجلالية  "حماية 
وترقية م�شاركتهم يف التجديد الوطني''.

عبد  البناء،  حركة  مر�شح  وعد  بــدوره  ـ 
القادر بن قرينة باإر�شاء "�شيا�شة خارجية 
ديناميكية فعالة وثابتة تقوم على تعزيز 
مكت�شبات ال�شيا�شة اخلارجية للجزائر من 
كل  مع  متوازنة   بعالقات  املطالبة  خالل 
برناجمه  يف  وذكــر  وال�شعوب''.  البلدان 
"التي  اجلزائرية  اخلارجية  بال�شيا�شة 
ال�شوؤون  يف  التدخل  عــدم  مــبــداأ  تكر�ص 
"�شيادة  على  م�شددا  للدول"،  الداخلية 
مبداأ  على  القائمة  اخلارجية  ال�شيا�شة 
االتفاقيات  "احرتام  مع  اجلـــوار''  ح�شن 

عليها  اأم�شت  التي  الدولية  واملــعــاهــدات 
اجلزائر''.

حزب  ملر�شح  االنتخابي  الربنامج  ــا  اأم ـ 
عز  ال�شيد  الدميقراطي،  الوطني  التجمع 
مكانة  يعترب"ترقية  فاإنه  ميهوبي،  الدين 
يبقى  الدولية  املحافل  يف  اجلزائر  ودور 
تاأكيد  بهدف  لدبلوما�شيتنا  دائمة  مهمة 
االأمن  على  واملحافظة  الوطنية  �شيادتنا 
تقرير  يف  ال�شعوب  ومــ�ــشــانــدة  الــوطــنــي 
"�شتكون  ميهوبي  ال�شيد  وذكر  م�شريها''. 
ملبادئ  حاملة  خــارجــيــة  �شيا�شة  لدينا 
ت�شمن االحرتام ل�شيادتنا الوطنية وتعزز 
ال�شقيقة  والبلدان  جرياننا  مع  العالقات 

و�شركائنا التاريخيني''. 
جبهة  ــزب  ح رئي�ص  ــدد  ج جهته،  مــن  ـ 
يف  التاأكيد  بلعيد،  العزيز  عبد  امل�شتقبل، 
التزام  على  االنتخابية  التزاماته  اإطــار 
على  القائمة  مببادئها  الــدائــم  اجلــزائــر 
ال�شوؤون  يف  الــتــدخــل  وعـــدم  "ال�شيادة 
النظر  "اإعادة  واقرتح  للدول"،  الداخلية 
�شاأنها  من  التي  الدبلوما�شية  االأعمال  يف 
مكانتها  با�شتعادة  للجزائر  ت�شمح  اأن 
بعني  تاأخذ  والتي  الدولية  ال�شاحة  على 
للبلد  االقت�شادية  االإ�شالحات  االعتبار 
�شون  على  و�شدد  مل�شروعة''.  وطموحاتها 
طريق  عن  اجلزائريني  املهاجرين  كرامة 
للتكفل  حكومية  و�شلطة  جمعيات  اإن�شاء 

بان�شغاالت جاليتنا''. 
احلريات،  طالئع  حزب  رئي�ص  رافع  كما  ـ 
�شيا�شة  اإر�ــشــاء  اجــل  من  فلي�ص،  بن  علي 
ــادئ حرب  ــب ــن م خــارجــيــة مــ�ــشــتــوحــاة م
التحرير، م�شريا اإىل اأنها "جتد ركائزها يف 
دبلوما�شية ثورة الفاحت نوفمرب 1954 من 
ال�شعوب  بتحرير  املتعلقة  العنا�شر  خالل 
وامل�شاواة والتعاون الدويل وعدم التدخل 
يف ال�شوؤون الداخلية للدول''. واأكد املرت�شح 
الدبلوما�شية  م�شار  نف�ص  يف  �شي�شتمر  انه 
م�شيفا  الــثــورة،  اأ�ش�شتها  التي  اخلارجية 
الدول  مع  �شتتعامل  "اجلزائر  اإن  بالقول 
ومببداأ  �شيادة  ذات  دول  اأنها  اأ�شا�ص  على 

املعاملة باملثل''.

�ملرت�شحون يجمعون على دعمهم و�نخر�طهم
 يف �ل�شيا�شة �خلارجية للجز�ئر

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و ق. و

رئا�سيات 12 دي�سمرب 2019

التقى يوم اخلمي�ص الفارط جمموعة 
من موظفي اأمانة ال�شبط واالأ�شالك 

امل�شرتكة، بوزير العدل بلقا�شم زغماتي 
يف لقاء و�شف بالتاريخي واملميز 

باعتباره االأول من نوعه لهذه الفئة من 
طرف الوزارة الو�شية وبح�شور بع�ص 
االإطارات واملدراء املركزيني يتقدمهم 

املدير العام للموار الب�شرية ومدير 
املالية والو�شائل، وقد حظي اأع�شاء 

النقابة با�شتقبال حار من طرف الوزير 
�شخ�شيا، حيث ا�شتمع اىل ان�شغاالتهم 

ومطالبهم املرفوعة خا�شة واأن النقا�ص 
كان جادا وفعاال طبعته ال�شفافية وروح 

امل�شوؤولية.
وح�شب االأمني الوطني للنقاية ال�شيد 
اىل  التطرق  مت  �شاخر" فقد  "الهادي 

م�شاألة التدخل من اأجل االإ�شراع يف 
اإعتماد النقابة التي مت ايداع ملفها منذ 
حوايل اأ�شبوعني باالإ�شافة اإىل االإ�شراع 
يف اإعداد مر�شوم تنظيمي يت�شمن كيفية 

�شرف منحة التح�شيل التي طال امدها 
رغم اأنها ا�شالت الكثري من احلرب دون 

اأن تتج�شد على اأر�ص الواقع اإىل جانب 
�شب خملفات الرواتب املتاأخرة وتعميم 

املنا�شب النوعية وهي النقاط التي 
جتاوب معها الوزير وا�شتمع اإليها بكل 

اآذان �شاغية معربا عن اأمله يف �شرورة 
تكاثف اجلهود الإثراء مو�شوع تعديل 
القانون االأ�شا�شي الذي اأ�شبح يتعار�ص 

كثريا مع هذه املهنة، كما اإلتزم بالنظر يف 
جميع امل�شاكل العالقة.

ليختتم اللقاء بخروج اأع�شاء النقابة 
بانطباع جيد ور�شى تام م�شتب�شرين 
برغبة الوزير يف حل جميع املطالب 

ب�شكل تدريجي.

زغماتي ي�شتقبل
 �أمناء �ل�شبط

ق. و

ا�ستمع اىل ان�سغالتهم ومطالبهم
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اإىل  بباتنة،  الوالئية  ال�سلطــات  تتجه 
واملرقني  املقاوالت  من  العديد  عقود  ف�سـخ 
�سكنات  ــاز  اإجنـــ على  امل�سرفني  العقاريني 
ب�سيغتي LSP  وLPA، يف ظل عدم امتثالهم 
مرارا  لهم  وجهتها  التي  االإعـــذارت  ل�سل�سة 
م�ساريعهم  ت�سليم  يف  االإ�سراع  حول  وتكرارا 
وكانت  ال�سلحفاة  اأ�سغالها بخطى  ت�سري  التي 

حمل �سخط كبري من قبل امل�ستفيدين.
فريد  باتنة،  وايل  وجه  ال�سياق  ذات  ويف 
املرقني  مــن  للعديد  اإعـــــذار  ــر  اآخ حمــمــدي، 
العقاريني، فيما قام بف�سخ عقود اآخرين، مع 
على  للم�ساريع  يومية  متابعة  جلنة  ت�سكيل 
م�ستوى الدوائر، خا�سة بعد ت�سجيل العديد 
من امل�ساريع ال�سكنية املتاأخرة حيث مت اتخاذ 
املقاوالتية  املوؤ�س�سات  �سد  ردعية  اإجراءات 
امل�سرفة عليها وا�ستبدالها باأخرى قادرة على 
موا�سلة االأ�سغال يف ظروف اأح�سن، وببلدية 
69 م�سكن ترقوي  التي ت�سم م�سروع  اأريـ�ص 
العقاري حابة كمال،  للمرقي  باأري�ص  مدعم 
 04 ت�سليم  بني  االأخيـر  هذا  تخيري  مت  فقد 
اأ�سهـر   3 اأق�ساه  اأجل  عمارات من امل�سروع يف 
مع ت�سليم العمارة االأخرية قبل �سهر رم�سان 
 24 مب�سروع  اأمــا  للعقد،  الفوري  الف�سخ  اأو 
�سكن م�سكن ترقوي مدعم بتيغامنني للمرقي 
نف�ص  االآخـــر  هــو  فيواجه  حممد،  مقالتي 
يقم  مل  حال  يف  وذلك  ال�سابق  املرقي  م�سري 

بتدعيم ور�سته باالآليات والعمال بداية من 
اإعذار  اآخر  توجيه  مت  فيما  االأ�سبـوع،  هذا 
للمرقي بغدادي SNC امل�سرف على م�سروع 
24 �سكن ترقوي مدعم ببلدية اأوالد فا�سل 
وذلك من اأجل ا�ستكمال االأ�سغال مع تدعيم 

الور�سات باالآليات والعمال.
م�سري  نف�ص  يــواجــهــون  ــــرون  اآخ مــرقــون 
م�ساريع  على  ي�سرفون  والــذيــن  �سابقيهم 
تازولت  ال�سمرة،  باتنة،  بف�سدي�ص،  �سكنية 
للمرقي  اإعـــذار  ــر  اآخ ــه  ُوج حيث  وغــريهــا، 
على  ي�سرف  والـــذي   SARL LOMPI
ونف�ص  ترقوي،  م�سكن   140 م�سروع  اإجنــاز 
م�سكن   50 م�سروع  مل�سروع  بالن�سبة  ال�سيء 
ت�ساهمي بباتنة والذي ت�سرف عليه موؤ�س�سة 
اإعذار  اآخر  ور�سات االأمني، حيث مت توجيه 
الور�سات  لهم ال�ستكمال االأ�سغال مع تدعيم 
قبل  اأيــام   10 ظــرف  يف  والعمال  باالآليات 
حال  يف  للعقد  الفوري  الف�سخ  اإىل  اللجوء 
عقاري  مــرقــي  تكليف  مــع  االمــتــثــال  عــدم 
 38 مل�سروع  بالن�سبة  اأما  بامل�سروع،  عمومي 
�سعيدي  للمرقي  بال�سمرة  ت�ساهمي  م�سكن 
امل�سروع يف  لت�سليم  اأوامر  اأعطيت  كمال فقد 
اآخر  40 يوما، فيما مت توجيه  اأق�ساء  اأجل 
على  امل�سرف  عمر  حلي�ص  للمرقي  اإعـــذار 
مدعم  ترقوي  �سكن   5  +  50 م�سروع  اإجناز 

بتازولت.

الناجم  املــبــلــغ  هـــذا  ت�سجيل  مت  وقـــد 
وهي  واليـــــات   6 بـ  ال�سريبي  التهرب  عن 
اأم  خن�سلة،  ق�سنطينة،  ب�سكرة،  باتنة، 
فوترة  عــدم  اأن  م�سيفا  وتب�سة،  البواقي 
الــواليــات  اإقــلــيــم  عــرب  املــعــرو�ــســة  ال�سلع 
للتجارة  للمديرية اجلهوية  التابعة  ال�ست 
املبلغ  هــذا  ت�سجيل  وراء  باتنة  لناحية 

املرتفع من التهرب ال�سريبي.
نف�ص  خالل  مت  اأنــه  املتحدث،  ذات  وقــال 
   854 969 حمال جتاريا، منها  الفرتة غلق 
و115    التجارية  املمار�سات  جمال  يف  حمل 
عرب  الغ�ص  وقمع  النوعية  جمال  يف  حمل 
انعدام  اأهمها  اأ�سباب  لعدة  ال�ست  الواليات 
ب�سروط  االلتزام  وعدم  التجاري  ال�سجل 
�ساحلة  غـــري  �ــســلــع  وعـــر�ـــص  ــة  ــاف ــظ ــن ال

لال�ستهالك، وفقا لنف�ص امل�سدر .
ــل اإجـــمـــايل املــحــجــوزات اإىل    كــمــا  و�ــس
الغذائية  ــــواد  امل ــن  م طــنــا   651.124
املختلفة بقيمة مالية فاقت 2 مليار �سنتيم 
لال�ستهالك،  �ساحلة  غري  و�سلع  مواد  منها 

جمموع  بلغ  فيما   اإليه،  االإ�سارة  متت  كما 
عرب  االقت�سادية  الرقابة  فرق  تدخالت 
اإقليم اخت�سا�ص املديرية اجلهوية للتجارة 
لناحية باتنة منذ بداية جانفي اإىل غاية 

 717.99 العام اجلاري   نهاية �سبتمرب من 
تدخال اأ�سفر عن حترير 876.11خمالفة 

حول منها للعدالة  11. 452 ملفا.
نا�شر. م

�سجلته املديرية اجلهوية للتجارة "ناحية باتنة"

ف�سخ عقود مرقني وتوجيه اآخر اإعـذار لآخريــن يتم �سرفها وفق 
�سلم اأجـور 1989

حمليات ال�سبت 19 ومرب  2969/ 30  نوفمرب 2019 املوافق لـ 03 ربيع الثاين 041441

اجلامعي  باتنــة  م�ست�سفى  تدعم 
"بن فلي�ص التهامي"، بجهاز هو االأول 
والذي عمل على  نوعه باجلزائر  من 
ر�سد حبوب الطلع يف الهواء امل�سببة 
واأن  �سيما  احل�سا�سية،  الأمـــرا�ـــص 
يف  الطلع  حبوب  بح�سا�سية  امل�سابني 
ف�سل  خــالل  خا�سة  م�ستمر  تــزايــد 

الربيــع.
وح�سب ما ك�سف عنه مدير م�ست�سفى 
هذا  اأن  نيوز"،  لـ"االأورا�ص  باتنة 
لقطاع  حقيقيا  مك�سبا  يعترب  اجلهاز 
ال�سحة بوالية باتنة خا�سة، م�سيفا 
�سي�سرف عليه طاقم طبي  اأن اجلهاز 
و�سبه طبي متخ�س�ص الإعطاء النتائج 
ال�سحيحة  الطريقة  عــن  ــيــة  االأول
�سيغطي  حيث  عمله  حول  وال�سليمة 
املناطق املح�سورة بني بلدية تازولت 
اإىل غاية القطب العمراين حملة 3، 
للتعرف  اأولية  لتجارب  �سيخ�سع  ميا 
بالرغم  عمله  طــريــقــة  عــلــى  اأكـــرث 
خطوات  خطت  املتقدمة  الــدول  من 

عمالقة يف هذا املجال.
من جهته اأكد رئي�ص اللجنة املنظمة 
عبد  "عمرون  العلمية  للتظاهرة 

القادر، اأن جهاز ا�ست�سعار حبوب الطلع 
يعمل بتثبيت حبوب الطلع يف الهواء، 
اأ�سبوع  كل  النتائج  تقدمي  يتم  اأيــن 
�سفاف  بال�ستيكي  �سريط  بوا�سطة 
اأي  خالل كل دورة قدرها ملميرت يف 
ال�ساعة لتنتهي الدورة الكاملة خالل 
اأ�سبوع، م�سيفا اأن ال�سريط مق�سم اإىل 
وحدة  كل  وكل  �سريطية  وحدات   6
واحــد،  ليوم  نتائج  ح�سيلة  حتمل 
لتنبيه  ي�ستعمل  اجلهاز  اأن  م�سيفا 
االأ�سخا�ص املر�سى باحل�سا�سية اجتاه 
حبوب الطلع بتقدمي ن�سرية مف�سلة 
عن كميتها يف كل مرت مكعب من الهواء 
الأخذ احتياطاته، ولعل من اأبرز مهام 
حبوب  بتثبيت  يقوم  كذلك  اجلهاز 

الطلع يف الهواء.
تنظيم  فيه  مت  وقت  يف  ذلك  ياأتي 
اأيام علمية طبية من طرف م�ست�سفى 
العديد  مب�ساركة  اجلامعي  باتنة 
خمتلف  من  واملخت�سني  االأطباء  من 
اأنـــحـــاء الــوطــن عــلــى غــــرار واليــة 
وتيزي  العا�سمة  اجلزائر  خن�سلة، 
مداخالت  عــدة  قدموا  والــذيــن  وزو 

حول الواقع ال�سحي يف اجلزائر.

واليــة  جــنــوب  بــوزيــنــة  بــلــديــة  ت�سهد 
التنموية  النقائ�ص  من  العديد  باتنة، 
املدين  املجتمع  يف  فاعلون  طالب  التي 
وتلبيتها  اإليها  ال�سلطات  التفات  ب�سرورة 
يف اأقرب االآجال ملا لها من اأهمية وعالقة 

مبا�سرة بيوميات املواطنني.
ــة والــتــي  ــوع ــرف ـــن بـــني املــطــالــب امل وم
البلدي  للمكتب  اجتماع  اأول  عن  انبثقت 
الأكادميية املجتمع املدين، برجمة م�سروع 
ال�سرف ال�سحي عرب التجمعات ال�سكانية 
تيجداد،  بينها،  مــن  ــتــي  وال املــتــ�ــســررة 
اأم  اأويحة،  علي  زراري،  ايت  تان�سو�سني، 
اأفرى،  تينجارين،  ع�سود،  برج  الرخاء، 
بوزينة القدمية واحلي اجلديد اأوزريان، 
تخ�سي�ص  بــ�ــســرورة  اأي�سا  طالبوا  كما 

تاقو�ست  اجلديد  امللعب  حلماية  م�سروع 
اإىل  اإ�سافة  الرتبة،  انزالقات  خطر  من 
بتاق�سوت،  ابراهيم  وادي  من�ساأة  اإجنــاز 
غياب  م�سكل  اإىل  اأي�سا  ال�سكان  وتطرق 
م�ساريع  بــربجمــة  ــوا  ــب ــال وط الــتــهــيــئــة 
ا�ستعجالية للتح�سني احل�سري  من خالل 
اأم  ع�سود،  بــرج  مــن  بكل  الــطــرق  تهيئة 
فيما  ولومالح،  اغــزر  القالعي،  الرخاء، 
اأ�سروا اأي�سا على تو�سيع االإنارة العمومية 
باأخرى  القدمية  امل�سابيح  وا�ستبدال 
تقريرهم  ليتختموا   ،LED جــديــدة 
مبطالبة  الو�سية  اجلهات  اإىل  املــرفــوع 
االأخيـرة بربجمة م�سروع حلماية الطرق 
ن�سوار  افري  من  بكل  واملن�ساأة  اجلديدة 

وتيزقاغني وغريها.

م�شت�شفى باتنــة يتدعــم بجهــاز 
لر�شد حب�ب �لطلع �ملُ�شببة للح�شا�شية

نقائ�ص تنم�يـة باجلملة تنتظر �حلل�ل

تهرب �شريبي بقيمة 1000 مليار خالل 9 �أ�شـهر بـ6 واليات �شرقية!!

�شميحة. ع 

يعد الأول من نوعه باجلزائــر 

ال ت�شامـح مع �ملُرقيني �لعقاريني �ملتقاع�شني بباتنة

وجه النائب م�سعود عمراوي 
عن الدائرة االنتخابية ب�سكرة، 

�سوؤاال كتابيا اإىل الوزير االأول نور 
الدين بدوي حول حتيني منحة 

االأورا�ص ملوظفي واأعوان الدولة 
واجلماعات املحلية واملوؤ�س�سات 

والهيئات العمومية العاملني يف منطقة 
االأورا�ص واملقدر بـ10 باملائة من 

املرتب ال�سنوي االإجمايل املطابق 
لالأرقام اال�ستداللية، حيث ا�ستغرب 

النائب موا�سلة الدولة احت�سابها 
وفق ال�سبكة اال�ستداللية لنظام دفع 

الرواتب ل�سنة 1989.
هذا ال تزال منحة االأورا�ص ُت�سرف 

وفق �سلم اأجور �سنة 1989 وهو ما 
يتعار�ص مع االأمر 6 ـ 03 املتعلق 

بالقانون االأ�سا�سي العام للوظيفية 
العمومية واملر�سوم الرئا�سي 7 ـ304 
املتعلق بال�سبكة اال�ستداللية لالأجور 

الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من 
الفاحت جانفي 2008، حيث طالب 

النائب بتحيني منحة االأورا�ص وفق 
االأجر الرئي�سي اجلديد، م�سيفا اأنه 

هل يعقل تعديل ال�سبكة اال�ستداللية 
لالأجور مرات عدة والتي كان اآخرها 

�سنة 2007 فيما بقيت منحة االأورا�ص 
جممدة وحتت�سب وفق �سلم اأجور �سنة 

؟. املالية  وزارة  من  بتعليمة   1989

طلب حتيني
 "منحة �الأور��ص" 
على طاولة بدوي

ن.م

ن. م نا�شر. م



�سبان يعتدون على 
طالبات مبدخل اإقامة 

للبنات �سرير   500

تتجه االأو�ساع باالإقامة اجلامعية 
باملدر�سة  اأي  بخن�سلة،  �سرير   500

الوطنية للغابات، هذه االأيام، 
اإىل انفجار و�سيك نتيجة العديد 

من امل�ساكل التي تتخبط فيها 
الطالبات، حيث يعانني من نق�ص 

وغياب حافالت النقل خا�سة 
يف الفرتات امل�سائية، ناهيك 

عن الوجبات الغذائية الرديئة 
املقدمة لهن وغياب االأمن مبحيط 

االإقامــة.
هذا وقد تعر�ست طالبات اأم�ص 

االأول، اإىل اعتداء من قبل ثالثة 
�سبان حيث قاموا ب�سرقة اأغرا�سهن 

وحماولة خطفهم بالقرب من باب 
االإقامة واأمام اأنظار حرا�ص االأمن 

الذين مل يكلفوا اأنف�سهم التدخل 
لوال بع�ص االأ�سخا�ص الذين كانوا 

بالقرب من امل�ست�سفى القريب 
لالإقامة والذين هرعوا لنجدة 

املعنيات من خمالب املعتدين، 
ويبقى اأن ن�سري ويف االأخري اإىل 
ت�ساعد ال�سكاوى الطلبة خالل 

االأيام االأخيــرة وقيامهم بعديد 
االحتجاجات ب�سبب جملة 

النقائ�ص التي يتخبطون فيها.

�إقامـات جامعية 
حتت ح�شـار 

�ملنحرفني بخن�شلة

حممد. ع

قام �أول �أم�ص، ع�سر�ت �ملو�طنني �ملقيمني مبنطقة طنجة ببلدية �سيقو�ص بولية �أم �لبو�قي، بغلق مقر 
�لبلدية، تنديد� باأزمة �لعط�ص �لذي تعاين منها �ملنطقة منذ �أزيد من �سهر، حيث �أجربو� على �قتناء مياه 

�ل�سهاريج باأ�سعار جتاوزت 1000 دج لل�سهريج �لو�حد.

ربط خن�سلة بالطريق ال�سيـار اأبرز املطالب

مواطنون احتجوا وطالبوا بتدخل الوايل 

متو�سطة "داودي حمو" بالبــاز

�سكانها يعي�سون حالة رعب حقيقية

نظم الع�سرات من مواطني بلدية 
قالل يف اجلهة اجلنوبية من والية 
اأمــام  احتجاجية  وقفة  �سطيف 
مقر البلدية وهذا احتجاجا منهم 
يف  االإداري  االن�سداد  توا�سل  على 
االنتخابات  منذ  البلدي  املجل�ص 
املــحــلــيــة الــفــارطــة، حــيــث دخــل 
حلول  دون  الثالث  عامه  االن�سداد 
املجل�ص  اأع�ساء  طــرف  من  فعلية 
جعل  ممــا  املحلية  ال�سلطات  اأو 
الوايل  بتدخل  يطالبوا  املحتجني 
ب�سراع  و�سفوه  ما  وقــف  اأجــل  من 
بني  ال�سيقة  احلــزبــيــة  امل�سالح 

اأع�ساء املجل�ص.
اخلا�سر  فـــاإن  املحتجني  وح�سب 
الدائر بني  ال�سراع  االأكرب يف هذا 
اأع�ساء املجل�ص البلدي هو املواطن 
املحروم من اأدنى امل�ساريع خا�سة اأن 
البلدية تعاين الكثري من النقائ�ص 
على  فقط  االأمــر  يقت�سر  ال  حيث 
امل�ساتي والقرى بل حتى التجمعات 
احل�سرية التي تبقى يف حاجة اإىل 
الكثري من امل�ساريع التنموية والتي 

و�سفه  ما  ورهينة  جممدة  تبقى 
باأهواء هوؤالء االأع�ساء  املحتجون 
يغلبوا  اأن  املــفــرو�ــص  مــن  الــذيــن 
طموحاتهم  على  العامة  امل�سلحة 

ال�سخ�سية اأو احلزبية.
قالل  بلدية  رئي�ص  جانبه  ومــن 
ــار على  ــن ــات لــكــحــل فــتــح ال ــرح ف
خالل  ــن  م ــه  ل املــعــار�ــســة  الكتلة 
ــى اأنـــهـــا الــ�ــســبــب يف  تـــاأكـــيـــده عــل
الو�سعية التي متر بها البلدية من 
اأغلب  على  امل�سادقة  رف�ص  خالل 
اخلا�سة  تلك  واأخــرهــا  املـــداوالت 
مل  والــتــي  االإ�ــســافــيــة  بامليزانية 
يتم امل�سادقة عليها رغم اأنها ت�سم 
التي  التنموية  امل�سايع  من  العديد 
امل�ساكل  بع�ص  على  للق�ساء  تهدف 
على  املواطنون  منها  يعاين  التي 
التهيئة  ال�سحي،  ال�سرف  ــرار  غ
عرب  العمومية  واالإنارة  احل�سرية 
البلدية، وهذا يف  مناطق  عدد من 
احل�سول  علينا  تعذر  الذي  الوقت 
يف  املعار�سني  االأع�ساء  اأراء  على 

املجل�ص البلدي.

داودي  متو�سطة  تالميذ  توقف 
مبدينة  الـــبـــاز  مبــنــطــقــة  حــمــو 
ونظموا  ــة  الــدرا�ــس عــن  �سطيف 
ــة احــتــجــاجــيــة مـــن خــالل  ــف وق
اعــــرتا�ــــص مــ�ــســار الــــرتامــــواي 
مبنطقة البـــاز مع اإغالق الطريق 
ب�سبب  وهذا  طويلة  لفرتة  وهذا 
املتو�سطة  هــذه  يف  االأمــن  انعدام 
املتكررة  االعـــتـــداءات  نتيجة 
التي تعر�ص لها التالميذ اأو حتى 
االأ�ساتذة،  وكذا  االإداري  الطاقم 
وهي الظروف التي اأثرت بطريقة 
�سلبية على مدر�سهم، حيث طالب 
االأمن  توفري  ب�سرورة  املحتجون 

فيما تبقى من املو�سم الدرا�سي.
كما طالب اأي�سا تالميذ واأ�ساتذة 
متو�سطة حي �سوف لكداد بتوفري 

عقب  وهـــذا  املوؤ�س�سة  يف  االأمـــن 
عــلــى مدير  االعـــتـــداء  ــة  ــادث ح
املتو�سطة من طرف جمموعة من 
الفارطة  ــام  االأي خــالل  التالميذ 
وهي الظاهرة التي باتت تتكرر كل 
الدرا�سي  املو�سم  بداية  منذ  مرة 
م�سالح  فتحت  حــيــث  اجلـــــاري، 
الدرك الوطني حتقيقا يف حادثة 
االعتداء على املدير، فيما طالب 
حد  على  والــتــالمــيــذ  ــاذة  ــت ــس االأ�
�سواء بتدخل اجلهات املعنية على 
اأجل  من  الرتبية  مديرية  غــرار 
تفادي تكرار مثل هذه الت�سرفات 
قامت  فيما  الــالزم،  االأمن  وتوفري 
اإدارة املتو�سطة با�ستدعاء اأولياء 
التالميذ من اأجل البحث عن حل 

لهذه الو�سعية. 

كعوان  منطقة  �ــســكــان  يعي�ص 
القلتة  لبلدية  اإداريــة  التابعة 
�سطيف  واليـــة  �ــســرق  الــزرقــاء 
حــالــة رعــــب حــقــيــقــيــة خــالل 
ب�سبب  وهذا  الفارطة  االأ�سابيع 
املنطقة  بهذه  ال�سرقات  انت�سار 
حيث  لــالنــتــبــاه،  الفـــت  ب�سكل 
ـــام  االأي خـــالل  املنطقة  عــرفــت 
على  جمهولني  ا�ستيالء  الفارطة 
عدد من روؤو�ص املا�سية واالأبقار، 
اآخــرون  مواطنون  تعر�ص  فيما 
من  اخلا�سة  ممتلكاتهم  ل�سرقة 

اأموال وجموهرات ذهبية.
توفري  ب�سرورة  ال�سكان  وطالب 

املنطقة  اأن  خا�سة  الالزم  االأمن 
الع�سابات  لهذه  مرتفعا  باتت 
خــالل  منطقها  فــر�ــســت  ــي  ــت ال
ال�سنوات اخلم�سة االأخرية، وهذا 
من  �سرقات  ت�سجيل  خــالل  مــن 
اأ�سبوع الأخر، وهي الو�سعية التي 
املنطقة  �سكان  على  كثريا  اأثــرت 
كلما  �سيع  من  هناك  اأن  خا�سة 
التحقيقات  ورغـــم  ميــلــك،  كــان 
املعنية  اجلهات  اأن  اإال  املتوا�سلة 
مل تتمكن حلد االآن من الو�سول 
التي  الع�سابات  هذه  هوية  اإىل 
زرعت الرعب يف �سكان املنطقة. 

�الن�شد�د �الإد�ري يدخل 
عامه �لثالث بـ "قالل"

تالميذ يعرت�ش�ن م�شار �لرت�م��ي 
�حتجاجا على �نعد�م �الأمن 

�أحياء يف قب�شة ع�شابات 
�ل�شرقة بالقلتة �لزرقاء
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عبد الهادي. ب 

عبد الهادي. ب 

عبد الهادي. ب 

ا�ستفاد موؤخرا قطاع الرتبية 
بوالية اأم البواقي، من غالف 

مايل ي�سل اإىل 90 مليار �سنتيم 
�سمن برنامج ال�سمان والت�سامن 

ما بني البلديات، لرتميم 128 
مدر�سة ابتدائية، لكن التاأخر يف 

االنطالق يف االأ�سغال حال دون 
ا�ستفادة عدد معترب من املوؤ�س�سات 
الرتبية من اأ�سغال التو�سعة وكذا 
تهيئة اأجهزة الت�سخني واالإ�سراع 

يف اعتماد التدفئة عرب غاز 
الربوبان، وهو ما اأدى بعزوف 
املئات من التالميذ لاللتحاق 
مبقاعد الدرا�سة خا�سة واأن 

عدد معترب من التالميذ يعاين من 
االأنفلونزا جراء الربودة التي 

يزاولون فيها درا�ستهم، اأين قام 
عدد من اأولياء التالميذ بتنظيم 
عدد من الوقفات االحتجاجية 

اأمام مداخل املوؤ�س�سات الرتبوية 
مطالبني اجلهات املخت�سة 

بالتدخل وتوفري التدفئة يف 
القريب العاجل.

م�شاريع على �ل�رق 
لرتميم �ملد�ر�ص 

باأم �لب��قــي 

بن �شتول. �ص

�سطيف

خن�سلة

مواطنون يحتجون ب�سيقو�س واأزمة املياه تدخل اأ�سبوعها الثالث بعني الزيتون 

بعد غلقها قبل حوايل 3 اأ�سهر

اأحــد املحتجني عن  اأكــد  هــذا وقــد 
الو�سية  ــات  ــه اجل ــرار  ــق ل رفــ�ــســهــم 
بجلب  واملتعلق  �سيقو�ص  ببلدية 
ليتم  اجلديد  للنقب  املاحلة  املياه 
معاجلتها ويتم توزيعها على خمتلف 
فيما  �سيقوي،  مدينة  و�سط  اأحياء 
طنجة"  "بئر  منطقة  حرمان  يتم 
�سكان  ا�ستنكره  مــا  ــو  وه املــيــاه  مــن 
الو�سية  اجلهات  مطالبني  املنطقة 
مل�سكل  واإيجاد حل جذري  بالتدخل 
املواطنني  حــيــاة  اأرق  الـــذي  املــيــاه 

مبنطقة "بئر طنجة".
�سكان  ي�ستكى  وقــت  يف  ذلــك  ياأتي 
بلدية عني الزيتون، من م�سكل نق�ص 
التزود باملاء ال�سروب حيث مل ت�سل 
ثالثة  منذ  حنفياتهم  اإىل  املــيــاه 
ملياه  للجوء  بهم  دفــع  مــا  اأ�ــســابــيــع، 
ال�سهاريج واقتناءها باأثمان اأرهقت 
تعطل  ح�سبهم  وال�سبب  كاهلهم 
م�سخة املياه، اأما م�سالح البلدية فقد 
م�سختني  اقتناء  ب�سدد  اأنها  اأكــدت 

امل�سخة  ــف  ــوق ت بــعــد  جــديــدتــني 
وقد  يوما   25 من  اأكرث  منذ  االأوىل 
للمياه  اجلزائرية  م�سالح  تبليغ  مت 
ال�سعبي  املجل�ص  رئي�ص  اأكـــد  كما 
البلدي معو�ص كبا�ص اأن جل م�ساريع 
يجدر  كما  باملياه،  خا�سة  التنمية 

عدة  ــال  ط امل�سكل  ــذا  ه اأن  الــذكــر 
تزال  ال  والــتــي  بالبلدية  م�ساتي 
اخلا�سة  االأ�ــســغــال  انتهاء  ترتقب 
من  للتخل�ص  اجلديــــــدة  باملناقب 

هذه االأزمة نهائيا.

املحطة  دخـــــول  غــــدا  ــب  ــق ــرت ي
اخلدمة  حــيــز  ــدة  ــدي اجل الــربيــة 
اأكده  ما  ح�سب  البواقي  اأم  بوالية 
البواقي  اأم  بــواليــة  النقل  مدير 
من  ا�ستغاللها  ليتم  ر�سا"،  "عاليل 
احلافالت  و�سائقي  الناقلني  قبل 
حتديد  مت  اأين  االأجــرة،  و�سيارات 
االأجرة  ل�سيارات  ثابتة  ت�سعريات 

النقل  حمطة  من  امل�سافرين  لنقل 
و�ــســط  ــــاء  ــــي االأح ــلــف  خمــت اإىل 
�سيارات  لتوفري  باالإ�سافة  املدينة، 
اجلامعة  اإىل  الطلبة  لنقل  اأجــرة 
دينار   30 تــتــجــاوز  ال  بت�سعرية 

للمقعد الواحد.
هذا وقد مت �سبط خمتلف نقاط 
قبل  باحلافالت  اخلا�سة  التوقف 

الربية  النقل  حمطة  اإىل  و�سولها 
م�ستوى  على  االزدحــــام  لــتــفــادي 
منها  خا�سة  ال�سكنية  ــاء  ــي االأح
من  القادمة  باحلافالت  املتعلقة 
فكرون،  وعــني  مليلة  عني  بلديات 
املحطة  تعر�ست  فقد  ــارة،  لــالإ�ــس
اأ�سهر،  ــالث  ث قبل  للغلق  الــربيــة 
ب�سبب نق�ص الطاقات الب�سرية على 

م�ستوى املحطة، واملتوقع احتوائها 
ــالت  ــح ــى عــــدد مــعــتــرب مـــن امل ــل ع
التجارية لتح�سني اخلدمات داخل 
مركز  اإىل  ــافــة  بــاالإ�ــس املــحــطــة، 
لت�سهيل  املــحــطــة  داخـــل  لــلــربيــد 
الأموالهم  امل�سفرين  �سحب  عملية 
خا�سة منهم املقيمني خارج مدينة 

اأم البواقي.

بلديات ت�شارع �لعط�ص يف عـز "�لربد" باأم �لب��قـي

�إعادة فتح �ملحطة �لربية للنقل باأم �لب��قي

اأم البواقـي

يحل اليوم وزير االأ�سغال العمومية 
والنقل "م�سطفى كورابة" بوالية 
خن�سلة وذلك للوقوف على خمتلف 
اإ�سارة  واإعــطــاء  قطاعه  م�ساريع 
ــالن عن  ــرى وكــذا الإع اأخ انطالق 
الطرقات  قطاع  يف  هامة  قــرارات 
الوالية  �سكان  واأن  خا�سة  والنقل 
ينتظرون تاأكيد خرب ربط الوالية 
م�سروع  واإجنــاز  ال�سيــار  بالطريق 

ال�سكة احلديدية.
العمومية  االأ�سغال  وزير  وي�ستهل 
والنقل زيارته بعر�ص �سامل لقطاع 
االأ�سغال العمومية والنقل بوالية 

خن�سلة قبل اأن ي�سرف على اإعطاء 
�سيانة  اأ�ــســغــال  ــطــالق  ان اإ�ـــســـارة 
الوالئي  الطريق  تاأهيل  واإعـــادة 
اإىل  يــابــو�ــص  بــبــلــديــة   45 رقـــم 
م�سافة  على  باتنة  واليــة  حــدود 
لبلدية  التنقل  بعدها  ليتم  كلم   6
انطالق  ــارة  ــس اإ� ملــ�ــســارة الإعــطــاء 
و�سيانة  تــاأهــيــل  اإعــــادة  اأ�ــســغــال 
على   172 رقــم  الوالئي  الطريق 
�سي�سرف  كــمــا  ــم،  ــل ك  9 مــ�ــســافــة 
اإعادة  م�سروع  افتتاح  على  الوزير 
 17 رقــم  البلدي  الطريق  تاأهيل 
 8.5 م�سافة  على  طامزة  ببلدية 

لربنامج  عر�ص  اإىل  اإ�سافة  كلم 
الذي  وال�سمان  الت�سامن  �سندوق 
ل�سالح  املحلية  ال�سلطة  تخ�س�سه 
كما  العمومية،  االأ�ــســغــال  قــطــاع 
�سي�سرف على و�سع حجر االأ�سا�ص 
طريق  م�سروع  اأ�ــســغــال  وانــطــالق 
على  خن�سلة  ببلدية  اجتنابي 
�سيقوم  كما  كلم   11.2 م�سافة 
م�سروع  عــلــى  بــالــوقــوف  الــوزيــر 
قاي�ص  ببلدية  املـــزدوج  الطريق 
والذي يربطه بوالية باتنة وذلك 

بعنوان �سنة 2019 .

الرميلة  بلدية  م�سالح  طماأنت 
اأوالد  �سكان م�ستة  بوالية خن�سلة، 
مرية وكذا �سكان م�ستة اأوالد عايد 
ـــاء الــ�ــســروب يف اأقـــرب  بــتــوفــري امل
التي  معاناتهم  واإنـــهـــاء  ــــال  االآج
يف  الكبري  النق�ص  جراء  يعي�سونها 
حولت  التي  احليوية  املـــادة  هــذه 
البحث  ظل  يف  جحيم  اإىل  حياتهم 

عن قطرة ماء.
الرميلة عن  بلدية  واأكدت م�سالح 

ت�سجيل م�سروع اإجناز بئر ارتوازي 
 95 والذي بلغت ن�سبة االأ�سغال به 
اإىل  امل�سالح  ذات  واأ�ــســارت  باملائة 
البئر  هــذا  جتهيز  انتظار  يف  اأنــهــا 
الـــذي يــربــط الـــربج املــائــي املمول 
على  يــوؤكــد  مــا  وهــو  امل�ساتي  لهذه 
اإنهاء معاناة �سكان هذه املناطق من 
يف  ال�سروب  باملاء  الــتــزود  ناحية 
مدة ال تتجاوز ال�سهر وهي العملية 

التي ا�ستح�سنها املواطنون.

م�سالح  ك�سفت  اآخـــر  �ــســيــاق  ويف 
اإىل  ت�سعى  اأنها  اإىل  الرميلة  بلدية 
اإعادة تهيئة وتاأهيل امللعب البلدي 
والفرق  والفئات  ال�سباب  لفائدة 
الن�سطة يف جمال كرة القدم والذي 
جــواريــة  مــالعــب   3 اإىل  يــ�ــســاف 
متتلك  الرميلة  بلدية  واأن  خا�سة 
فريق كرة قدم ين�سط يف البطولة 
الوالئية و�سيتم ال�سروع يف العملية 

خالل االأيام القليلة القادمة.

هذ� ما ينتظره "�خلن�شلي�ن" من زيارة 
وزير �الأ�شغال �لعم�مية �لي�م

�أزمة ندرة �ملاء �ل�شروب تتجه نح� �النفر�ج بالرميلة

بن �شتول. �ص / نوارة.ب

بن �شتول.�ص

معاوية. �ص

معاوية. �ص

تخ�سي�س 90 مليار 
لرتميم 128 ابتدائية 

دون انطالق الأ�سغال



هريث  قرية  جتذبنا  للتنقل،  �ساحلة  غري  تر�بية  طريق  وعرب  تكوت،  مدينة  من  كيلومرت   13 بعد  على 
"�ملن�سية"، �لتي تعج منحدر�تها بخري�ت وب�ساتني غناء، تعيد �حلياة للز�ئرين بعدما فقدوها لعقود م�ست، 
وبجهود ب�سيطة للغاية و�إمكانيات �سبه منعدمة، يتحدى �أبناء �ملنطقة ت�ساري�ص �لطبيعة وق�ساوة �جلبال 

وعنادها وتهمي�ص �مل�سوؤولني لإعادة �حلياة لكل �سيء يف هذه �لقرية.
�لبد�ية كانت عرب طريق فرعي من بلدية تكون نحو قرية هرييث و�لتي قطعناها يف حال يرثى لها ب�سبب 
�هرت�ئها وحفرها دون تعبيدها وتهيئتها من قبل �مل�سوؤولني رغم �ملطالب �ملتكررة ب�سرورة تعبيدها نظر� 
�لو�سول  بهدف  �لف�سول  عديدة يف جميع  عو�ئق  �سكانها  يو�جه  للقرية، حيث  و�لو�سول  �لتنقل  ل�سعوبة 
ملنطقتهم �لتي حتوي حاليا ب�ساتني غناء مبختلف �خل�سر و�لفو�كه، فبمجرد هطول �أمطار ن�سبية فقط تعج 
�لطريق بالأوحال وت�ستحيل حركة �لتنقل عربها، ناهيك عن ف�سل �ل�ستاء �لذي تكرث فيه �لثلوج باملنطقة 
و�لتي تعرف بربودتها �ل�سديدة �ستاء وحر�رتها �سيفا، وهو ما يجعل �سكانها يتخذون من "�لعولة" منفذ� 

لهم لال�ستغناء عن �لتنقل �أثناء ف�سل �ل�ستاء ل�سعوبة �مل�سالك وتوقفها ب�سكل نهائي.

يحكي لنا اأحد �سكان قرية هرييث التي تعاند 
الطبيعة لال�ستمرار ورفع التحدي وقهر ال�سعاب، 

الطريقة  على  يعي�سون  اأنهم  �سعيدي"،  "حممود 
البدائية يف ظل غياب تام للكهرباء ف�سال عن 

انعدام الطريق التي �سكلت عزلة كبرية بالن�سبة 
لهم خا�سة يف التنقل اإىل مدينة تكوت، وهو 

ما اعتربه باالأمر الذي جعل ال�سكان يغادرونها 
ويتجهون نحو املدن املجاورة لال�ستقرار بحثا عن 

حياة اأف�سل الأبنائهم بعد انعدام اأدنى مرافق 
احلياة ال�سرورية من مدر�سة وكهرباء وطريق، 

وهي ح�سب عمي "حممود"، املرافق االأكرث �سرورة 
والتي من �ساأنها اأن ت�ستقطب ال�سكان وجتعلهم 

يحافظون على انتمائهم وعودتهم بقوة الأ�سولهم، 
حيث �ساهم النزوح الريفي الذي عرفته املنطقة 

خالل ال�سبعينات والثمانينات يف عزل القرية عن 
العامل ب�سبب انعدام الن�ساطات الفالحية اآنذاك 

وهروب اغلب ال�سكان نحو املدن، حيث مت اإح�ساء 
نحو ع�سر عائالت ال تزال حتافظ على منط عي�سها 

يف هذه القرية، ف�سال عن العائالت التي تقوم 
باال�ستثمار بها والتي تلجاأ اإليها ب�سكل اأ�سبوعي 

لتفقد منتوجاتها واملحافظة عليها.

من املعارك ال�سر�سة التي عرفتها منطقة االأورا�ص وبال�سبط 
هي  اال�ستعمارية  فرن�سا  �سد  بتكوت،  هرييث  قرية 

 1959 �سنة  مــن  مـــاري   28 يف  اهلل  ــار  ج معركة 
يف  قويا  در�سا  الفرن�سي  العدو  اأعطت  والتي 

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

و�سلت اإىل حدود 200 قتيل من اجلنود 
من  بدايتها  كانت  حيث  الفرن�سيني، 

قيادة  حتت  عي�ص"  "ه�سليا  منطقة 
برحايل  وب�سينة  مـــدوري  بلقا�سم 
�سعيدي  علي  وفايزة  مو�سى  وخاليف 
خل�سر  حممد  عثماين  اإىل  اإ�سافة 
بلقا�سم  وخــاليف  �سليمان  وعا�سورة 
ـــزوزي وبع�ص  مــزيــاين وم واالإخــــوة 
املجاهدين خارج القرية مثل �ساطري 

وقــتــالــة، حــيــث �ــســهــدت �ــســقــوط 10 
فايزة  برحايل،  ب�سينة  اأبرزهم  �سهداء 

قتالة  جانب  اإىل  بلقا�سم  ومزياين  علي 
هذه  تـــزال  ال  حيث  ــــرون،  واآخ وقــربــاعــي 

امل�سرفة  التاريخية  اجلوانب  من  الت�سحيات 
التي يعتز بها اأبناء املنطقة ويفتخرون بانتمائها 

لهذا التاريخ العريق.

تربية �لنحل وب�شاتني للف��كه و�خل�شر 

�شجرة "�أزنزنة" تعانق 
�ملباركات و�الآمال 

�الحتطاب يف �ل�شتاء و"�لكانكي" لالإنارة 

�نعد�م �لكهرباء
يع�د باملنطقة

�إىل �لع�ش�ر �لغابرة 

معركة جار �هلل �شاهد على ت�شحيات هرييث

تــعــرف قــريــة هــرييــث مبــديــنــة تكوت، 
النحل  تــربــيــة  يف  الــوا�ــســع  بــنــ�ــســاطــهــا 
وا�ستخال�ص الع�سل الطبيعي الذي يرتاوح 
 7000 5000 دينار اإىل غاية  �سعره بني 
دينار جزائري، والذي يلقى �سيتا وانت�سارا 
وقيمته  جلودته  نظرا  الوطن  عرب  وا�سعا 
من  ال�سكان  بع�ص  يتخذ  حيث  الطبيعية، 
ي�ساعدهم  ــذي  ال الدخل  النحل  تربية 
على اال�ستمرار واملقاومة يف هذه املنطقة 
يف  ب�سمتها  تركت  التي  ال�سعبة  اجلبلية 
التحدي  ترفع  تزال  وال  عديدة  جماالت 

خالل  من  الفالحية  ن�ساطاتها  ملوا�سلة 
الفالحني  بع�ص  اتخذها  غناء  ب�ساتني 
طبيعية  ــتــوجــات  مــن ــى  عــل لــلــحــ�ــســول 
وا�ستثنائية من خالل اأ�سجار التفاح الذي 
يتنوع باألوانه واأ�سكاله واأذواقه اأي�سا، ما 
واالأ�سفر  واالأحمر  االأخ�سر  التفاح  بني 
بحيث  غر�سه،  طرق  على  وقفنا  والذي 
الوطن  مناطق  خمتلف  من  جلبه  يتم 
�سجريات  خــالل  من  به  اال�ستثمار  ثم 
املنطقة  على  بخرياتها  تعود  �سغرية 
النواة  مبثابة  م�ستقبال  �ست�سبح  التي 
احلقيقية يف تنوع منتوج التفاح وت�سويقه 
الذين  القرية  اأبناء  عنه  ك�سف  ح�سبما 
قدموا جتارب جناح العديد من املنتوجات 
ـــرى على غـــرار االيــجــا�ــص واخلــوخ  االأخ
بــاأنــواعــه وعــديــد الــفــواكــه الــتــي عرفت 
ــة جنــاحــا بــاهــرا، حيث  ــي جتــاربــهــا االأول
جنة  اإىل  بتحويلها  املنطقة  �سكان  يطمح 
غناء لال�ستثمار يف خمتلف املنتوجات التي 
من املنتظر اأن تعود بالربح عليهم، خا�سة 
ا�ستفادت  ــذي  ال املــائــي  املنبع  توفر  بعد 

والذي  املا�سية  ال�سنوات  يف  القرية  منه 
بعد  جديد  من  ال�سكان  ا�ستقطاب  ا�ستطاع 

هجرة �سنوات م�ست.
ابرز  مــن  ـــرى،  االأخ هــي  املوا�سي  تربية 
الن�ساطات الفالحية الأبناء قرية هرييث 
التي ال تزال جبال االأورا�ص �ساهدة على 
ك�سف  ما  فح�سب  وت�سحياتها،  تاريخها 
اأهم  مــن  املوا�سي  فرتبية  ال�سكان،  عنه 

ــات  ــاط ــس ــ� ــن ال
ينتهجها  التي 
الـــ�ـــســـكـــان يف 
ظـــــل غـــيـــاب 
العمل  فــر�ــص 
ــثــمــار  ــت ــس واال�
خــــــا�ــــــســــــة 
جمــــــــال  يف 
الذي  الفالحة 
الأمــوال  يحتاج 
واإمــــكــــانــــيــــات 

مالية معتربة.

التي  "ازنزنة"  �سجرة  تعترب 
ــاركــة يف  ــب تــعــنــي الــ�ــســجــرة امل
من  باملنطقة،  الثقايف  املــوروث 
حتافظ  ــزال  ت ال  التي  املعامل 
للزمن  ومقاومتها  بقائها  على 
قدميا  كانت  حيث  وتاأثرياته، 
مـــعـــربا مــهــمــا لــــــزوار وحــتــى 
يقيمون  الذين  املنطقة  �سكان 
منها  بالقرب  ــاآدب  وامل الوالئم 
وبعطائها  بــهــا  تــربكــا  وذلـــك 
لل�سكان،  املحلي  املــوروث  ح�سب 
باأن يرزقهم  حيث يدعون اهلل 
ظلها  حتت  واالأمطار  اخلــريات 
ــة  ــام بــعــد جــمــع الــ�ــســكــان واإق
وليمة حتتها، ويف اأحيان كثرية 
منها  تقربهم  ي�سدقون  كانوا 
وح�سب  بــربكــتــهــا،  ــون  ــن ــوؤم وي
فنبات  الــقــدميــة  املــعــتــقــدات 
ا�ستخدامه  يتم  ال�سجرة  هذه 
املفا�سل والعظام  اآالم  يف عالج 

ولها ا�ستخدامات عديدة تدخل 
�سمن الطب التقليدي، حيث ال 
ال�سجرة معلما هاما  تزال هذه 
اأنها  خا�سة  القرية  معامل  من 
منطقة  م�ستوى  على  الوحيدة 

االأورا�ص.

لي�ص  الــطــريــق،  ــدام  ــع وان الكهرباء  غــيــاب 
يــواجــه �سكان  ـــذي  ال الــوحــيــد  ــكــال  ــس االإ�

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

يعي�سون حياة بدائية خا�سة يف ف�سل 
الطبيعة  فيه  تق�سو  الـــذي  ال�ستاء 

�سكان هرييث،  ب�سكل غري معقول على 
"عمي حممود"،  الذين الزالوا ح�سب 
يقومون بجلب احلطب بهدف التدفئة 
الــذي  ال�ستاء  ف�سل  ففي  والــطــبــخ، 
تعرف الثلوج اأعلى م�ستوى يف القرية، 
الربد  معاناة  يعي�سون  ال�سكان  يبقى 
الظروف  تلك  كل  ظل  يف  ومواجهته 
القا�سية دون تزودهم بالغاز، فعملية 
االحتطاب بالن�سبة لهم ت�سكل هام�ص 
احلياة هنا بعد غلق املنافذ والطريق 
الوحيدة املوؤدية للقرية والتي تعي�ص 

يف و�سعية متدهورة للغاية.
ــكــان قرية  �ــس ــود  ــع ي مـــن جــهــتــهــم 

هرييث اإىل ا�ستعمال "الكانكي"، لالإ�ساءة 
اإىل جلب  اآخرون فعمدوا  اأما  واالإنــارة، 
يدوية  بطريقة  يعمل  كهربائي  مولد 
التقليدية،  االإ�ــســاءة  من  للتخل�ص 
ال�سكان-  بقية  -حــ�ــســب  ـــك  وذل
بقدراتهم  مقارنة  غاليا  يكلفهم 

واإمكاناتهم الب�سيطة يف العي�ص.

الإثنني 05 �ستمرب  2969/ 16 �سبتمرب 2019 املوافق لـ 16 حمرم 061441

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

ربورتاج: فوزية قربع "عندما تبعث �حلياة

 يف رحـــم �أر�ض عاــقر"

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

غابرة من خالل بنائها باحلجر والطني وتعدد الغرف داخلها وتداخلها الذي 

فر�سته ال�سلطات الفرن�سية �سابقا يف اجلزائر لك�سر الت�سابه بني بيوتها وبيوت 

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

بالعودة اليه يف ظل الت�سارع والتنامي الذي تعرفه ال�سكنات االإ�سمنتية 

احلديثة، حيث تعر�ست العديد من البيوت خالل اال�ستعمار الفرن�سي للق�سف 

الكثيف الذي �ساهم يف حتطيمها ولكن ال�سكان حاولوا احلفاظ على نف�ص 

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

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

القائد  مع  املجاهدين  كتيبة  كان كممر�ص �سمن  "�سي عمر" الذي  املدعو  اأو�سي عمر  فايزة حممد  والبطل 

1956، حيث كان قبل  مدوري بلقا�سم، حيث يعترب من املجاهدين االأوائل الذين التحقوا بالثورة وذلك عام 

التحرير  جبهة  ب�سفوف  يلتحق  اأن  قبل  للجميع  وممر�سا  املنطقة  حكيم  وكان  ال�سعبي  الطب  يف  ي�ستغل  ذلك 

ويكلف مبداواة واإ�سعاف اجلرحى واالأهايل، اأين �سارك يف معارك عدة وقاتل ب�سرا�سة رفقة املجاهدين ويعترب 

ال�ساهد الثاين ملعركة جار اهلل، بعد اال�ستقالل انتقل اإيل باتنة وا�ستغل يف جمال ال�سحة كرئي�ص م�سلحة يف 

امل�ست�سفي اجلامعي باتنة اإىل غاية تقاعده، حيث كان �سخ�سا حمبوبا ومثقفا وكرميا ب�سهادة اأهايل منطقة 

اأوت  تكوت وي�سهد به مب�سرية ن�سالية وا�سعة يف �سفوف جبهة التحرير الوطني، حيث تويف نهاية �سهر 

املن�سرم ووري الرثى مب�سقط راأ�سه مبقربة �سناورة بح�سور عدد من امل�سوؤولني واالأ�سرة الثورية.

عن  الطيبون  اأهلها  يبحث  واالأ�سالة،  والعراقة  التاريخ  بني  هرييث  قرية  جمعت  اإذن  هكذا 

اأرا�سيهم واأ�سولهم من خالل مطالب ب�سيطة جدا، كفتح  اأب�سط حقوقهم يف العودة اإىل 

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

�سرورية وتوفري الكهرباء، حملني على التم�سك باأ�سالتهم وهويتهم 
وطبيعة انتمائهم رغم ق�ساوتها و�سعوبتها.

املنطقة تفقد 

اهد "سي امعر" أحد  مؤخرا املج

أبطال املعركة

اإ�شهارال�سبت 19 ومرب  2969/ 30  نوفمرب 2019 املوافق لـ 03 ربيع الثاين 061441



�أكد وزير �لفالحة و�لتنمية �لريفية و�ل�سيد �لبحري، �سريف عماري �أول �أم�ص باجلز�ئر �لعا�سمة على �سرورة تثمني �ملنتجات 
�لفالحية �لوطنية باعتبارها قيمة م�سافة لالقت�ساد �لوطني.

�أكد وزير �لت�سغيل و�لعمل و�ل�سمان �لجتماعي تيجاين ح�سان 
�ملوؤ�س�سات  ملعر�ص  زيارته  خالل  بوهر�ن  �أم�ص،  �أول  هد�م 
�مل�سغرة لل�سباب �مل�ستفيدين من �أجهزة دعم ت�سغيل �ل�سباب 
و�لأفكار  �مل�ساريع  حاملي  �ل�سباب  على  تر�هن  �جلز�ئر  �أن 

لتحقيق �لتنمية و�لزدهار.

ح�سب وزير الت�سغيل والعمل وال�سمان الجتماعي..

باعتبارها قيمة م�سافة لالقت�ساد الوطني

اإقت�شادال�سبت 19 ومرب  2969/ 30  نوفمرب 2019 املوافق لـ 03 ربيع الثاين 071441
�أع�شاء جمل�ص �الأمة ي�شادق�ن 

باالإجماع على ن�ص قان�ن �ملحروقات
عماري ي�ؤكد على �شرورة تثمني �ملنتجات �لفالحية �ملحلية

�جلز�ئر تر�هن على �ل�شباب حاملي �الأفكار 
و�مل�شاريع لتحقيق �لتنمية و�الزدهـــار

وعقب الت�شويت، اعترب وزير العالقات 
نيابة  خويل  فتحي  ال�شيد  الربملان  مع 
ــــر الــطــاقــة، حممد  عـــن الــ�ــشــيــد وزي
مك�شبا  يعد  القانون  هــذا  اأن  عــرقــاب 
يدعم  لكونه  الوطني  لالقت�شاد  هاما 
الدولة ومينح املزيد من اخلري لالأجيال 
-على  القانون  ي�شاهم  كما  الــقــادمــة، 
املنا�شب  املــنــاخ  تــوفــري  يف  قــولــه-  حــد 
و�شيحفز  الــطــاقــة،  بقطاع  للنهو�ص 
موارد  تثمني  يف  للم�شاهمة  امل�شتثمرين 
البالد يف اإطار �شراكة قائمة على مبداأ 
�شرورة  على  الوزير  واأكــد  رابح-رابح. 
ت�شجيع اال�شتثمار يف جمال املحروقات 
ــالل �شركة  وتــطــويــر املــداخــيــل مــن خ
مع  بال�شراكة  اأو  لوحدها  �شوناطراك 
مالية  قــدرات  لديها  اأجنبية  �شركات 

وتكنولوجية عالية.
وكان ال�شيد عرقاب قد اأفاد يف رده على 
اأثناء  االأمــة  جمل�ص  اأع�شاء  ت�شاوؤالت 
على  ي�شجع  القانون  ن�ص  اأن  املناق�شة 
مما  ال�شراكات  وخلق  اال�شتثمار  جلب 
�شوناطراك  الوطنية  لل�شركة  �شي�شمح 
يف  كبرية  ــوال  اأم تخ�شي�ص  تفادي  من 
اإطار البحث وتطوير املوارد الطاقوية، 
ويف املجال اجلبائي برر الوزير تخفي�ص 
قيمة اجلباية املطبقة على الن�شاطات 
يف  الو�شي  القطاع  برغبة  النفطية، 
واملتعاملني  للم�شتثمرين  اأكـــر  جلب 
مالية  مبالغ  �شيوفر  ما  وهو  االأجانب، 
 100 ب  الــقــيــام  اأن  مـــربزا  اإ�ــشــافــيــة، 
تقدر  جباية  بن�شبة  ا�شتك�شاف  عملية 
اجناز  من  اأف�شل  �شيكون  باملائة   65 ب 

تبلغ  جباية  بن�شبة  فقط  عمليات   10
باملائة.  85

واحل�شابات  املراقبة  لعمليات  ووفقا 
ال�شنوية ملجمع �شوناطراك فاإن احلجم 
غري  ــات  ب احلــالــيــة  للحقول  اجلــبــائــي 
بح�شب  �شغري،  اقت�شاد  وذي  مــربــح، 
م�شاألة  اأن  يــرى  الــذي  عرقاب  ال�شيد 
لتغطية تكاليف  اأمر �شروري  ال�شراكة 

امل�شاريع.
ــوؤون  ــ�ــش ــــدت جلــنــة ال مــن جــانــبــهــا اأك
القانون  اأن  ــيــة  ــال وامل االقــتــ�ــشــاديــة 
يت�شمن اإجراءات حتفيزية جديدة من 
قطاع  يف  امل�شتثمرين  ا�شتقطاب  �شاأنها 
املحروقات وت�شجيعهم على ال�شراكة يف 
جماالت البحث واال�شتك�شاف والتنقيب، 
تكثيف  ب�شرورة  اللجنة  اأو�ــشــت  كما 
حول  امل�شتديرة  ــد  ــوائ وامل الــلــقــاءات 
منح  جانب  اإىل  القانون  هذا  حمتويات 
املناطق  ل�شكان  الت�شغيل  يف  االأولــويــة 
املعنية با�شتغالل الطاقات امل�شتخرجة، 
يف  الوطنية  االإطــــارات  اأداء  وتثمني 
عر�شة  تركهم  ــدم  وع الطاقة  جمــال 

ال�شتقطاب ال�شركات االأجنبية.
�شرورة  اإىل  االإطــــار  ــذا  ه يف  ودعـــت 
مــراجــعــة الــنــ�ــشــو�ــص واالإجـــــــراءات 
امل�شتحقة  املداخيل  بتح�شيل  اخلا�شة 
من مرور اأنابيب نقل البرتول والغاز عرب 
تراب البلديات املعنية �شواء املخ�ش�شة 
اخلارجية  الدول  اإىل  املحروقات  لنقل 
اأو من واىل معامل التكرير املوجودة يف 

بع�ص الواليات.

زيارته  خالل  الوزير  واعترب 
امل�شغرة  للموؤ�ش�شات  ملعر�ص 
اأجهزة  من  امل�شتفيدين  لل�شباب 
دعم ت�شغيل ال�شباب على غرار 
لدعم  الوطنيتني  الــوكــالــتــني 
ت�شغيل ال�شباب والقر�ص امل�شغر 
وال�شندوق الوطني للتاأمني على 
تراهن  اجلــزائــر  اأن  البطالة، 
الذي  �شبابها  على  كبري  ب�شكل 
مبتكرة  وم�شاريع  اأفكار  يحمل 
االقت�شادي،  منــوهــا  لتطوير 
على  ــادر  ق �شبابنا  اأن  م�شيفا 

خلق القيمة امل�شافة.
ال�شيد  دعــا  ال�شدد  هــذا  ويف 
اإطــارات  هــدام  ح�شان  تيجاين 
خمتلف  يف  قطاعه  موؤ�ش�شات 
امل�شتويات والهياكل اإىل اخلروج 
اإىل امليدان واالحتكاك بحاملي 
على  الــتــعــرف  ق�شد  امل�شاريع 
من  واهتماماتهم  ان�شغاالتهم 
مذكرا  ومرافقتها،  دعمها  اأجل 
من  املزيد  ا�شتحداث  باأهمية 
تعد  التي  امل�شغرة  املوؤ�ش�شات 
التنمية  حتقيق  اأدوات  اإحــدى 
ومنا�شب  الـــروة  وا�شتحداث 

ال�شغل.
ذوي  فــئــة  عـــن  حــديــثــه  ويف 
االحــتــيــاجــات اخلــا�ــشــة، ذكر 
الوزير بالقرارات التي اتخذتها 

احلكومة الرامية اإىل ت�شجيع 
توظيفهم اأين حث على �شرورة 
دعم ومرافقة حاملي امل�شاريع 
�شلة،  ذي  �شياق  ويف  منهم، 
اأن  هدام  ح�شان  تيجاين  اأكد 
و  الــوطــن  عــمــاد  هــم  ال�شباب 

ب�شكل  امل�شاهمة  منهم  ينتظر 
اجلزائر  معامل  بناء  يف  كبري 
ال�شباب  اأن  م�شيفا  اجلــديــدة، 
يف  امل�شاهمة  اإىل  اأي�شا  مدعو 
تعزيز ا�شتقرار الوطن ال �شيما 
ملوعد  ت�شتعد  ــر  ــزائ اجل واأن 
انتخابي هام يتطلب من اجلميع 

امل�شاركة يف اإجناحه.
وزير  اأ�شرف  اأخرى،  ومن جهة 
وال�شمان  العمل  و  الت�شغيل 
االجــتــمــاعــي عــلــى االنــطــالق 
تكوينية  لـــــدورة  ــي  ــم ــش ــر� ال
على  بــاالتــ�ــشــال  لــلــمــكــلــفــني 
الوطني  الــ�ــشــنــدوق  مــ�ــشــتــوى 
ــد حـــــول االتـــ�ـــشـــال  ــاع ــق ــت ــل ل
جمع  الذي  الرقمي  املوؤ�ش�شاتي 
11 م�شاركا من خمتلف  حوايل 
واليــــات غـــرب الــوطــن، وحث 
الوزير امل�شاركني يف هذه الدورة 
ب�شرورة  التكويـــــــــــنية 
االت�شال  تقنيـــــــــــــات  اإتقان 
اأجــــــــل  مــن  الرقــــــــــمي 
االت�شال  مناهــــــــــج  توحيد 

 51 باإنــــ�شاء  �شتتكر�ص  والتي 
الوطني  لل�شندوق  �شفــــــحة 

مــواقــع  ــى  عــل للتقــــــــاعد 
التوا�شل االجتماعي.

بوخلرا�ص يوؤكد من مالبو: 

�لغاز �لطبيعي ي�شكل طاقة ذ�ت �أول�ية ل�شمان �الأمن �لطاق�ي
 اأكد الرئي�ص املدير العام ل�شونلغاز �شاهر 
الغاز  اأن  مبالبو  اأمــ�ــص،  اأول  بوخلرا�ص 
ميكن  العديدة  ميزاته  وبف�شل  الطبيعي 
اأجل  مــن  ــويــة  اأول ذات  طاقة  ي�شكل  اأن 
�شمان االأمن الطاقوي على املدى الطويل.

لل�شركة  الــعــام  املــديــر  الرئي�ص  ــار  واأ�ــش
اجتماع  خالل  والغاز  للكهرباء  الوطنية 
الثاين  الــــدويل  املــلــتــقــى  اإطــــار  يف  عــقــد 
املنظم  للغاز  املــ�ــشــدرة  الــبــلــدان  ملنتدى 
بع�ص  اإىل  اال�شتوائية(  )غينيا  مبالبو 
احللول من اأجل الرفع من ن�شب اال�شتفادة 
مــن الــكــهــربــاء مــن خـــالل اال�ــشــتــثــمــار يف 
اإنتاج  وم�شاريع  االفرتا�شية  الغاز  اأنابيب 
االأ�شا�شية  الهياكل  الغاز ويف  الكهرباء من 
ال�شيد بوخلرا�ص على  اأكد  امل�شرتكة، كما 
الذي قد  الهام  والدور  الطاقوي  االنتقال 
االإيجابيات  بف�شل  الطبيعي  الغاز  يلعبه 
ذات  طاقة  ليكون  متيزه  التي  العديدة 

الطاقوي  االأمــن  �شمان  اجــل  من  اأولــويــة 
على املدى الطويل -ح�شب بيان ل�شونلغاز، 
وذكر الرئي�ص املدير العام ل�شونلغاز خالل 
االجتماع الذي نظم حتت �شعار "االت�شال 
ــتــجــاريــني،  بــاملــ�ــشــتــهــلــكــني املــحــتــمــلــني ال
النفط  واأنابيب  الغازية  املن�شاآت  و�شعية 
الغاز ي�شكل يف اجلزائر  اأن  االفرتا�شية"، 
و�شيلة فعالة ل�شمان االحتياط وا�شتقرار 
وتغري  تقطع  ـــام  اأم الكهربائي  الــنــظــام 
التجربة  ابــرز  كما  املتجددة،  الطاقات 
اجلزائرية يف جمال ال�شبكة االفرتا�شية 
بغاز  املناطق  مــئــات  لتزويد  امل�شتعملة 
توزيع  �شبكات  اجنــاز  مع  املميع  البرتول 
اأن  مو�شحا  النهائيني،  امل�شتهلكني  باجتاه 
يتم  املميع  البرتول  بغاز  املحطات  تزويد 
عرب ال�شاحنات ال�شهريج مع تناوب ح�شب 

قدرة كل حمطة وا�شتهالك امل�شرتكني.
املزودة  املناطق  بع�ص  اأن  امل�شدر  واأ�شاف 

حتولت  قد  املميع  البرتول  غاز  مبحطات 
قنوات  اجنـــاز  بعد  الطبيعي  الــغــاز  اإىل 
�شبكة  يف  اال�ــشــتــثــمــار  دون  ــغــاز  ال لنقل 
بع�ص  با�شتبدال  فقط  ولــكــن  الــتــوزيــع 
كما  التجهيزات،  مــن  ال�شغرية  االآالت 
ترقية  مع  دائما  اجلــزائــر  اأن  اإىل  اأ�ــشــار 
ب�شكل  ي�شتجيب  الـــذي  الــغــاز  ا�شتعمال 
حتى  ال�شكان  وراحة  االحتياجات  اأف�شل 
يف املناطق التي ي�شعب الو�شول اإليها، كما 
باأن  ندرك  الأننا  للغاز  حمطات  ننجز  اأننا 
املميع  الطبيعي  الغاز  الطبيعي وكذا  الغاز 
و�شهولة  وفرته  بف�شل  م�شتقبل  له  الزال 
الو�شول اإليه وكذلك لكونه وقودا ممتازا 
دوره  خــالل  من  �شيما  البيئة  حماية  يف 
يف  و�شرح  املتجددة،  للطاقات  التكميلي 
ذات ال�شياق اأنه خيار �شائب الن اجلزائر 
يف  وم�شتمر  مكثف  ب�شكل  �شت�شتثمر 
الطاقات املتجددة، كما اأكد من جانب اآخر 

على الدور الن�شط ملنتدى البلدان امل�شدرة 
للغاز الذي اأ�شبح اأر�شية حقيقية للتبادل 
وامل�شدرة  املنتجة  البلدان  بني  والتعاون 
للغاز �شيما يف قطاع الكهرباء الذي ي�شجل 
منوا منتظما للعقود املقبلة والذي �شيبقى 

مهيمنا على الطلب الغازي.
دول  روؤ�شاء  وقمة  امللتقى  هام�ص  وعلى 
جتدر  لــلــغــاز  املــ�ــشــدرة  الــبــلــدان  منتجي 
اإبراز  ارتــاأت  قد  �شونلغاز  اأن  اإىل  االإ�شارة 
توفريها  املجمع  ي�شتطيع  التي  اخلدمات 
ال�شوق االإفريقية عرب جناح للعر�ص-  يف 
�شونلغاز  تاأمل  كما   - البيان  ذات  ي�شيف 
يف التاأكيد على اإرادتها يف التموقع ب�شكل 
اكرب يف ال�شوق االإفريقية بف�شل مهاراتها 
�شيما يف جمال ال�شناعات الغازية )النقل 
والتوزيع( وذلك بالنظر اإىل االكت�شافات 
االأخرية حلقول غازية على م�شتوى ع�شرة 

بلدان افريقية.

�ملنظم  �لقانون  ن�ص  على  بالإجماع  باجلز�ئر  �أم�ص،  �أول  �لأمة  جمل�ص  �أع�ساء  �سادق   
�سالح  �ل�سيد  بالنيابة  �ملجل�ص  رئي�ص  تر�أ�سها  علنية  جل�سة  يف  �ملحروقات  لن�ساطات 

قوجيل وح�سرها �أع�ساء من �حلكومة.

خالل  عماري  ال�شيد  واأو�شح 
الطبعة  افتتاح  على  اإ�شرافه 
الوطني  لــلــمــعــر�ــص  االأوىل 
املوطنية  الفالحية  للمنتجات 
عدد  بح�شور  املعار�ص،  بق�شر 
ــفــراء، اأن  ــ�ــش ــن الـــــوزراء وال م
باجلودة  تتميز  املنتجات  هذه 
م�شافة  قيمة  وت�شكل  العالية 
وت�شاهم  الوطني  لالقت�شاد 
خــارج  ــادرات  ــ�ــش ال ترقية  يف 
املحروقات، مما ي�شتوجب بذل 
لتثمينها  اجلــهــود  مــن  املــزيــد 
امل�شتويني  ــى  عــل وتــرقــيــتــهــا 

الوطني والدويل.
وخالل زيارته ملختلف اأجنحة 
بق�شر  يــقــام  الـــذي  املــعــر�ــص 
البحري،  بال�شنوبر  املعار�ص 
تنظيم  اأن  ـــر  ـــوزي ال اعـــتـــرب 
االقت�شادية  التظاهرة  هــذه 
فر�شة للتعريف اأكر مبختلف 
التي  الــفــالحــيــة  املــنــتــوجــات 
وبهذه  اجلـــزائـــر،  بــهــا  تــزخــر 
على  الــوزيــر  �ــشــدد  املنا�شبة، 
�ــــشــــرورة االهـــتـــمـــام اأكــــر 
املحلية،  الفالحية  باملنتجات 
التي  البالغة  لالأهمية  نظرا 
انعكا�شاتها  حيث  من  تكت�شيها 
تنمية  عـــلـــى  االيـــجـــابـــيـــة 
جانب  اإىل  الريفية  املناطق 
املحلي  االقت�شاد  �شعب  هيكلة 
االقت�شاد  مــ�ــشــادر  تــنــويــع  و 

امل�شوؤول  ذات  واأفــاد  الوطني، 
املعر�ص،  هذا  خالل  �شيتم  اأنه 
من  اأزيــد  م�شاركة  ي�شهد  الذي 

خمتلف  مــن  عــار�ــشــا   150
تنظيم  الفالحية،  ال�شعب 
علمية  وور�شات  حما�شرات 
درا�ــشــة  اأجـــل  مــن  وتقنية 
املتعلقة  االإ�ـــشـــكـــالـــيـــات 
ــة  ــي ــالح ــف بــاملــنــتــجــات ال

املــوطــنــيــة، 
ــــاف  واأ�ــــش
الــ�ــشــيــد 
عــــمــــاري 
ــذه  ه اأن 

ت  �شا لنقا ا
�ـــشـــتـــ�ـــشـــمـــح 

بورقة  بــاخلــروج 
عــمــل التـــخـــاذ االإجـــــــراءات 
النقائ�ص  ــدارك  ــت ل ــة  ــالزم ال

والعراقيل امل�شجلة.
من جهته، قال وزير التجارة، 
�شعيد جالب اأن قطاعه ب�شدد 
مرافقة املتعاملني االقت�شاديني 
يف �شعبة التمور من خالل و�شع 
اآليات من �شاأنها ت�شهيل عمليات 
مبا�شرة  تتم  التي  الت�شدير 
اأ�شار  كما  التو�شيب،  مكان  من 
ــوان  اأع اأن  اإىل  جــالب  ال�شيد 
يتنقلون  واجلــمــارك  التجارة 
من  التمور  تو�شيب  اأماكن  اإىل 
االإجــــراءات  ا�شتكمال  اأجـــل 

دون  الت�شدير  بعملية  املتعلقة 
تكليف املتعاملني عناء التنقل.

الوزير  ــد  اأك ـــار،  االإط ذات  يف 
جهاز  بتعزيز  قام  قطاعه  باأن 
لتفادي  احلدود  عرب  املراقبة 
ال�شلع  تــهــريــب  ــة  ــاول حم اأي 
م�شيفا  للت�شدير،  املــوجــهــة 
قامت  الـــوزاريـــة  ــه  ــرت دائ اأن 
اأ�شعار"اإر�شادية  بــتــحــديــد 
املــنــتــجــات  تــثــمــني  قــ�ــشــد   "

اجلزائرية يف اخلارج.
ــور،  ــم ــت ال اإىل  بـــاالإ�ـــشـــافـــة 
عار�شني  املعر�ص  هذا  يحت�شن 
اأخرى عالية  ملنتجات فالحية 

من  جــزء  متثل  والتي  ــودة  اجل
اجلزائرية  الرتاثية  الذاكرة 
املجفف  الـــتـــني  غـــــرار  ــى  ــل ع
كما  الزيتون،  ــت  وزي والع�شل 
االأوىل  الطبعة  ــذه  ه عــرفــت 
الفالحية  املنتجات  ملعر�ص 

ـــة،  ـــي ـــحـــل منتوج امل عــر�ــص 
الــزعــفــران 
والــــــــــــذي 
يـــحـــتـــفـــل 
مرة  الأول 
ــــده  ــــي ــــع ب
الــوطــنــي، 
كة  ر مب�شا
من  اأزيـــــــد 
10 منتجني 

حمليني.
وحـــــ�ـــــشـــــب 
ـــــة  املـــخـــتـــ�ـــشـــني، فــــــاإن زراع
ــواطــا  الــزعــفــران خــطــت اأ�ــش
كبرية خالل ال�شنوات االأخرية 
فالحيا  ن�شاطا  اأ�شبحت  بحيث 
ميــار�ــص يف عـــدة مــنــاطــق من 
التنمية  يف  ي�شاهم  و  الــوطــن 

االقت�شادية.
جتدر االإ�شارة اإىل اأن فعاليات 
املنظم من طرف  ال�شالون  هذا 
للفالحة  الــوطــنــيــة  الــغــرفــة 
وحتت اإ�شراف وزارتي الفالحة 
غاية  اإىل  �شتتوا�شل  والتجارة 

الفاحت من دي�شمرب املقبل.



ببريوت وزحلة والنبطية، احتجاجا على "الأو�ساع القت�سادية" يف البالد..

توقعات بفوز حزب "املحافظني" باأكرث من 359 مقعًدا، ح�سب ا�ستطالع للراأي 

خالل زيارة مفاجئة اأجراها الرئي�س الأمريكي لقوات بالده يف اأفغان�ستان

�أعلن �لرئي�ص �لأمريكي دونالد تر�مب، م�ساء �أول �أم�ص، ��ستئناف مفاو�سات �ل�سالم مع حركة "طالبان" �لأفغانية، بعد �أقل من ثالثة 
�أ�سهر على تعرثها، وفق �إعالم �أمريكي، جاء ذلك خالل �جتماع عقده تر�مب مع نظريه �لأفغاين �أ�سرف غني، يف قاعدة "باغر�م" 

�لع�سكرية، على هام�ص زيارة مفاجئة �أجر�ها �إىل �أفغان�ستان للمرة �لأوىل، حيث قدم تهنئة عيد �ل�سكر للقو�ت �لأمريكية.

ق�ست املحكمة اجلنائية يف جزر 
املالديف، اأول اأم�ص، بال�سجن 5 
�سنوات وغرامة 5 مليون دوالر 

اأمريكي بحق الرئي�ص ال�سابق عبد 
اهلل ميني عبد القيوم، يف تهمة 

غ�سيل اأموال.
واأدانت املحكمة "عبد القيوم" يف 

غ�سل مليون دوالر من اأموال الدولة 
لتحقيق مكا�سب �سخ�سية خالل 

فرتة رئا�سته.
والعام املا�سي، فاز مر�سح املعار�سة 

يف املالديف، اإبراهيم حممد �سلح، 
باالنتخابات الرئا�سية، متفوقا 

على "ميني" الذي كان ي�سعى لوالية 
ثانية مدتها 5 �سنوات.

وكانت تلك االنتخابات هي الثالثة 
يف تاريخ البالد، واأجريت يف ظل 
ت�سييقات اأمنية على ال�سيا�سيني 
املعار�سني، واتهامات دولية �سد 

النظام احلايل للمادليف بانتهاك 
حقوق االإن�سان.

�حلب�ص 5 �شن��ت 
بحق �لرئي�ص

 �ل�شابق للمالديف

ق. د

"املحافظني" الربيطاين  حزب  يتجه 
العموم  جمل�ص  انــتــخــابــات  يف  للفوز 
)الربملان( املقررة يف دي�سمرب باأغلبية 

كبرية، وفق ا�ستطالع جديد للراأي.
معهد  ــــــراه  اأج ــالع  ــط ــت ــس ا� ـــهـــر  واأظ
اأملانيا  "يوغوف" لال�ستطالعات ومقره 
ل�سالح �سحيفة "التاميز" الربيطانية، 
مقعًدا  بـ359  �سيفوزون  املحافظني  اأن 
رئي�ص  مينح  ما  مقعًدا،   650 بني  من 
اأغلبية  جون�سون  بــوريــ�ــص  ــــوزراء  ال
ــار  واأ�ــس مــقــعــًدا،   68 تبلغ  اإجــمــالــيــة 
"العمال"  حــزب  فــوز  اإىل  اال�ستطالع 
ليخ�سر  مقعًدا،   211 بنحو  املعار�ص 
بـــداأوا يف  نــائــًبــا، حيث   50 اأكـــرث مــن 

الربملان االأخري بـ262 مقعًدا.
اإىل طريقة عمل املعهد بثقة  وينظر 
عام  معلق  بــرملــان  بــوجــود  تنباأ  الأنــه 

نحو  على  توقعاته  وجــاءت   ،2017
اال�ستطالعات  منظمو  وقــام  �سحيح، 
مدار  على  �سخ�ص  األــف   100 ب�سوؤال 
مواءمة  على  وعــمــلــوا  اأيــــام،  �سبعة 
االإجابات لتمثل العمر واجلن�ص وتاريخ 
الت�سويت والظروف ال�سيا�سية املحلية 

يف الدوائر االنتخابية الفردية.
يح�سلوا  رمبــا  املحافظني  اأن  وتوقع 
"العمال"  حــزب  مــن  مقعًدا   44 على 
 12 يف  اإجرائها  املقرر  االنتخابات  يف 

"احلزب  �سيعو�ص  بينما  ديــ�ــســمــرب، 
خ�سائره  بع�ص  اال�سكتلندي"  القومي 
احلزب  يح�سل  و�سوف  ا�سكتلندا،  يف 
مقعًدا،   43 على  اال�سكتلندي  القومي 
الدميقراطيون  �سيح�سل  حــني  يف 
حزب  اأمــا  مقعًدا،   13 على  االأحـــرار 
"بريك�ست" فمن غري املتوقع اأن يح�سل 
على اأي مقعد، ويحتاج احلزب الواحد 
اأجل  من  مقعًدا   326 باإجمايل  للفوز 
جمل�ص  يف  االأغــلــبــيــة  على  احلــ�ــســول 

العموم.
مدير  ويلز،  اأنتوين  قال  جانبه،  من 
يف  واالجتماعية  ال�سيا�سية  االأبحاث 
يوغوف: "ي�سري ا�ستطالعنا النتخابات 
املــحــافــظــني  اأن  اإىل   2019 عــــام 

�سيح�سلون على االأغلبية هذه املرة".

ويف وقت �سابق، هبطت طائرة ترامب 
املركز   - اجلوية  "باغرام"  قاعدة  يف 
االأمريكية  اجلوية  للعمليات  الرئي�سي 
خارج العا�سمة االأفغانية كابول- بعد 

غري  رحلة  يف  �سًرا  فلوريدا  مغادرته 
معلنة، ونقلت و�سائل اإعالمية اأمريكية 
عن ترامب قوله، اإنه ا�ستاأنف مفاو�سات 
طالبان  اأن  م�سيفا  طالبان،  مع  ال�سالم 
بهم،  يلتقون  و�سوف  اتفاق،  عقد  تريد 
�سيبقوا حتى يحني وقت  اأنهم  ثم تابع 
ن�سرا  يحققون  اأو  اتفاق،  اإىل  التو�سل 
�سيئة  �سفقة  عــقــد  ــدون  ــري ي كــامــال، 
تقلي�ص  رغبته يف  اأكد  للغاية، يف وقت 
 13 اأو  األفا   12 تواجد قوات بالده من 
واأردف  و600،  اآالف  ثمانية  اإىل  األفا 
اأن طالبان ترغب بعقد اتفاق، و�سريون 
ما اإذا كانوا �سيعقدون اتفاقا، اإذا فعلوا 
يفعلوا  لن  يفعلوا،  مل  واإذا  فعلوا،  ذلك، 
طالبان  اأن  ــا  اأيــ�ــسً ــار  ــس واأ� جــيــد،  ــذا  ه
وقف  على  للموافقة  االآن  م�ستعدة 
الــنــار، وهــي م�ساألة خــالف يف  ــالق  الإط

املحادثات ال�سابقة.
اإىل  لرتامب  االأوىل  الــزيــارة  وتعترب 
يف  الرئا�سة  توليه  منذ  اأفغان�ستان 
2017، وجرت حتت غطاء من ال�سرية، 
حيث و�سل على منت طائرة داكنة اللون 
عن  االأبي�ص  البيت  اأخفاها  رحلة  يف 

اأجندته العامة الأ�سباب اأمنية.
ترامب  اأعلن  اجلــاري،  �سبتمرب   7 ويف 
واألغى  "طالبان"،  مع  املحادثات  وقف 

"كامب  يف  احلركة  قادة  مع  حمادثات 
�سري،  ب�سكل  لــهــا  يــعــد  كـــان  ديفيد" 
اإىل  االأمــريــكــي  املبعوث  اأجـــرى  حيث 
اأفغان�ستان زملاي خليل زاد، ت�سع جوالت 
الدوحة  يف  طالبان  مع  املفاو�سات  من 
عن  الكثري  يك�سف  اأن  دون  من  بقطر، 
منذ  اأفــغــانــ�ــســتــان،  وت�سهد  وقــائــعــهــا، 
�سراعا   ،2001 عام  االأمريكي  الغزو 
والقوات  جهة،  من  طالبان  حركة  بني 
الواليات  بقيادة  والدولية  احلكومية 
يف  ت�سبب  ما  اأخــرى،  جهة  من  املتحدة 

�سقوط اآالف ال�سحايا املدنيني.
وت�سن طالبان التي ت�سيطر على ن�سف 
البالد تقريبا، هجمات �سبه يومية �سد 
مفاو�سات  اإجــراء  وترف�ص  احلكومة، 
مبا�سرة معها بحجة اأنها "غري �سرعية"، 
معها  ل�سالم  التو�سل  بغية  وت�سرتط 

خروج القوات االأمريكية من البالد.

ج�ن�ش�ن يتجه للف�ز باأغلبية يف �نتخابات �لربملان �لربيطاين 

تر�مب يعلن ��شتئناف مفاو�شات �ل�شالم مع "طالبان"

�لبالد،  بـ"�لأو�ساع �لقت�سادية" يف  بالعا�سمة بريوت ومدينتي زحلة و�لنبطية، تنديد�  �أمام مقر�ت مالية حكومية،  �أم�ص،  �للبنانيني، �سباح  تظاهر عدد من �ملحتجني 
وبح�سب م�سادر، عمد �ملحتجون منذ �ل�ساد�سة �سباًحا بالتوقيت �ملحلي �إىل �إقفال جميع مد�خل مبنى "�ل�سريبة" �سرقي بريوت؛ ملنع �ملوظفني من �لدخول، حيث ردد 

�ملحتجون �سعار�ت، بينها "مبنى �ل�سريبة هو مبنى �لف�ساد و�ل�سفقات يف موؤ�س�سات �لدولة"، فيما تدخلت عنا�سر من مكافحة �ل�سغب لفتح مد�خل �ملبنى بالقوة.

تظاهر  البقاع،  مبحافظة  زحلة  ويف 
امل�سرف  اأمـــــام  املــحــتــجــني  مـــن  عـــدد 
جتاه  ب�سيا�ساته  تــنــديــًدا  ــزي،  ــرك امل
بح�سب  بالدوالر،  والتالعب  ال�سرافني 
االأعالم  املحتجون  ورفع  املتظاهرين، 
حاكم  �سد  �سعارات  مرددين  اللبنانية 
�ــســالمــة، مــن بينها  ريــا�ــص  املــ�ــســرف، 
امل�سرف"  حكم  ي�سقط..  "ي�سقط 
ينتهجها  التي  ال�سيا�سات  ت�سقط  )اأي 
"حراك  نظم  وبالتزامن،  امل�سرف(، 
م�سرف  فرع  اأمــام  اعت�ساما  النبطية" 
منددين  )جنوب(،  النبطية  يف  لبنان 

بال�سيا�سة امل�سرفية.
لبنان  يف  االقت�سادي  الو�سع  ويعترب 

ال�سبب الرئي�سي النطالق االحتجاجات 
ب�سوء  تنديدا  املا�سي،  اأكتوبر   17 يف 

االإدارات و�سد الف�ساد امل�ست�سري، حيث 
منذ  �سعبية  احتجاجات  لبنان  ي�سهد 

يف  البالد  ت�سهدها  مل  اأ�سابيع  خم�سة 
احلاكمة  الطبقة  اإبعاد  تهدف  ال�سابق 

برمتها عن ال�سلطة.
الواحد  الـــدوالر  �سرف  �سعر  وو�سل 
لرية   2000 اإىل  ال�سوداء  ال�سوق  يف 
ال�سرافني  بع�ص  بيع  ظل  يف  لبنانية، 
2200 لــرية، وهــذا ما  الــدوالر بقيمة 
اللرية  مقابل  الـــدوالر  الرتــفــاع  ي�سري 
بن�سبة 50 يف املئة عن ال�سعر الر�سمي 

لرية.  1514–1501
ــــرب االأهــلــيــة يف  ــهــايــة احل ومــنــذ ن
�سعر �سرف  الدولة  الت�سعينيات، ثّبتت 
اللرية، وعمد م�سرف لبنان اإىل تثبيت 

�سعر الدوالر عند 1507 لرية.
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قتل اأكرث من 40 �سخ�سا يف اأحد اأكرث االأيام دموية منذ بدء 
املا�سي،  ال�سهر  العراقية  للحكومة  املناه�سة  االحتجاجات 

بح�سب ما قاله م�سوؤولون واأجهزة طبية.
وكان 25 �سخ�سا على االأقل قتلوا جراء اإطالق قوات االأمن 
يف  ج�سرين  يحتلون  كانوا  الذين  املتظاهرين  لتفريق  النار 
مدينة النا�سرية اجلنوبية، كما قتل اأربعة اآخرون على ج�سر 
االأحرار اال�سرتاتيجي يف العا�سمة بغداد، باالإ�سافة اإىل 10 
القن�سلية  يف  النار  حمتجون  اأ�سرم  التي  النجف،  مدينة  يف 

االإيرانية بها يف وقت متاأخر من االأربعاء املا�سي.

اخللفي  ال�سندوق  يف  يختبئان  كانا  �سوريان  مهاجران  لقي 
خالل  �سلوفينيا  يف  وقع  مرور  حادث  اإثر  م�سرعهما،  ل�سيارة، 
حماولتهما العبور من كرواتيا اإىل اإيطاليا ب�سورة غري قانونية، 
واأعلنت �سرطة العا�سمة ال�سلوفينية ليوبليانا، يف بيان اأم�ص، 
الطريق  على  مرور  حلادث  كرواتيا  من  قادمة  �سيارة  تعر�ص 
ال�سريع الرابط بني ليوبليانا – كوبر )مدينتني �سلوفينيتني( 
اأو�سحت  كما  اإيطاليا،  اإىل  مهاجرين  تهريب  حماولتها  خالل 
ال�سرطة اأن ال�سيارة كانت حتمل 9 اأ�سخا�ص بينهم 3 �سوريني 

يختبئون يف �سندوقها، باالإ�سافة اإىل ال�سائق.

بقتل  جمهولني  م�سلحني  بقيام  اأم�ص،  اأول  اأمني  م�سدر  اأفاد 
نا�سط يف االحتجاجات ال�سعبية املناه�سة للحكومة العراقية يف 
حمافظة مي�سان جنوبي البالد، وقال مالزم اأول يف �سرطة مي�سان، 
اأطلقوا النار على النا�سط فا�سل الالمي يف  اإن م�سلحني جمهولني 
الفور،  على  ملقتله  اأدى  ما  مي�سان  حمافظة  مركز  العمارة  مدينة 
م�سيفا اأن امل�سلحني قتلوا الالمي يف ال�ساعة الثانية بعد منت�سف 
االحتجاجات  �ساحة  من  خروجه  عند  املحلي  بالتوقيت  الليل 
و�سط مدينة العمارة، ويتعر�ص نا�سطو االحتجاجات اإىل عمليات 
امل�سبوقة  غري  ال�سعبية  االحتجاجات  بدء  منذ  واختطاف  قتل 

املناه�سة للحكومة منذ اندالعها الأول مرة يف اأكتوبر املا�سي.

خالل  بها،  اأ�سيب  بجراح  متاأثرا  اأم�ص،  فل�سطيني،  ا�ست�سهد 
العدوان االإ�سرائيلي االأخري على قطاع غزة .

وقالت وزارة ال�سحة يف غزة، يف بيان مقت�سب، اإن الفل�سطيني 
بجراح  متاأثر  ا�ست�سهد  عاًما(   30( ال�سر�ساوي  رفيق  رائد 
13 نوفمرب اجلاري، خالل العدوان االإ�سرائيلي  اأ�سيب بها يف 

االأخري على غزة.
من جهتها، اأعلنت "�سرايا القد�ص"، اجلناح الع�سكري حلركة 
من  جماهديها  اأحد  "ال�سر�ساوي"،  اأن  االإ�سالمي"،  "اجلهاد 

مدينة غزة، ا�ست�سهد خالل العدوان االإ�سرائيلي االأخري.

جراحها  ت�سميد  على  األبانيا  تعمل  وقوعه،  على  يومني  بعد 
املا�سي،  الثالثاء  البالد  �سهدته  الذي  العنيف  الزلزال  جراء 

خملًفا ع�سرات القتلى.
ويحاول �سكان املناطق التي �سربها الزلزال يف مدينة دوري�ص 
غربي البالد واملناطق املجاورة، حمل ما ميكنهم من متعلقاتهم 
اأو مبان  داخل منازلهم املهدمة واملت�سررة، واالإيواء يف فنادق 
 6.3 قوته  بلغت  الذي  الزلزال  اأن  املعطيات  وت�سري  اآمنة، 
وجود  احتمال  جانب  اإىل  �سخ�سا،   45 بحياة  اأودى  درجات، 

عالقني حتت االأنقا�ص.

 م�شرع �ش�ريني �ثنني ب�شندوق 
�شيارة تهّرب مهاجرين ب�شل�فينيا

جمه�لـــ�ن يقتلــــ�ن نـــا�شطًا 
يف �حتجاجات �لعر�ق

��شت�شهاد فل�شطيني متاأثر� باإ�شابته 
خالل �لعدو�ن �الإ�شر�ئيلي على غزة

�ألبانيا ت�شمد جر�حها بعد 
زلز�ل عنيف خلف 45 قتيال

مظاهرات العراق: 

ع�شر�ت �لقتلى يف م��جهات 
د�مية بني ق��ت �الأمن وحمتجني

حــول

الوكاالت  

العــامل

دويل
مظاهر�ت �أمام مقر�ت مالية حك�مية يف 3 مدن لبنانية

ق. د

ق. د

ق. د

املحكمة اجلنائية األزمته بدفع 
غرامة 5 مليون دولر اأمريكي 

بتهمة غ�سيل الأموال..

�أملانيا ترغب يف عقد قمة ح�ل
 �الأزمة �لليبية مطلع 2020

ـــاين  ــن وزيـــر اخلــارجــيــة االأمل اأعــل
رغبة  عن  اأم�ص،  اأول  ما�ص،  هايكو 
م�ستوى  على  قمة  عقد  يف  بـــالده 
الليبية،  االأزمــة  ملناق�سة  الــقــادة، 

مطلع العام املقبل.
وقال "ما�ص" يف اجتماع بالعا�سمة 
ــ�ــســة  ــظــمــتــه مــوؤ�ــس ــــيــــة، ن ــــان االأمل
"Friedrich-Ebert"، اإن برلني 
حت�سريية  اجــتــمــاعــات  حتت�سن 
دبلوما�سيني  بــني  املــزمــعــة  للقمة 
رفيعي امل�ستوى، كما اأفاد الوزير اأنه 
من غري املمكن اإعطاء �سمانات ب�ساأن 
اإمكانية اأن يتمخ�ص عن القمة نتائج 
اإيجابية، م�سيفا اأنه من املنتظر اأن 
من  اأف�سل  نتائج  عن  القمة  ت�سفر 

القمم واالجتماعات ال�سابقة.
 ،2011 عــام  منذ  ليبيا،  وتــعــاين 
من �سراع على ال�سرعية وال�سلطة، 
"الوفاق  حكومة  بني  حالًيا  يرتكز 
وقوات  دولًيا  بها  الوطني" املعرتف 

اللواء املتقاعد خليفة حفرت.
الوزير  �سدد  اآخـــر،  �سعيد  وعلى 
يتحمل  اأن  وجـــوب  عــلــى  ــــاين  االأمل
م�سوؤوليات  ــــــي  االأوروب ــــاد  االحت
اأمنه،  على  احلفاظ  اأجل  من  اأكرب، 
اإزاء  قلقه  "ما�ص" عن  اأعرب  حيث 
الف�سل  لوجوب  الداعية  النداءات 
ــات  ــوالي وال اأوروبـــــا  اأمـــــــن  بــني 

املتحدة االأمريكية.

ق. د



كما توا�سل الت�سعيد بني وفدي النظام واملعار�سة، 
النظام  وفــد  رئي�ص  فيه  و�سف  الــذي  الوقت  ففي 
اأحمد  الــد�ــســتــوريــة  للجنة  املــ�ــســرتك  والــرئــيــ�ــص 
الكزبري وفد املعار�سة باأنه وفد النظام الرتكي، رد 
على  البحرة  هادي  املعار�سة  عن  امل�سرتك  الرئي�ص 
ذلك وا�سًفا وفد النظام باأنه وفد اأجهزة املخابرات 

والرباميل واال�ستبداد وم�سغله االإيراين.
ويف اليوم االأخري، و�سلت الوفود اإىل املقر االأممي يف 
جنيف ب�سكل كامل، اإذ و�سل وفد املعار�سة اأوال، تاله 
املدين،  املجتمع  النظام، ومن ثم وفد منظمات  وفد 

يف حني ينتظر اأن يعقد بيدر�سون موؤمترا �سحافيا.
التفاو�ص  هيئة  با�سم  املتحدث  قال  و�سوله،  وبعد 
يحيى العري�سي "مرة اأخرى ولليوم االأخري اخلام�ص 
يف هذه اجلولة، ياأتي وفد الهيئة ال�سورية للتفاو�ص 
ملبنى االأمم املتحدة اآمال اأن يكون هناك اأي انفراج، 
اأي اعتبار، ولي�ص  واأهل �سورية فوق  وا�سعا �سورية 
احلديث عن اأمور اأخرى"، م�سيًفا اأن "والية اللجنة 
الد�ستورية هي كتابة الد�ستور، ولي�ست للحديث عن 
اأخــرى �سمن  اأمــور  اأخــرى، ميكن احلديث عن  اأمــور 
نقرتح،  الــذي  وهــذا  اأ�سا�سية،  مبادئ  عن  احلديث 
من  مب�سوؤولية  ت�سرف  هناك  كان  لو  اأنــه  واأعتقد 

لالأ�سف  جنــاح؛  هناك  يكون  اأن  من  بد  ال  اجلميع، 
حتى االآن ال يوجد".

ا�ستعداده  "اأبدى  املعار�سة  وفــد  اأن  على  و�سدد 

مبادئ  �سمن  وثوابت  ركائز  من  طــرح  ما  ملناق�سة 
يتحدث عن  الد�ستور  اأبواب  من  باب  اأ�سا�سية، وهي 
املبادئ االأ�سا�سية ومنها املبادئ ال�سيا�سية، وعندما 

اأتى وفدنا مل يفكر باأي ت�سعيد واأراد الت�سرف بكامل 
امل�سوؤولية، باأن ن�سل اإىل توافق ونبداأ العمل... من 
بداأ الت�سعيد هو الوفد االآخر...، وا�ستخدم بعدها 
الوفد  "و�سف  بــاأن  مردًفا  الرتكي"،  الوفد  و�سف 
الإظهار  وم�ستعدون  لذلك،  تابًعا  جــاء  ـــراين  االإي
�سوريتنا ومواجهة االآخر بارتباطه بالدول االأخرى، 

واأنه م�سغل؛ من يدق الباب ي�سمع اجلواب".
ا�ستعداد  هناك  �سيا�سية  اأمـــور  كانت  "اإذا  وزاد 
ملناق�ستها، وقلنا اإن القرار 2254 فيه �سيء �سيا�سي، 
لكن  ملناق�سته،  وجاهزون  ــاب،  االإره حمور  وهناك 
قدمت  هنا  ومن  له،  اال�ستجابة  تتم  مل  ذلك  حتى 
بالن�سبة  والثوابت  الركائز  اقرتاحات...  خم�سة 
اأن  يجب  كلها  الد�ستور؛  يف  مادة  كل  هي  للمعار�سة 
تتحدث عن احلرية وامل�سوؤولية واحلقوق والق�ساء، 

كلها ثوابت وطنية".
اأعمال  اأجــنــدة  بطرح  النظام  املعار�سة  وتتهم 
يتهم  فيما  بــالــد�ــســتــور،  لــهــا  عــالقــة  ال  �سيا�سية 
فهم  وعدم  م�سبقة  �سروط  بو�سع  املعار�سة  النظام 
اأ�سعف  الذي  االأمر  الد�ستورية،  اللجنة  �سالحيات 

االآمال بالتو�سل اإىل توافق يف هذه اجلولة.

الكل يرتقب التفاق ال�سيني ـ الأمريكي

قال مبعوث �الأمم �ملتحدة �خلا�ص ل�شورية غري بيدر�شن، �أم�ص �جلمعة، �إن �جلولة �لثانية من �ملحادثات �ل�شورية، �لتي ��شتمرت �أ�شبوعا، �نتهت من دون �جتماع �للجنة 
�لد�شتورية �ل�شورية، بعد خالفات حول جدول �الأعمال.

وقال لل�شحافيني �إن رئي�شي وفدي �حلكومة �ل�شورية و�ملعار�شة مل يتفقا على جدول �أعمال ملحادثات �لد�شتور، م�شيفا "نحاول �لتو�شل �إىل تو�فق لكن كما قلت مل يحدث 
ذلك بعد"، وغرقت �الجتماعات بتفا�شيل عدم �التفاق على جدول �الأعمال، حيث قدمت �ملعار�شة خم�شة مقرتحات رف�شت بالكامل من �لنظام، فيما قدم �لنظام مقرتحني، 

وما ز�لت �القرت�حات تتو�ىل يف �ليوم �الأخري �لذي ينتظر �أن يعلن �ملبعوث �الأممي غري بيدر�شون نتائجه يف وقت الحق.
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للقرار  الـ72  الذكرى  اجلمعة،  اأم�ص  يــوم  �سادف   -
االأممي بتق�سيم فل�سطني اإىل دولتني يهودية وعربية، 
ال�سعب  ــع  م للت�سامن  الــعــاملــي  ــوم  ــي ال ــع  م ويــتــزامــن 

الفل�سطيني.
- املوؤرخ �سليم املبّي�ص: قرار التق�سيم "القنبلة" التي 
يف  املتحدة  االأمم  وفّجرتها  واأمريكا،  بريطانيا  كّونتها 

فل�سطني
بريطانيا،  لــدى  كبري  "ثاأر  لها  فل�سطني  واأ�ــســاف:   -
الثمن، كما تدفع  اأن تدفع  التي يجب  الدولة الظاملة، 

اأملانيا الثمن لليهود عن املحرقة".
ي�سادف اجلمعة 29 نوفمرب الذكرى الـ72 على �سدور 
اإىل  فل�سطني  بتق�سيم  القا�سي  املتحدة  االأمم  قــرار 
ظل  يف  الذكرى  هذه  تاأتي  وعربية.  يهودية  دولتني 
على  دولتهم  باإقامة  الفل�سطينيني  لدى  االأمل  انعدام 

املدى القريب.
ويقول موؤرخ فل�سطيني اإن فكرة قرار تق�سيم فل�سطني 
األقتها  التي  القنبلة  مبثابة  وهــي  "جائرة"،  كانت 

املنظمة االأممية على االأر�ص الفل�سطينية.
املدعومة  االإ�سرائيلية  ال�سيا�سات  اأن  مراقبون  ويرى 
من اجلانب االأمريكي ُتبدد ُحلم اإقامة الدولة، بعد اأن 
التهمت اإ�سرائيل اأكرث من 51.6%، من م�ساحة ال�سفة 
الغربية )مبا فيها مدينة القد�ص ال�سرقية(، على مدار 

العقود املا�سية.
حتتل  اإ�سرائيل  فــاإن  ر�سمية،  اإح�سائيات  وبح�سب 
)تبلغ  التاريخية  فل�سطني  اأرا�سي  85% من  من  اأكرث 
يتبَق  ومل  مربع(،  كيلومرت  األف   27 حوايل  م�ساحتها 

للفل�سطينيني �سوى اأقل من 15% فقط.
مع  للت�سامن  العاملي  اليوم  مع  املنا�سبة  هذه  وتتزامن 
ال�سعب الفل�سطيني الذي اأقّرته املنّظمة االأممية عام 

.1977

قر�ر �لتق�سيم
1947، قرارًا  29 نوفمرب  اأ�سدرت االأمم املتحدة، يف 
على  وافق  التق�سيم".  "قرار  ا�سم  حتت   )181( رقم 
ذلك القرار اآنذاك نحو 33 دولة، وعار�سته 13 دولة 
الت�سويت.  عــن  دول   10 نحو  امتنعت  فيما  اأخـــرى، 
على  الربيطاين  االنتداب  اإنهاء  على  ن�ّص  القرار  هذا 
فل�سطني اإىل جانب تق�سيم اأرا�سيها اإىل ثالثة اأجزاء.
"تبلغ  عــربــيــة  ـــة  دول عليه  تــقــام  االأول  اجلـــزء   -
تقع  مــربــع،  ميل  و300  اآالف   4 حـــوايل  م�ساحتها 

وال�سفة  عكا،  ومدينة  الغربي،  اجلليل  منطقة  على 
مدينة  �سمال  من  املمتد  اجلنوبي  وال�ساحل  الغربية، 
اأ�سدود وجنوبا حتى رفح، مع جزء من ال�سحراء على 

طول ال�سريط احلدودي مع م�سر".
م�ساحتها  يهودية،  دولة  عليه  "تقام  الثاين  اجلزء   -
ال�ساحلي  ال�سهل  على  تقع  مربع،  ميل  و700  اآالف   5
من حيفا وحتى جنوب تل اأبيب، واجلليل ال�سرقي، مبا 
و)�سحراء(  اجلليل"،  و"اإ�سبع  طربيا  بحرية  ذلك  يف 

النقب".
بيت  ومدينة  "القد�ص  ي�سم  والــذي  الثالث  اجلزء   -
الو�ساية  حتت  يو�سع  لهما"،  املجاورة  واالأرا�سي  حلم 

الدولية، وفق القرار.
من   %56.5 نحو  متثل  دولة  اليهود،  القرار  واأعطى 
اإجمايل م�ساحة فل�سطني التاريخية، رغم اأن اأعدادهم 
�سكان  اإجــمــايل  مــن   %33 ن�سبة  اآنـــذاك  تتجاوز  مل 

فل�سطني.
فيما منح القرار العرب الذين بلغت ن�سبتهم ال�سكانية 
االأرا�سي،  تلك  وكانوا ميتلكون غالبية   ،%67 حوايل 
والقى  التاريخية"،  "فل�سطني  من   %43.5 ن�سبته  ما 

القرار "رف�سًا عربيا تاما".

�سرقة فل�سطني
توا�سل اإ�سرائيل �سرقة االأرا�سي الفل�سطينة منذ عام 
"اال�ستيطان". �سيا�سة  اليوم من خالل  1948، وحّتى 

غالبية  على  يهودية  منظمات  �سيطرت   1948 وعام 
اأرا�سي فل�سطني وطردت �سكانها االأ�سليني منها وارتكبت 

جمازر بحّقهم.
حتت  ــذاك  اآن فل�سطني  م�ساحة  ــاع  اأرب ثالثة  ووقعت 
ال�سيطرة االإ�سرائيلية، يف حني حكمت االأردن ال�سفة 

الغربية، وقطاع غزة حتت االإدارة امل�سرية.
وعادت اإ�سرائيل يف اخلام�ص من يونيو 1967، واحتلت 
ال�سفة الغربية مبا فيها القد�ص ال�سرقية، وقطاع غزة 

مع �سبه جزيرة �سيناء، ومرتفعات اجلوالن ال�سورية.
ــن  االأم جمل�ص  مــن  قـــرار  �ــســدر  نوفمرب1967،  ويف 
باالن�سحاب  اإ�سرائيل  طالب   ،242 رقم  حمل  الدويل 

من االأرا�سي التي احتّلتها.
52عاما  مرور  رغم  القرار،  تنفيذ  اإ�سرائيل  وترف�ص 
غزة،  وحما�سرة  ال�سفة  احتالل  توا�سل  فيما  عليه، 
توقيع  وبعد  حلــدودهــا.  واجلوالن"  "القد�ص  و�سّم 
التحرير  ومنظمة  اإ�ــســرائــيــل  بــني  اأو�ــســلــو  اتفاقية 

املناطق  بع�ص  خ�سعت   ،1993 عــام  الفل�سطينية، 
�سيطرة  حتت  ذاتــي  حلكم  الفل�سطينية  االأرا�ــســي  يف 
"ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية". ون�ست "اأو�سلو" على 
اإقامة دولة فل�سطينية بنهاية عام 1999، وهو ما مل 

يتم تنفيذه حتى االآن.
التهام  اأجل  من  جديدة  �سيا�سات  اإ�سرائيل  وتفر�ص 
املزيد من االأرا�سي الفل�سطينية، فيما ُيالقي ذلك دعما 

من االإدارة االأمريكية.
ويف اآخر قرارتها، اعتربت وزارة اخلارجية االأمريكية 
اال�ستيطان اأمرا ال يخالف القانون الدويل؛ يف معار�سة 

وا�سحة لن�سو�ص ذلك القانون.
ت�سيطر  التي  الغربية  ال�سفة  اأرا�سي  م�ساحة  وتبلغ 
 ،%51.6 2018، حوايل  نهاية  اإ�سرائيل، حتى  عليها 
ي�سمى  وما  الع�سكرية،  والقواعد  اال�ستيطان،  ل�سالح 
�سوؤون  دائـــرة  بيانات  بح�سب  الدولة"،  بـ"اأرا�سي 

املفاو�سات التابعة ملنظمة التحرير الفل�سطينية.
ال�سفة  يف  االإ�سرائيلية  امل�ستوطنات  عــدد  وو�ــســل 
و128   2019 نهاية  م�ستوطنة،   150 الفل�سطينية 
 15 اإىل  باالإ�سافة  مرخ�سة(،  )غري  ا�ستيطانية  بوؤرة 
م�ستوطنة يف مدينة القد�ص املحتلة، بح�سب البيانات.

و�سّيدت اإ�سرائيل نحو 25 منطقة �سناعية ا�ستيطانية 
يف ال�سفة الغربية وواحدة يف القد�ص، وفق البيانات.

فيها  مبا  الغربية  ال�سفة  م�ستوطني  عدد  بلغ  فيما 
مدينة القد�ص، حتى بداية عام 2019، حوايل 670 
يف  م�ستوطن  و500  األفا   228 منهم  م�ستوطن،  األــف 

مدينة القد�ص.

قر�ر جائر
فكرة  اإن  قــال،  املبّي�ص،  �سليم  الفل�سطيني  ـــوؤرخ  امل
االأ�سا�ص.  من  جائرة  فكرة  هي  فل�سطني  تق�سيم  قرار 
واأ�ساف:" قرار التق�سيم فيه الكثري من االفرتاء ، وكان 
العوا�سم  كل  يف  العربي  اأو  الفل�سطيني  �سواء  الرف�ص 

العربية حا�سرا اآنذاك".
التي  للنكبة  وفاحتة  بداية  القرار  هذا  املبّي�ص  وعّد 

حّلت بالفل�سطينيني وما تالها من �سرقة لالأرا�سي.
كل  كّونتها  التي  بـ"القنبلة"  التق�سيم  قــرار  وو�سف 
يف  املتحدة  االأمم  وفّجرتها  واأمريكا،  بريطانيا  من 

فل�سطني.
ويرى املبّي�ص اأن فل�سطني لها "ثاأر كبري لدى بريطانيا، 
الثمن، كما تدفع  اأن تدفع  التي يجب  الدولة الظاملة، 

اأن مطالبة  لليهود عن املحرقة". واعترب  الثمن  اأملانيا 
 1967 الفل�سطينيني بحقهم يف دولة على حدود عام 
والتعقيدات  الــظــروف  ظــل  يف  التوا�سع  مــن  نــوع  هــو 
التي متر بها الق�سية. ويقول اإن هذه الدولة هي حق 

للفل�سطينيني". و�سرعي  "طبيعي 
االأمــة  قلب  يف  االإ�سرائيلي  الكيان  وجــود  وي�سف 
اأن يرف�سه هذا اجل�سد  بـ"النتوء الذي يجب  العربية 
و�سرعهم  وتقاليهم  عاداتهم  مع  يتنافر  كونه  العربي 

ودينهم".
الق�سية  بها  متر  التي  ال�سيا�سية  املرحلة  ي�سف  كما 
ال�سديد  التقارب  بفعل  بـ"االأ�سواأ"،  الفل�سطينية 
االنتهاكات  كافة  ي�سرعن  الذي  االإ�سرائيلي  االأمريكي 

يف املنطقة.

�ليوم �لعاملي للت�سامن
معهم،  للت�سامن  العاملي  اليوم  الفل�سطينيون،  ُيحيي 
اأو  �سعبية  بفعاليات  واالنــخــراط  الدعوة  خــالل  من 

ر�سمية.
بح�سب  يــهــدفــون  الفعاليات،  تلك  على  الــقــائــمــون 
بياناتهم، اإىل لفت اأنظار العامل للق�سية الفل�سطينية، 

ول�سرقة اإ�سرائيل الأرا�سيهم.
 ،1977 عام  املتحدة،  لالأمم  العامة  اجلمعية  ودعت 
العاملي  بـ"اليوم  من كل عام،  نوفمرب   29 لالحتفال يف 

للت�سامن مع ال�سعب الفل�سطيني".
هذا  اإن  الر�سمي،  موقعها  عرب  املتحدة،  االأمم  وقالت 
اليوم ياأتي تزامنا مع قرار تق�سيم فل�سطني؛ والذي مت 

مبوجبه ن�ساأة الدولة اليهودية فقط.
ونّظمت االأمم املتحدة االأربعاء املا�سي )ي�ستمر حّتى 
6 يناير2020(، معر�سا بعنوان "فل�سطني- اأكرث ق�سية 
وطنية ذات بعد عاملي"، ي�سّم �سورا واأقواال ل�سخ�سيات 

عامة م�سهورة.
يف  تنظيمه  مت  املعر�ص  ذلــك  ــاإن  ف املــوقــع،  وبح�سب 
املتحدة،  العامة لالأمم  االأمانة  الزوار" يف مقر  "ردهة 

بهدف تاأ�سيل الت�سامن مع ال�سعب الفل�سطيني.
غوتري�ص،  اأنطونيو  املتحدة  لالأمم  العام  االأمني  وقال 
جديد،  من  نوؤكد  باملنا�سبة:"  املوقع،  نقلها  ر�سالة  يف 
التزامنا  للت�سامن،  الــدويل  اليوم  بهذا  نحتفل  ونحن 
بالتم�سك بحقوق ال�سعب الفل�سطيني؛ فاالأمم املتحدة 

لن تتزحزح يف التزامها جتاه ال�سعب الفل�سطيني ".

فل�شطني  بحق  "�لتق�شيم" �جلائر  قر�ر  على  عاما   72

دون �إحر�ز تقدم..



ال�سيف  اليوم  اأم�سية  الــربج  اأهلي  ي�ستقبل 
يف  بالربج  اأوت   20 مبلعب  داي  ح�سني  ن�سر 
لت�سكيلة  اإثنني  على  الق�سمة  تقبل  ال  مباراة 
الفوز  لنقاط  الفريق  حلاجة  بالنظر  االأهلي 
�سل�سلة  بعد  الرتتيب  يف  االإرتــقــاء  اأجــل  من 
التعرثات امل�سجلة يف اجلوالت الفارطة، حيث 
اأف�سلية  من  الربايجية  الت�سكيلة  ت�ستفيد 
امللعب واجلمهور اأمام مناف�ص مل يجد توازنه 

منذ بداية البطولة.
املهاجم  عودة  الربايجية  الت�سكيلة  وتعرف 
بلعمريي اإىل الت�سكيلة رغم غيابه عن بع�ص 
احل�س�ص التدريبية التي �سبقت املباراة حيث 

تاأجيل  حــمــادي  بــن  الرئي�ص  اإدارة  ف�سلت 
هذه  بعد  ما  اإىل  الالعب  عقوبة  يف  الف�سل 
املباراة، ومن املنتظر اأن يكون الالعب اأ�سا�سيا 
يف ظل قلة اخليارات يف اخلط االأمامي ف�سال 
منها  يعاين  التي  الفعالية  قلة  م�سكل  عــن 

مهاجمو الفريق.
ويف املقابل تتجه االأنظار اأكرث �سوب املدرب 
الفرن�سي فرانك دوما املطالب بتحقيق الفوز 
وتفادي  من�سبه  يف  البقاء  اأجــل  مــن  فقط 
اإخفاق  اأي  حال  يف  النادي  اإدارة  من  اإقالته 
الفني  الطاقم  جعل  الذي  االأمر  وهو  جديد 
يقرر اإحداث تغيريات جديدة على الت�سكيلة 

املتاألقة  العنا�سر  بع�ص  اإعـــادة  ــالل  خ مــن 
الت�سكيلة  اإىل  وقدا�سة  عرو�سي  غــرار  على 

االأ�سا�سية.
وقامت اإدارة االأهلي بتعيني الالعب ال�سابق 
م�ساعد  ـــدرب  م من�سب  يف  ـــدار  ب ــم  اإبــراهــي
للفرن�سي دوما وهذا اإىل جانب امل�ساعد االأخر 
م�سعودي، ومن جانب اأخر تاأمل اإدارة االأهلي 
م�ساندة  ــل  اأج مــن  لالأن�سار  قــوي  ح�سور  يف 
الت�سكيلة يف هذه املباراة التي يديرها ثالثي 
التحكيم املكون من ب�سريي، �سراج وبن �سنو�سي 

واحلكم الرابع عوينة. 
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مقربة  م�سادر  اأكدت 

على  الكاب  بيت  من 
الفريق  اإدارة  اأن 

الرئي�ص  بقيادة 
فــــــــرحــــــــات 

زغــــيــــنــــة 
ـــــــــــدت  اأب
لــــيــــونــــة 

ــــرية يف  كــــب
ق�سية الالعب 

ــد  ــع قـــحـــ�ـــص ب
اإت�ساالت  تلقيه 

ــدة  ـــدة مـــن ع عـــدي
اأطراف حم�سوبة على 

امل�سريون  وربط  الفريق 
قح�ص  باملهاجم  االإت�سال  اأم�ص  اأول 
واأكدوا له على �سرورة احل�سور ملكتب 
اإىل  للو�سول  معا  واجللو�ص  الفريق 
اأن  كما  الطرفني  بني  اإتــفــاق  اأر�سية 
اإبن امليلية اأبدى اإرتياحا كبريا ورغبة 
كبرية يف العودة للتدريبات وامل�ساركة 
ملواجهة  حت�سريا  اجلماعي  املــران  يف 
ـــاد خن�سلة  اإحت ـــام  اأم االأ�ــســبــوع  ــذا  ه
هذه  و�سع  الفريق  حمبو  يطالب  كما 
م�سلحة  وتــقــدمي  جانبا  ــات  ــالف اخل

الفريق على امل�سلحة ال�سخ�سية.

كـــمـــا بـــعـــث اأنـــ�ـــســـار 
الـــ�ـــســـبـــاب اأيــ�ــســا 
وا�سحة  بر�سالة 
القائمني  اإىل 
ــى �ــســوؤون  عــل
الــــفــــريــــق 
ة  ر و ب�سر
ــــة  ــــس درا�
عـــمـــلـــيـــة 
لال�ستقدامات 
الــــ�ــــســــتــــويــــة 
من  متاأين  وب�سكل 
العبني  جلب  خالل 
ــة  ــاف ــس ــون االإ� ــدم ــق ي
مــرحــلــة  يف  املــــرجــــوة 
العودة وعدم الت�سرع يف هذه العملية 
املا�سي،  ال�سيف  يف  حــدث  مــا  عك�ص 
العمل  الفريق يجب عليه  اأن  م�سريين 
الثاين  ال�سطر  يف  بقوة  الدخول  على 
اأنهم  االأنــ�ــســار  ــار  ــس واأ� البطولة  مــن 
يقفون بجانب الت�سكيلة خا�سة واأنهم 
م�سوار  يف  توؤدي  الت�سكيلة  اأن  يعلمون 
وعليها  الــذهــاب  مرحلة  خــالل  جيد 
ال  وملا  املنـــــوال  نف�ص  على  توا�سل  اأن 

حتقق ال�سعود يف نهاية املو�سم. 

على  اليوم  اأم�سية  �سيفا  �سطيف  وفــاق  ينزل 
ال�سهيد  ملعب  اأر�سية  على  ق�سنطينة  �سباب 
اإال  ال�سابعة  الــ�ــســاعــة  مــن  بــدايــة  حــمــالوي 
بطولة  من  الـ12  اجلولة  حل�ساب  م�ساءا  ربع 
تبحث  حــيــث  االأوىل،  املــحــرتفــة  ــة  ــط ــراب ال
بنتيجة  الــعــودة  عــن  ال�سطايفية  الت�سكيلة 
اإيجابية لتاأكيد االإ�ستفاقة امل�سجلة منذ قدوم 
�سيوجه  الــذي  الكوكي  نبيل  التون�سي  ــدرب  امل
العقوبة  ب�سبب  ال�سرفية  املن�سة  من  الت�سكيلة 
امل�سلطة عليه ومت تعيني احلكم غربال الإدارة 

املباراة. 
ويغيب عن ت�سكيلة الوفاق يف هذه املباراة كل 
من بوقلمونة ب�سبب العقوبة ف�سال عن بو�سوف 
فيما  لالأوا�سط،  الوطني  املنتخب  مع  املتواجد 
بعد  جحنيط  الالعب  عــودة  الت�سكيلة  تعرف 
عليه،  م�سلطة  كانت  التي  للعقوبة  اإ�ستنفاذه 
على  قادر  الوفاق  فاإن  الكوكي  املدرب  نظر  ويف 
العودة بنتيجة اإيجابية يف ظل االإرادة الكبرية 
الــتــي اأظــهــرهــا الــالعــبــون يف حتــ�ــســريات هذا 
باإ�ستغالل  مطالبا  الوفاق  يبقى  حيث  االأ�سبوع، 
الظروف التي مير بها املناف�ص نتيجة اخلالفات 
الفرن�سي  واملــدرب  ال�سباب  اإدارة  بني  القائمة 

الفان ب�سبب تراجع النتائج.

ويف ظل العرو�ص املغرية التي تلقاها الالعب 
ال�ساب بو�سوف من بع�ص االأندية االأوروبية فاإن 
الالعب  ت�سريح  عدم  على  اأكدت  الفريق  اإدارة 
يف فرتة التحويالت ال�ستوية احلالية مع العمل 
بعد  املقبلة  االأيـــام  خــالل  عقده  جتديد  على 
اأوا�سط  رفقة  يتواجد  حيث  تون�ص  من  عودته 
اأي  اإدارة الوفاق  املنتخب الوطني، فيما رف�ست 
حملية  وجهة  اإىل  الالعب  حتويل  عن  حديث 
مهما كانت قيمة العرو�ص املالية، وتلقت اإدارة 
الوفاق مقرتحا بالتعاقد مع اأحد املهاجمني من 
جن�سية اإفريقية على اأن يتم الف�سل يف املقرتح 
الذي  الوقت  يف  وهذا  الفني  الطاقم  طرف  من 
بالتعاقد  مقرتحا  اأي�سا  االإدارة  فيه  تلقت 

الذي  نعماين  الفتح  لنادي  احلــايل  املدافع  مع 
يتواجد دون اإرتباط بعد نهاية عقده مع فريقه 
ال�سعودي ويف حال التعاقد مع نعماين فاإن اإدارة 
الوفاق �ستكون جمربة على التخلي عن خدمات 
املدافع كني�ص الذي با�سر التدريبات مع الفريق 
منذ مدة، ومن جانب اأخر نفت اإدارة الوفاق كل 
ال�سائعات التي حتدثت عن وجود عر�ص قطري 
من اأجل �سراء اأ�سهم الوفاق حيث اإعترب م�سريو 
التي  ال�سائعات  مبثابة  االأخبار  هذه  الفريق 
تهدف اإىل زعزعة اإ�ستقرار الفريق ال�سيما بعد 
كان  التي  االإداريــة  امل�ساكل  من  حل جزء كبري 

يعاين منها الوفاق. 

العودة  عن  ب�سكرة  اإحتــاد  ت�سكيلة  تبحث 
وهــران  اإىل  تنقلها  مــن  اإيجابية  بنتيجة 
اجلولة  حل�ساب  املحلية  املولودية  ملواجهة 
اأحمد  ال�سهيد  مبلعب  البطولة  من  ال12 
دون  زواال  الثالثة  ال�ساعة  من  بداية  زبانة 
امل�سلطة  العقوبة  ب�سبب  اجلمهور  ح�سور 
التحكيم  جلنة  وعينت  املحلي،  الفريق  على 
لطفي،  بوكوا�سة  الثالثي  للفاف  التابعة 
بونوة ورميو�ص الإدارة املباراة بني املولودية 

واالإحتاد. 
يف  الب�سكرية  الت�سكيلة  حت�سريات  وجرت 
تخطي  اأن  بعد  االأ�سبوع  هذا  جيدة  ظروف 
ب�سفة  لالعبني  املالية  امل�ستحقات  م�سكل 
من�سبا  الالعبني  تركيز  بــدا  حيث  موؤقتة 
اإيجابية  بنتيجة  العودة  كيفية  على  فقط 
بنتيجة  العودة  اأجــل  من  اخلرجة  هــذه  يف 
اإيجابية، ومن جانبه فاإن امل�سوؤول االأول عن 
مرتاحا  بدا  لكناوي  نذير  الفنية  العار�سة 

بعد  خا�سة  االأ�سبوع  هذا  التح�سريات  ل�سري 
ــاد  اإحت على  املحقق  الــفــوز  منحة  ت�سوية 
االأمــر  وهــو  الفارطة  اجلولة  يف  العا�سمة 
الذي  الوجه  من  متخوف  غري  جعله  الــذي 
�ستظهر به الت�سكيلة يف هذه اخلرجة، حيث 
وجه  يف  الوقوف  على  قــادرا  الفريق  يبقى 
املناف�ص يف حال الظهور بنف�ص الوجه املقدم 
الرئي�ص  اإدارة  اأن  علما  الفارطة،  املباراة  يف 
خا�سة  منحة  تخ�سي�ص  قــررت  عي�سى  بن 
بنقطة  االأقل  على  العودة  حال  يف  لالعبني 

التعادل يف هذه املباراة.
وت�سعى اإدارة االإحتاد اإىل حل م�سكل ديون 
جلنة املنازعات يف القريب العاجل وهذا من 
من  املنازعات  جلنة  لدى  طعن  تقدمي  خالل 
للديون  االإجمالية  القيمة  تخفي�ص  اأجــل 
والتي ت�سل اإىل مبلغ 1.7 مليار �سنتيم حيث 
االإ�سكال  بت�سوية  مطالبا  االإحتـــاد  يبقى 
وهذا  ال�ستوية  التحويالت  فرتة  حلول  قبل 
باإنتداب  الــقــيــام  مــن  الــفــريــق  مــع  لــتــفــادي 
اأجل  من  ال�ستوي  املريكاتو  يف  جدد  العبني 

تغطية النقائ�ص التي يعاين منها الفريق. 

�حلر�كتة عازمون على ن�شيان نك�شة 
�لبطولة و�لتاأهل يف مناف�شة �لكاأ�ص

�الأهلي يبحث عن �الإنت�شار يف عقر �لديار لتفادي �الإنفجار  

�الإد�رة تت�شاهل يف ق�شية "قح�ص" 
ونحو عودته هذ� �الأ�شبوع

�لوفاق عازم على �إ�شتغالل �أزمة �ل�شنافر للعودة بنقاط �الإنت�شار  

�الإحتاد لتاأكيد �الإ�شتفاقة و�إيقاف �حلمرو�ة 

�شباب باتنة 

اإحتاد عني البي�شاء - دفاع تاجنانت 

اأهلي الربج - ن�شر ح�شني داي

�شباب ق�شنطينة - وفاق �شطيف 

مولودية وهران - اإحتاد ب�شكرة

اأحمد اأمني. ب

عبد الهادي. ب 

عبد الهادي. ب 

عبد الهادي. ب 

البي�ساء  عــني  ــــاد  اإحت فــريــق  يــواجــه 
حمداين"  "عابد  مبــلــعــب  ــوم  ــي ال ظــهــر 
اإطار  يف  تاجنانت  دفــاع  فريق  باخلروب 
مناف�سة  من  واالأخــري  اخلام�ص  الت�سفوي 
ق�سنطينة(  )رابــطــة  اجلمهورية  كاأ�ص 
خاللها  مــن  ي�سعى  الــتــي  املــواجــهــة  وهــي 
الــدور  اإىل  الــتــاأهــل  لتحقيق  احلــراكــتــة 
اأن�سار  اأن  امل�سابقة، حيث  القادم من هذه 
التاأهل  تاأ�سرية  ح�سم  ينتظرون  الفريق 
احتاد  و�سيلعب  البطولة  نك�سة  لن�سيان 
�سغط  دون  املواجهة  هذه  البي�ساء  عني 
للهواة  الثاين  الق�سم  يف  ين�سط  اأنــه  مبا 
ولي�ص لديه ما يخ�سره اأمام فريق يلعب يف 
الرابطة الثانية املحرتفة و�سيكون فريق 
املناف�ص  باحرتام  مطالبة  "الدياربيتي" 
للهواة،  الــثــاين  الق�سم  يف  يلعب  الـــذي 
التعداد  ويف  امل�ستوى  يف  االختالف  فرغم 
اإال  الفريقني،  يف  املــوجــودة  واالإمــكــانــات 
لتفادي  بحذر  باللعب  مطالب  الدفاع  اأن 
املفاجاأة كما اأن هذه املواجهة �سيح�سرها 
عدد غفري من اأن�سار احتاد عني البي�ساء 
خالل  فريقهم  ـــوؤازرة  مل �سي�سعون  الذين 
تواجدهم  اأن  خا�سة  الهام،  املوعد  هذا 
يف هـــذا الــــدور ومــواجــهــتــهــم فــريــقــا من 
ال  كبريا  حدثا  يعد  املحرتفة  الرابطة 

اأنهم  الفريق ت�سييعه. حيث  اأن�سار  يريد 
يحلمون مبوا�سلة امل�سوار يف هذه املناف�سة 
الطويل  غيابهم  بعد  خا�سة  الــهــامــة، 
املناف�سة،  لهذه  الكروية  ال�ساحة  عــن 
و�سيدير املواجهــــة ثالثي التحكيم مغزي 

اأحمد اأمني. ب  وبوهيدل وبراهمية.

ال�سعبة  وادي  مولودية  فريق  �سيكون 
الــثــاين  ــوي  ــه ج ــرية  ــظ ح اإىل  املــنــتــمــي 
ــيــوم عــلــى مــوعــد مع  لــرابــطــة بــاتــنــة ال
الدور  مقابلة  بتن�سيطه  وذلــك  التاريخ، 
الت�سفوي اخلام�ص واالأخري ملناف�سة كاأ�ص 
اجلمهورية اأمام فريق وفاق امل�سيلة وهي 
مواجهة غري متوازنة على الورق بالنظر 
الفريقان  فيه  ين�سط  الذي  امل�ستوى  اإىل 
املتقدم  الــدور  هذا  ال�سغري  بلوغ  اأن  كما 
كبريا  اإجنـــازا  يعد  الكاأ�ص،  مناف�سة  من 
وتاريخيا يف حد ذاته، على اأ�سا�ص اأن هذا 

الدور عجزت على بلوغه الكثري من فرق 
النخبة امل�سنفة يف خانة الكبار للتذكري 
فاإن حتقيق "املوك" لهذا االإجناز وتاأهله 
اإىل هذا الدور كان على ح�ساب مولودية 

بريكة.
واجلدير بالذكر اأن اأ�سرة الفريق نا�سدت 
�سكان راأ�ص العيون تقدمي الدعم من اأجل 
اإحداث املفاجاأة والتاأهل اإىل الدور املقبل 
االأخر  اجلانب  ويف  الكاأ�ص  مناف�سات  من 
فر�سة  اأمــام  امل�سيلة  وفــاق  فريق  ي�سعى 
املرور  تاأ�سرية  اقتطاع  اأجــل  من  ثمينة 

جمهول  مناف�ص  اأمــام  القادم  الــدور  اإىل 
من�سبة  االأنــظــار  اأن  ورغــم  له  بالن�سبة 
اأداء م�سوار  البطولة ق�سد  على مباريات 
اأبان  الذي  الفني  امل�ستوى  يعك�ص  م�سّرف 
الوفاق  اأ�سرة  اأن  اإال  النادي،  �سبان  عنه 
الذهاب  على  نف�سه  الــوقــت  يف  تــراهــن 
بعيدا يف مناف�سة ال�سيدة الكاأ�ص، ما جعله 
التي  القيمة  اليوم  مباراة  مبنح  يطالب 
ت�ستحقها ق�سد حتقيق االأهم واحل�سم يف 

اأمر تاأ�سرية التاأهل.

مولودية وادي ال�شعبة - وفاق امل�شيلة 
�ملوك عازم على �إحد�ث �ملفاجاأة و�إق�شاء �أبناء �حل�شنة 

عماد.ب
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مولودية العلمة 

�شباب عني ياقوت - اإحتاد خن�شلة 

اوملبي جمانة - مولودية باتنة 

مولودية ق�شنطينة - �شبيبة �شكيكدة 

العلمة يف حتقيق  ت�سكيلة مولودية  ف�سلت 
اأمام  اجلمهورية  كاأ�ص  مناف�سة  يف  التاأهل 
بني  مــا  بطولة  مــن  ميلة  �سباب  املناف�ص 
ــاراة الــتــي جــرت مبلعب  ــب الــرابــطــات يف امل
ال�سباب  بفوز  اإنتهت  والتي  العيد  �سلغوم 
حيث  واحــد  هــدف  مقابل  هدفني  بنتيجة 
غاليا  الغرور  ثمن  املولودية  ت�سكيلة  دفعت 
للمباراة  الــالعــبــني  خــو�ــص  عـــدم  ــل  ظ يف 
كيف  عرف  مناف�ص  اأمام  املطلوبة  باجلدية 
اأكدت  التي  املولودية  على  الطاولة  يقلب 
على معاناتها هذا املو�سم، فيما اإحتج اأن�سار 
هذا  على  املباراة  نهاية  بعد  كثريا  الفريق 
اأداء  اأن  خا�سة  املنتظر  غــري  االإقــ�ــســاء 

الفريق كان بعيدا عن املعتاد
بقيادة  املــوؤقــت  الفني  الطاقم  نظر  ويف 
مناف�سة  من  اخلــروج  فــاإن  وربعي  بلهو�سات 
على  الرتكيز  من  الفريق  �سيمكن  الكاأ�ص 
لقاءات البطولة، حيث من املنتظر اأن ي�سرع 
الـ14  الفريق يف حت�سرياته ملباراة اجلولة 
بجاية  �سبيبة  اأمــام  واملقررة  البطولة  من 
الذي  الوقت  يف  وهذا  اليوم  نهار  من  بداية 
اجلديد  املدرب  تعيني  االأن�سار  فيه  ينتظر 

طرف  من  املمنوحة  الــوعــود  وفــق  للفريق 
اإدارة النادي خا�سة يف ظل االإنتقادات التي 
تلقاها املدرب املوؤقت بلهو�سات بعد اخلروج 
غري  على  مبكر  دور  يف  الكاأ�ص  مناف�سة  من 

العادة.
القب�سة  ــل  تــتــوا�ــس اأخــــر  جــانــب  ومــــن 
واالإدارة  الفريق  العبي  بــني  احلديدية 
احل�سول  على  التعداد  اإ�سرار  ظل  يف  وهذا 

على ال�سطر االأول من امل�ستحقات املالية قبل 
مباراة �سبيبة بجاية وهو االأمر الذي و�سع 
امل�سريين يف ورطة حقيقية وهذا ب�سبب عدم 
متكنهم من �سحب االإعانات العمومية، حيث 
يبقى احلل الوحيد لدى م�سريي الفريق هو 
يف  االإ�سكال  هذا  حل  اأجــل  من  االإ�ستدانة 
الالعبني  دخول  لتفادي  ممكن  وقت  اأقرب 

يف اإ�سراب قبل املباراة القادمة.

يعود فريق �سباب عني ياقوت اإىل اأجواء 
مناف�سة  بوابة  من  الر�سمية  اللقاءات 
املنتظر  اللقاء  خالل  اجلمهورية  كاأ�ص 
بعد زوال اليوم مبلعب اري�ص" اأمام اإحتاد 
خن�سلة ويريدها اأبناء املدرب را�سم رما�ص 
احل�سم  خالل  من  موفقة  عودة  تكون  اأن 
يف تاأ�سرية املرور اإىل الدور الـ 32 وباملرة 
الثاأر الإق�ساء الفريق املو�سم املا�سي اأمام 
نف�ص الفريق وقد ح�سرت الت�سكيلة على 
الذي  بال�سكل  االأخـــرية  االأيـــام  اإمــتــداد 
ي�سمن عودة موفقة اإىل اأجواء املناف�سة، 
مباريات  على  من�سبة  االأنظار  اأن  ورغم 
البطولة ق�سد اأداء م�سوار م�سّرف يعك�ص 
�سبان  عنه  اأبـــان  ــذي  ال الفني  امل�ستوى 
يراهن  الفني  الطاقم  اأن  اإال  الــنــادي، 
يف  بعيدا  الذهاب  على  نف�سه  الوقت  يف 
مناف�سة ال�سيدة الكاأ�ص، ما جعله يطالب 
مبنح مباراة اليوم القيمة التي ت�ستحقها 
اأمــر  يف  واحلــ�ــســم  ـــم  االأه حتقيق  ق�سد 
املباراة  هذه  ال�سباب  و�سيدخل  التاأ�سرية 
الأن  املقبل،  الــدور  وبلوغ  التاأهل  بنية 
هذا يعترب مك�سبا مهما جدا يف مثل هذه 
ال�سباب  العبو  يعول  وبالتايل  الظروف، 
حاجي  زمالء  وي�سعى  التحدي  رفع  على 
للدور  والتاأهل  املفاجاأة  الإحداث  ح�سني 
كما  الفريق  تاريخ  يف  مرة  الأول  القادم 
"ال�سيارباي"  اأن�سار  من  هام  عدد  اأبــدى 
�سفرية  خالل  فريقهم  مرافقة  يف  رغبة 
اليوم ملتابعة اللقاء الذي يحت�سنه ملعب 

"اأري�ص" خا�سة مع قرب امل�سافة الفا�سلة 
بني املدينتني، وذلك من باب رغبة ع�ساق 
نظرة  اأخذ  يف  واالأزرق  االأبي�ص  اللونني 
الكاأ�ص  ال�سيدة  مناف�سة  يف  فريقهم  عن 

التي تاأتي قبل العودة اإىل البطولة.
العام  املحيط  اأجمع  اأخــر  جانب  ومــن   
عــدم  �ـــســـرورة  عــلــى  خن�سلة  الإحتـــــاد 
اأن  اإال  املناف�ص  بــاإمــكــانــات  اال�ستهانة 
والطاقم  الــالعــبــني  نــظــرة  يف  الــوا�ــســح 
اأن  �ساأنه  من  الكاأ�ص  طابع  اأن  هو  الفني 
بالنظر  حلظة  اأي  يف  االأوراق  يخلط 
هذه  تخفيه  الــذي  املفاجاأة  عامل  اإىل 
توظيف  نظرهم  يف  يتطّلب  ما  املناف�سة، 
اإىل  املــــرور  ت�سمن  الــتــي  الــعــوامــل  كــل 
الدور املقبل وربح مباريات اإ�سافية تعزز 
وحتفزهم  لالعبني  التناف�سية  اللياقة 
الكاأ�ص  �سواء يف  اأداء م�سوار م�سّرف  على 

اأو البطولة.

ر��سم رما�ص: "مغامرة �لكاأ�ص تهمنا 
ولن تقل �أهمية عن �لبطولة"

خا�سة  اأهمية  رما�ص  را�سم  املــدرب  اأبــدى 
اىل  م�سريا  خن�سلة  احتاد  اأمام  اليوم  ملباراة 
رغبته يف ظهور العبيه بوجه م�سّرف يختتم 
بتحقيق الفوز للمرور اإىل الدور املقبل، وقال 
رما�ص اأن مغامرة ال�سيدة الكاأ�ص تهم فريقه 
كثريا ق�سد ال�سماح ل�سبان النادي باكت�ساف 
اإمكاناتهم  على  والربهنة  املناف�سة  هــذه 
ممكن  عدد  اأكرب  بلعب  ي�سمح  الذي  بال�سكل 
لن  املناف�سة  هذه  اأن  م�سيفا  املباريات،  من 
التي  البطولة  مباريات  على  اأهمية  تقل 
ال�سعود  �سمان  اإىل  ال�سباب  فيها  ي�سعى 
ب�سكل مريح، ويف املقابل خفف من التاأثريات 
واعترب  االأخري  اللقاء  يف  للهزمية  اجلانبية 
اأن اللقاء املذكور لي�ص معياًرا حقيقيا مل�ستوى 
ــداث  اإح اإىل  عمد  ــه  اأن خا�سة  الت�سكيلة، 
�سبان  من  العديد  باإ�سوؤاك  كثرية  تغيريات 

النادي ب�سبب العقوبات واالإ�سابات.

�شباب ميلة يزيح �لبابية من �شباق �لكاأ�ص يف مفاجاأة مدوية 

"ليا�شمكا"  �أمام  �العتبار  ورد  �لتاأهل  على  "�ل�شيارباي" عازم 

بدري.ع

اأ.ج

بدري.ع

اأحمد اأمني. ب

يواجه اأم�سية اليوم، فريق مولودية 
النا�سط  جمانة  اوملبي  نظريه  باتنة 
من  االأول  اجلهوي  الق�سم  بطولة  يف 
بر�سم  اللقاء  و�سيكون  باتنة،  رابطة 
ــري  واالأخ اخلام�ص  الت�سفوي  الـــدور 
مــن رابــطــة بــاتــنــة ملــنــافــ�ــســة كــاأ�ــص 
امل�سيلة  ملعب  و�سيكون  اجلمهورية، 
م�سرحا لهذه املقابلة التي تعد بالكثري 
نظرا  والتناف�ص  والندية  االثارة  من 
لــتــطــلــعــات واأمـــــال الــفــريــقــني وكــذا 
�سطرها  الــتــي  املــتــبــايــنــة  االهــــداف 
اللونني  ا�سحاب  ي�سعى  اذ  الطرفني، 
كعبهم  علو  لتاأكيد  واال�سود  االبي�ص 
تاأ�سرية  واقتطاع  االنت�سار  وحتقيق 
مناف�سة  مــن  الـ32  ــدور  ــل ل الــتــاأهــل 

الكاأ�ص.
ـــال اوملــبــي جمانة  اأم يف حــني بــاتــت 
التاأهل  حقق  وانه  خا�سة  كبرية  جد 
على ح�ساب فريق �سباب باتنة و�سنع 
االأوملبي  العبي  يجعل  مما  املفاجاأة 
ياأملون يف مباغتة البوبية اي�سا وبعث 
يف  اأكــرث  املناف�سة  هــذه  يف  م�سوارهم 

انتظار ما ت�سفر عنه هذه املوقعة.

لفريق  الفني  الــطــاقــم  جهته  ــن  وم
�سرورة  على  اكــد  باتنة  مــولــوديــة 
الفريق  مع  مع  الت�ساهل  وعدم  العمل 
اأي  لــتــفــادي  ا�ست�سغاره  اأو  اخل�سم 
مع  اللهجة  �سدد  اذ  ممكن،  �سيناريو 
ت�سريف  بــ�ــســرورة  وطــالــب  العبيه 

األوان النادي.
بع�ص  حوحو  يجري  اأن  املنتظر  ومن 
التغيريات على الت�سكيلة التي �سيدخل 
الغيابات  وان  خا�سة  املقابلة،  بها 
باتت توؤرقه من جولة الأخرى، �سواء 
مما  العقوبات،  اأو  االإ�سابات  حيث  من 
ال�سبان  الالعبني  بع�ص  يقحم  يجعله 
منحهم  وكذا  م�ستواهم  على  للوقوف 
يف  مبكانة  والظفر  للربوز  الفرب�سة 

الت�سكيلة اال�سا�سية.
ان�سار  اكــد  االأنــ�ــســار،  �سعيد  وعلى 
واعتربوا  الفوز  �سرورة  على  البوبية 
الالعبني  ططالبوا  اذ  مهم  جد  اللقاء 
الفريق  م�سوار  وبعث  التاأهل  بتحقيق 
اىل  للو�سول  الكاأ�ص  مناف�ســـــــة  يف 

ابعد االأدوار.

يحت�سن ملعب العقيد عمريو�ص بجيجل قمة 
مباريات الدور الت�سويف االأخري ملناف�سة كاأ�ص 
�سبيبة  بني  ق�سنطينة  لرابطة  اجلمهورية 
يف  ق�سنطينة  مولودية  وال�سيف  �سكيكدة 

جتلب  اأن  املنتظر  من  واعــدة  حملية  مباراة 
اأعداد قيا�سية من اأن�سار الفريقني اجلارين، 
حيث يبحث كل فريق عن حتقيق التاأهل يف 
هذه املناف�سة قبل العودة ملباريات البطولة 
هو  فريق  لكل  الرئي�سي  الرهان  يبقى  حيث 
رابطة  وعينت  املو�سم،  هذا  ال�سعود  حتقيق 
وماجور  هي�سور  ــارة،  ب الثالثي  ق�سنطينة 

الإدارة املباراة بني الفريقني.
املباراة  هــذه  املــولــوديــة  ت�سكيلة  وتــدخــل 
الالعبني  بــعــ�ــص  خـــدمـــات  مـــن  مــنــقــو�ــســة 
خو�ص  من  اإعفائهم  تقرر  الذين  االأ�سا�سيني 
من  وهــذا  لوجناف  املــدرب  من  بقرار  اللقاء 
اأجل منح الفر�سة للعنا�سر التي مل ت�سارك 
الركائز  تعر�ص  تــفــادي  عــن  ف�سال  كــثــريا 
الإ�سابات اأو عقوبات قبل املباراة القادمة يف 
البطولة، علما اأن قرعة الدور ال32 من هذه 
القادم  دي�سمرب   10 يوم  مربجمة  املناف�سة 
باملدر�سة العليا للفندقة بعني البنيان، على 
و22   21 يومي  الدور  مباريات هذا  تقام  اأن 

دي�سمرب القادم.

جمانة تتطلع الإحد�ث �ملفاجاأة و�لبوبية 
لتاأكيد �الإ�شتفاقة و�قتطاع تاأ�شرية �لتاأهل

�ملوك مبعنويات مرتفعة 
وياأمل يف تخطي عقبة "رو�شيكاد�" 

اأمل ال�شمرة

علمت "االأورا�ص نيوز" من م�سدر موثوق 
قدم  نا�سر  اأحمد  ال�سمرة  اأمل  مدرب  اأن 
معلال  من�سبه،  من  اإ�ستقالته  اأم�ص  اأول 
الكبري  وال�سغط  �سخ�سية  باأ�سباب  قراره 
الفني  والطاقم  الالعبني  على  املمار�ص 
االأمــر  للفريق،  الــعــام  املحيط  قبل  مــن 
العمل،  موا�سلة  على  ي�ساعده  مل  الــذي 
االإ�ستقالة  االأطراف ربطت  اأن بع�ص  ولو 
اإىل  وا�ــســتــنــادا  بحتة  �سحية  الأ�ــســبــاب 

الذي  املحلي  التقني  ــاإن  ف امل�سدر،  ذات 
مباريات   6 يف  "االأبي�سي"  على  اأ�ــســرف 
اأربعة  وخ�سارة  انت�سارين  خاللها  حقق 
مواجهات مع خ�سم �ستة نقاط من ر�سيد 
الفريق ب�سبب عقوبات الرابطة، فاملدرب 
مل  الذين  االأن�سار  �سغط  يتحمل  يعد  مل 
يه�سموا النتائج املحققة وبالرغم من اأن 
وتوىل  الفريق  مع  التحدي  رفــع  املــدرب 
االأوقات  اأحلك  يف  الفنية  العار�سة  زمام 

كما اأنه ظل حمل انتقادات 
حــول خــيــاراتــه، مــا جعله 

ي�سارع اإىل رمي املن�سفة.
نيوز  االأورا�ــص  من جهتها 
وتــكــرارا  مــــرارا  ات�سلت 

بــــاملــــدرب وكـــــذا مــ�ــســريي 
عى  احلــ�ــســول  ق�سد  الــفــريــق 

مل  انــهــم   اإال  املو�سوع  بخ�سو�ص  افـــادة 
يردوا على االإت�ساالت. 

للفريق  امل�سري  املكتب  دخــل  كما 
يف �سباق �سد ال�ساعة، للف�سل يف 
اإ�سكالية العار�سة الفنية، حيث 
جمموعة  مع  االت�ساالت  ربطت 
االإدارة  و�ستحاول  التقنيني  من 
خ�سو�سا  اأحــدهــم  مــع  ــاق  ــف االإت
االأزمة  ظل  يف  املالية  املطالب  حول 
املالية اخلانقة التي باتت ت�سكل الهاج�ص 

االأكرب للمكتب امل�سري.

�ملدرب �أحمد نا�شر ي�شتقيل من تدريب �لفريق 

اأحمد اأمني. ب



تياغو �سيلفا يفتح النار على مي�سي

جوفنتو�س ي�سحب ديباال 
من معـــركة نيمار
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اأن  بــريــطــاين،  �شحفي  تــقــريــر  ـــد  اأك
اأعتاب  على  اإميــري  ــاي  اأون االإ�شباين 

االإقالة من تدريب اآر�شنال.
اأمـــام  جمــــدًدا  �شقط  ــال  ــن ــش اآر� وكـــان 

اأمــ�ــص االول  اآيــنــرتاخــت فــرانــكــفــورت، 
مناف�شات  �شمن   ،2-1 بنتيجة  اخلمي�ص، 

اجلولة اخلام�شة من دور املجموعات بالدوري 
االأوروبي.

فاإن  الربيطانية،  �شن"  "ذا  ل�شحيفة  ووفًقا 
اليوم  اجتماًعا،  �شيعقدون  اآر�شنال  مديري 

قبل  حتى  اإميري  اإقالة  خالله  يتم  وقد  اجلمعة، 
مواجهة نورويت�ص �شيتي، االأحد املقبل، يف الربميريليغ

واأ�شارت اإىل اأن فريدي يونبريغ هو من �شيتوىل املهمة خلًفا 
الإميري يف حالة �شدور قرار االإقالة اليوم.

يذكر اأن اآر�شنال مل يحقق اأي فوز يف اآخر 7 مباريات 
خا�شها يف خمتلف البطوالت، وهو الرقم االأ�شواأ 

يف تاريخ الغانرز خالل اآخر 27 عاًما.

متنى ليوناردو بونوت�شي مدافع يوفنتو�ص، 
املدير  مورينيو  جوزيه  مواجهة  تفادي 
ثمن  يف  لتوتنهام،  اجلــديــد  الفني 

نهائي دوري اأبطال اأوروبا.
الفنية  القيادة  مورينيو  وتوىل 
ــا ملــاوريــ�ــشــيــو  ــًف لــلــ�ــشــبــريز خــل
توتنهام  وقـــاد  بوكيتينو، 
مباراتني  اأول  يف  لالنت�شار 

له بكافة امل�شابقات.
ـــــــال بـــونـــوتـــ�ـــشـــي يف  وق
ــات اأبـــرزتـــهـــا  ــح ــري ــش ــ� ت
"اأود  �شبورت  توتو  �شحيفة 
يف  هوت�شبري  توتنهام  جتنب 
االأدوار االإق�شائية، خا�شة بعد 

و�شول جوزيه مورينيو".
واأ�شاف "الظروف البدنية والعقلية 
مرحلة  مباريات  يف  تتغري،  اأن  ميكن 
كيفية  يعرف  مورينيو  املغلوب،  خــروج 

احل�شول على اأق�شى طاقات الالعبني".
ق�شية  عن  للحديث  بونوت�شي  وتطرق 
اأو�شح  "الدون  بقوله  رونالدو  كري�شتيانو 
املهم  ــر  االأم بالفعل،  وحتدثنا  �شيء  كل 

هو توفري البديل اجلاهز عندما ال يكون 
الالعب يف اأف�شل حاالته".

ونوه "كنت اأعلم اأن اأنطونيو كونتي �شيعود 
ودوري  املحلي  الــــدوري  يف  القمة  اإىل 
فريقي،  يف  اأفــكــر  لكني  اأوروبــــا،  اأبــطــال 
للو�شول  ما لدينا  اأق�شى  ن�شتهدف تقدمي 

لقمة املناف�شات وح�شد البطوالت".
وتابع "جميعنا يرى التح�شن الذي يعي�شه 
التي يتمتع  ماتيا�ص دي ليخت والقدرات 
بها، اإنه فتى متوا�شع و�شي�شبح من اأف�شل 

الالعبني على م�شتوى العامل".
�شباك  يف  بهدفه  احتفل  قد  ديباال  وكان 
ع�شكرية  حتية  بــاأداء  مدريد،  اأتلتيكو 
مع  دميــريال  بالفريق،  زميله  فعل  مثلما 

منتخب بالده الرتكي.
"كانت  بونوت�شي  قــال  ال�شدد،  هــذا  ويف 
جمرد مزحة، مباراة بني باولو ودميريال، 

ولي�ص لها اأي بعد اآخر".
وختم "اأقوى مهاجم قابلته؟ دائًما اأقول 
اإنه كان الوح�ص دوفان زاباتا، يف احلقيقة 
اأتالنتا  املا�شي كان خارج قائمة  االأ�شبوع 

وهذا جعلني �شعيًدا للغاية".

زاد ال�شويدي زالتان اإبراهيموفيت�ص، 
اأجنلو�ص  لــلــو�ــص  الــ�ــشــابــق  املــهــاجــم 
تربطه  التي  االأنباء  من  غاالك�شي، 
بالعودة اإىل ميالن يف املو�شم احلايل.

وكان اإبرا اأعلن رحيله ر�شمًيا عن لو�ص 
اأجنلو�ص غاالك�شي، قبل موعد انتهاء 
عقده يف �شهر دي�شمرب وبالتايل فاإنه 

�شينتقل جماًنا اإىل وجهته املقبلة.
اأبرزتها  ت�شريحات  يف  اإبـــرا،  وقــال 
�شبورت"  ديللو  "الجازيتا  �شحيفة 
مدينتي  لي�شت  "ميالن  االإيطالية": 
لدي  الأن  الثاين،  بيتي  اإنها  الثانية. 

هناك ذكريات رائعة".
رغم  التاألق  يف  "اال�شتمرار  واأ�شاف: 
م�شروع  هناك  كان  اإذا  العمر؟  تقدم 
اللعب  موا�شلة  ميكنني  يــحــفــزين، 
ــغ 50  ــل بــاملــ�ــشــتــوى احلـــايل حــتــى اأب

عاًما".
ميالن  اأن  اإيطالية  تقارير  واأو�شحت 
فقط  يــورو  مليوين  اإبــرا  على  عر�ص 
خالل اأول 6 اأ�شهر من عقد مدته 18 
ال�شويدي  النجم  يطلب  بينما  �شهًرا، 

احل�شول على 3 ماليني.

عن  بــريــطــاين،  �شحفي  تقرير  ك�شف 
تطور جديد ب�شاأن عالقة ويليان بناديه 

ت�شيل�شي خالل املو�شم احلايل.
هذا  ت�شيل�شي  مع  ويليان  عقد  وينتهي 
ي�شتطيع  الالعب  فاإن  وبالتايل  املو�شم، 

التوقيع جماًنا مع اأي فريق يف املقبل.
اأبرزتها  ت�شريحات  يف  ويليان  وقــال 
التحدث  اأريد  "ال  ميل  الديلي  �شحيفة 
مع  عقد  لــدي  الأن  اأخـــرى،  اأنــديــة  اإىل 

ت�شيل�شي ميتد حتى نهاية املو�شم".
ت�شيل�شي،  العــب  "اأنا  ويليان  واأ�ــشــاف 

ــــد اأن  ـــنـــادي يــعــرف جــيــًدا مــا اأري وال
اأفعله".

بالراحة  واأ�شعر  هنا،  �شعيد  "اأنا  واأمت 
من  موقفي  لكن  الفريق،  هــذا  يف  للعب 
اإىل  يعود  اإمنا  يدي  يف  لي�ص  اال�شتمرار 

النادي واأنا اأنتظرهم".
اأن  اأكدت  التقارير  من  العديد  اأن  يذكر 
مع  التعاقد  اإمكانية  يدر�ص  بر�شلونة 
اأن  �شيما  ال  املو�شم،  هذا  جماًنا  ويليان 
الكتالوين  للنادي  هدًفا  كــان  الالعب 

اأكر من مرة يف ال�شنوات املا�شية.

حـــــدد نــــادي 
يـــوفـــنـــتـــو�ـــص 
ــــــه  ــــــف ــــــوق م
من  ــي  ــائ ــه ــن ال
جنمه  دخــــــول 
االأرجنتيني باولو 
�شفقة  يف  ديباال 
تبادلية، من اأجل 
على  ـــول  احلـــ�ـــش
الربازيلي  خدمات 
�شيلفا،  دا  نــيــمــار 
�شان  بــاريــ�ــص  جنــم 

جريمان.
ووفـــــــــــــــًقـــــــــــــــا ملـــــــوقـــــــع 
الفرن�شي،   "le10sport"

يزال  ال  يوفنتو�ص  ــاإن  ف
ــتــعــاقــد مع  ــا بــال ــًم مــهــت

يف  الف�شل  بعد  نيمار، 
اتفاق  اإىل  الــتــو�ــشــل 
خالل  ال�شفقة  ب�شاأن 

ال�شيف املا�شي.
اإىل  الفرن�شي  املوقع  واأ�شار 

قائمة  كانت  القدمية  يوفنتو�ص  خطة  اأن 
باالإ�شافة  ديباال،  مقابل  نيمار  �شم  على 

اإىل 100 مليون يورو. 
واأو�شح اأن يوفنتو�ص ال ينوي حالًيا التخلي 

ــنــجــم  ــــات ال عــــن خــــدم
االأرجنتيني، بعد حالة 
يف  يعي�شها  التي  التاألق 

املو�شم احلايل، ويرف�ص 
لو  حتى  فيه  التفريط 
قــدوم  يعني  ذلـــك  كـــان 

ال�شيدة  ح�شن  اإىل  نيمار 
العجوز.

يوفنتو�ص  اأن   "le10sport" واأكـــد 
�شان  على  اآخــريــن  العبني  عر�ص  ينوي 

ــــام  ـــان الإمت ـــريم ج
وهما  نيمار،  �شفقة 
ت�شيليو  دي  ــا  ــي ــات م
باالإ�شافة  كــان  واإميـــري 

اإىل مبلغ مايل.
االإيطايل  الــنــادي  وي�شتغل 
الالعبني ال�شابق ذكرهما 
اأن  �شيما  ال  ال�شفقة  يف 
الباري�شي  النادي  اإدارة 
�شبق اأن ا�شتف�شرت عن اإمكانية 

�شم الثنائي هذا املو�شم.

�شحفي  تــقــريــر  ــف  كــ�ــش
باري�ص  نــادي  اأن  اإ�شباين، 
يخطط  جـــريمـــان  ـــان  �ـــش
االأرجنتيني  مــع  للتعاقد 
مــدرب  �شيميوين،  دييغو 

اأتلتيكو مدريد.
"موندو  ل�شحيفة  ووفــًقــا 
االإ�شبانية،  ديبورتيفو" 
ــــاين  ــرار االأمل ــم ــت ــش ــــاإن ا� ف
مقعد  على  توخيل  توما�ص 
املدير الفني ل�شان جريمان 

غري م�شمون، رغم اأن عقده 
ميتد حتى عام 2021.

م�شري  اأن  اإىل  واأ�ـــشـــارت 
نتائج  على  يعتمد  توخيل 
ــفــريــق الــفــرنــ�ــشــي هــذا  ال
ــم بـــــدوري اأبــطــال  ــش ــو� امل

اأوروبا.
اخــتــيــار  اأن  ـــحـــت  واأو�ـــش
قبل  ــن  م جـــاء  �شيميوين 
الريا�شي  املدير  ليوناردو، 
ل�شان جريمان، والذي يرى 

هو  االأرجنتيني  املدرب  اأن 
االأن�شب خلالفة توخيل.

هو  املو�شم  هــذا  اأن  يذكر 
�شان  مــع  لتوخيل  الــثــاين 
جـــريمـــان، وفــ�ــشــل املـــدرب 
الفريق  قيادة  يف  ــاين  االأمل
دوري  ــي  ــائ ــه ن ــــع  رب اإىل 
املا�شي،  باملو�شم  االأبطال 
بعد اأن �شقط اأمام مان�ش�شرت 

يونايتد يف دور الـ16.

عن  اإيــطــايل،  �شحفي  تقرير  ك�شف 
جنم  م�شتقبل  ب�شاأن  جــديــد  تــطــور 
الفرتة  خـــالل  هوت�شبري  تــوتــنــهــام 

املقبلة.
اأن ينتهي عقد كري�شتيان  ومن املقرر 
اإريك�شن مع توتنهام يف املو�شم احلايل، 

وال يريد الالعب حتى االآن التوقيع 
على عقد جديد مع ال�شبريز.

"كالت�شيو مريكاتو"، فاإن  ووفًقا ملوقع 
مع  توا�شل  اإنرت ميالن  م�شوؤويل  اأحد 
ملعرفة  املا�شي،  ال�شهر  اإريك�شن  وكيل 

موقفه من القدوم اإىل اإيطاليا.

اإريك�شن  وكيل  اأن  اإىل  املوقع  واأ�شار 
اأبلغ م�شوؤول اإنرت اأن هناك اأندية مثل 
مدريد  وريــال  جريمان  �شان  باري�ص 

مهتمة ب�شم الالعب الدمناركي.
واأكد وكيل جنم توتنهام، اأن اإريك�شن 
اأو  اإ�ــشــبــانــيــا  اإىل  االنــتــقــال  يف�شل 

كاختيار  اإيطاليا  تاأتي  بينما  فرن�شا، 
متاأخر بالن�شبة له.

واأن  �شبق  ا  اأي�شً يوفنتو�ص  اأن  يذكر 
اأظهر اهتمامه بالتعاقد مع كري�شتيان 

اإريك�شن يف �شفقة جمانية.

�إميري على �أعتاب 
مغادرة �آر�شنال

�لك�شف عن حقيقة ر�شالة مي�شي لنيمار

ب�ن�ت�شي يتمنى جتنب م��جهة م�ريني�

�إبر�هيم�فيت�ص: ميالن بيتي 
�لثاين و�شاألعب ل�شن �لـ50!

والء ويليان يحبط بر�شل�نة

�شان جريمان يخطط للتعاقد مع �شيمي�ين

�إريك�شن ي�شع �إيطاليا �آخر �أول�ياته

حقيقة  اإ�ــشــبــاين،  �شحفي  تقرير  ك�شف 
جنم  مي�شي  ليونيل  وجهها  التي  الر�شالة 
بر�شلونة اإىل نيمار دا �شيلفا العب باري�ص 
دوري  مــن  اخلـــروج  عقب  جــريمــان،  �شان 

االأبطال املو�شم املا�شي على يد ليفربول.
ن�شرت  قد  فوتبول  فران�ص  جملة  وكانت 
اأن مي�شي قال لنيمار على تطبيق وات�شاب 
دوري  بلقب  الــفــوز  ميكننا  فقط  "مًعا 
غ�شون  ويف  تعود،  اأن  اأريــدك  االأبــطــال. 
وتاأخذ  وحيًدا  و�شتكون  �شاأرحل  عامني 

مكاين".
فاإن  ديبورتيفو،  موندو  ل�شحيفة  ووفًقا 
هذه الر�شالة مت زعم وجودها تزامًنا مع 
زيارة با�شكال فريي رئي�ص حترير فران�ص 
فوتبول اإىل منزل مي�شي، الإجراء املقابلة 

الفائز  الالعب  املجلة مع  اخلا�شة بغالف 
بالكرة الذهبية.

ال  مي�شي  مــن  املقربني  اأن  اإىل  ــارت  ــش واأ�
اإىل  الر�شالة  ــذه  ه بعث  اأنـــه  يعتقدون 
معزواًل  كان  الربغوث  اأن  موؤكدين  نيمار، 
االجتماعي  التوا�شل  �شبكات  عن  للغاية 
على  يجيب  يكن  ومل  اأنفيلد،  كارثة  بعد 

الر�شائل.
ادعاء  يف  الثانية  الكذبة  اأن  واأو�شحت 
مي�شي  رحيل  موعد  هو  الفرن�شية  املجلة 
اأن  حيث  عــامــني(،  )بــعــد  بر�شلونة  عــن 

عقده  جتديد  اإىل  مييل  الربغوث 
مع البار�شا الذي ينتهي يف �شيف 

يزال  ال  واأنه  �شيما  ال   ،2021
يف قمة عطائه مع البار�شا.
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املتجددة  القدمية  الربيد" قبلتهن  "مراكز 
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ال�سيادلة املناوبون خالل الفرتة الليلية )من ال�ساعة 19:00 اإىل ال�ساعة 08:00 �سباحا(

يف  والــ�ــســوارع  الطرقات  غــزت  اأن  بعد   
اأبــواب  ودق  واأ�ــســواقــهــا،  املدينة  و�سط 
من  الكثري  غريت  االأحياء؛  عرب  ال�ساكنة 
وذلك  لبة"،  "الطَّ اأ�سلوب  من  املت�سوالت 
بتغيري بو�سلة التوجه نحو مراكز الربيد 
والتموقع اأمام ال�سرافات االآلية، واإن كان 
هذا الفعل معموال به وموجودا منذ زمن، 
يف  كبريين  وتو�سعا  انت�سارا  عرف  اأنه  اإال 
اأ�سحاب  ملــزاحــمــة  ـــــرية،  االأخ االآونـــــة 
وبذلك  واأرزاقــهــم،  واملعا�سات  الــرواتــب 
الوقت  ــك،  ذل نيل  �سبيل  يف  يخت�سرون 
رائج  مكان  عن  بحثا  وامل�سافة،  واجلهد 

ومزدحم ب�سريا وماديا.
نــوعــا من  تــعــرف  الــظــاهــرة  كــانــت  واإن 
التذمر من قبل املواطنني، نظرا للطريقة 
املنتهجة من قبل هوؤالء، واالإ�سرار املزعج 
ومتابعتهم يف  دنانري،  للح�سول على عدة 
اأنها  اإال  واأموالهم،  ومعا�ساتهم  رواتبهم 
القرارات،  �سعيد  على  �ساكنا،  حترك  مل 
من  للظاهرة  ردع  وجود  عدم  مع  خا�سة 

قبل موظفي املركز اأو القائمني عليه.
الت�سامن  من  نوعا  الظاهرة  تلقى  وفيما 
والبعد  ــاين،  ــس ــ� االإن ــب  اجلــان حــيــث  مــن 
العديد  ــاك  ــن ه اأن  اإال  ــي،  ــاع ــم ــت االج
مــن احلـــاالت الــ�ــســاذة والــدخــيــلــة، التي 
االإجتماعية  الفئة  هذه  و�سط  اند�ست 
للقمة  ك�سبهم  طريقة  يف  لتزاحمهم 
امللفتة  ــور  االأم من  واحــدة  ففي  العي�ص، 
منهم،  الن�سوة  وخا�سة  املت�سولون،  ي�سعى 
اإىل مالم�سة اجلانب االإن�ساين لدى املارة 
قبال، لكنهم االآن نزحوا اإىل "البو�سطة" 
اأوراق و�سفاتهم الطبية ك�سالح  ليظهروا 
ي�سهرونه اأمام اجلميع يغنيهم يف كثري من 
الذي  االأخــري  هذا  الكالم،  عن  االأحيان 
رثائية  كلمات  �سرح  اإىل  اأحيانا  يتحول 
يكن  مل  مــن  فيلجاأ  وحــالــهــم،  لو�سعهم 
ذلك،  عن  الــعــدول  عن  للعطاء  م�ستعدا 
يف  امل�ساهمة  �سبيل  يف  ال�سعف  وتقدمي 
خري"  "دعوة  وك�سب  اأحدهم  كربة  فك 

واأجر.
والأن الغاية تربر الو�سيلة؛ تعمد العديد 
من العجائز والن�ساء اإىل التعمق يف عملية 
املثلى  الطريقة  تعد  التي  "التم�سكن" 
جللب النقود، مقحمني الِعْرق واالأ�سل يف 
من  توابل  اإ�سافة  مع  "الطلبة"،  اأ�ساليب 
التودد والتو�سل وامل�سكنة، لتبداأ الطبخة 
الفري�سة  تعيني  مبجرد  مفعولها  باإتيان 
لتخاطبه  لهجته،  اأو  �سكله  من  اإنطالقا 
وكما يقول املثل "من حليتو بخرلو"، فاإن 
العملية تكون يف اأغلب االأحيان حممودة 
وم�سمونة العواقب، لكن لي�ص دائما، اأين 
ينق�سم املطلوبون بني غا�سب وطارد لهن، 
واآخرين من�ستني وحماولني امل�ساعدة، اأو 

نا�سحني لهم دون خلخلة اجليب بالكالم 
فقط، فهم ال يلقون لهم باال، بل ويحاولون 
�سريع،  ب�سكل  الكالم  وانــهــاء  حتا�سيهم 
لهم  ت�سمن  جديدة  فري�سة  اإىل  للتوجه 
قوت اليوم والك�سب امل�سمون، هذه الفئة 
ــان من  ــي االأخــــرية تــكــون يف اأغــلــب االأح
للتحاور  واأقرب  اأحن  كونهن  الن�ساء  فئة 
نظرائهم  من  االآخرين  ملعاناة  واالإ�ستماع 

من ذوي اجلن�ص اخل�سن.
ما  بطلب  فقط  الفئة  هــذه  تكتفي  وال 
اإىل  اأي�سا  تلجاأن  بل  املح�سن؛  به  يجود 
ويجعل  القلوب  يالم�ص  �سيناريو  ن�سج 
ما يجود  اإراديا الإخراج  اليد تتحرك ال 
اجلانب  مبالم�سة  خا�سة  اأ�سحابها،  به 
وهي  موالها"،  عدوة  "فال�سحة  ال�سحي 
ومت�سهم  اجلميع  حتــرك  التي  النقطة 
اأميني،  اأو  متعلمني  �سغارا  اأو  كبارا  �سواء 
حاجتهم  اأو  مر�سهم  حــال  ت�سف  كـــاأن 
اأو الأوالدهم، خا�سة  لهم  اأدوية  القتناء 
مع ا�ستعرا�ص و�سفات الدواء التي تكون 
ب�سرورة  التحجج  اأو  دائــمــا،  حا�سرة 
اإجـــراء  بغية  معينة  ملــخــابــر  الــتــوجــه 
ثمنها،  متلك  ال  �سرورية  طبية  حتاليل 
حاول  واإن  وجهته،  وال  مكانه  تعرف  وال 
اأحدهم �سرح طريقة املوا�سالت لها، فاإن 
على  وتتذمر  لتنتف�ص  عبثا،  يكون  ذلك 
وال  اأيــن  من  وال  كيف  ال  تعرف،  ال  اأنها 
نف�ص  من  لي�ست  واأنها  ال�سبيل،  اأيــن  اإىل 
مك�سرة  ــة  دارج بلهجة  وذلــك  املنطقة، 
لـ  ال�ساوية،  امل�سطلحات  ممزوجة ببع�ص 
"تْفَهم روحك" اأخريا، وتدفع ثمن �سيارة 
ثمن  اأو  اأتعاب  من  بع�سا  وكذا  لها  اأجــرة 
ما  وجهة  معلوم  غري  كان  واإن  التحاليل، 

مت تقدميه من نقود.

تغيري "في�ستة" �للهجات
وعلى �سعيد اآخر، لطاملا اأثارت العبارات 

املت�سولون  يطلقها  ــي  ــت ال الــتــو�ــســلــيــة 
ال�سوريون والذين نزحوا من بالدهم اإثر 
تردي االأو�ساع بها عواطف اجلزائريني، 
خا�سة بعدما امتهن الكثري منهم الت�سول 
وهو  احلــيــاة،  ظــروف  وم�سارعة  للبقاء 
بني  من  الكثريات  اقتن�سته  الذي  االأمــر 
يلني  ممن  الفرائ�ص  ال�سطياد  جلدتنا 
لو�سعهم  ــوؤالء  ه مع  ويتعاطفون  قلبهم 
وحال بلدهم، فاالأمر بالن�سبة لهم ق�سية 
فتحاولن  الطوفان"،  وبعدي  "اأنا  وجود 
ال�سام،  اأهل  بل�سان  الدور واالأخذ  تقم�ص 
عنهم  وخطفوا  رواجـــا  حققوا  اأن  بعد 
مكا�سبهم، فتتفنن يف حتويرها خا�سة واأن 
ل�سان  بحالوة  معروفة  ال�سورية  اللكنة 
ما  رغم  وذلك  كالمهم،  وعذب  اأ�سحابها، 
يظهر عليهم من تكلف يف الكالم، وركاكة 
لي�ستثمروا  امل�ستعملة،  واالأقــوال  اجلمل 
يف ذلك، وبعد اأن ا�ستمر هوؤالء يف و�سعية 
الكثريات  غـــريت  لــ�ــســنــوات،  التقم�ص 
الأ�سلهن  لتعدن  جديد  من  "الفي�ستة" 
اأو  حــرج  اأي  دون  اجلزائرية  ولهجتهن 
مل  اأنهن  غري  و�سحاها،  ليلة  بني  ح�سمة، 
مكان  ثبات  رغم  املوطن،  بر  على  ير�سني 
�سرق  لهجات  بني  تنتقلن  اأيــن  الت�سول، 
من  كنوع  واالأخـــرى  الفينة  بني  البالد، 
يحبوك"،  اللوك  "بّدل  وبــدل  التغيري، 
يجوك  الــلــهــجــة  ل  "بدَّ ــداأ  ــب مب يعملن 
ويعطوك" فاملهم ملء اجليب دون اإعمال 
فاالإ�ستغباء  لالآخر،  احــرتام  اأو  لل�سمري 
العمل  وجب  وخطة  ذكــاء  لهن  بالن�سبة 

بها وتطبيقها.
الفئة  مــن  البقية  على  يف�سد  مــا  وهــو 
عن  اإف�ساحا  واخلجولة  يقينا  املحتاجة 
تعاىل  قوله  عليهم  يتطبق  ممن  حالها، 
رغم  التعفف"  من  اأغنياء  "وحت�سبهم 

وجوبه ل�سد حاجاتهم. 
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راأ�ص العيونبيطامجزار�شريانةعني جا�شرواد املاءمنعةوادي الطاقةاإي�شمولال�شمرةاملعذرتيمقادتازولتالبلدية

االأ�سبوع من 11/28/ 2019 
اإىل 2019/12/04

بلحيواين فوزي
عمري ليلىمن�شر دنيازاد033321398

033268227
غ�شبان �شماح

تاوليلت مفيدةمننا�ص �شكينة033327416
033201446

مرزوقي توفيق
عثماين جناةحجيج جميلةمباركي فاطمة033346258

033265094
جدان رابح

033899810
حمداين ح�شام الدين

033898236
بن عيا�ص جربا 
033370134

قيقبةق�شباتاأوالد �شي �شليمان �شفيانزانة البي�شاءاأوالد �شالمتاخلمتبوزينةثنية العابدتكوتعني ياقوتاأوالد فا�سلالبلدية

االأ�سبوع من 11/28/ 2019 
اإىل 2019/12/04

اأبركان  وفاء
033323439

بلولة ح�شينة
033985395

حممدي عبد املومن
دغدغ الالميةحب الدين تفاحة033340009

033208174
عمران �سعاد

033334277
�شاعد العربي

033289290
رجيمي �شعيد

بعزي هبةبن يو�شف وفاءروبعي �شربينة033876253
بورا�ص رحمة033366180

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

�لقرية �لطبية ب�شاحة �ل�شهيد عبا�ص 
لغرور ت�شتقطب م��طني والية خن�شلة 

ال�سهيد  ب�ساحة  الطبية  القرية  �سجلت، 
كبريا  اقباال  خن�سلة،  مبدينة  لغرور  عبا�ص 
على  الوالية  بلديات  خمتلف  من  للمواطنني 
عن  املبكر  للك�سف  ــك  وذل اأجنحتها  خمتلف 
هذه  �سهدت  اين  منه،  والوقاية  ال�سكري  داء 
ال�سحة  مديرية  طــرف  من  املنظمة  القرية 
الطبية  واجلمعيات  خن�سلة  لوالية  وال�سكان 
ال�سكر، تقدمي  املبكر عن مر�ص  الك�سف  حول 
درو�ص ون�سائح من طرف االأطباء االخ�سائيني 

لعديد ال�سباب.
م�سالح مديرية ال�سحة، اأكدت اأن هذه القرية 
ال�سحية جاءت بهدف اإعطاء املواطنني فر�سة 
الأخذ الفحو�سات اخلا�سة بالك�سف املبكر عن 
ودرو�ص  �سروحات  تقدمي  وكذا  ال�سكري  داء 
ن�سطها  حيث  منه،  الوقاية  اأجل  من  توعوية 
وكذا  النف�سانيني  االخ�سائيني  من  جمموعة 

اخ�سائيون يف التغذية.
التي  التح�سي�سية  احلــمــلــة  هـــذه  وركــــزت 
اال�سبوع  خـــالل  متتالية  ايـــام   3 ا�ــســتــمــرت 
داء  من  والوقاية  الت�سخي�ص  على  املن�سرم، 
ال�سكري بالن�سبة ل�سكان والية خن�سلة خا�سة 
تت�سمن  كما  �سنة،   35 اأعمارهم  جتــاوزت  من 
غرار  على  االأجنحة  عديد  الطبية  القرية 
الدم  يف  ال�سكر  ن�سبة  بقيا�ص  خا�ص  جناح 
البطن،  وحميط  ـــوزن  وال الــدمــوي  وال�سغط 
باالإ�سافة اإىل تقدمي درو�ص توعوية لالأطفال 
فر�سة  واعطائهم  ال�سكري  داء  بخ�سو�ص 
املر�ص،  هــاذ  عن  يعرفونه  ما  كل  عن  للتعبري 
كما ا�ستفاد مر�سى ال�سكري من خدمة فح�ص 
خا�سة  متطور  جهاز  طريق  عن  العني  �سبكة 

واأنهم يعانون من ت�سرر �سبكية العني.
معاوية. �ص رحمة. م

�حلمـــاية �ملدنية تتـــ�ىل مهمة 
�إنقاذ �حلي��نات من �ملخاطر 

كبرية  اأهمية  املدنية  احلماية  تــويل 
اهتمامها  غــرار  فعلى  االآخــريــن  الإنــقــاذ 
ملحوظا  اهتماما  تبدي  الب�سر  بـــاأرواح 
التي  احليوانات  اإىل  امل�ساعدة  يد  مبد 
لبع�ص  واالآخـــر  احلــني  بني  عر�سة  تعد 
اأعـــوان  مــن  ت�ستوجب  والــتــي  املــخــاطــر 
على  والعمل  اإ�سعافها  املدنية  احلماية 

اإبعادها عن مكان اخلطر.
الــدور  تثبت  عــدة  اإن�سانية  فمواقف   
النبيل لهذه امل�سالح ال�سيما بعد ت�سجيلها 
عديد التدخالت اآخرها العملية امل�سجلة 
للوحدة الثانوية مبروانة بباتنة الإنقاذ 
خروف مب�ستة مهرا�ص بلدية ق�سر بلزمة 
�سقط يف بئر جاف عمقه 25 مرت وقطره 
اأمتار، حيث متكنت ذات امل�سالح من   3.5
العملية  هذه  دامت  حيث  حيا،  اإخراجه 

دقيقة.  45
احلادثة  هــذه  وقــائــع  عــن  بعيد  وغــري 
من  كبريا  ترحيبا  مرة  كل  يف  تلقى  التي 
قبل املواطنني �سجلت اأخرى خالل االأيام 

ال�سابقة على م�ستوى نف�ص املنطقة بحي 
�سيدي م�ستة ال�سارب حيث مت اأي�سا اإنقاذ 
جدي �سغري وقع هو االآخر يف بئر عمقه 
20 مرت وقطره ثالث اأمتار، ويف مدة دامت 
فيها هذه العملية 15 دقيقة اأنت�سل هذا 

احليوان دومنا تعر�سه الأي اأذى.
حفيظة. ب

بعد اأن �سجلت العديد من التدخالت

باتت مر�كز �لربيد، قبلة �ملت�سولت �ملثلى؛ باعتبارها موطن �لأمو�ل ومربط حامليها، �أين ترى فيها 
�لكثري�ت ربحا للوقت و�جلهد و�مل�سافة كذلك، لال�سرتز�ق وو�سع �لفر�ئ�ص �أمام �لأمر �لو�قع.

"�لطلبة" لالإ�شرتز�ق ب��شلة  "�لطلبة" لالإ�شرتز�ق"مت�ش�الت" يغرين  ب��شلة  ّ"مت�ش�الت" يغرين 



وهذا يعني اأن معظم �سكان العامل 
الالكتوز،  ح�سا�سية  مــن  يعانون 
حتمل  عــلــى  الــــقــــدرة  ــــدم  ع اأو 
الالكتوز، اأو �سكر احلليب. ويحاول 
تقليل  اأوروبـــا  �سمال  يف  الكثريون 
على  حر�سا  للحليب  ا�ستهالكهم 
اإىل  اأدى  ما  وهو  وال�سحة،  البيئة 
االإقبال على بدائل احلليب  زيادة 

البقري.
ــد �سحية  ــوائ ف هــنــاك  ــل  ه لــكــن 
وهل  احلــلــيــب،  لــبــدائــل  حقيقية 
بالعنا�سر  ــقــار  االأب حليب  ميــّدنــا 
ميكن  ال  التي  ال�سرورية  الغذائية 
اأخرى؟  م�سادر  من  عليها  احل�سول 
وهل يفاقم احلليب بالفعل اأعرا�ص 

ح�سا�سية الالكتوز؟
جيدا  م�سدرا  االأبقار  حليب  يعد 
وفيتامني  والكال�سيوم  للربوتني 
يحتوي  كما  واالأيـــوديـــن،   12 ب 
دورا  يلعب  الــذي  املغني�سيوم  على 
اأداء  وحت�سني  العظام  منو  يف  مهما 
اللنب  م�سل  ــك  ــذل وك الــعــ�ــســالت، 
ي�سهمان  اللذين  الكازين،  وبروتني 

يف تخفي�ص �سغط الدم.
ال�سحية  اخلدمات  هيئة  وتو�سي 
يتناول  باأن  الربيطانية  الوطنية 
ثالثة  اإىل  عــام  �سن  من  االأطــفــال 
احلليب  من  ملليغراما   350 اأعوام 
لكن  قــويــة.  عظام  لبناء  يوميا، 
مت�ساربة  تزال  ال  االأبحاث  نتائج 
االأبــقــار  اأهــمــيــة حليب  ــدى  م عــن 

ل�سحة عظام البالغني.
ــروري  ــس � الــكــالــ�ــســيــوم  اأن  ومـــع 
توجد  ال  اأنــه  اإال  العظام،  ل�سحة 
ا�ستهالك  اأن  تثبت  وا�سحة  اأدلــة 
يقي  بالكال�سيوم  الغنية  االأطعمة 
من الك�سور. اإذ خل�ست درا�سات اإىل 
خماطر  يقلل  ال  احلليب  �سرب  اأن 
اأ�سارت  العك�ص  على  بل  الك�سور، 
احلليب  اأن  اإىل  ـــرى  اأخ ــات  ــس درا�

يزيد خماطر الك�سور.
اإىل  ال�سويد  يف  درا�سة  وخل�ست 
كميات  ي�سربن  الالئي  الن�ساء  اأن 
احلليب  من  ملليلرت   200 تتجاوز 
لالإ�سابة  عــر�ــســة  اأكــــرث  يــومــيــا 

بالك�سور.
لكن اإيان غيفنز، خبري يف ال�سل�سلة 
يقول  ريدينغ،  بجامعة  الغذائية 
يف  مهما  دورا  يلعب  الكال�سيوم  اإن 

تقوية العظام يف مرحلة البلوغ.
العظام  منــو  اإن  غيفنز  ويــقــول 
ب�سكل غري �سحي و�سليم يف �سنوات 
ترقق  خماطر  يزيد  قد  املراهقة 
وال  الكهولة،  �سنوات  يف  العظام 

انقطاع  بعد  الن�ساء  ــدى  ل �سيما 
معدل  انخفا�ص  ب�سبب  الطمث 

اإفراز هرمون االإ�سرتوجني.
العقود  يف  اأي�سا  خمــاوف  واأثــريت 
ــول الــهــرمــونــات التي  االأخــــرية ح
ن�ستهلكها يف حليب االأبقار. اإذ تنتج 
احلمل،  فرتة  اأثناء  حليبا  االأبقار 
االإ�سرتوجني  م�ستوى  يزيد  عندما 
يف الدم 20 �سعفا. وربطت درا�سة 
االإ�سرتوجني  م�ستويات  ارتفاع  بني 
ــان الــثــدي  ــرط ــس ــــدم وبـــني � يف ال

واملباي�ص والرحم.
باحثة  هــرينــانــديــز،  الورا  لــكــن 
بجامعة  الر�ساعة  بيولوجيا  يف 
املتحدة،  بــالــواليــات  وي�سكون�سن 
تقول اإن ا�ستهالك الهرمونات التي 
لي�ص  االأبقار  حليب  عليها  يحتوي 

م�سرا.
للدرا�سات  ا�ــســتــعــرا�ــص  وخــلــ�ــص 
التي  االإ�ــســرتوجــني  كمية  اأن  اإىل 
امل�ستبعد  من  احلليب  يف  ن�ستهلكها 
والحظ  للب�سر.  �سررا  ت�سببب  اأن 
االإ�سرتوجني  هرمون  اأن  الباحثون 
التنا�سلي  اجلــهــاز  على  يــوؤثــر  مل 
للفئران اإال بعد اأن تناولوا مكمالت 
100 �سعف  حتتوي على ما يعادل 
حليب  يف  االإ�سرتوجني  م�ستويات 

االأبقار.
وربطت درا�سات بني تناول احلليب 
باأمرا�ص  االإ�سابة  خماطر  وبــني 
القلب، نظرا الحتواء احلليب على 
الدهون  ن�سبة  لكن  م�سبعة.  دهون 
تتعدى  ال  الد�سم  كامل  احلليب  يف 
3.5 يف املئة، يف حني اأنها ال تتعدى 
خايل  احلليب  يف  املــئــة  يف   0.3

الد�سم.
ق�سم  ـــات،  ـــس ـــدرا� ال اإحـــــدى  ويف 
اأربـــع  اإىل  املــ�ــســاركــني  الــبــاحــثــون 
احلليب  كمية  بح�سب  جمموعات 
الــتــي يــ�ــســربــونــهــا، والحـــظـــوا اأن 
ا�ستهالكا  االأكـــــرث  ــص  ــا� ــخ ــس االأ�
عر�سة  اأكـــــرث  ـــوا  ـــان ك لــلــحــلــيــب 
وتعزو  القلب.  باأمرا�ص  لالإ�سابة 
املتخ�س�سة  فــريتــانــني،  جــريكــيــا 
ــة على  ــذي ــة تــاأثــري االأغ ــس يف درا�
العالقة  هذه  واالأمرا�ص،  ال�سحة 
يكرثون  الذين  االأ�سخا�ص  اأن  اإىل 
يتبعون نظاما  �سرب احلليب ال  من 

غذائيا �سحيا.
ال  احلليب  اإن  فــريتــانــني  وتــقــول 
اأفرطنا  اإذا  اإال  ب�سحتنا  ي�سر 
يف  االعــتــدال  لكن  ا�ستهالكه،  يف 

ا�ستهالك احلليب ال �سرر منه.

�لأ�سخا�ص �لذين ي�سربون لرت� من 
�حلليب يوميا �أكرث عر�سة لالإ�سابة 

باأمر��ص �لقلب
ويرى بع�ص اخلرباء اأن االأ�سخا�ص 
الذين يعانون من ح�سا�سية الالكتوز 
�سئيلة  كميات  تــنــاول  باإمكانهم 
االأعرا�ص  الأن  االأبقار،  حليب  من 

�سرب  لهم  ي�سببها  التي  اجلانبية 
وتقل�سات  االنتفاخ  مثل  احلليب، 
لرتاكم  ا�ستجابة  تكون  قد  املعدة، 
وتختلف  اجلــ�ــســم.  يف  الــالكــتــوز 
كمية الالكتوز التي ت�سبب اأعرا�ص 
�سخ�ص  مــن  الــالكــتــوز  ح�سا�سية 

الآخر.
عامل  غاردنر،  كري�ستوفر  واأجرى 
الوقاية  ــاث  ــح اأب مبــركــز  تغذية 
كاليفورنيا،  يف  �ستانفورد  بجامعة 
اأعــرا�ــص  بــني  قـــارن فيها  ــة  ــس درا�
بع�ص  لـــدى  الــالكــتــوز  ح�سا�سية 
�سرب كوبني من حليب  بعد  النا�ص 
يوميا،  العادي  احلليب  اأو  ال�سويا 
امل�سابني  ــن  م الــكــثــري  اإن  ــول  ــق وي
ميكنهم  الـــالكـــتـــوز  بــحــ�ــســا�ــســيــة 
منتجات  من  معتدلة  كميات  حتمل 

االألبان.
ومل جتر حتى االآن اإال القليل من 
احلليب  بدائل  تاأثري  عن  االأبحاث 
اأنواع  يف  التنوع  لكن  �سحتنا،  على 
البيع  متاجر  ــف  اأرف على  احلليب 
الطلب  زيادة  على  يدل  بالتجزئة 
من  امل�سنوعة  احلليب  بدائل  على 
والبندق  والكاجو  واللوز  ال�سويا 
واالأرز  واملــكــادميــيــا  الهند  وجـــوز 
والقنب.  وال�سوفان  الكتان  واألياف 
التي  االأ�سا�سية  املكونات  وُتعالج 
ت�سنع منها بدائل احلليب، وتخفف 
مثبته  عوامل  اإليها  وت�ساف  باملاء 

مثل �سمغ اخلروب.
بديل  اأف�سل  ال�سويا  حليب  ويعد 
على  يحتوي  الأنــه  االأبــقــار  حلليب 
نف�ص الن�سبة من الربوتني املوجودة 
يف حليب االأبقار. لكن غيفنز يقول 
قد  احلليب  بدائل  يف  الربوتني  اإن 
بربوتني  مقارنة  جودة  اأقل  يكون 
االأطفال  ويحتاج  االأبــقــار،  حليب 
عالية  بــروتــيــنــات  الــ�ــســن  ــار  ــب وك

اجلودة لبناء عظام قوية.

يعد حليب �ل�سويا �أف�سل بديل 
حلليب �لأبقار، لكنه قد ل يكون 

�خليار �لأف�سل لكبار �ل�سن
تغذية  عاملة  غالو،  �سينا  وتقول 
من جامعة جورج ما�سون بالواليات 
املتحدة، اإنه ال توجد اأبحاث تثبت 
اأن بدائل احلليب لها قيمة غذائية 
عالية. فقد حتتوي بدائل احلليب 
لن  لكنك  دقيقة،  مغذيات  على 
نف�ص  على  اللوز  حليب  من  حت�سل 
حت�سل  التي  الغذائية  العنا�سر 

عليها من تناول حبات اللوز.
وت�ساف اإىل بدائل احلليب عادة 
العنا�سر الغذائية املتوفرة ب�سورة 
مثل  االأبــقــار،  حليب  يف  طبيعية 
الكال�سيوم، لكن العلماء مل يثبتوا 
بعد مدى ا�ستفادة اجل�سم من هذه 
امل�سافة  ــادن  ــع وامل الفيتامينات 
بنظريتها  مقارنة  احلليب  لبدائل 

املوجودة يف حليب االأبقار.
اأن  اإىل  اأ�سارت  اأبحاثا  اأن  يف حني 
حليب االأبقار املعزز بفيتامني د يف 
الواليات املتحدة ي�سهم يف تغطية 
حاجة اجل�سم اليومية من فيتامني 

د.
ريد،  �ستريلنغ  ت�سارلوت  وتقول 
االأبقار  حليب  اإن  تغذية،  خبرية 
يحتاجها  التي  باملغذيات  مليء 
عليها  يح�سلون  ال  وقــد  االأطــفــال 
ــل احلــلــيــب، حــتــى تلك  ــدائ ــن ب م

امل�ساف اإليها فيتامينات.
ــا حــول  ــس ــ� واأثـــــريت خمــــاوف اأي
وبينما  احلليب.  بدائل  حمتويات 
يحتوي حليب االأبقار على الالكتوز 
الطبيعي، فاإن بدائل احلليب كثريا 
قد  الــذي  ال�سكر،  اإليها  ي�ساف  ما 

ي�سر ب�سحتنا.
اختيار  ال�سعب  مــن  يــكــون  ــد  وق
نظرا  ت�سربه  ــذي  ال احلليب  نــوع 
املتاحة  احلليب  خــيــارات  لتنوع 
على االأرفف. فقد يختار ال�سخ�ص 
به�سا�سة  لالإ�سابة  عر�سة  االأكرث 
حليب  القلب  اأمــرا�ــص  اأو  العظام 
يختار  بينما  الد�سم،  قليل  االأبقار 
احلليب  بالبيئة  املهتم  ال�سخ�ص 

الذي ال ي�سبب اأ�سرارا بيئية.
لكن مهما اختلف نوع احلليب، فقد 
الغذائية  العنا�سر  على  حت�سل 
ج�سمك  يحتاجها  التي  االأ�سا�سية 
متوازنا.  غذائيا  نظاما  اتبعت  اإذا 
من  "لي�ص  فـــريتـــانـــني:  وتـــقـــول 
احلليب،  تتجنب  اأن  الــ�ــســروري 
ن�سربه  اأن  الــ�ــســروري  مــن  ولي�ص 

اأيـــــــــ�سا. 
اأخرى،  منتجات  به  ن�ستبدل  فقد 
اأو  واحد  غذائي  مكون  يوجد  فال 
للحفاظ  عنه  غنـى  ال  طــــــعام 

على ال�سحة''.

تبلغ كمية �لكال�سيوم �لتي يو�سى �لأطفال بتناولها يوميا 350 ملليغر�ما، وميكنهم �حل�سول 
حلظة  منذ  �لثدييات  جميع  حياة  يف  حموريا  دور�  �حلليب  يلعب  حليب  �سورة  يف  عليها 
�لولدة، لكن �لبع�ص يقولون �إن �سرب حليب �لأنو�ع �لأخرى من �لثدييات لي�ص �سروريا ول 
طبيعيا ول �سحيا .تربط �لب�سر باحلليب عالقة فريدة من نوعها. ول ت�سرب معظم �لثدييات 

حليب �لثدييات �لأخرى، ول ت�سرب �حلليب بعد �لفطام مبجرد �أن تبد�أ يف تناول �لأطعمة 
تو��سل  ولهذ�  �سنة،  �آلف   10 نحو  منذ  �إل  �لالكتوز  ه�سم  من  �لب�سر  يتمكن  �ل�سلبة.ومل 
�أج�سام 30 يف �ملئة من �سكان �لعامل �إفر�ز �إنزمي �لالكتيز، �مل�سوؤول عن ه�سم �لالكتوز، يف 

مرحلة �لبلوغ. �أما �سائر �سكان �لعامل فتنخف�ص قدرة �أج�سامهم على �إفر�زه بعد �لفطام.
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هل ي�ؤدي �الإفر�ط يف تناول �حلليب 

�إىل �الإ�شابة باأمر��ص �لقلب؟

خل�شت در��شة �إىل �أن 
�لن�شاء �لالئي ي�شربن ما 
يزيد على 200 ملليلرت 

من �حلليب يوميا �أكرث 
عر�شة لالإ�شابة بالك�شور

لي�ص من �ل�شروري �أن تتجنب �حلليب، ولي�ص من �ل�شروري �أن ن�شربه �أي�شا، فقد ن�شتبدل به 
منتجات �أخرى، فال يوجد مكون غذ�ئي و�حد �أو طعام ال غنى عنه للحفاظ على �ل�شحة



الداخلي،  باجلمال  اهتمي   •
فتاة  خلقك  اهلل  بــاأن  وافخري 
لك تركيب ف�شيولوجي، وتقبلي 

التغريات التي حت�شل لك.
يف  القوة  نقاط  اإىل  تعريف   •
املهارات  �شخ�شيتك ومنيها؛ فكل 
ت�شبح  بالتدريب  متلكينها  التي 

عادة �شهلة.
اخلارجي  مبظهرك  اهتمي   •
فنظافتك  ـــي؛  ـــل ـــداخ ال ــل  ــث م
ثقتك  لزيادة  مهمة  ال�شخ�شية 
يكون  اأن  واحــر�ــشــي  بنف�شك، 
الأنه  ولي�ص  بــك،  الئًقا  ملب�شك 

الدارج فقط.
لغة  على  كــثــرًيا  احــر�ــشــي   •
تــنــعــكــ�ــص على  الــتــي  ــد  ــش اجلــ�
تفكرين  مما  واخلــارج  الداخل 

ــة  ــق ــري ــط ــــــه؛ واهــــتــــمــــي ب ب
جل�شتك، ووقفتك والو�شعية 

يديك  بــهــا  تــ�ــشــعــني  ــي  ــت ال
واأ�شابعك.

الأفـــكـــارك؛  انــتــبــهــي   •
اأفعالك؛  �شت�شبح  الأنها 

واالأفــــعــــال تــتــحــول لـــعـــادات، 
ــلــوكــيــات  �ــش اإىل  ـــــادات  ـــــع وال

وال�شلوكيات ت�شبح منط حياة.
دماغك  بتغذية  اهتمي   •

التي  والــ�ــشــكــريــات  بــاملــاء 
ـــــن قــــوتــــه؛  تــــزيــــد م

لتزويده  باالإ�شافة 
اخلــربات  بكل 

الـــــتـــــي 

اأو  الــقــراءة  مثل  اآفــاقــه،  تو�شع 
ــــــــــص  الــــعــــمــــل ور�

والدورات.
التي  ــة  ــش ــا� ــري ال ــي  ــش ــار� م  •
ال�شغوط  ت�شاعدك على تفريغ 
وال�شحنات ال�شلبية؛ مع احلر�ص 
على اأخذ ق�شط وافر من النوم؛ 
�شوداء  هاالت  اأي  تختفي  حتى 
العني، وحتى يكون ذهنك  حتت 

�شافًيا.
االأنثى  اأن  تعلمي  اأن  عليك   •
عقلها  حتكم  من  هي  احلقيقية 
لذاتها،  حبها  مع  عواطفها  قبل 
ناعمة  رقيقة  اأنثى  باعتبارها 
القدرات  يف  ثــم  بربها،  واثــقــة 

التي وهبها اإياها.
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ب�شرب  �شباحك  ا�شتهلي  ال�سوائل: 
الغازية،  غري  املعدنية  املياه  من  كوب 
نن�شحك  املــيــاه،  تــكــرهــني  كــنــت  اإذا 
اىل  قطرتني  او  نعناع  ورقة  باإ�شافة 
من  احلام�ص  الليمون  ع�شري  من  ثالث 
ال  خفيفة،  نكهة  على  احل�شول  اجل 
بعد  اإال  القهوة  اأو  الفطور  تتناويل 

مرور ما ال يقل عن ن�شف �شاعة.

بالب�شرة  االهتمام  والفاكهة:  اخل�سار 
نتبعه،  الذي  الغذائي  النظام  يبداأ من 
اخل�شار  ــاول  تــن عــلــى  ـــزي  رك ــك،  ــذل ل
امللونة والورقية اخل�شراء اإ�شافة اإىل 
فهذه  يوميا،  الفاكهة  من  حبة  تناول 
بالفيتامينات  ب�شرتك  متّد  جمتمعة، 
عنها  ُتبعد  التي  االأك�شدة  وم�شادات 
الت�شبغ وعالمات ال�شيخوخة املبكرة.

قبل  �شرورية  املكياج  اإزالة  التنظيف: 
ب�شرتك  اغ�شلي  �شباحا  كذلك،  النوم، 

تن�شي  وال  لــهــا،  املــنــا�ــشــب  بالغ�شول 
ازالة  املي�شيلري من اجل  ا�شتخدام ماء 
عن  الغ�شول  يعجز  الــتــي  الــروا�ــشــب 

تنظيفها.

الرتطيب: بعد غ�شل الب�شرة، احر�شي 
على  بالكرمي،  ب�شرتك  ترطيب  على 
لنوع  املنا�شبة  الرتكيبة  تختاري  ان 
الدهنية  الب�شرة  ل�شاحبات  ب�شرتك، 
اأقرب  رقيق  بكرمي  ين�شح  واملختلطة 
الب�شرة  �ــشــاحــبــات  اأمـــا  اجلـــل،  اىل 
يتمتع  بـــكـــرمي،  فــيــنــ�ــشــح  الـــعـــاديـــة 
فيما  رقــيــقــة،  اأي  خفيفة  برتكيبة 
ل�شاحبات  ال�شميكة  الرتكيبة  ترتك 

الب�شرة اجلافة جدا.

التق�سري: من ال�شروري ازالة الروا�شب 
الب�شرة،  �شطح  عــن  امليتة  واخلــاليــا 
للبثور،  امل�شببة  البكترييا  لتكاثر  منعا 
مرة  بالتق�شري  ين�شح  امل�شام،  وتنظيف 

مل�شتوى  تبعا  اال�شبوع،  يف  مرتني  اىل 
افرازات الب�شرة.

اجل�شم  ي�شاعد  الــنــوم  ب��اك��را:  النوم 
لي�ص يف ا�شرتجاع الطاقة فح�شب، بل 
احلرة  اجلــذور  من  اجل�شم  تنظيف  يف 
التعب،  عالمات  من  التخل�ص  وبالتايل 
ومالمح  االرهــــاق  الب�شرة  وجتنيب 
يف  النوم  حاويل  املبكرة،  ال�شيخوخة 

موعد ثابت كل م�شاء.

النوم: ين�شح اخلرباء بالنوم  و�سعية 
الوجه  ب�شرة  تعر�ص  ال  و�شعية  وفق 
للكثري من ال�شغط، كالنوم على الظهر.

الريا�سة: ممار�شة الريا�شة لها اأهمية 
اإىل  االوك�شيجني  تدخل  الأنها  كبرية، 
بتنظيف  ت�شمح  وبــالــتــايل  اجلــ�ــشــم، 
م�شتوى  وتــعــزيــز  وجتــددهــا  اخلــاليــا 

انتاج الكوالجني.

كل فتاة حتب اأن ُي�سار اإليها وُيقال اإنها مثال للرقة والأنوثة والأناقة، واأن تكوين اأنثى لي�س بالأمر البعيد، اإليك جمموعة من 
الن�سائح التي ت�ساعدك على اأن تكوين اأنثى مبعنى الكلمة.

كيف تكونني �أنثــى حقيقية

و�سفات طبيعية تق�سي على �لهاالت �ل�سود�ء

العيون نافذة للروح، واإذا كانت العيون 
حماطة بالهالت ال�سوداء، فاإن هذا يجعلنا 
نبدو جمهدين تنق�سنا احليوية، وميكن اأن 

جتعلنا نبدو يف عمر اأكرب من عمرنا احلقيقي، 
ونظرًا حل�سا�سية تلك املنطقة حول العني 

يف�سل الكثريون عالجها بالو�سفات الطبيعية 
بعيدًا عن امل�ستح�سرات الكيميائية، لذا اخرتنا 

لِك هذه الو�سفات الطبيعية للق�ساء على 
الهالت ال�سوداء با�ستخدام اأوراق النعناع، 
ويتميز النعناع، باأنه يحتوي على املنثول، 
الذي ي�ساعد يف حت�سني الدورة الدموية حتت 
العينني، كما يحتوي على فيتامني C الذي 

يح�سن مرونة اجللد.

املبالغة يف حمايته:
واحلر�ص  ــال،  ــف االأط حماية  اآبـــل:  تقول 
الغرائز  من  لهم  واالأمــان  االأمــن  توفري  على 
الطبيعية يف الوالدين، لكنهما حينما يعمالن 
وي�شعيان  طفلهما،  م�شكالت  كافة  حل  على 
اإبعاده عن جميع العقبات التي تقف يف  اإىل 
يحتاج  ما  كل  توفري  يف  ويجتهدان  طريقه، 
اإذ  عليه،  �شلبًا  بذلك  يوؤثران  ب�شهولة،  اإليه 
قادر  غري  امل�شتقبل  يف  الطفل  هــذا  �شيكون 
على مواجهة احلياة، وال ميتلك اأي خربة يف 
التي قد تعرت�شه، ولن  امل�شكالت  التعامل مع 
ل اأعباء احلياة ب�شبب �شعف �شخ�شيته يتحمَّ

معاقبته با�شتمرار:
االأخطاء،  الرتكاب  �شون  معرَّ االأطفال  كل 
لذا  الآخــر،  طفٍل  من  اخلطاأ  درجة  وتختلف 
قام  ــذي  ال اخلــطــاأ  بح�شب  العقاب  يتفاوت 
مثل  طويلة،  ملــدة  معاقبته  لكنَّ  بارتكابه، 
حرمانه من جهازه االإلكرتوين، اأو اخلروج مع 
ويتكيَّف  االأمر،  على  يعتاد  �شتجعله  زمالئه، 
اأخرى،  مرة  عقابه  ُيجدي  لن  بالتايل  معه، 
ومن االأف�شل اأالَّ تتجاوز مدة العقوبة ثالثة 

اأيام، واأالَّ توؤثر �شلبًا على الطفل.
عدم ا�شتيعاب منوه العقلي:

ع الوالدان اأن طفلهما ي�شري جيدًا  عادًة، يتوقَّ
يف مرحلة النمو، خا�شًة العقلي، واأنه ميتلك 
وعقلية  لغوية  وح�شيلة  كــبــرية،  خـــربات 

عان منه طريقة  وج�شمانية �شليمة، لذا يتوقَّ
وهذا  اأف�شل،  تعامل  واأ�شلوب  معينة،  حديث 
االأمر قد يخلق فجوًة بني الوالدين والطفل، 
اأن يعلما  الأنه قد يكون عك�ص ذلك، وعليهما 
ويكت�شب  تدريجي،  ب�شكل  ينمو  طفل  اأي  اأن 

مهارات احلياة باخلربة واملمار�شة.

 مدحه كثريًا:
ــرية،  ــب ـــدح الــطــفــل عــلــى كـــل �ــشــغــرية وك م
باأنه  �شُي�شعره  عليه،  الثناء  يف  واالإفـــراط 
االأف�شل، واأنه ال يرتكب اأي اأخطاٍء، و�شيولِّد 
عنده نوعًا من الغرور، اإىل جانب اخلوف من 
يف  الوقوع  خ�شية  جديد  عمٍل  اأي  ممار�شة 
والديه،  طموحات  حتقيق  عدم  اأو  اخلطاأ، 
مرة  وثنائهما  مديحهما  نيل  عــدم  بالتايل 

اأخرى.
 

ال�شراخ عليه:
ال�شراخ على الطفل اأثناء معاتبته، اأو لدى 
من  املق�شود  يفهم  ال  يجعله  معه،  احلديث 
الكالم، وقد ينعك�ص ذلك �شلبًا عليه بالدخول 
ال�شراخ  اأ�شلوب  على  ردًا  العناد  مرحلة  يف 
الذي ينتهجه والداه معه خالل احلوار، كما 
حينما  اأمر  اأي  ي�شتوعب  ال  الطفل  عقل  اأن 
يتم تلقينه بطريقة قوية وعنيفة، لذا يجب 
على الوالدين اختيار االأ�شاليب االأقرب اإىل 

نا من اإر�شاده جيدًا. عقل طفلهما حتى يتمكَّ

قليٌل من الآباء والأمهات، يدر�سون �سلوك الأطفال، اأو يتعلمون يف مكان خمت�س الطرق ال�سحيحة لرتبيتهم، 
ويعتمدون يف ذلك ب�سكل اأ�سا�س على الغريزة الطبيعية، واخلربات ال�سابقة التي تكوَّنت لديهم من خالل تعامل 

اآبائهم معهم، اإ�سافة اإىل �سيٍء ب�سيط من الطالع على مقالٍت، اأو كتٍب حول هذا املو�سوع.
اأفعال  ردود  عنه  وت�سدر  طفٍل حاجات خمتلفة،  فلكل  الأطفال،  لرتبية  تكفي  ل  واخلربات  املعلومات  هذه  لكنَّ 
وطباعه  �سخ�سيته  على  توؤثر  عك�سية،  بنتائج  معه  خاطئ  تعامل  اأي  ياأتي  وقد  الآخرين،  الأطفال  عن  مغايرة 
م�ستقبالً، كما اأو�سحت ل� "�سيدتي" �سامية اآبل، ا�ست�سارية الطب النف�سي، التي حتدثت عن اأكرث الأخطاء املرتكبة 

عند تربية الأطفال، واأثرها ال�سلبي عليهم.

�أخطاء يقع فيها �ل��لد�ن عند تربية �الأبناء

ـــك ـــت ـــل ـــائ ع

ن�ســتهلك اخل�ص عمومًا يف ال�ســلطات وال�سندوي�ســات الأنه من اخل�سر 

اللذيذة واملفيدة لل�سحة، فاخل�ص غني بالفيتامينات واملعادن والعنا�سر 

الغذائية االأ�سا�سية ال�سرورية حل�سن عمل وظائف اجل�سم.

 ولهــذا، ي�ســاعد اخل�ــص علــى الوقاية مــن اأمرا�ص القلــب واالأوعية 

الدمويــة، ويخف�ــص م�ســتوى ال�ســكر يف الــدم، ويحتــوي على م�ســادات 

التاأك�سد التي تقي من ال�سرطان.

لكــن، هــل تعلمــني اأن اخل�ــص مفيد اأي�ســًا لتقوية ب�ســيالت ال�ســعر؟، 

فاخل�ص ي�ســتطيع تعزيز �ســحة ال�سعر وحيويته، ال�ســيما واأنه يحتوي 

على البوتا�سيوم الذي يحول دون ظهور ال�سيب املبكر، وعلى االأحما�ص 

االأمينية التي ت�ساعد على التخل�ص من اإلتهابات فروة الراأ�ص والق�سرة، 

كما اأن اال�ستهالك املنتظم للخ�ص كفيل بوقف م�سكلة ت�ساقط ال�سعر.

تناويل اخل�س 
لتقوية ب�صيالت 

�صعرك



ثقب  وجود  الفلك  علماء  اكت�شف 
اأ�شود جديد تعادل كتلته النجمية 
ال�شم�ص،  كتلة  �شعف   70 حــوايل 

وتقع يف درب التبانة.
العلمية،  نــاتــ�ــشــور  ملجلة  ــقــا  ووف
اإي�شاح  يف  العلماء  جهود  جنحت 
مبجرة  اأ�ــشــود  ثقب  على  عثورهم 
يف  تفا�شيلها  ون�شرت  التبانة،  درب 

بحث جديد.
هذا  اأن  اإىل  ــات  ــش ــدرا� ال وتــ�ــشــري 
خالل  مــن  تــكــون  االأ�ــشــود  الثقب 
فقدان اأكرب جنوم املجرة كتلتها يف 
نهاية حياتها وانهارت لي�شبح قلب 

النجم، ثقبا اأ�شود،
النجوم  فـــاإن  الــدرا�ــشــات  وح�شب 
ثقًبا  تنتج  اأن  املمكن  من  ال�شخمة 
غري  ال�شوبرنوفا  بـ  ي�شمى  اأ�ــشــود 

م�شتقر.
من  ليو  جيفنج  الفلك  عامل  وقــال 
ال�شيني  الوطني  الفلكي  املر�شد 

اإن الثقوب ال�شوداء لهذه الكتلة ال 
جمرتنا  يف  حتى  توجد  اأن  ينبغي 
ل�شخامتها وقدرتها على ابتالع كل 

ما تقابله.
ومت اكت�شاف وجود الثقب بطريقة 
خمتلفة، فالثقوب ال�شوداء ال يتم 
ر�شدها با�شتخدام اأي اأداة حيث ال 
ينبعث منها �شوء، ولكن مت اكت�شافها 
من خالل نظام ثنائي ملراقبة جنم 
با�شم  معروفة  وهــي  منها،  قريب 
االإ�شعاعية،  الــ�ــشــرعــة  طــريــقــة 
الرئي�شية  الطرق  من  واحدة  وهي 
للبحث عن وتاأكيد وجود الكواكب 
اخلارجية التي ي�شعب روؤيتها مثل 

الثقوب ال�شوداء.
مناظري  وزمــــالوؤه  ليو  وا�شتخدم 
االألياف الطيفية املتعددة ملراقبة 
عن  والبحث  الــكــبــرية،  االأجــ�ــشــام 
ـــن ظــواهــر  ـــا م ـــريه الـــنـــجـــوم وغ

الف�شاء.
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اكت�شاف يثري ده�شة العلماء

 �لعث�ر على ثقب �أ�ش�د جديد 
يف جمرة درب �لتبانة 

�نقر��ص �الإن�شان �لبد�ئي كان ب�شبب زو�ج �الأقارب 

مز�رع رو�شي ��شتخدم 
�لنظار�ت لزيادة �حلليب.. 

�لعث�ر على كلب عمره
 18 �ألف عام و�شط �جلليد 

�ل�شم�ص�أطباء ينجح�ن يف ��شتئ�شال كلية وزنها 7.4 كلغ من مري�ص خم�شيني كتلة  �شعف   70

�حلك�مة تثبت جناح فكرته 

تناول الطعام عند االأ�شخا�ص الطبيعية الإعطائهم 
الطاقة الالزمة والقدرة على موا�شلة يومهم ب�شحة 

ون�شاط، اإال اأن هناك بع�ص االأ�شخا�ص يعتربون 
الوجبات ال�شخمة حتديا ويجب اأن ينت�شروا فيه.

�شحيفة "مريور" الربيطانية ن�شرت مقطع فيديو ال 
يزيد عن دقيقتني ولكن قام فيه �شاب بتحدي تناول 

اأنواع  من  كنوع  ق�شري  وقت  يف  دجاج  قطعة   100
التحدي.

وخالل املقطع الذي ن�شرته ال�شحيفة ظهر ال�شاب 
وهو ياأكل الدجاج الذي و�شع اأمامه يف اأطباق وبطرق 

خمتلفة مت طهيه اإال اإنه اأ�شار اإىل اأنه ميكن تناول 
الدجاج باأي طريقة يطهى بها.

وبالفعل بداأ ال�شاب يف تناول الدجاج قطعة تلو 
االآخرى اأمام الكامريا حتى يثبت للمتابعني اأنه 

�شيتمكن من تناول كل هذا الطعام، اأنهي ال�شاب على 
كل الطعام الذي كان اأمامه يف االأطباق ب�شورة �شريعة 

جًدا مل ي�شدقها الكثريين فقد اأنهى على االأاطباق يف 
ال�شحيفة. يف  ورد  ملا  وفقا  دقائق   10

�شاب ياأكل 100 قطعة 
دجاج يف دقيقة ون�شف 

�صدق 
ال ت�صدق

االأقــــارب  زواج  اأن  اإىل  ـــحـــاث  االأب تــ�ــشــري 
على  كــان  ال�شغرية  ال�شكانية  واملجموعات 
و�شك اأن يوؤدي اإىل انقرا�ص الب�شر البدائيني، 

ولي�ص جمرد و�شول الب�شر املعا�شرين.
 40 حــوايل  منذ  البدائيون  الب�شر  اختفى 
بداأ  ــذي  ال الــوقــت  نف�ص  يف  اأي  عــاًمــا،  ــف  األ
ال�شرق  اإىل  الهجرة  املعا�شرون  الب�شر  فيه 
االأدنى واأوروبا، وقد اأكدت االأبحاث اأن اأغلب 
الوفيات كانت نتيجة لـ"ال�شكتة الدماغية".

الب�شر  انقرا�ص  اأن  دائًما  ال�شائد  كان  فقد 
البدائيني كان ب�شبب ظهور االإن�شان احلديث 
الب�شر  تفوق  اأو  البيئي  لل�شغط  ونتيجة 
املعا�شرين فيما يتعلق بالتناف�ص على املوارد. 
يف  ن�شرت  الــتــي  اجلــديــدة  الــدرا�ــشــة  ت�شري 

العوامل  هــذه  اأن  اإىل   PLOS One جملة 
قد ال تكون م�شوؤولة بالكامل عن وفاة الب�شر 

القدامى، بل نتيجة لزواج االأقارب وانخفا�ص 
عدد ال�شكان.

يقول كري�شت فاي�شن من الفريق وفًقا للدايلي 

اأي تف�شري معقول  اأن  اإىل  "ت�شري درا�شتنا  ميل 
العوامل  ت�شمني  اإىل  ــا  اأيــ�ــشً يحتاج  للوفاة 

الدميوغرافية كمتغريات رئي�شية". 

ــــعــــروف  مـــــن امل
ـــه  ـــي ـــرتف ال اأن 
ـــــار  ـــــق ـــــن االأب ع
لبًنا  تدر  يجعلها 
اأكـــــر وبـــجـــودة 
ــذا قام  اأفــ�ــشــل، ل
مـــــــزارع رو�ـــشـــي 
بــتــزويــد اأبــقــاره 
الواقع  بنظارات 

االفرتا�شي على اأمل زيادة جودة وكمية 
احلليب املنتج من خالل الرتفيه عنها.

ل�شدة  "نكتة"  كــاأنــه  ـــر  االأم يــبــدو  قــد 
�ــشــادر عن  لبيان  وفــًقــا  ولــكــن  غــرابــتــه، 
مو�شكو،  يف  ــة  ــذي واالأغ الــزراعــة  وزارة 
فاإن التجربة ناجحة للغاية، وقد اأثبتت 
 10" ل�شحيفة  وفًقا  جًدا  عالية  كفاءة 
باأبحاث  احلكومة  دايلي".وا�شت�شهدت 
البقرة  جتربة  بــني  �شلة  ــود  وج تظهر 
يف  وجــاء  احلليب،  واإنتاجية  العاطفية 
االألبان  مــزارع  من  اأمثلة  "تظهر  البيان 
الطبيعي  اجلــو  ذات  البلدان  خمتلف  يف 
اإنتاج  يف  ـــادات  زي ت�شهد  حيث  ــهــادئ،  ال

احلليب ب�شكل ملحوظ".
تكنولوجيا  خـــرباء  مــن  فــريــق  تــعــاون 
ـــاء الــبــيــطــريــني مع  ـــب املــعــلــومــات واالأط
اإنتاج  جمــال  يف  اال�شت�شاريني  اخلـــرباء 
االألبان الإن�شاء هذه النظارات الفريدة من 

واملتكيفة  نوعها 
مع  مثايل  ب�شكل 
�شكل راأ�ص البقرة 

وروؤيتها.
تركيبها  ومت 
عــلــى قــطــيــع من 
االأبقار يف مزرعة 
رو�ــشــمــولــكــو يف 
رامن�شكي  منطقة 
تالل  مع  �شالل،  عر�ص  مت  لقد  مبو�شكو، 
خ�شراء وم�شاحات مفتوحة، و�شفوه باأنه 

فريد". �شيفي  حقلي  تن�شيط  "برنامج 
االأول،  االختبار  "خالل  باأنه  و�شرحوا 
ا يف القلق وزيادة  �شجل اخلرباء انخفا�شً
لذا  للقطيع"،  العام  العاطفي  ــزاج  امل يف 
يجب اإجراء مزيد من االختبارات لتاأكيد 
اإذا كان للنظارات الواقية تاأثري فعلي  ما 

على اإنتاج احلليب اأم ال.
يبذل  التي  االأوىل  املرة  هي  هذه  لي�شت 
فيها املزارعون هذا امليل االإ�شايف للحفاظ 

على خمزون اأكرب وباأقل جهد.
من  العديد  قام  املتحدة  الواليات  ففي 
لتدليك  دوارة  فر�ص  برتكيب  املزارعني 
بع�ص  يف  بينما  اأكــ�ــشــاك.  يف  ما�شيتهم 
مكربات  تثبيت  مت   ، مو�شكو  �ــشــواحــي 
الكال�شيكية  املو�شيقى  لت�شغيل  ال�شوت 

للحيوانات.

عر العلماء على ج�شم حمفوظ ب�شكل 
ال�شقيعية  الــرتبــة  جليد  يف  حمــكــم 
ال�شيبريية، وبعد فح�شه تبني اأنه كلب 
واأطلق عليه  األف عام،   18 يبلغ عمره 

»دوجر«.
احتار العلماء يف نوعه ما اإذا كان كلًبا 
ذلك  منذ  درا�شته  متت  وقــد  ذئًبا،  اأم 
ديلن«  »الف  الباحثني  بوا�شطة  احلني 
معرفة  حمــاولــني  �شتانتون«،  و»ديـــف 
من  ياأتي  الأنه  كلًبا  اأم  ذئًبا  كان  اإذا  ما 
النقطة التاريخية التي مت فيها تهجني 

الكالب.
ي�شاعد  ف�شوف  كلب  اأنـــه  ات�شح  اإذا 
وقت  عن  مزيد  معرفة  على  الباحثني 
اأ�شتاذة  "الف"  تقول  الكالب،  تروي�ص 

عندما  ــه  اإن التطورية،  الــوراثــة  علم 
ميت  حــيــوان  وكــاأنــه  يبدو  بــه،  مت�شك 
ل�شحيفة  وفًقا  قليلة  فرتة  من  قريًبا 

"مرتو".
بالفراء  املغطى  الكلب  ال�شور  تظهر 
ومغلق  مك�شوف  ال�شدري  قف�شه  لكن 
من  جمموعة  اإىل  اإ�ــشــافــة  العينني، 

االأ�شنان حمفوظة متاًما.
للغاية  مميز  اأمر  "اإنه  "الف"،  واأكــدت 
حيوان  كــاأنــه  وت�شعر  بــه  مت�شك  الأن 
كما  ج�شده  طويلة،  فــرتة  من  ميت  مل 
اأ�شود  مع  "عا�ص احليوان  هو"، م�شيفة 
الكهوف واملاموث ووحيد القرن ال�شويف، 
حافظ  وقد  مميز،  اكت�شاف  هو  لذلك 

عليه اجلليد ب�شكل مثري للده�شة".

من  الهند  يف  ــني  ــراح اجل مــن  فــريــق  متكن 
من  كلغ  بـ7.4  وزنها  ُيقدر  كلية  ا�شتئ�شال 
ج�شد مري�ص يبلغ من العمر 56 عاًما، وذلك 
حوايل  ا�شتغرقت  جراحية  عملية  خالل 
اأكرب  من  الكلية  هذه  اأن  وُيعتقد  �شاعتني، 
اإن�شان  ج�شم  من  ا�شتئ�شالها  مت  التي  الكلى 

على االإطالق.
واأفادت تقارير اإخبارية باأن املري�ص، الذي 
من  يعاين  كان  هويته،  عن  الك�شف  يتم  مل 
الكلى  "داء  با�شم  ُيعرف  وراثــي  ا�شطراب 
املتعددة الكي�شات"، والذي يت�شبب يف تكون 
مما  الكليتني،  يف  بال�شوائل  مليئة  تكي�شات 
يوؤدي اإىل ت�شخمها، وكذلك ميكن اأن يوؤدي 
العملية  اأُجريت  وقد  الكلوي.  الف�شل  اإىل 
اجلراحية يف م�شت�شفى مبدينة "نيودلهي".

ميل"  "ديلي  �شحيفة  ن�شرته  تقرير  واأ�شار 
عادة  ال�شليمة  الكلية  اأن  اإىل  الربيطانية 
125 جراًما و170  ما يرتاوح وزنها ما بني 

جراًما لدى الرجال.

"�شا�شني  الطبيب  عــن  ال�شحيفة  ونقلت 
واأحد  البولية  امل�شالك  ا�شت�شاري  كاثوريا"، 
هذه  اإن  قوله  اجلــراحــي،  الفريق  اأع�شاء 
على  ا�شتئ�شالها  مت  كلية  اأكرب  تعد  الكلية 

م�شتوي العامل حتى االآن.
االأ�شعة  اأن  من  بالرغم  اأنه  مو�شًحا  وتابع 
اإجــراوؤهــا  مت  التي  الطبية  والفحو�شات 

وجــود  اأظــهــرت  اجلــراحــة  قبل  للمري�ص 
يكونوا  مل  االأطباء  اأن  اإال  �شخمة"،  "كلية 
"االأثقل" و"االأكرب يف  �شتكون  اأنها  يتوقعوا 

احلجم".
ولفت تقرير ال�شحيفة الربيطانية اإىل اأن 
ا�شتئ�شالها من من ج�شم  كلية مت  اأكرب  وزن 
لالأرقام  "جيني�ص"  ملو�شوعة  وفًقا  اإن�شان، 
وقد  جــرام،  كيلو  بـ4.25  ُيقدر  القيا�شية، 
وبذلك   ،2017 عـــام  يف  ا�شتئ�شالها  مت 
الهند  يف  االأطــبــاء  قــام  التي  الكلية  فــاإن 

با�شتئ�شالها موؤخًرا تعد اأثقل منها.
واأو�شح االأطباء الذين تولوا عالج املري�ص 
يف  و�شيق  مربحة  اآالم  من  يعاين  كــان  اأنــه 
التنف�ص، ف�شاًل عن اأنه كان يعاين من نزيف 
جراحة  ــراء  اإج قــرار  اتخاذ  ومت  داخلي، 
نظًرا  للمري�ص  الي�شرى  الكلية  ال�شتئ�شال 

الأنه مل يكن ي�شتجيب للم�شادات احليوية.
حالة  يف  االآن  املري�ص  اأن  بالذكر  اجلدير 

جيدة، ويخ�شع للغ�شيل الكلوي.

العملية اجلراحية ا�ستغرقت حوايل �ساعتني
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فقد  االأرجـــح،  على  جميًعا  �سمعتم  كما 
كانت هناك �سائعات مفادها اأن �سركة اآبل 
مهتمة بال�سيارات. ومع ذلك، فال يزال من 
غري الوا�سح ما اإذا كان هذا �سيوؤدي ب�سركة 
اآبل الإن�ساء ال�سيارة اخلا�سة بها، اأو ما اإذا 
املنظومة  بتوفري  بب�ساطة  مهتمة  كانت 

اخلا�سة  والتكنولوجيا  التحتية  والبنية 
بها وترخي�سها لل�سركات االأخرى امل�سنعة 
لدينا فكرة عن  لل�سيارات، ولكن قد تكون 

كيفية ربط كل ذلك مًعا.
وفقا لرباءة اإخرتاع مت اإكت�سافها موؤخًرا، 
ميكن  اآبل  من   iPhone هواتف  اأن  يبدو 

اأن تكون مفتاًحا يف خطط اآبل لالإحتفاظ 
اإذا  حــالــة  ويف  منظومتها.  يف  بعمالئها 
 iPhone فهواتف  ذلك،  تعلمون  ال  كنتم 
 Ultra بتقنية  ُمــزودة  اآبل  من  اجلديدة 
Wideband، وهي تقنية ُيقال اأنها اأكرث 

دقة مقارنة بتقنية البلوتوث.
تفيد  اإ�ساعة  ال�سابق  يف  هناك  كانت 
يف  التقنية  هــذه  اإ�ستخدام  �سيتم  بــاأنــه 
 Tile Tracker لـ  املماثل  التتبع  ملحق 
القادم من اآبل، ولكن براءة االإخرتاع هذه 
ميكن  ذلك،  اإىل  باالإ�سافة  اأنه  اإىل  ت�سري 
يفتح  اأن  ميكن  كمفتاح  ا  اأي�سً اإ�ستخدامها 
ال�سيارات ويوفر دخواًل خايل من املفاتيح 

مفهوم  احلــال،  وبطبيعة  ال�سيارات.  اإىل 
ال�سيارات اخلالية من املفاتيح لي�ص جديًدا 
متاًما، ولكن من املنطقي متاًما اأنه اإذا حاولت 
منظومتها  يف  العمالء  على  االإبــقــاء  اآبــل 
املتمثل يف  فاإن تقدمي احلل  االإمكان،  قدر 
بدون  امل�ستقبلية  اآبل  �سيارة  اإىل  الدخول 

ــاح  ــت ــف م
ُيعترب   iPhone باإ�ستخدام 

طريقة ذكية للغاية لتحقيق ذلك.
ومع ذلك، هذه لي�ست �سوى براءة اإخرتاع، 
لذلك ال توجد طريقة ملعرفة ما اإذا كانت 
�سركة اآبل تخطط جلعلها حقيقة واقعة. 
بداًل من ذلك، من املمكن اأن يتيح اإ�ستخدام 

ــة  ــي ــن ــق ت
ا  اأي�سً  Ultra Wideband

لل�سيارات  امل�سنعة  االأخــــرى  لل�سركات 
اآبل لتقدمي دخول بدون  العمل مع �سركة 
مفتاح باإ�ستخدام هواتف iPhone، ولكن 

�سيتعني علينا االإنتظار ومراقبة الو�سع.

 Honor الهاتفني  عــن  النظر  بغ�ص 
V30 و Pro Honor V30، فقد قامت 
 Honor الفرعية  التجارية  العالمة 
يوم  كذلك   Huawei ل�سركة  التابعة 
من  اإثنني  عن  ر�سمًيا  ال�ستار  باإزاحة  اأم�ص 
مبعاجلات  املدعومة  االألرتابوك  حوا�سيب 
اإن�ص،   14 بحجم  ميتاز  واحد   ،Ryzen

بينما ميتاز االآخر بحجم 15.6 اإن�ص.
 IPS LCD ي�سم كال الطرازين �سا�سات
بدقة FullHD. وبالن�سبة للحا�سوب ذو 
�سا�سة 14 اإن�ص، فهو ميتاز بوزن يبلغ 1.38 
كيلوجرام وب�سمك 15.9 ملمرت، بينما ميتاز 
كيلوجرام   1.53 بــوزن  االآخــر  احلا�سوب 
وب�سمك يبلغ 16.9 ملمرت. وجتدر االإ�سارة 
اإىل اأنه ميكنك اإختيار احل�سول على هذين 
 AMD Ryzen املعالج  مع  احلا�سوبني 
 3700  7  AMD Ryzen اأو   3500  5
اأربعة  ي�سمان  املعاجلني  كال  باأن  العلم  مع 

اأنوية.
هـــذه احلــوا�ــســيــب املــحــمــولــة اجلــديــدة 
اأو   8GB مــع  كذلك  تــاأتــي   Honor مــن 
 ،DDR4 16 من الذاكرة الع�سوائيةGB
الذاكرة  من   512GB اأو   256GB ومع 
يبقى  ذلك  ومع   .PCIe SSD الداخلية 
ـــرث اإثــــارة لــالإهــتــمــام هــو اأن  الــ�ــســيء االأك
بطارية  ي�سم  حجًما  االأ�سغر  احلا�سوب 
التي  البطارية  وهي   ،56Wh بقوة  اأكرب 
غ�سون  يف  منها  املئة  يف   46 �سحن  ميكن 

 65W �ساحن  باإ�ستخدام  �ساعة  ن�سف 
احلا�سوب  هذا  باأن  العلم  مع   USB-PD
لنحو  الفيديوهات  ت�سغيل  لــك  �سيتيح 
البطارية  كانت  اإذا  حالة  يف  �ساعات   9.5
م�سحونة بالكامل. اأما بخ�سو�ص احلا�سوب 
بطارية  ي�سم  فهو  حجًما،  االأكرب  املحمول 
بقوة 42Wh مع العلم باأن عملية ال�سحن 
منفذ  ــالل  خ مــن  تتم  احلا�سوبني  كــال  يف 
USB Type-C، على الرغم من اأن هناك 

عدة منافذ اأخرى من اأنواع خمتلفة.
 Honor MagicBook حوا�سيب 
ب�سمات  قــارئ  مع  كذلك  تاأتي  اجلــديــدة 

ويب  وكــامــريا  الت�سغيل،  زر  يف  االأ�ــســابــع 
بدقة  متــتــاز  املفاتيح  لــوحــة  يف  خمفية 

الفيديو. حمادثات  وتوفر   720p
املحمولة  ــيــب  ــس احلــوا� ـــذه  ه ــا،  ــوًم ــم ع
يف  امل�سبق  للطلب  االآن  متاحة  اجلــديــدة 
�ستبداأ  ال�سحن  عملية  اأن  علًما  ال�سني 
نود  اخلتام،  وقبل  دي�سمرب.   1 يوم  ر�سمًيا 
االأ�سعار  اإيجاد  ميكنكم  اأنــه  اإىل  ن�سري  اأن 
مع  م�سبًقا  تاأتي  احلوا�سيب  هذه  واأن  اأدناه 
نظام Windows 10 على الرغم من اأن 
نظام  ا خيار احل�سول عليها مع  اأي�سً هناك 

.Linux

�سوقت  االأ�سبوع  هذا  من  �سابق  وقت  يف 
�سركة Vivo لقدوم هاتفها الرائد املقبل 
توفر  ٌمقربة  كــامــريا  مــع   Vivo X30
واليوم   ،60× اإىل  ي�سل  هجيًنا  تقريًبا 
لقطة  ال�سينية  الــ�ــســركــة  لــنــا  عــر�ــســت 
وهي  الهاتف،  يف  الكامريا  ملنظومة  قريبة 
الكامريا  بروؤية  لنا  �سمحت  التي  اللقطة 
الرئي�سية  الــكــامــريات  بجانب  املُــقــربــة 
الثالثة. املن�سور على ال�سبكة االإجتماعية 
الإلتقاط  "رائد  يقول   Weibo ال�سينية 
الها�ستاج  مع  وياأتي   ،" اإحرتافية  لقطات 

.SuperTelephotoPeriscope#
بعد �ساعة واحدة، ن�سر احل�ساب الر�سمي 
االإجتماعية  ال�سبكة  على   Vivo ل�سركة 
يك�سف  فيديو  مقطع   Weibo ال�سينية 

ف�سال  للهاتف،  الثالثة  ـــوان  االأل عن  لنا 
منظومة  على  اأخـــرى  نــظــرة  ــاء  ــق اإل عــن 
الكامريا يف اخللف. �ست�سل �سل�سلة هواتف 

املرجاين  باللون   Series  Vivo X30
واالأرجواين واالأ�سود.

وبغ�ص النظر عن الكامريات والت�سميم، 
على  املا�سية  الــفــرتة  يف  ح�سلنا  فقد 
باأن  تقول  التي  املعلومات  مــن  العديد 
املعالج  �سي�سم   Vivo X30 الهاتف 
والذي  �سام�سوجن  من   980  Exynos
ا  اأي�سً نتوقع  ُمــدمــج.   5G مــودم  ي�سم 
حتديث  مبعدل  متتاز   OLED �سا�سة 
ب�سمات  م�ست�سعر  وت�سم   90Hz يبلغ 

االأ�سابع.
مل تك�سف لنا �سركة Vivo حتى االآن 
الهاتف  عن  الر�سمي  االإعالن  موعد  عن 
وترية  اإىل  بالنظر  ولكن   ،Vivo X30

االإعالنات الت�سويقية، فلن 

حو��شيب عن  تك�شف   Honor
 Honor MagicBook �جلديدة 

Vivo X30 �لهاتف  قدوم  توؤكد   Vivo
  Super Telephoto  مع �لكامري� �ملُقربة 

تكنولوجيا ميكن لهو�تف iPhone �أن تعمل حرفًيا
 كمفتاح ل�شيارة �آبل �مل�شتقبلية

يف هذا اليوم ويف هذا الع�سر، لي�ص من 
لديه  ما  ا  �سخ�سً اأن  معرفة  املاألوف  غري 
ح�ساب على �سبكة تويرت. ومع ذلك، اإذا 
كنت ال متلك ح�ساًبا، فنحن نتفهم ذلك، 
اإىل  بــاحلــاجــة  ي�سعرون  ال  فاجلميع 
م�ساركة ما يجري باإ�ستمرار يف حياتهم، 
اإذا كنت متلك ح�ساًبا على تويرت  ولكن 
منذ  اإليه  الدخول  بت�سجيل  تقم  ومل 

فرتة، فقد ترغب يف القيام بذلك.
�ستبداأ  اأنها  اأعلنت  تويرت  الأن  ذلــك 
الن�سطة  غري  احل�سابات  من  بالتخل�ص 
وتطهري من�ستها. ووفًقا لتعريف تويرت، 
احل�ساب  هو  الن�سط  غري  احل�ساب  فاإن 
اإليه  الــدخــول  ت�سجيل  يتم  مل  ــذي  ال
خالل االأ�سهر ال�ستة املا�سية، لذلك اإذا 
ح�سابك  اإىل  الدخول  ت�سجل  مل  كنت 
االإحتفاظ  منذ فرتة ولكنك ترغب يف 
به واإبقاء اإ�سم امل�ستخدم ن�سًطا، فيجب 
ح�سابك  اإىل  الدخول  ت�سجيل  عليك 

جمدًدا بحلول 11 دي�سمرب.

�سيوؤدي عدم القيام بذلك اإىل حذف 
ح�سابك واإعادة ا�سم امل�ستخدم اخلا�ص 
امل�ستخدمني  اأ�سماء  جمموعة  اإىل  بك 
ووفقا  بينها.  مــن  لالختيار  املــتــاحــة 
 : بالقول  �سرحت  فقد  تويرت،  ل�سركة 
ت�سجيل  على  االأ�سخا�ص  ن�سجع  ” نحن 
بن�ساط  تــويــرت  واإ�ــســتــخــدام  الــدخــول 
ح�ساب.  بت�سجيل  يــقــومــون  عــنــدمــا 
تاأكد  ن�سًطا،  ح�سابك  على  للحفاظ 
تغريدة  ون�سر  الــدخــول  ت�سجيل  مــن 
اإزالة  يتم  االأقــل. قد  اأ�سهر على   6 كل 
الن�ساط  عدم  ب�سبب  نهائًيا  احل�سابات 

لفرتة طويلة “.
هو  التطهري  لهذا  االإيجابي  اجلانب 
اأنه اإذا كنت تريد تغيري اإ�سم امل�ستخدم 
�سئيل  اإحــتــمــال  فهناك  بــك،  اخلــا�ــص 
حتقيق  يف  التطهري  هــذا  ي�ساعدك  اأن 
النهاية  يف  تتمكن  فقد  اإليه،  ت�سبو  ما 
الذي  امل�ستخدم  اإ�سم  على  احل�سول  من 

لطاملا كنت ترغب يف احل�سول عليه.

ت�يرت �شتبد�أ بتطهري من�شتها 
من �حل�شابات غري �لن�شطة 

الفرعية  التجارية  العالمة  اأعلنت 
 Huawei ل�سركة  التابعة   Honor
املنتجات  ــن  م جمــمــوعــة  ــن  ع ــوم  ــي ال
ــدث خــا�ــص مت عقده  اجلــديــدة يف ح
هــاتــفــان  ــــك  ذل يف  ـــا  مب الـــ�ـــســـني،  يف 
و�ساعة  حمــمــول  ــوب  ــس وحــا� ــان  ــي ذك
ك�سفت  ــك،  ذل اإىل  باالإ�سافة  ذكــيــة. 
الهواتف  قــائــمــة  ــن  ع الــ�ــســركــة  لــنــا 
حتديث  على  �ستح�سل  التي  الذكية 
على  ي�ستند  الذي   3.0  MagicUI

.10 Android نظام
و   20  Honor القائمة  تت�سمن 
Pro 20 Honor و 20i Honor و 
 Honor Magic و Honor V20
تلقت  التي   Lite  10  Honor و   2
حالًيا.  ت�ستقبله  اأو  بالفعل  التحديث 
التي  الــذكــيــة  لــلــهــواتــف  وبالن�سبة 

 MagicUI حتديث  على  �ستح�سل 
: ت�سمل  فهي  امل�ستقبل،  يف   3.0

10  Honor
Honor V10

8X  Honor
9X  Honor

9X Pro  Honor
20s  Honor

Lite  20  Honor
اأي  ــن  ع  Honor لــنــا  تك�سف  مل 
�ستبداأ  التي  املواعيد  حــول  معلومات 
بتلقي  الــذكــيــة  الــهــواتــف  هــذه  فيها 
حتديث MagicUI 3.0، ولكن نظًرا 
بالفعل،  اأن عملية االإطالق بداأت  اإىل 
ي�ستغرق  لن  ــر  االأم بــاأن  نعتقد  فنحن 
اأكرث من �سهرين حتى يتم االإنتهاء من 

القائمة.

قائمة �لهو�تف �لتي �شتح�شل على حتديث 
و�جهة مع   Android 10

Honor من MagicUI 3.0 

العملية تنطلق مع بداية �سهر دي�سمرب



باتنة 

حوار: رقية حلمر
-انت�س��ار �سريف الت��ي مثلت اجلزائر وولي��ة ب�سكرة يف 
م�سابق��ة ممولة من طرف ال��وزارة اخلارجي��ة الأمريكية 
لتكوي��ن الق��ادة املتميزي��ن الع��رب م��ن �سم��ال افريقيا 

وك�سفرية للطلبة، حدثينا عن هذه التجربة؟
الأن لكل واحد ن�شيب من ا�شمه قررت اأن يكون 
ا�شمــي م�شــروع حيــاة، نهــرا يتدفــق يف جــوف 
القحــط الأ�شــكل معنــى اخل�شوبــة والعطــاء. 
كانــت م�شاركتــي يف برنامــج القــادة الطــالب 
فر�شــة لك�شــر روتني املكــوث يف املــكان و�شجن 
االأفــكار البالية والثقيلــة فبداأ العامل يالم�ص 
والقيــادة.  االكت�شــاف  يف  ورغبتــي  كينونتــي 
هــي رحلــة الده�شة عندما التقيــت 59 طالبا 
عربيا يحملون نف�ص الهم واحللم على اختالف 
اجلغرافيــة  ومواقعنــا  اأفكارنــا  قناعاتنــا، 
ت�شاركنا يف اأهم نقطة، �شوؤالنا االأول واالأخري، 
مــا الــذي ينق�شنا لنكــون كاأمريــكا ؟ بحثا عن 
زالت  وزالتنــا،  انتكا�شاتنــا  الأزماتنــا،  حــل 
االأم�ــص واللحظة لن�شنع غــدا خمتلفا ت�شوده 

العدالة واملحبة و�شلطة العلم.
 Tracey Holden "  قال عنك الربوفي�سور  -
لبلد  الت��ي �ستقدمينها  " غ��ريي الع��امل، ما هي الروؤى 
اجلزائ��ر، وتطمح��ني اإىل جت�سيده��ا على اأر���س الواقع 
عل��ى الرغم م��ن اأن الفكرة تبدو �سعب��ة يف التطبيق يف 
املجتمعات املحلية، ماذا عن اخلطوة الأوىل اأو الربنامج 

الذي تعملني عليه؟
اأوال لقــد كنــت فخــورة بحقائبــي املتنوعــة، 
حقائــب الوطــن املح�شــوة باالمتنــان الأر�شــي 
بالبطــوالت  الزاخــر  وتاريخــي  الطيبــة 
واالنت�شارات، لذلك  قررت اأن اأكون �شفرية له 
اأحمــل على عاتقــي اأمانة ثقيلــة، ثقل املكانة 
واالمتداد، وهــذا ما اأبهــر الربفي�شورتراي�شي 

والكثرييــن ممن مل يعرفوا عــن اجلزائر �شوى 
كليمــات عربتهــم بال�شدفــة فجعلتهــا كتابــا 

مفتوحا ومنحوتا. 
اميــاين بالتغيــري جعلنــي اأمتطــي كل ال�شعاب 
املجازفــة  ت�شتحــق  بــالدي  الأن  والعراقيــل، 
والت�شحية وال�شرب . حتت �شعار "نقلة" �شاأبداأ 
م�شــوار حيــاة خمتلفــة نت�شــارك فيهــا جميعا 
جــودة احلــوار وتقاليــد احل�شــارة، ح�شــارة 

التوا�شل والبناء.
-  وج��ودك يف الولي��ات املتح��دة، واأعتق��د اأنه��ا كانت 
فر�س��ة �سانحة للتعرف على مهارات تطوير القادة،  ماذا 
عن هذه املهارات التي  من املمكن اأن ت�ساهم يف خدمة 

املجتمعات املحلية؟
�شــارم  مكثــف  تكويــن  يف  اأ�شابيــع   5 ق�شيــت 
لتطويــر مهاراتنــا القيادية وتو�شيــع معارفنا 
املجتمعية والت�شاركيــة. ج�شدناها ميدانيا يف 
اأن�شطة متنوعة وثرية تخدم املجتمع املحلي، 
فاكت�شفنــا من خاللها �شــري العملية احلكومية 

املحلية، الوالئية والفدرالية.
اأهم مهارة اكت�شبتها يف هذه التجربة النوعية 
مهارة االن�شات لالآخر وتقبل املختلف كنموذج 

للتعاي�ص يف جمتمع ال يبنى على املت�شابهني.
- رمبا ك�سابة كان امل�سار حافال باخلربات التي اكت�سبتها 
م��ن خ��الل ه��ذه املب��ادرة، دعين��ي اأق��ل اأن العديد من 
ال�سب��اب ممن يقروؤون احل��وار يودون التع��رف اأكرث عن 
كيفي��ة امل�ساركة يف مثل ه��ذه امل�سابق��ات، واإعطاء اإن 

�سح القول اأفكارهم؟
تعتــرب هذه امل�شابقــة من اأهــم امل�شابقات التي 
االأمريكيــة  اخلارجيــة  وزارة  عليهــا  ت�شــرف 
رغبــة يف �شناعة قــادة يبنون اآفاقــا واأحالما 
جــادة وواعية  يف �شبيل عــامل اأجمل واأف�شل. 

امل�شاركــة تبــداأ بالت�شجيل يف موقــع الربنامج 
االلكــرتوين حيث ي�شارك �شنويا مئات الطلبة 
تدر�ــص  املجتمــع.  يف  الفاعلــني  اجلزائريــني 
بعدهــا امل�شاركات ويتم اختيار املتاأهلني ح�شب 
معايــري علميــة �شارمــة لاللتحــاق بال�شفــارة 
االمريكيــة بالعا�شمــة وتر�شيحهــم من خالل 
مقابلة ت�شــرف عليها جلنة خا�شــة تخ�شعهم 
مــرة اأخــرى مل�شائلــة نوعيــة يتــم مــن خاللها 
اختيــار ال�شفــراء والقــادة الذيــن ي�شتحقون 
متثيــل اأوطانهم. وللعلم هــذه ال�شنة امل�شابقة 
اأمتنــى  دي�شمــرب،   17 غايــة  اىل  مفتوحــة 

التوفيق لكل حامل يوؤمن بالتغيري.
- هل وجدت �سعوبة للتوا�سل مع القائمني يف امللتقى؟
اأوال اأوجــه حتيــة خا�شــة لــكل امل�شرفني على 
هــذا الربنامج الذي غري حيــاة الكثريين مثلي 
عندما اكت�شفت �شماوات اأخرى مل اأكن اأراها اأو 
اأ�شل اليها. وجدت ثقافة �شائدة ت�شمى ثقافة 
تقبــل االآخر، االن�شباط، العطاء الالحمدود، 
م�شاحــة التخيل والبحث عــن حتقيق م�شاريع 

تنمويــة فعالة. اأو باالأحــرى ثقافة االعتناء 
باالإن�شان واالأوطان.

- ابنت ال�ساعرة والإعالمي��ة "لطيفة حرباوي" ومن�سطة 
يف عدي��د املحاف��ل والن�ساط��ات الثقافي��ة والجتماعية، 
اأج��زم اأن ذل��ك �ساع��دك كث��ريا عل��ى تطوي��ر موهبت��ك 
القيادي��ة وتاأدي��ة دور ري��ادي يف املجتم��ع الب�سك��ري، 
وعل��ى الرغم م��ن اأن تخ�س�سك لي�سان�س اع��الم اآيل اإل 
اأن��ك خ�ست التجربة بنجاح، ه��ل ميكن ا�ساءة املو�سوع 

مبزيد من التعليق؟
منــذ الرحم �شعــرت بذبذبــات مــا ت�شلني من 
اأمــي. ذبذبات التوهج وعــدم الر�شى باملاألوف 
فخلقــت بداخلــي لهفة غــري اعتياديــة ل�شيء 
اأكــرب مما اأعي�شه. دخلــت االذاعة منذ نعومة 
احللــم فكنت املن�شطة لربنامــج نادي االأطفال 
باإذاعة ب�شكرة اجلهوية. هناك تعلمت اأن اأمد 
يــدي للريــح دون اأن اأخاف العا�شفــة. ن�شطت 
اآما�شــي �شعريــة وثقافيــة ت�شكعــت يف �شــوارع 
وحدائــق املدينة، حاورت النا�ــص وتعلمت من 
امليكروفــون حمــاكاة االآخر وبــاأن الدنيا دورة 

ال تنتهي ومن هنا قررت اأن اأكون قائدة نف�شي 
الأ�شق �شمائي بال فوبيات.

كان تخ�ش�شي دافعا يل فعامل ال�شورة خلق يف 
م�شاهــد حية ت�شتحق اأن اأراهــا بعيني الثالثة 

واأن اأمنحها وقتا من التاأمل والبحث.
- م��اذا عن الأهداف الت��ي تود انت�س��اف حتقيقها، وهل 

تعتقدين اأنها م�ستحيلة يف املجتمع اجلزائري؟
اأمتنــى اأن اأحقق اأهم هدف يف حياتي، اأن اأفتح 
م�شرحــا مك�شوفــا للمناظرات بــني كل اأطياف 
املجتمــع خا�شــة ال�شبــاب لنتخل�ــص معــا مــن 
عبودية االأفكار اجلاهزة وامل�شبقة الأن الكلمة 
قــادرة على ك�شر جدران العنــف والعزلة ومد 

ج�شور التفاهم و احلوار الهادف البناء.
- بعد ه��ذه اخلطوة امللهمة جدا يف م�سار انت�ساف، هل 
تنوي��ن امل�ساركة يف م�سابقات اأخ��رى اإن اأتيحت، وماذا 

عن جديدك؟
" هو جديدي الذي ينتظر التحقيق،  " نقلــة 
يف  اأ�شــارك  اأن  فاأمتنــى  امل�شابقــات  عــن  اأمــا 
جتارب اأخــرى ت�شيف يل معــارف وخربات اأنا 

دائما بحاجة اليها.
- تب��ادر يف ذهن��ي الآن اأن��ه ميك��ن اأن تكت��ب جتربت��ك 
ال�سخ�سي��ة داخل موؤلف، األن يك��ون ذلك مذهال ومرجعا 

لعديد ال�سباب، األ توافقينني الراأي؟
�شاأحــاول تدويــن جتربتــي م�شتقبــال عندمــا 

اأ�شعر بانني حققت �شيئا ي�شتحق الكتابة.
كلمة ختامية

�شكــرا لكل من ربت على حلمــي منذ الطفولة. 
والــداي العزيزان اللذان علمــاين كيف اأب�شم 
�شكــرا  اجلميــع،  يعــم  وعطــرا  اأثــرا  الأتــرك 
للرائعــة رقيــة علــى يــدك املمــدودة لل�شباب 

واملثقفني  دمت �شم�شا يف �شماء العامل.

تعــرف، مكتبات املطالعة عرب خمتلف جامعات الوطن منذ 
انطــالق املو�شــم الدرا�شــي اجلديــد عزوفا الفتــا من طرف 
الطلبــة عــن زيارتها مــن اأجــل املطالعــة وهي العــادة التي 
باتــت ملحوظة ب�شكل كبري خالل ال�شنوات الفارطة نتيجة 
تراجــع املقروئية يف اأو�شــاط الطلبة مع دخــول الو�شائط 
التكنولوجيــة على خــط املناف�شة والتخلــي التدريجي عن 

الكتب الورقي.
ورغــم احلاجــة املا�شــة للطلبــة اجلامعيــني اإىل االطــالع 
جمــال  يف  والكتــب  املراجــع  خمتلــف  مــن  واال�شتفــادة 
تخ�ش�شهــم اأو حتــى يف جمــاالت اأخــرى مــن اأجــل اإثــراء 
معارفهــم، اإال اأن حــال مكتبــات املطالعــة باجلامعات يعرف 
هجــرة كبــرية للطلبــة كمــا هــو احلــال بالن�شبــة جلامعتي 
�شطيف 1 و2، حيث اأن زيارة مفاجئة لهذه املكتبات تك�شف 
حجــم العــزوف من خالل تواجــد اأعداد قليلة مــن الطلبة 
بهــا، علما اأن اأغلبهم جاء مــن اأجل احل�شول على مراجع يف 

جمال البحوث الف�شلية.
بالن�شبــة للطلبة فقــد تعددت اأ�شباب العــزوف عن دخول 
قاعات املطالعة يف احلــرم اجلامعي بني �شيق الوقت وعدم 
منا�شبتــه من جهــة، واأي�شا لعدم توفــر املراجع املطلوبة يف 
هذه املكتبات مما جعلهم يبحرون يف املواقع االإلكرتونية من 
اأجــل احل�شول على هــذه املراجع يف اأ�شرع وقت ممكن ودون 
االإنتظــار كثــريا كمــا هــو حا�شــل يف اجلامعــات، بينما يرى 
ق�شم ثالث من الطلبة اأن العزوف عن زيارة املكتبات يقت�شر 
علــى بع�ص التخ�ش�شات فقــط بينما االأمر خمتلف يف بع�ص 

التخ�ش�شــات العلميــة على غــرار الطبيــة والتكنولوجية، 
حيث يكون االإقبال كبريا على اإقتناء خمتلف املراجع التي 
ت�شاعــد الطالــب على فهــم اأو�شــع للمقرر الدرا�شــي، ناهيك 
عــن اأن بع�ــص الطلبة يف هــذه التخ�ش�شات ال يــرتددون يف 
اجللو�ص ل�شاعات طويلة يف هذه املكتبات خا�شة بعد اأن مت 

تزويدها بخدمات االنرتنيت.
ويف نظر م�شوؤويل املكتبات، فاإن العزوف احلا�شل عن زيارة 
هــذه املكتبــات واملطالعة ب�شفــة عامة يعــود اإىل التغريات 
احلا�شلــة يف منط التدري�ص بعــد اإعتماد نظام )األ اأم دي(، 
وتاأ�شــف م�شوؤولوهــا علــى وجــود طلبة ال ينخرطــون اأ�شال 
يف هــذه املكتبــات التــي حتــاول توفــري اأكــرب قــدر مكــن من 
الكتب رغــم وجود بع�ص النقائ�ــص املتعلقة باحل�شول على 
اآخر االإ�شــدارات ف�شال عن الن�شخ القليلــة من بع�ص الكتب 
واملراجع، بينما يبقى االإقبال االأكرب يف الفرتة التي ت�شبق 
اإعــداد مذكرات التخرج من الطلبــة بحثا عن املراجع التي 

ت�شاهم يف اإعداد ر�شائلهم.
واملكلــف  عبا�ــص  فرحــات  جامعــة  مديــر  نائــب  وح�شــب 
بالبيداغوجيــا داود حــرز اهلل، فــاإن ن�شبــة االإقبــال علــى 
10 يف املئــة طــوال ال�شنــة  مكتبــات املطالعــة ال تتعــدى 
الدرا�شيــة وهي ن�شبــة �شئيلة للغاية يف نظــره رغم اأنه من 
املفرو�ــص اأن الطالب يف خمتلف م�شتويات ومراحل التعليم 
جمــرب على تكوين نف�شــه مبفرده عن طريــق املطالعة دون 
االإكتفــاء فقــط مبا يتم تقدميه يف املحا�شــرات اأو الدرو�ص 

التطبيقية اأو املخربية. 

قررت اأن يكون ا�سمها م�سروع حياة، فكانت اأن �سجلت ذلك كقيادية تبحث عن فتح م�سرح مك�سوف للمناظرات بني كل اأطياف املجتمع خا�سة ال�سباب 
للتخل���س م��ن عبودية الأفكار اجلاه��زة وامل�سبقة نحو حوار هادف وبناء، من ولية ب�سكرة �سع بريق التحدي من عينيها، من خالل برنامج قادة الطالب 
بالولي��ات املتح��دة المريكية ك�سف��رية للجزائر، حملت حقائب اأفكارها وراحت تق��دم �سورة م�سرفة عن بلدها، فنال �سغفه��ا بالوطن اعجاب الأ�ساتذة 

وامل�ساركني فقيل عنها اأنها ت�ستطيع يوما ما اأن توحد �سباب اجلزائر.

انت�س��ار �سري��ف الت��ي زاحمت منذ �سغرها برنامج نادي الأطفال الذاع��ي باذاعة ب�سكرة ودخلت قلوب ال�سغار والكب��ار، ون�سطت العديد من الفعاليات 
الثقافي��ة كم��ا قدمت روبرتاجات ميدانية ج�سدت من خاللها دورها كاعالمية، عادت م��ن الوليات املتحدة الأمريكية حمملة باخلربات والأفكار اجلديدة 
الت��ي تطم��ح جت�سيدها يف برنامج وطني يهدف اىل تر�سيخ ثقافة احلوار الهادف والراقي وفن املناظرة بني ال�سباب كنقلة نوعية يف كل جمالت احلياة 

الثقافية، الجتماعية والفكرية لزرع مبادئ الت�سامح و تقبل الأخر من اأجل غد جزائري اأجمل واأف�سل، والعديد من التجارب يف هذا احلوار:

ق�شــم  رئي�ــص  ك�شــف 
الفل�شفــة بجامعــة باتنة 
الدكتــور �شروف حممد   1
نيــوز  االورا�ــص  ليوميــة 
مــن  اأزيــد  جمــع  مت  اأنــه 
250 كتابــا حتــت عنوان 
جــاري"  �شدقــة  "كتابــك 
الباحثــني  للمرحومــني 
وبــالم  الب�شــري  ربــوح 
حممــد ال�شــادق، واأ�شــاف 
ذات املتحــدث اأن املبــادرة 

طالبيــة مائة باملائة تقــدم بها طلبة ق�شــم الفل�شفة 
ومت مباركتهــا وت�شجيعهــا، ومــن ثمــة طــرح الفكــرة 
على من�شــات التوا�شل االجتماعي، وقد القت ح�شبه 
رواجا كبريا من داخــل جامعة باتنة 1 ومن خارجها، 
واأ�شدقــاء  االأ�شاتــذة  م�شاهمــات  تلقــي  جانــب  اإىل 
الفقيديــن قبل ويوم التابينيــة وحتى بعدها، كما مت 
التقدمي بطلب الأ�شرتي الفقيــد الفقيدين للتربع ولو 
بجزء من مكتبتيهما، م�شيفا اأنه �شيتم تخ�شي�ص جزء 

اأو رواق مبكتبة الكلية ي�شمى با�شم الفقيدين.
فقــدت  الفكريــة  ال�شاحــة  اأن  بالذكــر  اجلديــر 
الدكتــوران الباحثــان ع�شــوا اجلمعيــة اجلزائريــة 
للدرا�شــات الفل�شفيــة، الب�شــري ربوح وحممــد ال�شادق 
بــالم، اإثر حــادث مــرور وقع لهمــا وهمــا يف طريقهما 
مــن راأ�ص الــوادي حيــث يقيمان متوجهــني نحو باتنة 
للتدري�ــص باجلامعــة، والفقيديــن اجتمعــا يف احلياة 
علــى التفل�شف والكتابــة والن�شال واحلــراك، ورحال 

معا باأحالم م�شرتكة.
مــن  ربــوح  ب�شــري  ويعــد   
راأ�ــص  مدينــة  مواليــد 
بــرج  مبحافظــة  الــوادي 
بوعريريج اجلزائرية، من 
اإ�شداراته: "مطارحات يف 
عبــد  والتنويــر:  العقــل 
الوهاب امل�شريي اأمنوذجًا"، 
ودروب،  و"ا�شت�شــكاالت 
يف ق�شايا الفكــر الفل�شفي 
املعا�شــر"، و"اأ�شئلــة قلقة 
يف الراهن العربي"، اإ�شافًة اإىل كتاب جماعي بعنوان 
"ال�شوؤال عن الهوية يف التاأ�شي�ص والنقد وامل�شتقبل".
مــن اآخــر كتاباتــه املن�شــورة مراجعــٌة لكتــاب "معلِّــم 
اأملاين: هايدغر وع�شره" لروديغر �شافران�شكي، والتي 
ُن�شرت �شمن العدد التا�شع والع�شرين )�شيف 2019( 
مــن الدوريــة املحّكمــة "تبــني" للدرا�شــات الفل�شفية 
والنظريــات النقديــة، التي ي�شدرهــا "املركز العربي 

لالأبحاث ودرا�شة ال�شيا�شات".
واأكادميــي  بــالم فهــو باحــث  ال�شــادق  وعــن حممــد 
جزائري، اأ�شتاذ م�شاعد ب ق�شم الفل�شفة، كلية العلوم 
االإن�شانية و االجتماعية، جامعة باتنة  �شارك يف عدة 
ملتقيــات ونــدوات علمية. ن�شــر العديد مــن االأبحاث 
يف �شحــف جزائريــة و�شمــن كتــب جماعيــة، منهــا: 
االإن�شانية بني  للعلوم  االإب�شتمولوجية  "اال�شتقاللية 

املطلب العلمي واخل�شو�شية االإن�شانية".
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جواب 
املحاجية

ب�سرية
�سئل حكيم: كيف �أعرف عيوبي؟

ب�أحد  زوج���ت���ك  �أخ����ر  ف��ق���ل 
عيوبه�

عيوبك  ب���ك���ل  و����س���ت���خ���رك 
وعيوب �أهلك و�أ�سدق�ئك

وج����ر�ن����ك وب��ع�����ض �ل����دول 
�ملج�ورة؟!.

مربر كايف
�أ�ست�ذ ق�ل للتلميذ

وعال�ض جيت مت�أخر
�لتلميذ: ب�ب� ك�ن ي�سرب يف خوي� �سي �س�عة

�لأ�ست�ذ و�نت و��ض دخلك

�لتلميذ ك�ن ي�سرب فيه ب�سب�طي؟!.

اأكرث بخال
ه�����ذ� و�ح�������د ب���خ���ي���ل ي���ح���ك���ي مع 

�س�حبو ق�لو
ر�ين ر�ح �نطلق مرتي

���س���ح��ب��و ق���ل��و ع���اله ه���ذ� �ألعن 
�ل�سيط�ن و��ض ك�ين

ق��ل��ت��ل��ه��� كي  ف��ه��م��ت��ه���  ق���ل��و ر�ين 
�ل�����زي�����ت لزم  ب�����ي�����دون  ن���������س����ري 

�ي�سدلك 6 �أ�سهر
ح هي مبذرة تخل�سو يف �سهر ب�سّ

ت�سيق  ه��ذي  ب��ز�ف  �آووووووووو  �س�حبو  ق�لو 
بيه ول و��ض؟!.

معلومات م�سلية

احلمامة 
والعنكبوت

اأمثال �سعبية

ال�سلة  كــرة  دوري  بتاريخ  العــب  اأطـــول   •
بول"  "مانوت  الالعب  هو   NBA االأمريكي 

وهو من اأ�سل �سوداين وطول 14،231 �سم .
�سغاره  على  االأ�سماء  باإطالق  يقوم  • الببغاء 

مثل الب�سر.
ن�سية،  )ر�سائل  الن�سية  املحادثات  خالل   •
الب�سر  يقول  االإنــرتنــت(  على  درد�سة  تويرت، 

فيه كالم ما ال ي�ستطيعون قوله وجها لوجه.
جمموعة  على  يعي�ص  �سعب  امليالنيزيون   •
ال�ساللة  ــم  ه ا�ــســرتالــيــا،  ــن  م بــالــقــرب  جـــزر 
ا�سود  جلد  متتلك  التي  الوحيدة  الب�سرية 

و�سعر اأ�سفر.
اأنواع التفاح  7000 نوع من  • هناك اأكرث من 
حول العامل، ولو قررت اأكل نوع واحد كل يوم 

ف�سي�ستغرق منك ذلك 20 �سنة.
كاأكرم  التاريخي  رونالدو  كري�ستيانو  • دخل 
بلغت  ــة حــيــث  ــريي االأعـــمـــال اخل ريــا�ــســي يف 
خم�سني  اإىل  بها  تبــــــــــــــــرع  التي  امليزانية 

مليون دوالر.
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حاجيتكم على 
الزينة وال�سينة 
ويف زوج يخدمو 
لل�سالح الزينة 
فر�ست ورقدت 
وال�سينة قفلت 

باملفتاح

حدث يف مثل هذ� �لي�م
الثالثون من �شهر نوفمرب

ـ ن�سوب معركة نارفا يف حرب ال�سمال   1700
العظمى.

بني  البحرية  �سينوب  معركة  وقوع   -  1853
العثمانية،  والدولة  الرو�سية  االإمرباطورية 
العثماين،  االأ�ــســطــول  بتحطيم  انتهت  والــتــي 

�سمن حرب القرم.
1854 - حاكم م�سر حممد �سعيد با�سا مينح 
حفر  امتياز  ل�سب�ص  دي  فرديناند  الفرن�سي 

قناة ال�سوي�ص.
حق  على  حت�سل  فرن�سا  يف  املــراأة   -  1919

امل�ساركة يف االنتخابات الت�سريعية.
فنلندا  يغزو  ال�سوفياتي  االحتــاد   -  1939
العاملية  الــنــزاعــات  يف  حيادها  اأعلنت  التي 
عرف  ما  وهــو  الثانية،  العاملية  احلــرب  خــالل 

با�سم حرب ال�ستاء.
بني  تا�سافارونغا  معركة  ــدالع  ان  -  1942
اأثــنــاء  والــيــابــانــيــة  االأمــريــكــيــة  البحريتني 

احلرب العاملية الثانية.
اأكرب  من  واحــدة  تيميمون  معركة  ـ   1957
الوطني،  التحرير  جي�ص  �سنها  التي  املعارك 
معتربة  خ�سائر  الفرن�سي  الــعــدو  فيها  تكبد 

مادية وب�سرية.
يو  البورمي  الديبلوما�سي  انتخاب   -  1962

ثانت اأمينا عاما لالأمم املتحدة.
برئا�سة  اجلنوبي  اليمن  ا�ستقالل   -  1967

قحطان حممد ال�سعبي.
"القرار  ت�سدر  املــتــحــدة  االأمم   -  1970
ال�سعب  ــق  ح عــلــى  نــ�ــص  والــــذي   "649 رقـــم 

الفل�سطيني يف تقرير م�سريه.
اليمن  جــمــهــوريــة  ــم  ا�ــس ــــالق  اإط ـ   1970

الدميقراطية ال�سعبية على اليمن اجلنوبي.
1971 - القوات االإيرانية ت�سيطر على جزر 
يف  مو�سى  واأبــو  ال�سغرى  وطنب  الكربى  طنب 

اخلليج العربي وتدعي ملكيتها.
املتحدة  لــالأمم  العامة  اجلمعية   -  1973
الف�سل  جرمية  لقمع  الدولية  االتفاقية  تقر 

العن�سري واملعاقبة على هذه اجلرمية.
عا�سفة  عملية  انــتــهــاء  اإعــــالن  ـ   1995

ال�سحراء ر�سميا.
االأحمد  �سباح  ال�سيخ  الكويت  اأمري   -  2011
ال�سيخ  الــدفــاع  وزيـــر  يكلف  ال�سباح  اجلــابــر 
جابر مبارك احلمد ال�سباح بت�سكيل احلكومة 
ال�سيخ  ا�ستقالة  قبوله  بعد  وذلــك  اجلديدة، 
نا�سر املحمد االأحمد ال�سباح بعد مطالبات من 

املعار�سة بتغيريه بعد اأن اتهمته بالف�ساد.
2012 - اجلمعية التاأ�سي�سية لو�سع الد�ستور 
الد�ستور  عــلــى  بــاالإجــمــاع  تــ�ــســادق  املــ�ــســري 
حممد  الرئي�ص  اإىل  رفــعــه  وتــقــرر  اجلــديــد، 
لال�ستفتاء  الناخبني  لــدعــوة  متهيدا  مر�سي 

عليه.
والع�سرين  احلادية  القمة  افتتاح   -  2015
دولــة   195 بح�سور  باري�ص  يف  املــنــاخ  ــول  ح
من  يجعل  مــا  وحكومة،  دولــة  رئي�ص  و158 
اجتماع  بعد  واالأكــــرب  االأهـــم  الن�سخة  ــذه  ه

اجلمعية العامة لالأمم املتحدة.

القايد  اأن  عــالوة  �شي  يا  قالك  ـ 
�ــشــالــح يــ�ــشــّيــق عــلــى االأديــــــان يف 
راهم  يل  اأديــان  من  فرن�شا..وا�ص 

يهدرو عليها؟
اأحمد جاراهلل ق�شنطينة

لعبادة  البوتفليقية  الطائفة 
الكادر..وعبدة فرن�شا من الطائفة 
يل  هوما  االأحركو�شي�شتية..هذو 

خالو لبالد!!.
يفقد  بداأ  احلــراك  اأن  تظن  هل  ـ 

مبادئه يا �شي عالوة؟
اأيوب.ج قاي�ص

اأيوب..واحلالة  �شي  يا  اأعتقد  اأنا 
يف احلالة هذي ما تعجب�ص؟!.

ما  "العني"  اأن  يــقــول  �شاحبي  ـ 
عندك  يتحرك..يجي  خالتو�ص 

ترقيه ولك اأجر العافية؟

جالل بودر خن�شلة
واأجر العافية هذا قداه بالدوالر..

با�ص ن�شرفو بالدينار؟!!.
لل�شعادة.. وزارة  الزمنا  قالك  ـ 

عّمر را�شك يا �شي عالوة؟
حقو بومعيزة تب�شة

ال�شعادة  توفر  وظيفتها  وهــذي 
واّل تاخذ �شرائب عليها..كي نفهم 

نعمر را�شي اأكر؟!.
ــا �ــشــي عـــالوة بني  ــرق ي ــف ــا ال ـ م
"ال�شمة" املقلدة التي يتم م�شادرتها 
وبني  للقوانني  خمالفة  اأنــهــا  على 

"ال�شمة" الر�شمية؟
يو�شف دهيمي ب�شكرة

ما دام "لل�شمتني" تاأ�شرية واحدة 
تهم  وال�شرطانات..ال  لالأمرا�ص 

ر�شميتها من التقليد!؟.

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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الربد يعلم خلياطة 
واجلوع يعلم ال�شقاطة

حكـــمة

اأكرث ما يلوث القلوب الظنون ال�سيئة
احلل الوحيد با�ص يقراو والدك؟!�ش�رة م�شحكة
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متكنــت الفرقــة املتنقلة لل�ســرطة الق�ســائية مبدينة �س�ســــار، مــن حجز كمية 
معتربة من اللحوم البي�ساء الفا�سدة والتي ت�سل اإىل قرابة 21 قنطار وذلك بعد 
توقيــف �ســاحنتني على م�ســتوى الطريق الوطنــي رقم 83 مبدخل مدينة �س�ســار، 
حيث عرث بداخلهما على كمية من اللحوم البي�ساء، تقدر اإجماال بـ2090 كلغ من 
الدجاج غري ال�ســالح لال�ســتهالك الب�سري و65 كلغ من اأح�ســاء الدجاج الفا�سدة، 
وموا�ســلة للتحقيق مت اكت�ســاف مذبح غري مرخ�ص خا�ص بالدواجن على م�ســتوى 

م�سكن اأحد امل�ستبه فيهما مبدينة �س�سار.

جمموعة  تفكيك  يف  �شطيف  واليـــة  اأمـــن  م�شالح  جنحت 
19 و  اأعمارهم بني  اأفراد تراوحت   04 اإجرامية تت�شكل من 
22 �شنة، كانوا ب�شدد ترويج كمية من املخدرات و�شط �شباب 
من  اأزيد  بحجز  �شمحت  العملية  و�شمحت  اأرنات،  عني  مدينة 

رطل "500 غ " من مادة الكيف املعالج.
املخدرات  مكافحة  فرقة  اأفـــراد  طــرف  مــن  العملية  ومتــت 
التابعة للم�شلحة الوالئية لل�شرطة الق�شائية باأمن الوالية، 
وجاءت اإثر ا�شتغالل معلومات تفيد بتورط �شخ�ص يف ترويج 

املخدرات مع احتمال جلوءه اإىل اقتناء كمية هامة منها، ليتم 
اأف�شى  الفرقة  واأبحاث من قبل عنا�شر ذات  اإطالق حتريات 
اإىل حتديد هوية امل�شتبه فيه، وبعد عمليات التتبع والرت�شد 
مت توقيفه يف حالة تلب�ص، وبحوزته كمية هامة من املخدرات 
"كيف معالج" ناهز وزنها 500 غ، ليتبني بعدها اأن هذا االأخري 
ين�شط �شمن جمموعة تتكون من 04 اأفراد متورطني اأي�شا يف 
عملية اقتناء هذه الكمية من ال�شموم، ليتم حتديد هويتهم 

وتوقيفهم الواحد تلو االأخر.

من  �شطيف  واليــة  اأمــن  م�شالح  متكنت 
"ال�شمة  مــادة  من  معتربة  كمية  حجز 
للت�شويق  واجلــاهــزة  املعلبة  املقلدة" 
مع  كي�شا"،   4200  " بــنــحــو  قــــدرت 
الق�شية،  يف  ــورط  ت اأربعيني  توقيف 

رقابية  دوريات  عقب  العملية  وجاءت 
اأحياء  اأحد  اإىل  ال�شرطة  اأفراد  قادت 
انتباههم  لفت  حيث  املــديــنــة،  و�ــشــط 
كميات  يــحــوز  "ك�شك"  حمــل  �شاحب 
هامة من مادة ال�شمة املعلبة واملو�شومة 

بعالمات وهمية، ونظرا لكونها عالمات 
حقوق  على  حتــوز  وال  قانونية  غــري 
ناهزت  التي  الكمية  حجز  مت  امللكية 
مع  املقلدة  املادة  هذه  من  كي�شا   4200

فتح حتقيق يف مالب�شات الق�شية.

باأمــن  ال�ســرطة  عنا�ســر  متكنــت 
والية تب�ســة، مــن توقيف �سخ�ســني 
اأحدهمــا قا�ســر يبلغــان مــن العمــر 
بعــد  وذلــك  �ســنة،  و17  �ســنة   29
ب�ســرقة  متلب�ســني  �ســبطهما  مت  اأن 
جتهيزات �ســرف �ســحي جمهــزة بها 
اإحــدى الور�ســات اخلا�ســة بال�ســقق 

للتوفــري  الرتقويــة  وال�ســكنات 
واالحتياط باأحد االأحياء املعروفة 
على م�ســتوى الوالية، حيث مت حجز 
كمية معتربة من احلنفيات اخلا�ســة 
الكهربائيــة  وامل�ســابيح  باحلمامــات 
امل�ســروقة من ذات ور�سة، حيث تبني 
خــالل التحقيــق تورط امل�ســتبه فيه 

االأول يف ق�سية اأخرى تتعلق ب�سرقة 
جهاز هاتف نقال، ليتم بعدها تقدمي 
اأطــراف الق�ســية اأمــام العدالة التي 
اأ�ســدرت  اأمـــرا باإيــداع امل�ســتبه فيه 
االأول احلب�ص وو�سع القا�سـر باملركز 
اإىل غايــة ا�ســتكمال التحقيق والبث 

يف الق�سية.

�صي االأورا�صي..
حبينا  رايــحــني...  لالنتخابات  رايــحــني 
م�ستقبل  كارهني...  ليها  وال  الطريق  هذا 
البالد ماعندو�ص حل اإال بعد حني... فعال 
يف  واثقني...  ومانا�ص  خايفني...  ڤع  رانا 
ذلك  ورغــم  مت�سابهني...  الأنهم  براجمهم 
�سررا  احللول  ــل  اأق نختارو  متفاءلني... 

ونوحدو اليدين...

تب�شة

خن�شلة

�شطيف

وجب الكالم

hamzalaribi005@gmail.com

حمزه لعريبي

يف  خريية  جمعية  قامت  �سنوات،  خم�ص  مــن  ــرث  اأك قبل 
وبالتحديد  الكهوف  بني  تعي�ص  امــراأة  بزيارة  باتنة  والية 
�سوى  متلك  ال  امــراأة  وهي  غ�سرية،  ببلدية  غويف  منطقة  يف 
ب�سع "عنزات" تقت�سمها مع الذئاب على حد تعبريها اآنذاك، 
"مزرية" من معنى، فلم  وكانت حالتها مزرية بكل ما حتمله 
يكن لديها �سوى اأخ مري�ص تقوم على خدمته يف جوف الكهف 
وكانا عر�سة الأي خطر �سواء تعلق االأمر باالأخطار الب�سرية 
اأو الطبيعية، وعندما قام اأحد اأع�ساء اجلمعية ب�سوؤالها عما 
اإذا قامت بالتوا�سل مع بع�ص امل�سوؤولني علها ت�ستفيد من �سكن 
اجتماعي اأو منحة ما قالت اأنها فعلت ذلك مرارا وتكرارا دون 
ي�سمى  ما  حقا  اجلزائر  يف  هل  نف�سي  �ساألت  حينها  جــدوى، 
بهيئة للدفاع عن حقوق االإن�سان؟ خا�سة واأن "امراأة الكهف" 
"امليزيرية" بل  من  تعاين  التي  اجلزائر  يف  الوحيدة  لي�ست 
ما  يعانني  الالئي  الن�ساء  ع�سرات  باجلزائر  والية  كل  يف  اإن 

تعانيه "امراأة الكهف" والتي كان ا�سمها �سعيدة.
اجلزائر  يف  التعي�سة  املــراأة  عن  كمثال  "�سعيدة"  اتخذت 
الــدفــاع عــن حقوق االإنــ�ــســان يف  والــتــي مل حتــظ مــن هيئة 
اجلزائر ولو بكلمة طيبة، واتخذت �سعيدة كمثال عن ن�ساء 
اأن  اأردت  واإن  �سمت،  يف  يعانني  الالئي  اجلزائر  يف  االأريــاف 
"عبد  ف�ساأختار  اجلزائر  يف  التعي�ص  الرجل  عن  مثاال  اأتخذ 
فعال  التعي�ص  الرجل  مثال  كــان  فقد  بوتفليقة"،  العزيز 
وباأنه  يعاين  باأنه  للعامل  ات�سح  �سخ�ص  اأكرث  نظري  يف  الأنه 
الأن  بوتفليقة  العزيز  عبد  واخرتت  م�ستغل،  واأنه  خمتطف 
كل روؤ�ساء دول العامل كانوا على علم مبا يعانيه، وكل كامريات 
العامل كانت موجهة اإليه حتى اأن برامج تلفزيونية فرن�سية 
كانت ت�سخر من حالته، لكن، حينها مل تكن حقوق االإن�سان 
ملناق�سة  يعقد جل�سة  االأوروبــي، ومل  للربملان  بالن�سبة  مهمة 
احلالة التي اآلت اإليها حقوق االإن�سان يف اجلزائر لدرجة اأن 
يختطف "رئي�ص" من طرف ع�سابة "زعيمها" �سقيقه من اأجل 
ال�سلطة، مل يعقد الربملان االأوروبي جل�سة حينها الأن حقوقه 
كانت حمفوظة ومرهونة ببقاء "الع�سابة" يف ال�سلطة حتى 
على ح�ساب "حقوق االإن�سان" بالن�سبة لرئي�ص كان ميد يده 

كالطفل ال�سغري اإىل كل ما ت�سل اإليه يده دون وعي.
يروا  مل  اجلزائر  يف  االإن�سان  حقوق  عن  بالدفاع  املكلفون 
يف  ومثيالتها  "�سعيدة"  معاناة  يروا  ومل  "الرئي�ص"  معاناة 
اإ�سعاعات  من  يعانون  زالوا  ال  من  معاناة  يروا  ومل  اجلزائر، 
التجارب النووية يف �سحراء اجلزائر، لكنهم انتف�سوا عندما 
تتعد  مل  حني  يف  "معار�سون"  اأنهم  يقال  "�سيا�سيون"  �سجن 
حال  منيعا  ح�سنا  وقفت  معينة"  "فئة  حــدود  معار�ستهم 
متريرها  يــودون  كانوا  التي  ال�سيقة  م�ساحلهم  وبني  بينهم 

بعد اإ�سقاط الد�ستور والعمل بقانون الغاب.
الربملان االأوروبي مل يكن  ليتحرك اإال يف حالتني، فاإما اأنه 
حترك بعد اأن اأدرك باأن م�ساحله مهددة يف اجلزائر بقدوم 
رئي�ص مل يباركه واإما اأنه حترك دفاعا عمن كانوا ي�سمنون 
ميكن  فال  ذلك  عدا  وما  اجلزائر،  يف  قائمة  م�ساحله  بقاء 
للربملان االأوروبي اأن يتحرك يف �سالح "االإن�سان اجلزائري"، 
زمن  "يف  منتهكة  كــانــت  اجلــزائــر  يف  االإنــ�ــســان  حــقــوق  الأن 
الع�سابة" اأكرث من اأي وقت م�سى ورغم ذلك فقد كان الربملان 
فحقوق  لهذا  حاجة"،   �ساف�ص  ما  "�ساهد  مبثابة  ــي  االأوروب
وم�سالح  "م�ساحله  هي  االأوروبــي  الربملان  نظر  يف  االإن�سان 
من ي�سمن م�ساحله" واإال فاالأجدر به اأن يتحرك دفاعا عن 
"اخلنا�سلة االأحرار" الذين يقتلون دوريا يف فرن�سا بطريقة 

غام�سة والأ�سباب جمهولة .

�الإن�شان يف منظ�ر �لربملان �الأوروبي

متكن عنا�سر االأمن احل�سري اخلارجي لبلدية 
ان�سيغة بخن�سلة بالتن�سيق مع عنا�سر الفرقة 

اجلنائية بامل�سلحة الوالئية لل�سرطة الق�سائية 
من االإطاحة ب�سبكة اإجرامية حترتف �سرقة 

املركبات بخن�سلة مع ا�سرتجاع املركبة حمل 
ال�سرقة، وذلك بعد مكاملة هاتفية على رقم 

النجدة 17 للتبليغ عن �سرقة مركبة على 
م�ستوى اإقامة االأنوار بالقطب العمراين اجلديد، 
اإ�سافة اإىل تلقيها تبليغات حول حماولة �سرقة 

�سيارات اأخرى من طرف جمهولني، م�سالح 
االأمن متكنت من االإطاحة بالع�سابة املكونة من 
�سخ�سني ينحدران من مدينة خن�سلة وا�سرتجاع 

املركبة امل�سروقة.

اهتز �سكان قرية �سيدي عبيد ببلدية وادي 
الزناتي، �سباح اأم�ص، على وقع حادثة موؤملة، 
وذلك بعد هالك طفلة تبلغ من العمر �سنتني 

ون�سف ده�سا حتت عجالت مركبة، وح�سب 
املعلومات املتوفرة، فاإن ال�سحية كانت تلعب خلف 
ال�سيارة، قبل اأن يده�سها ال�سائق بعد رجوعه اإىل 
اخللف، حيث اأ�سيب بجروح بليغة، ا�ستدعت نقلها 

على جناح ال�سرعة اإىل م�سلحة االإ�ستعجاالت 
الطبية بوادي الزناتي، لكن �ساءت االأقدار اأن 

تلفظ اأنفا�سها االأخرية بذات امل�سلحة.

اهتزت م�ستة اأوالد اخلام�ص ببلدية بي�سة برج جنوب 
والية �سطيف على وقع جرمية �سنعاء راح �سحيتها اأب 
الأربعة اأطفال يبلغ من العمر 47 �سنة وهذا على �ساب 

يف العقد الثاين، وتعود تفا�سيل احلادثة اإىل قيام 
ال�سحية باإطالق النار على ال�ساب ب�سالح ناري ليقوم 
اجلاين باإح�سار �سكني من املنزل وطعن ال�سحية عدة 

مرات لي�سقط قتيال، وفتحت م�سالح الدرك الوطني 
حتقيقا معمقا حول اجلرمية وحيثيات وقوعها.

خن�سلة

�سطيف

قالــمة

هالك طفلة ده�شا حتت
 عجالت مركبة

�شاب يزهق روح كهل بطعنات 
خنجر يف بي�شاء برج 

رقم �لنجدة يطيح بع�شابة
 متتهن �شرقة �ملركبات

�شبط �شابني متلب�شني ب�شرقة جتهيز�ت �ل�شرف �ل�شحي من ور�شة بناء

حجز 20 قنطار من �لدجاج �لفا�شد 
و�كت�شاف مذبح �شري ب�ش�شار

حجز رطل من �لكيف �ملعالج بعني �أرنات 

م�شادرة 4200 كي�ص من �ل�شمة �ملقلدة بعني �لكبرية 

عالء. ع

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

اهتزت اأم�ص االأول، مدينة معاوية. �ص
املحمل بخن�سلة، على وقع 

حادثة انتحار �ساب يبلغ من 
العمر 3 �سنة بوا�سطة حبل 

قام بتعليقه ببهو املنزل م�ستغال 
غياب اأفراد اأ�سرته اأين مت 

العثور عليه ميتا مب�سكنه 
العائلي وبح�سب م�سادر من 

حميط العائلة واأ�سدقائه  فاإن 
ال�ساب معروف ب�سلوكه ال�سوي 

و�سط اأقرانه وباأنه كان ال 
ي�سكو من اأية م�ساكل وجتهل 

االأ�سباب احلقيقية لقيامه بهذا 
الفعل، حيث مت فتح حتقيق يف 

احلادثة.

�شاب ي�شع حد� 
حلياته �شنقا 

باملحمل

حممد. عحممد. ع


