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موجة  يف  "�شونلغاز" تت�شبب 
احتجاجات عارمـة بباتنة!

ك�سفت م�سالح موؤ�س�سة �سونلغاز لوالية باتنة يف بيان لها، اأن االنقطاعات 
املفاجئة للتيار الكهربائي التي �سهدتها بع�ض املناطق بالوالية موؤخرا 

ويعود �سببها اإىل تعطل املحول الكهربائي اإثر �ساعقة كهربائية كبرية اأدت 
اإىل ثقبه وتعطيله وهو ما نتج عنه �سقوط كوابل كهربائية بالغة االأهمية 

تقوم بتزويد مناطق عديدة على غرار جرمة، في�سدي�ض واملعذر...
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ب�ضبب انقطاعات الكهرباء املتكررة

بعد اإ�سقاط اأ�سمائهم من القائـمة

مق�شيون من ال�شكـن 
بعني وملان يحتجون

�شطيف
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احتاد عني البي�ساء

ال�سورة من حي ال�سهداء مبدينة باتنة جت�سد املنطق الذي يفكر به بع�ص املقاولني وهو "خليها خمروبة" 

مواطنون ي�ضتعجلون اإنهاءها

م�شاريع تهيئة الطرقات ور�شات مفتوحة بباتنة!!
ينتظر قاطنو حي �ل�شهـد�ء و�شط مدينة باتنـة بفارغ �ل�شرب ، �نتهاء �لأ�شغال �لتي �نطلقت منذ �أكرث من 
�شهر  ق�شد �إعادة تهيئة �لطرقات، حيث بقي �مل�شروع ور�شة مفتوحة �إىل يومنا هذ�، مت�شببا يف �لكثري من 

�ص 04�مل�شاكل على غر�ر تطاير �لأتربة  و�أي�شا �نت�شار �لأوحال مبجرد ت�شاقط �لأمطار......

الالعـبون يدخلون
 يف اإ�شراب والو�شعية 

تزداد تعقـيدا..!
�ص 12



nawara.boubire@gmail.com

نوارة بوبري

حني تختلف املعايري وتختل املوازين 
وتقبع الرجال باملنازل وتخرج الن�سوة 

بقوة للعمل وممار�سة حقهن يف الت�سغيل 
واأداء واجبهن نحو الوطن، �سنكون اأمام 

معادلة غريبة عن مبادئنا، ون�سطر فعال 
اإىل الت�سديق باأن البطالة �سارت من 

حق الرجل يف حني ي�ستوجب على املراأة 
العمل والظفر مبنا�سب قارة، وخا�سة يف 

اإطار عقود ما قبل الت�سغيل التي ارتبطت 
باجلن�ص اللطيف اأكرث.

فمنذ ا�ستحداث هذه ال�سيغة الت�سغيلية 
الحظ املالحظون تزايد عدد املقبالت 

عليها واملن�سويات يف اإطارها واملن�سغالت 
بها منذ �سنوات مقابل تناق�ص املقبلني 

وامل�سغلني من جن�ص الذكور، رمبا 
حل�سابات ذكورية راجعة اإىل نوعية 

العمل وحجم الراتب واإمكانية حتمل ما 
ميكن حتمله من "االإذالل" والـ "الدمري" 

لذلك مل تتمكن هذه ال�سيغة من 
امت�سا�ص حجم كبري من الذكور عك�ص 
االإناث، ولكن وبعد �سدور قرار تر�سيم 

هذه الفئة �سار الت�سغيل مرتبطا باملراأة 
اأكرث.

لدرجة اأن بع�ص ال�سبان يف املناطق 
ال�سرقية بالذات والداخلية باتوا 

يربطون �سيغة االإدماج والت�سغيل يف 
اإطار عقود ما قبل الت�سغيل باملراأة دون 

غريها، ومن الغريب اأن جتد رجال يف 
هذه ال�سيغة يرتقب تر�سيمه طيلة تلك 

ال�سنوات، وان كانت البطالة م�سريه 
فهو رجل و�سيظل رجال و�سيد الرجال 

حمتفظا على كرامته حتى ال يذله 
امل�ستخدمون، بني حتويل وتقليل من 

امل�ستوى وتكري�ص لعقلية "و�سع حتت 
الت�سرف"، وهاهي االإح�ساءات يف 

خمتلف املوؤ�س�سات العمومية تقدم كل من 
حتمل هذه ال�سنني من التعب واال�ستغالل 

وال�سقاء، لتكون فئة الن�ساء الغالبة 
يف املناطق املذكورة، فيكون البطال 

من الرجال �سيدهم الذي حافظ على 
كرامته وان مت ت�سغيل زوجته وبقاءه 

دون عمل.

البطال من الرجال... 
�شيدهم!!

بطاقة حمـــــــــراء

قال: �شليمان �شنني 
)رئي�س املجل�س ال�شعبي الوطني(

لكن  الأ���ش��ب��وع  يف  م��رت��ني  ..."تخرجون 
الدولة م�شتمرة 24 �شاعة".

تكن  مل  ي���اراج���ل...  قلنا: 
تقول هذا عندما كنت نائبا.

auresbook

على ما يبدو لي�ص ال�سعب اجلزائري وحده من "ي�سال للع�سابة" التي �سيطرت على مقدراته من طرف 
ق�سية  يف  املتاأ�س�سة  املدنية  االأطراف  بتعوي�ص  اأحممد  �سيدي  حمكمة  حكمت  حيث  �سغرية،  جمموعة 
تركيب ال�سيارات املتهم فيها رجال اأعمال وم�سوؤولني كبار، بعدما األزمت املحكمة املتهمني املدانني باأدائهم 
املحكمة  األزمت  فقد  اأمني  ع�سايبو  االأعمال  لرجل  وبالن�سبة  دينار،  مليار   20 مبلغ  العمومية  للخزينة 
كل من اأحمد اأويحيى، عبد ال�سالم بو�سوارب، يو�سف يو�سفي، بدة حمجوب، ترية اأمني  باأدائهم للطرف 
اأوتو على مبلغ  اأمني  2 مليار دينار كتعوي�ص، كما ح�سل املتعامل الرتكي  املدين �سركة كيا موتورز مبلغ 
100 مليون دينار  500 مليون دينار كتعوي�ص من نف�ص املتهمني، يف حني األزمت املحكمة املتهمني بدفع 

ملجمع �سفيتال كتعوي�ص.

مظاهرات  تــذكــروا  ممــن  املتتبعني  بع�ص  راأى 
حمطات  ــم  اأه مــن  باأنها   1960 دي�سمرب   11
االهتمام،  كــل  ت�ستحق  الــتــي  اجلــزائــر  تــاريــخ 
ال�سعبي  التالحم  قــوة  ــالن  اإع بف�سلها  مت  فقد 
عرب  مظاهرات  يف  خرجوا  الذين  للجزائريني 
الوطني  العلم  حاملني  اجلزائرية  املدن  �سوارع 

القاطع  رف�سهم  بــذلــك  مــوؤكــديــن  ــزة،  ــع ال رمــز 
ملخططات اجلرنال ديغول يف الق�ساء على الثورة 
وحتطيمهم نهائيا خرافة اجلزائر فرن�سية، باأن 
رف�سا  �ستكون كذلك  12 دي�سمرب غدا  انتخابات 
عن  و�ستعرب  واأذنابها  الع�سابة  ملمار�سات  قاطعا 

قوة وتالحم ال�سعب.

�سرح املحامي واحلقوقي جنيب بيطام لو�سائل اإعالمية اأن "ال�سيء املميز يف االأحكام اأنها مل مت�ص املوؤ�س�سات 
�سي�سمن املحافظة على منا�سب  العمل ب�سكل عادي وهو ما  �ستتوا�سل يف  اخلا�سة برجال االأعمال والتي 
تركيب  ملفي  يف  بالف�ساد  املتهمني  حق  يف  ال�سادرة  االأحكام  اأن  معتربا  واملوظفني"،  العمال  ل�سالح  ال�سغل 
ال�سيارات والتمويل اخلفي حلملة بوتفليقة معقولة ومتوقعة، م�سريا اإىل اأن كل املحاكمات العادلة تكون 

بهذا ال�سكل.

جميع  بتوقيف  راحة  يف  مبكرا  بالدخول  اأنواعها  اختالف  على  والهيئات  املوؤ�س�سات  جل  اأم�ص  منذ  بداأت 
ن�ساطاتها اإىل غاية انتهاء يوم االنتخاب يف الثاين ع�سر من دي�سمرب، فكل �سيء موؤجل اإىل ما بعده ولي�ص 
فقط بالن�سبة للموؤ�س�سات املالية واالقت�سادية واإمنا حتى الثقافية والريا�سية، واآخرها اإعالن االحتاد 
اجلزائري لكرة القدم جلميع الرابطات واالأندية والراأي العام الريا�سي تاأجيل جميع املناف�سات الكروية 

خالل الفرتة املمتدة من 09 اإىل 15 دي�سمرب 2019.

يعاين م�ستعملي طريق ك�سيدة العلوي واملوؤدي اىل "طريق 
ف�سدي�ص" من ازدحام واختناق مروري يومي منذ مدة طويلة 
جــراء ا�سغال تهيئة، وعلــى االرجح فان االمر يتعلق برحلة 
تخييم ال اأ�سغال تهيئة ب�سبب طول مدة اال�سغال وكذا حفر 
الطريــق بطريقــة ت�سكل خطرا علــى م�ستعمليــه اين غابت 
يف كثــري مــن املقاطــع ا�ســارات توجيهيــة لالخطــار املحتملة 
حتــى اأن ال�سائقــني يتفاجــوؤون يف كثــري من االحيــان بحفر 
جديــدة يتــم خلقها وال يتم اال�سعار بهــا، فهل قرر القائمون 
على تهيئة الطريق املكوث ملدة طويلة وبالتايل متديد فرتة 

معاناة م�ستعملي الطريق؟

هــو عــدد امل�ستفيدين من القر�ــص امل�سغر اإىل غايــة  اأكتوبر 
املا�ســي، اأي مببلــغ اإجمــايل يفــوق 58 مليــار دج، حيــث مت منح 
206568 قر�ــص للن�ساء و631327 قر�ص للرجال، باعتبار 
اأن  القر�ص امل�سغر اأ�سحى القبلة املف�سلة ال�سيما للن�ساء الالتي 
يــردن الولــوج اإىل عــامل املقاوالتيــة، ح�ســب وزيــرة الت�سامن 

الوطني واالأ�سرة وق�سايا املراأة، غية الدالية.
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من ال�سعب على ال�سعب اجلزائري اأن يتقبل اأحكاما 
)خمففة( من وجهة نظره بحق ع�سابة عاثت يف البالد 

ف�سادا وكانت ال�سبب يف تردي الو�سع العام للبالد وانهيار 
االقت�ساد الوطني وعجز اخلزينة العمومية ودفع 

ال�سباب اإىل "احلرقة" واالنتحار واالنحراف واإلهاء 
ال�سعب واإ�سغاله باأزمات مفتعلة.. يف الوقت الذي كانوا 

يتفنون يف النهب واإجراء ال�سفقات امل�سبوهة باأرقام 
�سادمة اأكرب من اأن نح�سيها.. وهذا ما اأعطى ت�سورا 

اأن الع�سابة �ستحظى باأحكام "م�ساعفة" قد ت�سل اإىل 
املوؤبد.. لكن ما ال يعرفه العامة اأن القا�سي يف اأحكامه ال 
ميكنه االجتهاد خارج الن�ص القانوين واأنه ُملزم بتطبيق 

القانون ال خرقه واأي حكم غري من�سو�ص ال ُيعتد به.. 
واأن العدالة م�سوؤولية عظيمة اأمام اهلل ولي�ست ت�سفية 

ح�سابات �سخ�سية.
لهذا فاإن 15 �سنة بحق "اأحمد اأويحيى" لي�ست 

بالهينة يف ق�سية واحدة اأمام ما ينتظره من ق�سايا 
اأخرى قد يكون جمموع اأحكامها ن�سف قرن من الزمان 

وهو ما ميكن و�سفه "باالإعدام االجتماعي النف�سي" بكل 
معنى الكلمة..

ويعترب "اأويحيى" من اأكرث االأ�سخا�ص اإثارة للجدل 
وقد اكت�سب خالل م�سريته املهنية ال�سيا�سية "عداوة 

ال�سعب" وكرهه له لهذا جند ردود االأفعال حيال حكمه 
باخل�سو�ص تت�سم  باال�ستغراب كونه ح�سب الراأي العام 

ا�ستحق )املوؤبد اأو االإعدام( خا�سة واأنه مار�ص عليهم 
فلم  االإذالل  الكثري من  "�سيا�سة تق�سفية" �سارمة حتمل 

يتحرج من اإهانة ال�سعب بقوله )جّوع كلبك يتبعك( 
وباإق�سائه �سعبة "ال�سريعة والقانون" من قطاع العدالة 

بقوله )ال نريد اإرهابيني يف �سلك العدالة( وغريها من 
العبارات التي �سّجلتها الذاكرة ال�سعبية لتكون �سمن 

"مكابرته"  "امللف االأ�سود" لهذا الرجل.. وهذا ما يف�سر 
رغم و�سعه الذي ال يح�سد عليه حتى ال يظهر مبظهر 

ال�سعيف اخلانع لعلمه بوزنه عند ال�سعب اجلزائري 
وحتى مقّربيه..

وحالة الذهول التي قابل بها ال�سعب االأحكام 
الق�سائية االبتدائية للمتهمني دون ا�ستثناء اإمنا 

جاءت نتيجة توقعات انبعثت من "ج�سامة اجلرائم" 
التي قامت بها الع�سابة والواقع الذي يعاي�سه املواطن 

اجلزائري يوميا.. خا�سة واأنه كثريا ما عانى من اأحكام 
ال�سبب  "�سغرية" كانت  وخمالفات  جنح  "كبرية" مقابل 

يف تغييب االآالف وراء جدران ال�سجون.. والذين هم 
يف الواقع جمرد �سحايا ل�سيا�سات فا�سلة ملا يزيد عن 
الع�سرين �سنة وع�سابة فا�سدة وق�ساء مطواع خا�سع 

مل يتحرر اإال بعدما قال ال�سعب كلمته وفر�ص احلراك 
�سلطته على اجلميع.
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زووووووم الأورا�س....

ال�سورة ملتقطة من احد 
اأحياء مدينة باتنة، فمتى 

�سيح�ص بع�ص املواطنني 
مب�سوؤوليتهم اجتاه حميطهم 

وان�سانيتهم اجتاه اعوان 
النظافة؟

غدا  اإجراوؤها  املزمع  الرئا�سية  لالنتخابات  املرت�سحني  مبل�سقات  خا�سة  والفتات  اأماكن  حتديد  رغم 
اخلمي�ص 12 دي�سمرب على اللوحات اال�سهارية املوزعة عرب غالبية االأمكنة املق�سمة اإىل 5 خانات اإال 
الع�سوائي ل�سور املرت�سحني، غري حمرتمني بذلك �سورة وجمال  اأننا �سجلنا مبدينة، نوع من االإل�ساق 
الوالية، حيث جند �سورة ملرت�سح واحد يف االأمكنة اخلم�سة املخ�س�سة، ومع ذلك ن�سري اإىل اأن اختفت 

اإىل حد كبري مظاهر تل�سيق �سور املرت�سحني على احلجر وال�سجر كما جرت العادة.

�شماح خميلي

الأورا�س بلو�س+



اأكدت ال�سلطات العمومية، اتخاذ كافة التدابري االأمنية والتنظيمية، بهدف اإجناح االنتخابات الرئا�سية املقررة يوم غد اخلمي�ض 
و�سمان ال�سري احل�سن للعملية االنتخابية مبا يتيح للجزائريني اأداء واجبهم االنتخابي يف اأح�سن الظروف.

�لدفاع  ــر  وزي نائب  حــذر  �ل�شدد،  هــذ�  ويف 
�لوطني  �جلــيــ�ــص  �أركــــان  رئــيــ�ــص  �لــوطــنــي، 
كل  �ــشــالــح،  قــايــد  �أحــمــد  �لــفــريــق  �ل�شعبي، 
�مل�شار  بــهــذ�  �مل�شا�ص  نف�شه  لــه  ت�شول  مــن 
�لد�شتوري �أو عرقلته للزج بالبالد يف م�شار�ت 
�لت�شوي�ص على  حمفوفة باملخاطر، من خالل 
من  �ملو�طنني  منع  حمــاولــة  �أو  �لنتخابات 

ممار�شة حقهم �لد�شتوري.
وكان �لفريق قايد �شالح قد �لتقى باإطار�ت 
�لثالثاء،  يوم  �لوطني  للدرك  �لعليا  �لقيادة 
م�شتخدمو  تابعها  توجيهية  كلمة  و�ألــقــى 
�لدرك  ــد�ت  ووح �لتدريب  ومر�كز  مد�ر�ص 
�لوطني عرب �لنو�حي �لع�شكرية �ل�شتة، �أكد 
تعد  �ملقبلة  �لرئا�شية  �لنتخابات  �أن  فيها 
دولة  بناء  م�شار  يف  �لأهمية  بالغة  طة  حَمَ
مرحلة  �إىل  ببالدنا  و�ملُــرور  و�لقانون،  �حلق 
�ل�شعب  فيها  ينعم  وو�عــدة،  ُم�شرقة  جديدة 
ويحقق  وثرو�تها،  بالده  بخري�ت  �جلز�ئري 

طموحاته �مل�شروعة يف �لعي�ص �لكرمي.
وذكر �لفريق من مقر قيادة �لدرك �لوطني 
لكافة  �أ�شد�ها  �لتي  �ل�شارمة  بالتعليمات 
وم�شالح  �ل�شعبي  �لوطني  �جلي�ص  نات  ُمكوِّ
�لأمن ب�شرورة �لتحلي باأعلى درجات �ليقظة 
�ل�شامل  �لتاأمني  على  و�ل�شهر  و�جلــاهــزيــة، 
�ملو�طنني  لتمكني  �لنتخابات  لهذه  و�لكامل 
وو�جبهم  حقهم  �أد�ء  من  �لوطن  ربوع  كل  يف 
و�ل�شكينة،  �لــهــدوء  مــن  جــوٍّ  يف  �لنتخابي 
يحاول  مــن  لكل  �لــقــانــون،  بقوة  و�لت�شدي، 
�أو  �لهام  �لنتخابي  �ملوعد  هذ�  �شفو  تعكري 

�لت�شوي�ص عليه.
�شارمة  تعليمات  �أَ�شَدى  �أنه  �ملتحدث  وجدد 
�ل�شعبي  �لــوطــنــي  �جلي�ص  نــات  ُمــكــوِّ لكافة 
�مل�شوؤولية  �إطـــار  يف  ــك  وذل �لأمـــن،  وم�شالح 
�لــوطــنــيــة �جلــ�ــشــيــمــة، حــفــاظــا عــلــى �أمـــن 

و��شتقر�ر �لبالد.

وخ�ص �لفريق �شلك �لدرك �لوطني، بالذكر 
يف  بفعالية  ي�شاهم  �ل�شالح  هــذ�  �إن  قائال 
�حلفاظ على �أمن و��شتقر�ر �لبالد، باعتباره 
غاية  يف  �ل�شعب  مــع  و�تــ�ــشــال  و�ــشــل  هــمــزة 
و�شبه  �لريفية  �ملناطق  يف  ل�شيما  �لأهمية، 
�لدرك  رجــال  فيها  يحتك  �لتي  �حل�شرية، 
يتطلب  ما  وهو  �ملو�طنني،  مع  يوميا،  �لوطني 
وحد�ت  مع  بالتن�شيق  �لوطني،  ــدرك  �ل من 
�لأ�شالك  وخمتلف  �ل�شعبي  �لوطني  �جلي�ص 
�لكفيلة  �لإجـــر�ء�ت  كافة  �تخاذ  �لأمنية، 
ملــر�كــز ومكاتب  و�لــ�ــشــامــل  �لــتــام  بــالــتــاأمــني 
ــوطــن،  ــاب عــرب خمــتــلــف مــنــاطــق �ل ــخ ــت �لن
�لنائية.  باملناطق  �ملتنقلة  �ملكاتب  وتاأمني 
�لفريق  �ل�شيد  مبتابعة  �للقاء  و�ختتم  هذ� 
�لوطني  ــدرك  �ل و�أفـــر�د  �إطـــار�ت  لتدخالت 

و��شتمع �إىل �ن�شغالتهم و�هتماماتهم.
�لوطنية  �لــ�ــشــلــطــة  �أكــــدت  جــهــتــهــا،  ومـــن 
عن تزوير  �حلديث  �أن  لالنتخابات،  �مل�شتقلة 
"وهم" و�أن  هو  �ملقبلة  �لرئا�شية  �لنتخابات 
�لعد�لة �شتكون م�شري كل من ت�شول له نف�شه 

�لنتخابية.  "تزوير" �لعملية  "�لتدخل" �أو 
�ل�شلطة  �أن  �ل�شياق،  نف�ص  يف  �مل�شوؤول،  و�شدد 
"�تخذت  �لتي  �مل�شتقلة لالنتخابات  �لوطنية 
عملية  �أي  تقبل  لن  لها  مبد�أ  �ل�شفافية  من 
�أنها كانت  �إىل  تزوير يف �لنتخابات"، م�شري� 
حملتهم  خــالل  �ملرت�شحني  كل  من  "قريبة 
لكنها  جتمعاتهم،  جناح  ل�شمان  �لنتخابية 
يوم  مرت�شح  �أي  عن  �لبعد  كل  بعيدة  �شتكون 

�لقرت�ع و�أن �ل�شناديق وحدها من تقرر".
�أكـــد وزيـــر �لتــ�ــشــال �لناطق  مــن جــانــبــه، 
بالنيابة  �لثقافة  ووزيــر  للحكومة  �لر�شمي 
للبالد  �لعليا  �مل�شلحة  �أن  ر�بحي، على  ح�شان 
�لنتخابي  �ملوعد  �إحقاق  يف  �ليوم  "تكمن 
�ــشــيــاأتــي بثماره  ـــذي  �ل ــوعــد  �مل �ملــقــبــل وهـــو 
و�أ�شاف  �جلــز�ئــري''  �ل�شعب  كــل  ويجنيها 
�ملرت�شحني  بني  من  يفوز  "�أن  هو  �مل�شعى  بــاأن 
�لو�جب  تاأدية  م�شتوى  يف  هو  من  �خلم�شة 
ذ�ت كفاءة عالية  �لبالد من حكومة  ومتكني 
كل  م�شلحة  يخدم  مبا  مب�شوؤولياتها  ت�شطلع 

�جلز�ئريني.

�لوطنية  �ل�شلطة  لدى  بالإعالم  �ملكلف  �أكد 
حدث  ما  �أن  ذر�ع،  علي  لالنتخابات،  �مل�شتقلة 
بن  علي  �لرئا�شية،  لالنتخابات  للمر�شح 
من  وهي  �لعد�لة  �أولويات  من  �أ�شبح  فلي�ص، 

�شتف�شل فيه.
ما  ''�إن  لالإعالم،  وجيزة  كلمة  يف  ذر�ع  وقال 
وقت  يف  جاء  فلي�ص  بن  علي  للمرت�شح  حدث 
�لنتخابي''،  �ل�شمت  مع  تز�من  كونه  حرج 
م�شتدركا: ''لكن له حق �لرد لتو�شيح موقفه 

و�ل�شلطة �مل�شتقلة ت�شمح له بذلك''.
بن  علي  �لرئا�شية  لالنتخابات  �ملرت�شح  رد 
فلي�ص على �لبيان �ل�شادر �أم�ص �لأول عن وكيل 
حول  ر�ي�ص  مــر�د  بئر  مبحكمة  �جلمهورية 

متابعة �ملدعو ''�ص .ب'' بتهمة �لتخابر.
وقال بن فلي�ص يف ت�شجيل فيديو ن�شره على 
''في�شبوك''  موقع  على  �لر�شمية  �شفحته 
مديرية  يف  م�شوؤولية  �أية  يتقلد  مل  �ملتهم  �أن 

حملته �لنتخابية.
ن�شر  قد  �حلملة  �نطالق  وقبيل  �أنه  و�أ�شاف 
وح�شور  �لنتخابية،  حملته  م�شوؤويل  قائمة 
كان  للحملة  �ل�شعبية  �لتجمعات  يف  �ملدعو 

ينح�شر يف جانب تقني فقط.
بيان  يف  �ملذكور  �لبنكي  �ل�شك  وبخ�شو�ص 
وكيل �جلمهورية ملحكمة بئر مر�د ر�ي�ص قال 
�شنة  فتحه  مت  �لبنكي  �حل�شاب  �أن  فلي�ص  بن 

.1998
�فتتاحه  مت  �حلــ�ــشــاب  هـــذ�  �أن  ـــاف  و�أ�ـــش

�ل�شمال  قر�ص  ببنك  زوجته  مع  بال�شرت�ك 
مدينة  �إىل  حتويله  ومت  بفرن�شا،  مبر�شيليا 

باري�ص �شنو�ت فيما بعد.
�أنه خالل تلك �لفرتة مل يكن  �إىل  �أ�شار  كما 
خالل  باأنه  مــوؤكــد�  ب''،  ''�ــص  �ملدعو  يعرف 
هذ�  �شمنها  من  و�لتي  مبمتلكاته  �لت�شريح 

�حل�شاب.
�حل�شاب  بهذ�  �شرح  �أنه  �ملتحدث  ذ�ت  وقال 
مــرور�   2004 �شنة  منذ  تر�شيحاته  طيلة 
يف  �مللغاة  و�لرئا�شيات   2014 برئا�شيات 
قبل  من  �حل�شاب  �إغالق  ومت   .2019 �أفريل 
 2019 مــار�ــص   21 يف  �ل�شمال  قــر�ــص  بنك 
لرجل  ملك  لكونه  �لفرن�شي  �لبنك  من  بقر�ر 

�شيا�شي �أجنبي.
وقال بن فلي�ص باأن �لبنك �أر�شل له �شكا بنكيا 
بقيمة 11 �ألف �أورو و�لذي ل ميكن حت�شيله 
�إل من خالل ح�شاب بنكي م�شرتك بينه وبني 

زوجته.
ق�شية  بني  �لعالقة  عن  فلي�ص  بن  وت�شاءل 
مو�شوع  مع  معني  ب�شخ�ص  �خلا�شة  �لتخابر 
�أن  و�أكــد  �أخــر.  ل�شخ�ص  بنكي  ح�شاب  يخ�ص 
توقيت �لبيان خالل فرتة �ل�شمت �لنتخابي، 
�أخالقيات  ميثاق  �إمــ�ــشــاء  مــن  �لــرغــم  على 
�ل�شلطة،  م�شتوى  على  �لنتخابية  �ملمار�شة 
�مليثاق  هـــذ�  ــود  ــن ب بـــاحـــرت�م  تــعــهــد  حــيــث 
با�شتقر�ر  �مل�شا�ص  يقبل  ل  باأنه  و�أكد  ح�شبه 

�جلز�ئر.
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اإجناح االنتخابات رهان ال�شلطات العمومية

بن فلي�س يرد..
 ما عالقة التخابر باحل�شاب البنكي!

الوطني

م�شتوى  على  �لــثــالثــاء  �أمــ�ــص  يــوم  مت 
�لنطق  �أحممد بالعا�شمة  حمكمة �شيدي 
�ل�شيار�ت  تــركــيــب  ق�شية  يف  بــاحلــكــم 
وعلى  �شابقون،  م�شوؤولون  فيها  �ملتورط 
ر�أ�شهم �لوزير�ن �لأولن �ل�شابقان �أحمد 
�أويــحــيــى وعــبــد �ملــالــك �ــشــالل، ورجـــال 
ـــو�ل  �لأم تبديد  بتهم  تــوبــعــو�  �أعــمــال 
يف  مربرة  غري  �متياز�ت  ومنح  �لعمومية 
�إطار �ل�شفقات �لعمومية و�شوء ��شتعمال 
للحملة  �خلــفــي  و�لــتــمــويــل  �لــوظــيــفــة 
�لنتخابية للرئي�ص �ل�شابق عبد �لعزيز 

بوتفليقة.
رئي�ص  مــن  كــل  �ملحكمة  ــــت  �أد�ن حــيــث 
�حلكومة �ل�شابق �أحمد �أويحي بـ 15�شنة 
، وعبد �ملالك �شالل �لوزير �لأول �لأ�شبق 
بـ12�شنة مع حجز كل �ملمتلكات و�لوزير 

�لأ�شبق عبد �ل�شالم بو�شو�رب بـ20 �شنة 
�شجن نافذة و�ملوجود يف حالة فر�ر.

�ل�شناعة  وزيـــر  �ملحكمة  �أد�نــــت  كما 
�لوزير  وكـــذ�  يو�شفي  يو�شف  �ل�شابق 
بـ10�شنو�ت �شجنا  �لأ�شبق حمجوب بدة 
 5 بـــ  زرهـــوين  ميينة  على  حكمت  فيما 

�شنو�ت.
فــاأد�نــت  ــال  ــم �لأع لــرجــال  وبالن�شبة 
�ملحكمة كل من علي حد�د 7�شنو�ت �شجنا 
نافذ� وغر�مة مالية قدرت بن�شف مليون 
بايري  �أمــا  6�شنو�ت  بـ  وعرباوي  دينار 
فيما  7�شنو�ت  بـ  �أحمد  ومعزوز  3�شنو�ت 
�لأول  �لــوزيــر  جنل  �شالل  فار�ص  �أد�نـــت 
�لأ�شبق بعقوبة ثالث �شنو�ت �شجنا. كما 
�لنقل  لوزير  بــالــرب�ءة  �ملحكمة  حكمت 

�ل�شابق عبد �لغاين زعالن.

�لف�شاد �لكربى �ملفتوحة  �لق�شائية يف ق�شايا  �لتحقيقات  �لعد�لة ت�شريع وترية  تعتزم 
و�ملتهم فيها م�شوؤولني �شامني �شابقني رفقة عائلتاهم ح�شبما �أعلنه �لتلفزيون �لعمومي.

ووفق �مل�شدر نف�شه فاإن �لأمر يتعلق باملدير �لعام �ل�شابق لالأمن �لوطني عبد �لغاين هامل  
يرتقب  حيث  و�لنفوذ،  �لوظيفة  و��شتغالل  �لفاح�ص  �لرث�ء  منها  تهم  عدة  يو�جه  �لذي 

�إحالة ملف عبد �لغاين �أمام جهة �حلكم  طبقا للقانون للف�شل فيه يف �لأيام �لقادمة.
فيه  تورط  �لذي  �حلكم  جهات  �إىل  حد�د  علي  �لأعمال  رجل  ملف  �إحالة  ينتظر  كما 
�ملالك �شالل حيث يو�جهون تهمة �حل�شول  �أويحيى وعبد  �أحمد  �شامون منهم  م�شوؤولون 

على قرو�ص بنكية بدون �شمانات.

و�شيا�شية  وطنية  �شخ�شية   19 �أ�شدرت 
ع�شية  �لعام  للر�أي  وجهته  بيانا  معروفة 
�عتربو�  �لرئا�شية،  �لنتخابات  �إجـــر�ء 
فيه موعد 12 دي�شمرب حمطة من حمطات 
عديدة �شيجتازها �حلر�ك �ل�شعبي بنجاح 
حتى  �حلــ�ــشــاري  و�شلوكه  وعــيــه  بف�شل 

يحافظ على �شلميته بعد هذ� �لتاريخ.
و�أهاب �ملوقعون على �لبيان �لذين تقدمهم 
طالب  �أحــمــد  �ل�شابق  �خلــارجــيــة  وزيـــر 
�لأ�شبق  �حلكومة  ورئي�ص  �لإبــر�هــيــمــي 
22 فيفري  �أحمد بن بيتور �ملوؤمنني بثورة 
بعدم �لتعر�ص حلقوق �لآخرين يف �لتعبري 
�لجتهاد�ت  يف  �لختالف  رغم  �آر�ئهم  عن 
وما ُبني عليها من مو�قف �شيا�شية، وجتنب 
�ل�شتفز�ز�ت  على  �لــرد  �أو  �حتكاك  �أي 

باإر�دة  �لتحلي  وكذلك  كانت،  جهة  �أي  من 
�مللحمة  هـــذه  ُتــخــد�ــص  ل  حــتــى  �لــ�ــشــمــو، 
�جلامعة يف �شلميتها و�شمعتها، وتبقى بيانا 
�أ�شكال  كل  �أمــام  و�شموده  �ل�شعب  لوحدة 
�لتفرقة و�لتزييف وحماولت زرع �لفتنة 

و�لكر�هية بني �أبناء �ل�شعب �لو�حد.
�أ�ــشــحــاب �لــبــيــان ومـــن بينهم  كــمــا دعـــا 
�لدبلوما�شي عبد �لعزيز رحابي و�حلقوقي  
�إيل  �لقائمة  �ل�شلطة  بــادي  �لغاين  عبد 
�لبتعاد عن �خلطابات �ل�شتفز�زية ولغة 
�لتهديد وتخوين كل من يخالفها �لر�أي يف 
يجّدد   و�أخري�،  �لأزمة،  من  �خلروج  كيفية 
�ملطلق  دعمهم  �لبيان  هذ�  على  �ملوقعون 
للحر�ك �ل�شعبي �ل�شلمي �إىل غاية حتقيق 

جميع �أهد�فه �مل�شروعة. 

املحكمة تدين اأويحي بـ15�شنة 
و�شالل بـ12�شنة �شجنا نافذا

جدولة ق�شيتي الهامل وحداد يف االأيام القادمة

�شخ�شيات وطنية ت�شدر بيانا موجها للراأي العام

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

�أكدت �ل�شلطة �لوطنية �مل�شتقلة 
لالنتخابات، �أن �ملو�طنني �مل�شجلني 

يف �لقو�ئم �لنتخابية �لذين مل 
ي�شتلمو� بطاقات �لناخب، ميكنهم 

�أد�ء و�جبهم �لنتخابي بدون بطاقة 
�لناخب �شريطة تقدمي وثيقة ر�شمية 

تثبت هويتهم.
و�أو�شحت �ل�شلطة �لتي ير�أ�شها 

حممد �شريف، يف بيان لها �أم�ص �أن 
''�ملو�طنات و�ملو�طنني �مل�شجلني 
بالقو�ئم �لنتخابية و�لذين مل 

ي�شتلمو� بطاقات �لناخب، �أنه 
باإمكانهم �لتقرب من م�شلحة 

�لنتخابات ببلدية �إقامتهم لطلبها 
و��شتالمها''.

و�أ�شاف �لبيان: ''ويف حالة عدم 
حيازة بطاقة �لناخب، ميكن لهوؤلء 

�ملو�طنات و�ملو�طنني �لقيام بو�جبهم 
�لنتخابي مبركز ومكتب �لت�شويت 

�مل�شجلني فيه، ب�شرط تقدمي وثيقة 
ر�شمية تثبت هويتهم''.

ال�شماح للناخبني 
الت�شويت ببطاقة 

التعريف فقط

ق. و

ق. و

النطق باحلكم يف حق رموز النظام ال�سابق واملتورطني معهم

اأول تعليق ل�سلطة االنتخابات على ق�سية التخابر..

من بينها االإبراهيمي، بن بيتور وعلي يحيى عبد النور 



مدينة  و�سط  ال�سهـداء  حي  قاطنو  ينتظر 
منذ  انطلقت  التي  االأ�سغال  انتهاء  باتنـة، 
الطرقات،  تهيئة  اإعــادة  ق�سد  تقريبا  �سهر 
اإىل  مفتوحة  ور�ــســة  املــ�ــســروع  بقي  حيث 
امل�ساكل  من  الكثري  يف  مت�سببا  هــذا،  يومنا 
انت�سار  واأي�سا  االأتــربــة   تطاير  غــرار  على 
اأن  كما  االأمــطــار،  ت�ساقط  مبجرد  االأوحــال 
هذا املنظر بات مزعجا بن�سبة لقاطني هذا 
التي  االأ�سغال  اإمتــام  ينتظرون  الذين  احلي 
ذلك،  اأ�سباب  معرفة  دون  مدة  منذ  توقفت 

هذا وقد اأكد العديد من ال�سكان  لـ"االأورا�ص 
ازدحاما  خلقت  املتوقفة  االأ�سغال  اأن  نيوز"، 
بالن�سبة  املرور  مروريا خانقا ب�سبب �سعوبة 
اجلهات  مطالبني  الطرقات،  هذه  مل�ستعملي 
احلالة  لهذه  حل  وو�سع  بالتدخل  املعنية 
ذات  اأكد  كما  احلي،  هذا  �سكان  يعي�سها  التي 
اإىل  حتتاج  الور�سة  هذه  اأن  اأي�سا  املتحدثني 
الطرقات  تهيئة  الإعــادة  االأعمال  ا�ستئناف 

كون توقفها خلق الكثري من امل�ساكل.

ــرية،  االأخ االآونـــة  يف  باتنة،  واليــة  ت�سهد 
انت�سارا وا�سعا مل�ستودعات ذبح وبيع الدجاج 
الأدنى  تفتقر  والتي  القانوين  االإطــار  خارج 
هذه  اأن  مواطنون  ــد  واأك النظافة،  �سروط 
اأحياء  من  العديد  عرب  املتواجدة  املحالت 
مدينة باتنة على غرار طريق حملة، ت�سكل 
خطرا على ال�سحة والبيئة، نتيجة االأدوات 
الروائح  اإىل  اإ�سافة  الــذبــح،  يف  امل�ستعملة 
اأمامها،  ُترمى  التي  الف�سالت  وكذا  املنبعثة 
"االأورا�ص  مع  حديثهم  يف  م�ستكون  و�ــســّدد 
املعنية  امل�سالح  تدخل  �سرورة  على  نيوز"، 

حماية  امل�ستودعات  ــذه  ه على  ــوف  ــوق وال
املواطنني،  �سحة  على  وحفاظا  للم�ستهلك 
ن�ساطهم  ميار�سون  التجار  هــوؤالء  اأن  خا�سة 
فيما حذر خمت�سون من  الرقابة،  بعيدا عن 
خطورة �سراء اللحوم البي�ساء غري املراقبة، 
خا�سة اأن هذه الدواجن التي تباع يف املحالت 
اأو  ال�سغري  النوع  من  اأغلبها  ال�سرعية  غري 
اأيام  �سوى  عمره  من  يتبق  مل  الذي  املري�ص 
الــبــاعــة غري  ـــوؤالء  ه يــحــوز  قــالئــل، كما ال 
على  عالوة  طبية،  �سهادات  على  ال�سرعيني 

عدم احرتام ال�سن ال�سرعي للبيع اأو الذبح.

لبلدية  التابعة  كندة  م�ستة  �سكان  طرح 
بقطاع  تتعلق  م�ساكل  بباتنة،  العيون  راأ�ص 
الرتبية وحتديدا يف مدر�سة ال�سهيد لعرابة 
التدفئة  التي تعاين من غياب  عي�سى كندة 
والية  وايل  قيام  من  الرغم  على  املركزية 
املتعلق  املــ�ــســروع  بت�سييد  ال�سابق  باتنة 
تقريبا  �سنوات   3 من  اأزيــد  منذ  بالتدفئة 
ذلك  منذ  الت�سغيل  حيز  يدخل  مل  اأنه  غري 
اأدى  الذي  االأمــر  لفرتة حمــدودة  اإال  احلني 
التي  بــاملــدايفء  اال�ستعانة  ــرورة  ــس � اإىل 
ت�ستغل مبادة املازوت وما ينجم عن ذلك من 
�سلبيات توؤثر على �سحة االأطفال و�سالمتهم 
امل�سبب  الــدخــان  انبعاث  ب�سبب  اجل�سدية 
احل�سا�سية  واأمرا�ص  التنف�سية  لالأمرا�ص 

وغريها.
بتزويد  امل�ستى  �سكان  يطالب  ذلك  وعلى 
م�سروع  لتفعيل  املــديــنــة  بــغــاز  ــة  ــس املــدر�
اخلدمة  حيز  وو�سعه  املركزية  التدفئة 
اأكرث  ظــروف  يف  االأطــفــال  متدر�ص  ل�سمان 
كذلك  االأقــ�ــســام،  ــل  داخ واأريــحــيــة  �سالمة 
النقل  بــتــوفــري حــافــالت  الــ�ــســكــان  طــالــب 
من  كل  يف  املتمدر�سني  الأطفالهم  املدر�سي 
الطورين املتو�سط والثانوي نظرا لعدم توفر 
الــذي جعل املواطنني  ــرية االأمــر  هــذه االأخ
كاهلهم  اأرهقت  اإ�سافية  م�ساريف  يتكبدون 
مل�سافات  الأطفالهم  التنقل  �سمان  اأجــل  من 
اأولياء  من  الكثريين  اأن  علما  جــدا  طويلة 
ت�سديد  على  قدرتهم  عدم  اأكــدوا  التالميذ 
مبلغ 50 دج ب�سكل يومي ذهابا واإيابا خا�سة 

من  اأكــرث  يعيلون  الذين  لالأولياء  بالن�سبة 
الذي  املدقع  للفقر  نظرا  متمدر�ص   طفل 
نخرت  التي  البطالة  وانت�سار  منه  يعانون 
برمتها،  العيون  راأ�ص  وبلدية  امل�ستى  اأ�سا�سا 
كما اأ�سار �سكان امل�ستى باأن اأطفالهم التالميذ 
حمرومون من النقل املدر�سي على الرغم من 
وجود حافالت ف�سل امل�سوؤولون تركها قابعة 
منها  اال�ستفادة  عو�ص  البلدية  حظرية  يف 

بحجة عدم توفر ال�سائقني.
مبدير  ات�سالها  ويف  نيوز"  "االأورا�ص 
لعرابة  والتعليمية  الــرتبــويــة  املوؤ�س�سة 
ما  كل  االأخــري  هــذا  ينفي  مل  كندة  عي�سى 
اأطلعنا  كما  ذكره  على  التالميذ  اأولياء  اأتى 
لت�سغيل  بالغاز  املدر�سة  تزويد  ب�سدد  باأنه 
املدافىء خالل هذه العطلة ومن جهة اأخرى 
املوؤ�س�سة م�سكلة ترميم املدر�سة   طرح مدير 
لوجود  نظرا  واالهــرتاء  القدم  تعاين  التي 
ت�سققات كثرية على م�ستوى اأ�سقف وجدران 
االأق�سام حيث اأدى هذا الو�سع اإىل نفاذ مياه 
الو�سع  اأثر  كما  ال�سقوق  هذه  عرب  االأمطار 
الكهرباء  �سبكة  على  املتحدث  ذات  ح�سب 
التي ت�سجل انقطاعات كثرية ب�سبب اهرتاء 
الوالئية  ال�سلطات  منحت  التي  املدر�سة 
ترميمها  اأجــل  من  االأخ�سر  ال�سوء  ــريا  اأخ
�سنتيم  مليون  بـ850  يــقــدر  ــايل  م بــغــالف 
ال�سروع  املوؤ�س�سة حيث يرتقب  ح�سب مدير 
املنا�سب  املقاول  على  العثور  فور  العمل  يف 

للقيام بالعمل على اأكمل وجه.

ببلدية  القدمية  املعذر  قاطنو  يعاين 
عط�ص  اأزمــة  من  باتنة،  والية  يف  املعذر 
اأ�سطر  حيث  اأ�سبوع،  حوايل  منذ  حادة 
عرب  ال�سروب  باملاء  التزود  اإىل  ال�سكان 
ال�سهاريج، هذه االأخرية اغتنم اأ�سحابها 
ال�سهريج  ت�سعرية  مــن  للرفع  الفر�سة 

الواحد، وهو ما اأثار حفيظة املواطنني.
وح�سب ما اأكده مواطنون يقطنون حي 
اأن  نيوز"،  لـ"االأورا�ص  �سعيداين  االإخوة 
ال�سهاريج  اأن  االأمر بات ال يطاق خا�سة 
احتياجاتهم  تلبي  ال  اقتنائها  يتم  التي 
ليومني  �ــســوى  احليوية  املـــادة  ــذه  ه مــن 
ذاته  ال�سياق  يف  م�سيفني  االأكــرث،  على 
اأن معاناتهم اأ�سحت تتكرر بني فرتة اإىل 
من  املعنية،  اجلهات  �سمت  و�سط  اأخــرى 

باجلزائرية  باالإعالم  املكلف  اأكد  جهته 
نيوز"،  لـ"االأورا�ص  باتنة  وحدة  للمياه 
�سكوى  اأي  تتلقى  مل  للمياه  املعذر  وحدة 
ر�سمية من طرف املت�سررين جراء انقطاع 
وحدة  اأن  ال�سياق  ذات  يف  م�سيفا  املــاء، 
يخ�ص  فيما  اإ�سكال  اأي  ت�سجل  مل  املعذر 
املنطقة،  هــذه  م�ستوى  على  املــاء  توزيع 
التقرب من  املواطنني  لذا ي�ستوجب على 
وطرح  امل�سوؤولني  مع  للحديث  الــوحــدة 
ان�سغالهم لتحديد مكان االإ�سكال للتدخل 
ال�سريع وتزويدهم باملياه اإن مت ت�سجيل 
اأن  م�سيفا  ـــاء،  امل تــوزيــع  يف  ا�ــســطــراب 
وحدة باتنة بجميع فروعها وفرت فرقا 
فيما  م�سكل  اأي  ت�سجيل  عند  للتدخل 

يخ�ص انقطاع يف املاء.

�شميحة. ع

مرمي. ب

قاطنو املعذر القدمية دون مياه منذ 6 اأيام
فيما اأكدت اجلزائرية للمياه عدم تلقيها اأي �سكوى

�شميحة. ع

ك�سفت م�سالح موؤ�س�سة �سونلغاز لوالية باتنة يف بيان لها، اأن االنقطاعات املفاجئة للتيار الكهربائي التي �سهدتها 
بع�ض املناطق بالوالية موؤخرا...

�إميـان. ج

الكهربائي  املحول  اإىل تعطل  �سببها  ويعود 
اإثر �ساعقة كهربائية كبرية اأدت اإىل ثقبه 
كوابل  �سقوط  عنه  نتج  ما  وهــو  وتعطيله 
بتزويد  تقوم  االأهــمــيــة  بالغة  كهربائية 
مناطق عديدة على غرار جرمة، في�سدي�ص 

واملعذر.
يبذلون  اأعوانها  اأن  امل�سالح،  ذات  وك�سفت 
جمهودات جبارة ال�ستدراك العطب واإ�سالح 
الذي  العطل  هــذا  عــن  الناجمة  ــرار  االأ�ــس

و�سط  عارمة  غ�سب  موجة  بــروز  يف  ت�سبب 
االأول،  اأم�ص  خرجوا  الذين  جرمة  �سكان 
بغلق  خاللها  قاموا  احتجاجية  حركة  يف 
الطريق املوؤدية اإىل مدينة باتنة وعدد من 
ا�ستاأنف  حني  يف  االأخــرى،  الفرعية  الطرق 
ت�سوية  بهدف  اأمــ�ــص  يــوم  عملهم  ـــوان  االأع
الظروف  ظل  يف  االآجـــال  اأقــرب  يف  الو�سع 
اإىل  الــو�ــســول  و�سعوبة  ال�سعبة  اجلــويــة 

اأماكن �سقوط الكوابل الكهربائية.

ال�سديد  ا�ستيائهم  املواطنون  واأبــدى  هذا 
جراء االنقطاعات املتكررة للتيار الكهربائي 
تعطيل  اإىل  اأدت  ح�سبهم  والتي  ــام،  اأي منذ 
االأجــهــزة  مــن  الــعــديــد  ــف  وتــل م�ساحلهم 
الكهرومنزلية، وهو ما اأثار غ�سبهم مطالبني 
لت�سوية  املعنية  اجلــهــات  تدخل  ب�سرورة 
ــــرب وقــــت، خــا�ــســة يف ظل  اأق ــع يف  الــو�ــس
احلــرارة  درجــات  يف  املح�سو�ص  االنخفا�ص 

الذي تعرفه املنطقة موؤخرا.
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م�شاريع تهيئة الطرقات ور�شات مفتوحة بباتنة

جتار يحولون م�شتودعات
 اإىل مذابح للدواجن بباتنة

بباتنة! عارمـة  احتجاجات  موجة  يف  "�شونلغاز" تت�شبب 

مدر�ضة ال�ضهيد لعرابة عي�ضى بكندة يف راأ�ض العيون

و�شع م�شروع للتدفئة املركزية على الورق فقط!

فوزية. ق

مواطنون ي�ستعجلون اإنهاءها 

ين�سطون بعيدا عن الرقابة

عرب �سكان قرية ذراع عي�سي 
ببلدية تازولت يف والية باتنة، 
عن ا�ستياءهم ال�سديد من غياب 

التهيئة احل�سرية التي تفتقد 
اإليها معظم ال�سوارع ال�سيما بعد 

اأن م�ست بع�ص امل�ساريع الطرقات 
الرئي�سية دومنا ا�ستكمال باقي 

ال�سوارع الرابطة بني عدد من 
االأحياء املجاورة.

و�سع اأثار تذمر وا�ستياء 
ال�سكان ودفعهم يف عديد املرات 

اإىل املطالبة با�ستكمال تعبيد 
طرقات احلي وتهيئة االأر�سفة، 

وح�سب ال�سكان فاإن الو�سعية 
التي يتخبطون فيها حتولت اإىل 

م�سدر اإزعاج كبري لدى الكثري 
منهم، باالإ�سافة اإىل ذلك غياب 
قنوات ال�سرف ال�سحي و�سبكة 

توزيع املياه وهو الو�سع  الذي 
بات هاج�سا حقيقيا يوؤرق املعنيني 

الذي طرحوا ت�ساوؤالت عديدة عن 
التفاتة ال�سلطات املحلية واجلهات 

املعنية حول م�ساريع تنموية من 
�ساأنها رفع الغنب عن �سكان هذه 
القرية، ويف ات�سال "االأورا�ص 
نيوز" برئي�ص بلدية تازولت، 

اأ�سار ذات امل�سوؤول اإىل م�ساعيه 
ال�سخ�سية لربجمة م�ساريع 

م�ستقبلية وا�ستكمال ما تبقى من 
النقائ�ص التي ت�سجلها قرية ذراع 
عي�سي، ومن املنتظر ح�سبما اأ�ساف 

ذات امل�سوؤول اأن ت�ستفيد االأحياء 
اأي�سا من م�ساريع ال�سرف ال�سحي 

و�سبكة توزيع املياه.

�شكــــــان 
عي�شي"  "ذراع 

ي�شتعجلون ا�شتكمال 
م�شاريع التهيئة

تازولت

حفيظة. ب



تعرف الع�سـرات من الهياكل الرتبوية عرب م�ساتي البلديات املعزولة بوالية اأم البواقي، اإهماال من قبل القائمني 
على قطاع الرتبية، حيث مت غلق بع�سها بحجة عدم اكتمال الن�ساب الكايف لفتحها يف وجه التالميذ، رغم اأن 

الع�سرات منهم يتكبدون عناء التنقل مل�سافات طويلة للو�سول الأقرب موؤ�س�سة تربوية.
هذا وقد �سجل نق�ص كبري يف التجهيزات 
ال�سرورية خا�سة منها املتعلقة باأجهزة 
االإعالم االآيل واملدفئات، وكذا اللوحات 
البي�ساء اخلا�سة بالتدري�ص، باالإ�سافة 
اأ�سحت  والتي  املدر�سية  املطاعم  اإىل 
هيكال بدون روح، واأغلبها يقدم وجبات 

خا�سة  التالميذ  جــوع  ت�سد  ال  بـــاردة 
خالل ف�سل ال�ستاء.

املالية  املبالغ  من  بالرغم  ذلك،  ياأتي   
لتجهيز  �سنويا  تر�سد  التي  الكبرية 
املوؤ�س�سات الرتبوية، فيما اأفادت م�سادر 
من  اأنــه  الــرتبــيــة،  مبديرية  م�سوؤولة 

الرتميم  اأ�سغال  يف  االنطالق  املرتقب 
املــدار�ــص  مــن  الــعــ�ــســرات  م�ستوى  على 
اأين  املقبل،  االأ�سبوع  خالل  االبتدائية 
اإجــراءات ردعية يف حق  يتوقع اتخاذ 
ت�سليم  تــاأخــر  يف  املت�سببة  ــقــاوالت  امل

امل�ساريع الرتبوية.

الربج  عــني  منطقة  �سكان  يـــزال  ال 
العامرية  لبلدية  اإقليميا  التابعة 
بوالية اأم البواقي، حتت تهديد خطر 
الوادي املتواجد بالو�سط من املنطقة، 
املقيمني  عــلــى  خــطــرا  ي�سكل  حــيــث 
الت�ساقط  عند  خا�سة  منه  بالقرب 

الغزير لالأمطار.

الو�سية  اجلــهــات  املعنيون  وطــالــب 
بالتدخل  البلدي،  ال�سعبي  باملجل�ص 
للوادي  جــذري  حل  واإيــجــاد  العاجل 
الذي اأغرق قاطني ال�سكنات الريفية 
خالل الت�ساقط االأخري لالأمطار ما اأدى 
حني  اإىل  العراء  يف  ليلة  لق�ساء  بهم 
اإفراغ م�ساكنهم من املياه التي جرفاها 

ك�سفت  ال�سياق،  ذات  يف  الــواد،  �سيول 
م�سادر م�سوؤولة ببلدية العامرية، عن 
اإعــادة  م�سروع  من  املنطقة  ا�ستفادة 
االنطالق  يرتقب  اأين  الوادي،  ترميم 
خالل  التقنية  الــدرا�ــســة  اجنـــاز  يف 
االأ�سهر القليلة املقبلة، ليتم االنطالق 

يف امل�سروع خالل ال�سنة املقبلة.

بالرغم من ا�ستفادت عدد من اأحياء 
مدينة عني مليلة بوالية اأم البواقي، 
من م�ساريع تخ�ص التهيئة احل�سرية 
بو�سط  املــتــواجــدة  االأحــيــاء  لعديد 
قنوات  خمتلف  جتديد  من  املدينة، 
الع�سرات  تزال  ال  لكن  املياه،  توزيع 

ــدم واهـــرتاء  ــاء تــعــاين ق ــي مــن االأح
النفجارها  اأدى  ما  التوزيع،  قنوات 
وت�سجيل العديد من حاالت الت�سرب 

للمياه.
االأحياء  من  العديد  قاطنو  وي�سارع 
العط�ص على غرار حي" 600 �سكن" 

ب�سكانها  اأدى  ما  �سكن"،  وحي" 270 
اجلزائرية  مــقــر  اأمــــام  لــالحــتــجــاج 
مطالبني  مليلة،  عني  مبدينة  للمياه  
واإ�سالح  بالتدخل  املعنية  اجلــهــات 
العطل خا�سة واأنه مل يتم تزويدهم 

باملياه منذ اأزيد من 14 يوم.

ال�سريعة  املنتدبة"  "الوالية  �سكـان  اأبدى 
بوالية تب�سة، �سخطهم جتاه الو�سع املزري 
م�ست  التي  االأ�سغال  ت�سببت  حيث  ملدينتهم، 
املياه  �سبكات  لتجديد  التحتية  البنية 
االأتربة  تراكم  يف  ال�سبكات،  من  وغريها 
ــا اأدى  وانــتــ�ــســار احلــفــر واملــطــبــات وهـــو م
منظر  وت�سويه  املــرور  حركة  عرقلة  اإىل 

املدينة.
هذا و�سادت حالة من الغ�سب لدى ال�سكان 
اأقــل  �ــســتــاء  بف�سل  يــاأمــلــون  ــوا  كــان الــذيــن 
بداأت  اأين  ال�سابقة،  االأعوام  من  "اأوحاال" 

بعد  جلية  تظهر  االأوحال  مع  املعاناة  بوادر 
ت�ساقط االأمطار والتي اأدت اإىل حتول و�سط 
املدينة اإىل بركة كبرية من االأوحال ي�سعب 

ال�سري فيها جراء عدم اكتمال االأ�سغال .
ومل يقف الو�سع على هذا احلال بل تعاين 
نتج  �سديدة  مــبــاالة  ال  حالة  مــن  املنطقة 
الكريهة  والروائح  االأو�ساخ  انت�سار  عندها 
ــن تذمرهم  الــبــلــديــة ع �ــســكــان  ــرب  وقـــد ع
للقاذورات  الكبري  االنت�سار  مــن  ال�سديد 
والقمامة وتراكمها جنب اجلدارية املخلدة 
االأخـــرية  حتــولــت  حيث  املــديــنــة،  ل�سهداء 

نفايات  فيها  تتكد�ص  عمومية  مفرغة  اإىل 
الباعة املتجولني.

االنت�سار الفظيع واملتزايد للقاذورات جعل 
ا�ستفحالها  من  ينزعجون  ال�سريعة،  �سكان 
املدينة   و�ــســط  خــا�ــســة  رهــيــبــة  بطريقة 
احلايل  الو�سع  يتحول  اأن  من  ويتخوفون 
اإىل ظاهرة قائمة بذاتها يف �سل عدم وجود 
برمي  الباعة  هوؤالء  قيام  دون  يحول  رادع 
جنب  وحتــديــدا  املدينة  قلب  يف  ــاخ  ــس االأو�

اجلدارية التي تعترب �سرحا مقد�سا.

فلو�ص  بن  اأوالد علي   �سكان قرية  اأقدم 
حركة  �ــســن   عــلــى  بــوحــمــامــة،  ببلدية 
�سكناتهم  ربط  بعدم  تنديدا  احتجاجية 
ب�سبكة الغاز الطبيعي   رغم الوعود التي 
ا�ستفادتهم  بخ�سو�ص  تلقوها  اأن  �سبق 
�سبتمرب  ــر  اأواخ احليوية  املــادة  هذه  من 

املن�سرم.
 واأقدم �سكان ذات القرية على  غلق مقر 
تاأخر  على  احتجاجا  بوحمامة  بلدية 

الطبيعي،  الغاز  ب�سبكة  �سكناتهم  ربــط 
االحتجاج  لغة  اإىل  جلــوءهــم  موؤكدين 
املحلية  الــ�ــســلــطــات  تهمي�ص  عــلــى  ردا 
املوؤ�س�سة  رفقة  وفائها  وعــدم  املنتخبة 
بوعودهما  ــروع  ــس ــ� امل بـــاإجنـــاز  املــكــلــفــة 
القرية  ربط  اأ�سغال  ا�ستكمال  بخ�سو�ص 
ب�سبكة الغاز الطبيعي قبل ف�سل ال�ستاء، 
على  بال�سغط  �سونلغاز  م�سالح  مطالبني 
لت�سريع  امل�سروع  باإجناز  املكلفة  املقاولة 

مع  ال�سكان  معاناة  واإنهاء  االأ�سغال  وترية 
قارورات غاز البوتان.

�سونلغاز  م�سالح  طــمــاأنــت  جهته  ــن  م  
اأ�سغال  اإنــهــاء  مت  اأنـــه  مــوؤكــدة  ال�سكان، 
من  معترب  جلزء  الطبيعي  بالغاز  الربط 
تاأخر  ــذي    ال الوقت  يف  القرية  �سكنات 
الثاين  بــاجلــزء  االأ�ــســغــال  انــطــالق  فيه 
ب�سبب تعطل بع�ص االإجراءات االإدارية 
�سونلغاز  موؤ�س�سة  اأن  حيث  والقانونية،  

امل�ساحبة  االإجراءات  كافة  اإمتام  ب�سدد 
النــطــالق اأ�ــســغــال مــ�ــســروع ربــط اجلــزء 
الثاين   من قرية اأوالد علي بـــن فلــــــو�ص 
بالـــــــغاز الطبـــــــــــيعي يف اأقرب االآجال.

الوطني  الــ�ــســنــدوق  مــ�ــســالــح  ك�سفت 
للتاأمني على البطالة لوالية خن�سلة، عن 
االأهداف  من  باملائة   44 ن�سبة  جتاوزها 
من  املمولة  للملفات  بالن�سبة  امل�سطرة 
ارتفاع  موؤكدة  ملف،   132 متويل  خالل 
ال�سنة  هــذه  خــالل  املمولة  امللفات  عــدد 

مقارنة ب�سنة 2018 ومن 248 ملف اإىل 
ملف.  261

اأن  اأكدت  خن�سلة،  كناك  وكالة  م�سالح 
امللفات املمولة من طرف ال�سندوق موزعة 
كبرية  وبن�سبة  االأن�سطة  خمتلف  على 
اعتبارا  وهذا  الفالحي  للقطاع  بالن�سبة 

تاأهيل  مت  اأيـــن  الـــواليـــة،  خل�سو�سية 
التاأهيل  جلنة  م�ستوى  على  ملف   275
ملف   299 اإيــداع  خاللها  من  واالنتقاء، 
على م�ستوى خمتلف البنوك، فيما ح�سل 
كما  البنكية،  املوافقة  على  ملف   231
اأ�سارت ذات امل�سالح اإىل بلوغها لالأهداف 

خالل  ملف   300 بـــ  واملــقــدرة  امل�سطرة 
من�سب   254 يخلق  والــذي   2019 �سنة 
ال  خالل  امل�سالح  ذات  تتوقع  كما  �سغل، 
اإىل  الن�سبة  رفع  �سيتم  القادمة  يوم   15
60 باملائة وهذا نظرا لوجود ملفات قد 

يتم متويلها قبل نهاية �سنة 2019.

ت�ضجيل 83 عمليـة

بعد اإ�ضقاط اأ�ضمائهم من القائـمة

الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  مـــنـــحـــت 
مايل  غــالف  املحلية  واجلماعات 
لل�سلطات  �سنتيم  مليار   40 يناهز 
اأجل  من  �سطيف  لوالية  املحلية 
الريفية  املناطق  من  عدد  تزويد 
بالكهرباء،  اخل�سو�ص  وجه  على 
نحو  ت�ستفيد  اأن  املنتظر  ومـــن 
امل�سروع  هــذا  من  عائلة   5400
معاناة  ينهي  اأن  �ساأنه  مــن  ــذي  ال
عرب  الريفية  املناطق  من  العدد 
ــدام  ــع ــبــلــديــات مــن ان خمــتــلــف ال

الكهرباء.
م�سوؤويل  تــ�ــســريــحــات  وحــ�ــســب 
الطاقة  ومديرية  �سطيف  امتياز 
نحو  ت�سجيل  مت  فــاإنــه  لــلــواليــة 
بالكهرباء  ربــــط  عــمــلــيــة   83
عرب  ت�سررا  االأثر  املناطق  تخ�ص 
يف  املوجودة  منها  خا�سة  الوالية 
اأحمد  �سي  واأوالد  مزلوق  بلديات 
الوالية،  من  اجلنوبية  اجلهة  يف 
االإداري  اجلــانــب  ا�ستكمال  ومت 

اختيار  مت  حيث  عملية   15 لنحو 
املقاوالت املكلفة باالأ�سغال على اأن 
العمليات قريبا، فيما  تنطلق هذه 
تتوا�سل الدرا�سات اخلا�سة بباقي 
العمليات على اأمل االنتهاء منها يف 

القريب العاجل.
م�سوؤولو  وعــد  اأخـــر  جــانــب  ومــن 
امتياز �سطيف باإيجاد حلول مل�سكل 
املناطق  يف  الــفــرديــة  الــبــنــاءات 
معظمها  اإجناز  مت  والتي  الريفية 
الريفي  البناء  اإعــانــات  اإطـــار  يف 
بالكهرباء  الربط  ت�ستلزم  والتي 
اإال اأنها تكلف خزينة الدولة مبالغ 
امل�سوؤولون  واعرتف  كبرية،  مالية 
ــل  ــن اأج بــالــ�ــســعــوبــات الــكــبــرية م
اال�ستجابة لكل الطلبات املوجودة 
بالنظر للميزانية املالية املرتفعة 
على اأن يتم ال�سروع قريبا يف ربط 
ب�سبكة  الفردية  البناءات  هــذه 
املواطنني  م�ساهمة  مع  الكهرباء 

والبلدية يف التكلفة االإجمالية.

املق�سيني من  احتج جمموعة من 
قائمة ال�سكن االجتماعي ببلدية 
�سطيف  واليــة  جنوب  وملــان  عني 
عن  تعبريا  الــدائــرة  مقر  اأمـــام 
اأ�سمائهم  اإ�سقاط  لقرار  رف�سهم 
ح�سة  من  امل�ستفيدين  قائمة  من 
مت  والتي  اجتماعي  م�سكن   480
توزيعها خالل ال�سنوات الفارطة، 
وحــ�ــســب املــ�ــســتــفــيــديــن فــقــد مت 
غري  الأ�سباب  اأ�سمائهم  اإ�سقاط 
االأولوية  عــدم  يف  تتمل  مقنعة 
الكبرية  االحــتــجــاجــات  نتيجة 
التي عرفتها البلدية بعد االإعالن 

عن القائمة االأولية.
قدموا  فاإنهم  املحتجني  وح�سب 
يف العديد من املرات اإىل ال�سلطات 
اال�ستف�سـار  اأجـــل  ــن  م املــعــنــيــة 
لهم  حــل  واإيــجــاد  و�سعيتهم  عــن 
اإجابات  اأي  يتلقوا  مل  اأنــهــم  اإال 
متكررة  وعــود  تقدمي  مع  مقنعة 
جت�سيد  دون  مطالبهم  بدرا�سة 
اأنهم  املحتجون  واأ�ــســاف  ذلـــك، 

غاية  اإىل  االعت�سام  �سيوا�سلون 
اأن  خا�سة  لو�سعيتهم  حل  اإيجاد 
و�سعية  يف  يتواجد  منهم  الكثري 
حاجة  ويف  �سعبة  اجتماعية 
ما�سة من اأجل احل�سول على �سكن 
الئق يف وقت اأن بع�ص امل�ستفيدين 
من القائمة ال�سالفة الذكر قاموا 
بكراء امل�ساكن التي ا�ستفادوا منها 
الأنهم لي�سوا يف حاجة اإليها ح�سب 
املحتجني وهو االأمر الذي ي�ستلزم 
طرف  مــن  حتقيقات  يف  الــ�ــســروع 

ال�سلطات املعنية.
ــول على  ــس ــ� وتـــعـــذر عــلــيــنــا احل
ال�سكن  ملف  عن  امل�سوؤولني  راأي 
يف  وهــذا  وملــان،  بعني  االجتماعي 
�سطيف  وايل  وعــد  الــذي  الوقت 
خــالل زيــاراتــه االأخـــرية لدائرة 
اإ�سافية  ح�سة  مبنح  ــان  ومل عــني 
على  الكبري  الطلب  نتيجة  وهــذا 
عرب  ال�سكنية  ال�سيغ  خمتلف 

بلديات الدائرة. 

لتزويد  �شنتيم  مليار   40
بالكهرباء  م�شكن   5400

مق�شيون من ال�شكـن بعني وملان يحتجون
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عبد �لهادي. ب 

عبد �لهادي. ب 

بني فودة ب�ضطيف 

ا�ستغل الع�سرات من �سكان منطقة 
بني  ببلدية  نا�سر  بن  علي  اأوالد 
فودة يف اجلهة ال�سمالية ال�سرقية 
ـــارة  لـــواليـــة �ــســطــيــف فــر�ــســة زي
من  للبلدية  بلكاتب  حممد  الوايل 
اأجل مطالبته ب�سرورة االإ�سراع يف 
اأ�سغال ربط �سكناتهم ب�سبكة الغاز 
الطبيعي قبل حلول ف�سل ال�ستاء، 
ـــاإن االأ�ــســغــال  وحــ�ــســب الــ�ــســكــان ف
مدة  اأن  ــم  رغ ــرتة  ف منذ  توقفت 
�سنة  بنحو  حمددة  كانت  االإجنــاز 
واحدة ح�سب وعود الوايل ال�سابق 
توقفت  ـــور  االأم اأن  اإال  مع�سكري 

ب�سفة مفاجئة.

من  امتعا�سهم  ال�سكان  واأبــــدى 
تواجه  الــتــي  الــكــبــرية  الــعــقــبــات 
بالغاز  مــنــازلــهــم  ربـــط  ــروع  ــس ــ� م
التحفظات  ذلــك  ومــن  الطبيعي 
املوجودة من طرف �سركة �سونلغاز 
كهربائي  تــيــار  وجـــود  بخ�سو�ص 
الذي  ــر  االأم وهــو  العايل  لل�سغط 
ــرات من  ــس ــ� ــع ــادة ال ــف ــت ــس جــعــل ا�
اأن  ـــت  وق يف  مـــهـــددة،  ــالت  ــائ ــع ال
جمة  متاعب  يــكــابــدون  ال�سكان 
مقابل  املازوت  مادة  على  للح�سول 
عن  ناهبك  معتربة  مالية  مبالغ 
�سعوبة احل�سول على قارورات غاز 
التقلبات  فرتة  يف  ال�سيما  البوتان 

اجلوية وت�ساقط االأمطار والثلوج 
مــعــروفــة  املــنــطــقــة  اأن  ــة  خــا�ــس

ب�سعوبة ت�ساري�سها.
فقد  بلكاتب  حممد  الـــوايل  اأمـــا 
والتاأكيد  املحتجني  طماأنة  حاول 
حل  باإيجاد  �سيقوم  اأنــه  على  لهم 
بخ�سو�ص  �سونلغاز  مــ�ــســوؤويل  مــع 
واإمكانية  الــعــايل  ال�سغط  خــط 
بعيدة  اأخرى  منطقة  اإىل  حتويله 
وعد  كما  ال�سكنية،  التجمعات  عن 
بت�سوية  املنطقة  مواطني  الــوايل 
م�سكل تاأخر ربط امل�ساكن املتبقية 

وهذا يف اأقرب وقت ممكن.

اأ�شغال ربط "اأوالد علي" بالغـاز تتوقف

عبد �لهادي. ب 

احتـج اأم�ص، �سكان حي 
االأخ�سر" مبنطقة  "حممد 

بئر الرت�ص بوالية اأم 
البواقي اأمام مقر الوالية، 

مطالبني ب�سرورة تدخل 
الوايل ورفع التجميد عن 
م�سروع ال�سكنات الريفية 

التي ا�ستفادت منه املنطقة 
قبل �سنوات.

وقال املحتجون، اأنه بالنظر 
اإىل قلة امل�ساريع ال�سكنية 
التي ُمنحت للمنطقة منذ 

اأزيد من 5 �سنوات، بقي 
اأملهم الوحيد احل�سول على 
�سكن ريفي، يف املقابل ك�سفت 

م�سادر م�سوؤولة ببلدية 
اأم البواقي، اأن قائمة 

امل�ستفيدين من احل�س�ص 
الريفية قد مت االإعالن عنها 
�سابقا لكن دون اإمتام امل�سروع 
بحجة التق�سف، اأين يرتقب 

طرحه على امل�سالح املخت�سة 
بقطاع ال�سكن، خالل الدورة 

املقبلة للمجل�ص الوالئي على 
حد تعبري ذات امل�سدر.

�شكـــــــان 
الرت�س"  "بئر 

يحتجون اأمام مقر 
واليـة اأم البواقي

بن �شتول.�ص

�سطيف
بحجة عدم بلوغ الن�ضاب الكايف لفتحها

فيما يتخبط ال�ضكان يف العط�ض منذ 14 يوم

اأ�ضغال التهيئة زادت الو�ضع تاأزما

جتاوزت ن�ضبة 44 باملائـة يف حتقيق اأهدافها

منددين بتاأخر ربطهم بهذه املادة الطاقويـة

مدار�س مغلقـة وتالميـذ رهينة 
ال مبـــــاالة ال�شلطات باأم البواقـي

عني الربج بالعامرية ت�شارع خطر في�شان الوادي 

اهرتاء قنوات توزيع املياه بعني مليلة

مدينة ال�شريعة تغرق يف االأوحـال والنفايات 

2019 �شنة  خالل  ملف   261 ـّول  "كنـاك" تمُ

مواطنون يغلقون مقر بلدية بوحمامة طلبا للغـاز

اأم البواقــي

خن�سلــة

تب�سـة

بن �شتول.�ص

بن �شتول.�ص

بن �شتول.�ص

عنرت. ح

�ص. ب

معاوية. �ص

طالبوا برفع التجميد 
عن ال�ضكنات الريفية



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

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

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

يحكي لنا اأحد �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، 

، املرافق االأكرث �سرورة  حممود وهي ح�سب عمي 
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 

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

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

و�سلت اإىل حدود  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  
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 النحل وب�شاتني للفواكه واخل�شر 

تعانق  اأزنزنة �شجرة 
املباركات واالآمال 

لالإنارة  الكانكي االحتطاب يف ال�شتاء و

انعدام الكهرباء
يعود باملنطقة

اإىل الع�شور الغابرة 

معركة جار اهلل �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 
�سعره بني  دينار اإىل غاية  
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 

، لالإ�ساءة  الكانكي هرييث اإىل ا�ستعمال 
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.

/  �سبتمرب  املوافق لـ  حمرم  الإثنني  �ستمرب  

بتكوت.. تاريخ.. جمال واأ�ضالة  هريث قرية 
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  الذي  �سي عمر املدعو  اأو�سي عمر  فايزة حممد  والبطل 

، 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.
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�شرورة تعزيز مراقبة النجاعة 
الطاقوية للتجهيزات الكهرومنزلية

اإقت�شادالأربعاء 30 ومرب  2969/ 11  دي�سمرب 2019 املوافق لـ 14 ربيع الثاين 071441
تعيني رئي�شني مديرين عامني للبنك اخلارجي 

اجلزائري وللبنك الوطني اجلزائري

م�شانع تركيب ال�شيارات ت�شتورد ما قيمته 2.3 
مليار دوالر �شنة 2019

عر�س اآفاق تطوير التعاون الثنائي بني الطرفني

م�شاركة اأكرث من 500 �شركة وطنية وح�شور قوي 
لل�شناعة الع�شكرية

عني رئي�ص �لدولة عبد �لقادر بن �شالح، �أول �أم�ص، �ل�شيد لطر�ص لزهر ب�شفته رئي�شا 
مدير�  رئي�شا  ب�شفته  ميلود  فر�حتة  �ل�شيد  و  �جلز�ئري  �خلارجي  للبنك  مدير� عاما 

عاما للبنك �لوطني �جلز�ئري، ح�شب ما �أفاد به بيان لرئا�شة �جلمهورية.
 09 �لثنني  يوم  �لدولة،  رئي�ص  �شالح،  بن  �لقادر  عبد  �ل�شيد  "عني  �لبيان  يف  وجاء 
للبنك  عاما  مدير�  رئي�شا  ب�شفته  لزهر،  لطر�ص   : �ل�شيدين  من  كال   ،2019 دي�شمرب 
�لوطني  للبنك  عاما  مدير�  رئي�شا  ب�شفته  ميلود،  وفر�حتة  �جلــز�ئــري،  �خلارجي 

�جلز�ئري".

�ل�شدد  هــذ�  يف  بوزريبة  �ل�شيد  و�أ�ــشــار 
�مللتقى  ــن  ع �ملنبثقة  �لــتــو�ــشــيــات  �إىل 
للتجهيزيات  �لطاقوية  �لنجاعة  حــول 
�لوكالة  نظمته  �لـــذي  �لكهرومنزلية 
��شتعمال  تر�شيد  و  لرتقية  �لوطنية 
�لطاقة، موؤكد� على �شرورة تعزيز مر�قبة 
�لتجهيز�ت  لتلك  �لطاقوية  �لنجاعة 
كما  �ل�شرورية،  �لهياكل  �إن�شاء  خالل  من 
على  حاليا  نتوفر  �أننا  �مل�شوؤول  ذ�ت  �شرح 
خمت�ص  بومرد��ص  بولية  خا�ص  خمرب 
و  لالإنارة  �لطاقوية  �لنجاعة  مر�قبة  يف 
ياأملون �أن يتمكن من تو�شيع جمال ن�شاطه 
حت�شني  خــالل  مــن  �أخـــرى  جتهيز�ت  �إىل 
�رتياحه  عن  معربا  �لطاقوية،  جناعتها 
لإن�شاء �ملخرب �لوطني للتقيي�ص و�لتجارب 
بجميع  يتكفل  �أن  باإمكانه  �لــذي  موؤخر� 

جو�نب �ملجال �لطاقوي.
قدمها  �لتي  ــرى  �لأخ �لتو�شية  وتتمثل 
هذ�  ح�شرو�  �لذين  و�ل�شناعيني  �خلرب�ء 
�للقاء يف �إن�شاء منظمات مهنية للم�شنعني 
كما  �لكهرومنزلية،  للتجهيز�ت  �لوطنيني 
�لوكالة �لوطنية  �مل�شوؤول �لأول عن  �أ�شار 
�إىل  �لطاقة  ��شتعمال  تر�شيد  و  لرتقية 
من  موثوق  حماور  بخلق  �شي�شمح  ذلك  �أن 
�لعام  �لقطاعني  بني  �شر�كة  تطوير  �جل 
�أجل  ومــن  �ملهنة  و�أخــالقــيــات  و�خلــا�ــص 
قطع �لطريق على �ملناف�شة غري �ل�شريفة 
�شوق  لتحويل  �قـــرت�ح  قــوة  تكوين  مــع 
�ل�شيد  م�شيفا  �لكهرومنزلية،  �لتجهيز�ت 
بوزريبة �أن �إ�شرت�تيجية �لعمل �لتي يجب 
ت�شهل  �أن  يجب  �ملنظور  هذ�  �شمن  و�شعها 
�لأكــرث  �لتجهيز�ت  �شوق  �إىل  �لــدخــول 

�مل�شتهلكة  �لتجهيز�ت  �إلغاء  مع  فعالية 
للطاقة، كما �أو�شح �أن م�شنعي �لتجهيز�ت 
�أنف�شهم  بتنظيم  مطالبني  �لكهرومنزلية 
و�مل�شاهمة  �لتقليد  مكافحة  �أجـــل  مــن 
خالل  مــن  �لتنظيم  �إعـــد�د  يف  بفعالية 

�لنخر�ط يف ديناميكية تطور وتقدم.
وكان مدير �مل�شاريع على م�شتوى �لوكالة 
��شتعمال  تر�شيد  و  لرتقية  �لوطنية 
هذ�  خــالل  ــد  �أك قــد  د�يل  كمال  �لطاقة 
�شوق  "حتويل  ــوع  مــو�ــش حتـــت  �ملــلــتــقــى 
�لقطاع  �أن  �لكهرومنزلية"  �لتجهيز�ت 
��شتهالك  من  �لأكــرب  �لقدر  ميثل  �ل�شكني 
% من �ل�شتهالك �جلمايل  �لطاقة ب36 
�ل�شوق  �أن  �ملتدخل  ذ�ت  م�شيفا  للبالد، 
�لفعالة  غري  �لتجهيز�ت  غزتها  �لوطنية 
يف  باأ�شعار  و  متنوع  جد  عر�ص  خالل  من 
متابعا  فعالة،  د�ئما  لي�شت  لكنها  �ملتناول 
ذ�ت �مل�شوؤول �أن باإمكان �جلز�ئر �أن حتقق 
جيغاو�ط  ب8766  �لطاقة  يف  �قت�شاد� 
�ل�شتهالك  من   %  36 بن�شبة  �أي  �شاعي 
��شتعمال  خالل  من  �ل�شكني  للقطاع  �لكلي 

جتهيز�ت �أكرث فعالية.
�لــ�ــشــيــد د�يل  �قــــرتح  ــدد  ــ�ــش �ل ـــذ�  يف ه
�لتجهيز�ت  فعالية  ملر�قبة  هياكل  �إن�شاء 
للمو�طنني  �أكرب  وحت�شي�ص  �لكهرومنزلية 
ــالل �إدخـــال  و مــر�جــعــة �لــقــو�نــني مــن خ

م�شتويات من �لفعالية.
من جانبه تطرق ممثل �لوكالة �لفرن�شية 
للبيئة و �لتحكم يف �لطاقة رومان ريويل 
�لنجاعة  جمــال  يف  بـــالده  جتــربــة  �إىل 

�لطاقوية للتجهيز�ت �لكهرومنزلية.

مليار   2.30 قيمته  ما  �جلز�ئر  ��شتوردت 
�ملوجهة  �لــهــيــاكــل  جمــمــوعــات  ــن  م دولر 
مل�شانع تركيب �ل�شيار�ت "�شي كا دي" خالل 
مقابل   2019 من  �لأوىل  �لت�شعة  �لأ�شهر 
�لفرتة  نف�ص  ــالل  خ دولر  مليار   3.53
مرة  ولأول  بــذلــك  م�شجلة   ،2018 مــن 
يف   9( دولر  مليون   228.05 بـ  �نخفا�ص 
�لعامة  �ملديرية  عن  نقل  ح�شبما  �ملائة(، 

للجمارك.
دي"،  كا  "�شي  جمموعات  تر�جع  ويعود 
�ملجموعات  و�رد�ت  لنــخــفــا�ــص  �أ�ــشــا�ــشــا 
�ملوجهة لرتكيب �ل�شيار�ت �ل�شياحية، وهذ� 
�ملجموعات  يف  �رتفاع  ت�شجيل  من  بالرغم 
�لأ�شخا�ص  نقل  ملركبات  �ملوجهة  �مل�شتوردة 
جمموعة  و�رد�ت  قيمة  وبلغت  و�لب�شائع. 
لرتكيب  �ملوجهة  دي"  كــا  "�شي  �لأجــــز�ء 
يف   16.42 ت�شكل  �لتي  �خلفيفة،  �ملركبات 
�ملائة من هيكل و�رد�ت �ملنتجات �لأ�شا�شية 
�ل�شناعية،  �لتجهيز�ت  منتجات  ملجموعة 
�لت�شعة  �لأ�شهر  خالل  دولر  مليار   1.73
�لأوىل من �شنة 2019، مقابل 1.12 مليار 
 ،2018 �شنة  من  �لفرتة  نف�ص  خالل  دولر 

�أي ما ميثل تر�جع بـ 392.49 مليون دولر 
مديرية  �أرقام  ح�شب  �ملائة(،  يف   18.52(

�لدر��شات و�ل�شت�شر�ف للجمارك.
�إىل  جانفي  مــن  �ملــمــتــدة  �لــفــرتة  وخـــالل 
و�رد�ت  قــيــمــة  بــلــغــت   ،2019 �شبتمرب 
للمركبات  "�شي كا دي" �ملوجهة  جمموعات 

من  �ملــائــة  يف   5.50 متثل  �لتي  �لنفعية، 
هيكل و�رد�ت �ملنتجات �لأ�شا�شية ملجموعة 
حو�يل  �ل�شناعية"،  �لتجهيز�ت  "منتجات 
مليون   413.55 مقابل  دولر  مليون   578
دولر خالل نف�ص �لفرتة من 2018، م�شجلة 

بذلك �رتفاع قدره 39.76 يف �ملائة.

�ل�شياحة  ــــر  وزي ��ــشــتــعــر�ــص 
و�ل�شناعة �لتقليدية، عبد �لقادر 
�أول  ��شتقباله  خالل  م�شعود،  بن 
�جلديدة  �ملقيمة  �ملمثلة  �أم�ص، 
للتنمية  �ملتحدة  �لأمم  لربنامج 
�أليكو،  يف �جلز�ئر �ل�شيدة بلرتا 
�لتعاون  عــالقــات  تطوير  �آفـــاق 
و�ل�شناعة  �ل�شياحة  قطاع  يف 
بيان  �أورده  ما  �لتقليدية،ح�شب 

للوز�رة.
�ل�شيد  �أن  �مل�شدر،  ذ�ت  و�أو�شح 
هذ�  خـــالل  �أعــــرب  م�شعود  بــن 
�للقاء �لذي جرى مبقر �لوز�رة، 
�لعالقات  تعزيز  يف  رغبته  عن 
�لثنائية عن طريق دعم برنامج 
للقطاع  �لإمنائي  �ملتحدة  �لأمم 
�لربنامج  جت�شيد  يف  ومر�فقته 
�ل�شياحة  وز�رة  ــني  ب �مل�شطر 
و�لهيئات  �لتقليدية  و�ل�شناعة 
بقطاع  �لنهو�ص  بغر�ص  �لأممية 

�ل�شياحة يف �جلز�ئر.
�ملنا�شبة،  ــذ�ت  ب �لــوزيــر  و�أكـــد 
من  �لتي  �لأ�شا�شية  �ملحاور  على 
�لعالقات،  وترقية  تعزيز  �شاأنها 
"��شتكمال  خـــالل  ــن  م ل�شيما 
�إ�شرت�تيجية  ت�شطري  مــ�ــشــروع 
ــــر  ـــة �جلــــز�ئ ـــه ـــوج ــــن ل متــــوي
ــة  ــالم ـــق ع ـــل ــة وخ ــي ــاح ــي ــش ــ� �ل
و�إطـــالق  �ل�شياحية  ــر  ــز�ئ �جل
مــ�ــشــاريــع منــوذجــيــة يف جمــال 
و�لبيئية  �مل�شتد�مة  �ل�شياحة 
مر�فقة  وكـــذ�  و�ليــكــولــوجــيــة 
كل  عرب  �حلرفية  �ملر�أة  وتكوين 

يف  ي�شاهم  مبــا  �لوطني  �لـــرت�ب 
�ل�شخم  ــوروث  �مل على  �ملحافظة 
�لذي تزخر به �جلز�ئر يف جمال 
�ل�شناعة �لتقليدية، م�شدد� على 
برنامج  جت�شيد  متابعة  �أهمية 
ـــدر�ت �لإحــ�ــشــائــيــة  ـــق ـــم �ل دع
ومو��شلة  �جلز�ئر  يف  لل�شياحة 
�لعمل لتكييف منظومة ت�شنيف 
�ملوؤ�ش�شات �لفندقية وفق �ملعايري 
�لدولية �إىل جانب حتيني �لإطار 
�خلا�ص  و�لــقــانــوين  �لت�شريعي 

بالقطاع.
من جهتها، ثمنت �ملمثلة �ملقيمة 

�لأممية كل ما تزخر به �جلز�ئر 
من  فريدة  �شياحية  قــدر�ت  من 
نوعها، كما عربت عن ��شتعد�دها 
لتحقيق  �لقطاع  ومر�فقة  لدعم 
يتما�شى  مبا  �مل�شطرة  �لأهــد�ف 
�لقطاعية  �لإ�شرت�تيجية  مــع 
ي�شبح  لكي  بالقطاع  للنهو�ص 
�لقت�شاد  تنويع  يف  هاما  ر�فــد� 
�لوطني، كما �أثنت على �لهتمام 
�لذي توليه �ل�شلطات �جلز�ئرية 
�لهيئات  خمتلف  بر�مج  لتج�شيد 

�لأممية.
�لـــلـــقـــاء، مت  هــــذ�  خـــتـــام  ويف 
تكثيف  �أهــمــيــة  عــلــى  �لتــفــاق 
�جلهود من �أجل �لدفع بالعالقات 
تو�شيع  �شاأنها  من  �لتي  �لثنائية 
�ل�شر�كة  وترقية  �لتعاون  �آفاق 
مـــن �أجـــــل �لــنــهــو�ــص بــقــطــاع 
�لتقليدية  و�ل�شناعة  �ل�شياحة 

يف �جلز�ئر.

�أم�ص  �أول  جالب،  �شعيد  �لتجارة،  وزير  �أكد 
�لإنتاج  ملعر�ص   28 �لـ  �لطبعة  �أن  بالعا�شمة 
 500 مــن  ــرث  �أك مب�شاركة  �شتتميز  �لوطني 
وبح�شور  وخا�شة  عمومية  وطنية  �شركة 

قوي لل�شناعات �لع�شكرية.
و�أو�شح �لوزير، يف ندوة �شحفية مبقر �شركة 
�أن  )�شافك�ص(،  �لبحري  �ل�شنوبر  �ملعار�ص 
 28 �إىل   19 من  �شتمتد  �لتي   ،28 �لطبعة 
متيزها  خ�شائ�ص  حتمل  �جلـــاري،  دي�شمرب 
بني  �شركة   500 من  تزيد  م�شاركة  �أبرزها 
تو�جد  عن  ناهيك  ونا�شئة  وخا�شة  عمومية 
�أن هناك  م�شيفا  �لع�شكرية،  لل�شناعات  قوي 
يف  نا�شطة  وطنية  �شركة   120 مــن  �أكـــرث 
�ل�شناعات  مثل  ــاج  ــت �لإن جمـــالت  خمتلف 
وكذ�  و�لإ�شمنتية  و�لغذ�ئية  �لتحويلية 
�لإنــتــاج  يف  قــدر�تــهــا  �شتعر�ص  �حلــديــديــة 

وم�شاهمتها يف بناء �لقت�شاد �لوطني.
كما يتكون هذه �لطبعة، ح�شب �لوزير، جمال 
�شركة  خم�شني  من  �أكرث  جتربة  ل�شتعر��ص 
�شتكون عبارة  كامل  لها جناح  نا�شئة خ�ش�ص 
ذ�ت  يف  م�شري�  و�لفر�ص،  لالأفكار  م�شتلة  عن 

�ل�شياق �إىل �أن �ملعر�ص �شيكون فر�شة للفاعلني 
�لإنتاج  مل�شتقبل  م�شرتكة  نظرة  لتاأ�شي�ص 
لكل  �لإنتاجية  بالقدر�ت  و�لتعريف  �لوطني 
لل�شناعات  �لإنتاجية  �لقدر�ت  و�أي�شا  �شركة 
باأهمية  جــالب  �ل�شيد  نــوه  كما  �لع�شكرية، 
عن  حتدث  حيث  للعرو�ص،  �ملــو�زي  �لن�شاط 
�شتجمع  �لتي  �ملهنية  و�لــلــقــاء�ت  �لــنــدو�ت 
بنظريتها  �لعمومية  �لنا�شئة  �لــ�ــشــركــات 
فيما  �لندماج  فر�ص  على  للتعرف  �خلا�شة 
بينهم، وكذ� ندوة حول �لت�شويق يف �ل�شركات 
�لعمومية، وندوة ثالثة حول متويل �ل�شركات 
�لنا�شئة من �ملرتقب �أن يح�شرها ممثلون عن 
لهذه  جديد  ت�شور  لو�شع  �شركات  و  بنوك 
�ل�شركات، و�شتكون �لطبعة 28 ملعر�ص �لإنتاج 
�لوطني، ح�شب �لوزير، موعد� لإطالق حملة 
�جلز�ئر،  وليــة  عرب  منوذجية  حت�شي�شية 
�لأكيا�ص  ��شتعمال  على  �ملخابز  بت�شجيع 

�لورقية بدل �لبال�شتيكية.
من جهة �أخرى �شيتم �بتد�ء من 19دي�شمرب 
�جلاري، �إطالق حملة من �أجل �لت�شجيع على 

�لرقمنة و�لدفع �للكرتوين.

�أن  �إىل  �حل�شور،  �نتباه  �لوزير  ولفت  هــذ� 
على  �لنــفــتــاح  �شنة  �شتكون   2020 �شنة 
�إلغاء م�شروع  �ل�شتثمار �لأجنبي، وذلك بعد 
قانون �ملالية 2020 لقاعدة 49/51 باملائة 

�لتي حتكم �ل�شتثمار �لأجنبي يف �جلز�ئر.
وت�شويقه،  �لوطني  �لإنتاج  تنويع  �إطار  ويف 
�إن�شاء مناطق �شناعية  �شيتم  �نه  �لوزير  �أكد 
خا�شة و�لأولوية �شتكون للمناطق �حلدودية 
للجنوب �جلز�ئري وذلك حتى تكون قاطرة 
�أفريقيا،  يف  للجز�ئر  �لقت�شادي  �لندماج 
معترب� �أن هذه �لعمليات �لتي �شتنطلق تباعا 
و�شتكون مهمتها ر�شم روؤية و��شحة متو�شطة 
وبعيدة �ملدى لقت�شاد وطني تناف�شي ي�شجع 
�ل�شباب و�لإبد�ع وميكن �لبلد من لعب دورها 
�لقت�شادي �لر�ئد يف �أفريقيا ومنطقة �لبحر 

�لأبي�ص �ملتو�شط.
�شافك�ص،  ل�شركة  �لعام  �ملدير  �أكــد  بــدوره، 
�لوطني  �لإنــتــاج  معر�ص  �أن  زيــتــوين،  طيب 
كبري�  منــو�  �لأخــريتــني  �ل�شنتني  منذ  عــرف 
�شركة  تنظمه  �لــذي  �لأبــرز  �حلــدث  لي�شبح 

�ملعار�ص.

 اجلزائر- الأمم املتحدة: 

معر�س الإنتاج الوطني: 

ي�سكل مو�سوع مراقبة النجاعة الطاقوية للتجهيزات الكهرومنزلية من خالل هيكل خا�ض، 
�سرورة اأ�سا�سية يف اإطار االنتقال الطاقوي، ح�سبما اأكده اأول اأم�ض، باجلزائر العا�سمة 

املدير العام للوكالة الوطنية لرتقية وتر�سيد ا�ستعمال الطاقة حممد ال�سالح بوزريبة.



عـــززت قـــوات االأمــــن الــهــنــديــة، اأمــ�ــص، 
تــواجــدهــا يف واليـــــات �ــســمــال الــ�ــســرق، 
ا�ستعدادا للدعوة لتظاهرات واإ�سراب عام، 
احتجاًجا على م�سروع قانون املواطنة املثري 

للجدل، الذي اأقره الربملان اأول اأم�ص.
وح�سب ما ذكرت و�سائل اإعالمية هندية، 
�ساعة،   11 منذ  امل�ستمر  ــراب  ــس االإ� ــداأ  ب
املحلي،  بالتوقيت  �سباحا  اخلام�سة  عند 
ودعت اإليه منظمة طالب ال�سمال ال�سرقي  
ت�سم  �ساملة  هيئة  وهـــي   ،)NESO(
املنطقة،  يف  ــوؤثــرة  امل الطالبية  الهيئات 
جــريوا،  �سمويل  املنظمة،  رئي�ص  وقـــال 
ــــواب  االأب �سيفتح  ــون  ــان ــق ال مــ�ــســروع  اأن 
غري  البنغاليني  اأمــــام  م�سراعيها  عــلــى 
ال�سرعيني، ويدل على عدم احرتام مطالب 
الهند،  �سرق  �سمال  املقيمني  االأ�سخا�ص 
واأو�سح االإعالم اأن م�سروع قانون املواطنة، 
املهاجرين  من  معينة  فئات  على  �سي�سهل 

لكنه  الهندية،  اجلن�سية  على  احل�سول 
للبالد  اأثار مظاهرات وا�سعة �سمال �سرقي 
ال�سكان  يخ�سى  حيث  لبنغالدي�ص،  املتاخم 
احلدود  من  املهاجرين  اأعــداد  تتجاوز  اأن 

اأعدادهم.
ال�سوارع،  اإىل  املحتجني  مئات  وخرج  هذا 
فيه  عر�ست  ــذي  ال الــوقــت  يف  اأمــ�ــص،  اأول 

حكومة رئي�ص الوزراء ناريندرا مودي، على 
جمل�ص ال�سعب "لوك �سابها" م�سروع القانون 
املثري للجدل الذي مينح اجلن�سية الأقليات 

غري م�سلمة من ثالث دول جماورة.
م�سروع  �ساه،  اأميت  الداخلية  وزير  وقدم 
ــام  اأم  "CAB" املــواطــنــة  تعديل  قــانــون 
ــط جــدل  ــس ــدي، و� ــن ــه جمــلــ�ــص الـــنـــواب ال

للقانون  املعار�سة  اأحــزاب  ورف�ص  �ساخب، 
الذي ميهد الطريق ملنح اجلن�سية الهندية 
احلكومة،  تقول  حيث  الدين،  اأ�سا�ص  على 
التي يقودها حزب بهاراتيا جاناتا )حزب 
م�سروع  اإن  الهندو�سي(،  الهندي  ال�سعب 
القانون �سيوفر مالذا للفاّرين من اال�سطهاد 
الديني، يف املقابل، قال �سيا�سيون معار�سون 
ـــان، ومــتــظــاهــرون يف عــدة  ـــربمل داخــــل ال
الــقــانــون مييز  مــ�ــســروع  اإن  ــدن هــنــديــة،  م
العلماين  الد�ستور  وينتهك  امل�سلمني  �سد 

الهندي.
اإىل  ي�سعى  الذي  القانون،  م�سروع  ويهدف 
ال�سادر  البالد  يف  املواطنة  قانون  تعديل 
لالأقليات  اجلن�سية  منح  اإىل   ،1955 عام 
املــ�ــســطــهــدة مــثــل الــهــنــدو�ــص والــبــوذيــني 
واأفغان�ستان  بنغالدي�ص  من  اأخرى  واأقليات 

وباك�ستان، اإال اأنه ي�ستبعد امل�سلمني.

تعزيز االأمن �شمال �شرقي الهند على خلفية دعوات للتظاهر واالإ�شراب

غوتريي�س يحث على زيادة تويل 
�شندوق الطوارئ اإىل مليار دوالر

املتحدة،  لــــالأمم  الــعــام  ــــني  االأم حــث 
العامل  دول  اأم�ص،  غوتريي�ص،  اأنطونيو 
علي زيادة م�ساهماتها املالية يف �سندوق 
ملواجهة  املــركــزي  الــدولــيــة  املنظمة 
اإيل  لت�سل  االإن�سانية  الطوارئ  حــاالت 

مليار دوالر �سنوًيا.
باجلمعية  اجتماع  يف  غوتريي�ص،  وقال 
اإن  نــيــويــورك،  يف  للمنظمة  الــعــامــة 
 ،2006 عــام  تاأ�س�ص  الــذي  ال�سندوق، 
الطارئ  الدعم  بتقدمي  االآن  حتى  قام 
دولــة   100 مــن  اأكـــرث  يف  للمت�سررين 
وكولومبيا،  اأفغان�ستان  اإىل  اليمن  من 
مليارات دوالر من   6 اأكرث من  اأن  م�سيفا 
للحياة  املنقذة  االإن�سانية  امل�ساعدات 
قدمها ال�سندوق يف اأكرث من 100 دولة 
ومنطقة، وحافظ على عمليات االإغاثة 
وجتنب  االأمـــــد،  طــويــلــة  االأزمــــــات  يف 
الفجوات يف اخلدمات احليوية بالن�سبة 
اأن  واعترب  �سعًفا،  االأكــرث  لالأ�سخا�ص 
�سرياًنا  ي�سكل  بــات  الــطــوارئ  �سندوق 
للحياة للمت�سررين يف ال�سودان واالأرا�سي 
وت�ساد  والكامريون  املحتلة  الفل�سطينية 
وا�ستدرك  اأخــــرى،  ودول  ــا  ــي ــران واأوك
غوتريي�ص اأن )ال�سندوق( يواجه حالًيا 
�سعوبات اأكرب بكثري مما كان عليه احلال 
ال  نــزاعــات  ن�سوء  ظــل  يف   ،2006 عــام 

نهاية لها، والنزوح اجلماعي، واالأحداث 
العمل  جعلت  التي  القا�سية  املناخية 
االإن�ساين اأكرث �سعوبة وتعقيًدا، مو�سحا 
م�ساعدات  العام  هذا  قدم  ال�سندوق  اأن 
حلوايل 13 مليون �سخ�ص من املت�سررين 
الطبيعية  ـــكـــوارث  وال ــات  ــزاع ــن ال ــن  م
اأفغان�ستان  يف  املــ�ــســتــمــرة  واالأزمــــــات 
والكامريون  فا�سو  وبوركينا  وبنغالدي�ص 
وال�سودان،  واأوكــرانــيــا  ومــايل  وت�ساد 
املحتاجني  عــدد  ي�سل  اأن  املتوقع  ومــن 
للحياة  املنقذة  االإن�سانية  للم�ساعدات 
 168 اإيل  املقبل،  العام  ال�سندوق،  من 
ثالث  منذ  اأنــه  متابعا  �سخ�ص،  مليون 
�سنوات، اعتمدت اجلمعية العامة لالأمم 
هدف  تو�سيع  اإىل  يدعو  قــراًرا  املتحدة 
املركزي  لل�سندوق  ال�سنوي  التمويل 
مليون دوالر   450 الطوارئ من  ملواجهة 
�سمان  اإىل  ذلك  واأدي  دوالر،  مليار  اإىل 
و�سريع  ومــوثــوق  قــوي  �سندوق  ــود  وج

اال�ستجابة حلاالت الطوارئ.
حلاالت  املتحدة  االأمم  �سندوق  واأُن�سئ 
لتوفري   ،2006 مــار�ــص   9 يف  الــطــوارئ 
فعال  ب�سكل  االإن�سانية  املعونة  خدمات 
وعاجل للمناطق املعّر�سة ملخاطر املرور 
فعاًل  ت�سهد  التي  تلك  اأو  اإن�سانية  باأزمة 

اأزمات.

انطلقت م�ساء اأول اأم�ض، يف العا�سمة باري�ض، القمة الرباعية بني رو�سيا واأملانيا وفرن�سا واأوكرانيا، التي تعرف با�سم قمة 
كييف. يف  النزاع  ت�سوية  لبحث  النورماندي"،  "رباعية 

رو�سية وغربية،  اإعالم  و�سائل  وذكرت 
مع  اجتمع  بوتني  فالدميري  الرئي�ص  اأن 
نظرييه االأوكراين فالدميري زيلين�سكي، 
والفرن�سي اإميانويل ماكرون، وامل�ست�سارة 
ق�سري  يف  مــريكــل،  اأجنــيــال  االأملــانــيــة 
اآفاق  حول  حمادثات  وبدوؤوا  االإليزيه، 
هذه  تعد  حيث  اأوكرانيا،  يف  الت�سوية 
بوتني  فيها  يجتمع  التي  االأوىل  املــرة 
و�سول  منذ  زيلين�سكي،  مع  لوجه  وجًها 
االأخري لل�سلطة، بعد فوزه يف االنتخابات 
الرئا�سية، التي جرت يف اأفريل املا�سي.

من  �سل�سلة  االأربــعــة  الزعماء  ويعقد 
االجتماعات يف ق�سر االإليزيه بباري�ص 
ال�سالم  اتفاق  اإحياء  اإىل  منهم  �سعًيا 
اإطالق  بوقف  يق�سي  الذي  "مين�سك"، 
منطقة  واإقامة  اأوكرانيا  �سرقي  النار 
الثقيلة،  االأ�ــســلــحــة  و�ــســحــب  عــازلــة، 
اإن  اإعالمية، حيث قالوا  بح�سب و�سائل 
االتفاق  تنفيذ  على  �سرتكز  املحادثات 

 ،2015 يف  ــه،  ــي اإل الــتــو�ــســل  مت  ـــذي  ال
بو�ساطة فرن�سا واأملانيا.

بحث  يود  باأنه  �سرح  زيلين�سكي،  وكان 
وا�ستعادة  ـــرى،  ـــس االأ� ــادل  ــب ت ق�سايا 
مع  احلـــدود  على  �سيطرتها  اأوكــرانــيــا 
االنتخابات  اإجـــراء  و�ــســروط  رو�سيا، 

عن  ي�سدر  اأن  املتوقع  ومن  دونبا�ص،  يف 
اأال  الكرملني  رجح  ختامي،  بيان  القمة 

يكون ملزما.
ربــاعــيــة عــقــدت بني  قــمــة  اأن  يــذكــر 
واأوكرانيا،  ورو�سيا  وفرن�سا  اأملانيا  قادة 
احــتــفــاالت  ـــالل  خ  2014 جــــوان  يف 

اإنزال احللفاء  ال�سبعني لعملية  الذكرى 
احلرب  خــالل  بفرن�سا  النورماندي  يف 
حينها  وعـــرفـــت  ــة،  ــي ــان ــث ال الــعــاملــيــة 
عام  ويف  النورماندي"،  بـ"رباعية 
املوالون  االنف�ساليون  اأعلن   ،2014
لرو�سيا اال�ستقالل يف منطقتي دونيت�سك 

ولوغان�سك االأوكرانية.
قادة  تو�سل   ،2015 فيفري   12 ويف 
البلدان االأربعة، اإىل اتفاق يف العا�سمة 
بوقف  يق�سي  "مين�سك"،  البيالرو�سية 
واإقامة  اأوكرانيا  �سرقي  النار  ــالق  اإط
االأ�سلحة  و�ــســحــب  عـــازلـــة،  مــنــطــقــة 

الثقيلة.
مين�سك-2"  بـ"اتفاق  االتفاق  وُعــرف 
مين�سك-1"  لـ"اتفاق  تطويرا  ويعترب 
الذي وقعه ممثلو احلكومة االأوكرانية 
ومنظمة  رو�سيا  برعاية  واالنف�ساليون 
ــتــعــاون يف اأوروبـــــا يـــوم 20  االأمــــن وال

�سبتمرب 2014.
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اإطالق  اإثر  اأ�سخا�ص   6 اأم�ص، مقتل  ال�سلطات يف ت�سيكيا،  اأعلنت 
نار داخل م�ست�سفى مبدينة اأو�سرتافا �سرقي البالد، بينما ال يزال 

مطلق النار طليًقا، وفق اإعالم حملي.
اإطالق  اأن حادث  اآدم فويتك، يف ت�سريحات  ال�سحة  وقال وزير 
اأ�سخا�ص،   6 مقتل  عن  اأ�سفر  اأو�سرتافا  مبدينة  م�ست�سفى  يف  نار 
هاما�سيك  جان  الداخلية  وزير  قال  حملي،  موقع  ذكر  وح�سبما 
اإن اإطالق النار يف م�ست�سفى اأو�سرتافا اأودى بحياة عدة اأ�سخا�ص، 
قوات  اأن  هاما�سيك  م�سيفا  احلادث،  موقع  اإىل  و�سلت  وال�سرطة 
ومروحيات  ال�سريع  الرد  وحدة  ذلك  يف  مبا  اخلا�سة  ال�سرطة 

تابعة لل�سرطة ت�سارك يف العملية.

مناطق  يف  فل�سطينيا،   11 االإ�سرائيلي،  االحتالل  اعتقل 
متعددة من ال�سفة الغربية، خالل �ساعات الليلة املا�سية.

ب�سبهة  الفل�سطينيني  اعتقال  مت  اأنه  اأم�ص،  االحتالل  وزعم 
للتحقيق،  اإحالتهم  ومتت  �سعبية،  اإرهابية  بن�ساطات  ال�سلوع 
خالل  الفل�سطينية  املنازل  من  االعتقاالت  تتم  ما  وعادة 

�ساعات ما بعد منت�سف الليل.
االأ�سرى  �سوؤون  هيئة  عن  �سدرت  ر�سمية  اإح�سائيات  ووفق 
عدد  و�سل  فقد  الفل�سطينية(  التحرير  ملنظمة  )تابعة 

املعتقلني الفل�سطينيني اإىل نحو 5 اآالف معتقل.

اأم�ص،  اخلطابي،  ن�سيف  العراق،  و�سط  كربالء  حمافظ  اأمر 
اأفراد اأمن على خلفية اغتيال النا�سط يف االحتجاجات  توقيف 
املناه�سة للحكومة فاهم الطائي قبل يومني، وفق بيان �سادر عن 

املحافظة.
كافة  بحجز  االأمنية  االأجهزة  اأمر  اخلطابي  باأن  البيان،  واأفاد 
التي  املناطق  م�سوؤوليتهم  �سمن  تقع  الذين  واملنت�سبني  ال�سباط 
ح�سلت فيها جرمية اغتيال النا�سط فاهم الطائي، م�سريا اإىل اأن 
املحافظ يتابع التحقيقات يف اغتيال الطائي وا�ستهداف نا�سطني 
اآخرين يف كربالء، حاثا االأجهزة االأمنية با�ستكمال التحقيقات 

بال�سرعة الق�سوى.

اأعلنت القيادة الع�سكرية االأمريكية يف اإفريقيا )اأفريكوم(، اأول 
اأم�ص، عن مقتل "اإرهابي" من مقاتلي حركة "ال�سباب" املتمردة يف 

غارة جوية اأمريكية جنوبي ال�سومال.
ويف بيان، قالت "اأفريكوم" اأنه بالتعاون مع احلكومة ال�سومالية 
جوية  غارة  اإفريقيا  يف  االأمريكية  القيادة  نفذت  الفيدرالية، 
�ساكو  مدينة  قرب  ال�سباب  حركة  مقاتلي  من  اإرهابًيا  ا�ستهدفت 
الغارة قتلت  اأن  الو�سطى جنوبي ال�سومال، م�سيفة  باإقليم جوبا 

اإرهابيا واحًدا، من دون اأن تت�سبب بخ�سائر ب�سرية بني املدنيني.

حتطم  اأم�ص،  اأول  الت�سيلية،  اجلوية  القوات  رجحت 
القارة  اإىل  طريقها  يف  كانت  ع�سكرية  نقل  طائرة 
38 �سخ�سا، بعد فقدان  القطبية اجلنوبية وعلى متنها 

االت�سال بها ب�ساعات.
 Hercules C130 وقالت يف بيان اأم�ص "نعد اأن طائرة

حتطمت بعد مرور 7 �ساعات على فقدان االت�سال بها".
والطائرة انقطع االت�سال بها يف وقت �سابق عندما كانت 
من�ساآت  ل�سيانة  لوج�ستية  دعم  مهام  لتنفيذ  طريقها  يف 

القاعدة الت�سيلية يف القطب اجلنوبي.

االحتالل يعتقل 11 فل�شطينيا 
يف ال�شفة الغربية

توقيف اأفراد اأمن على خلفية 
اغتيال نا�شط يف كربالء بالعراق

مقتل اإرهابي يف غارة اأمريكية 
جنوبي ال�شومال

فقدان طائرة ع�شكرية ت�شيلية تقل 
بتحطمها وترجيحات  �شخ�شا   38

داخل  نار  اإطالق  اإثر  قتلى    6
م�شت�شفى �شرقي ت�شيكيا

حــول

الوكاالت  

العــامل

دويل انطالق قمة "رباعية النورماندي" يف باري�س

ق. د

ق. د

حقوق  عن  مدافعون  ن�سطاء  اأطلق 
دولية،  حملة  الروهنغيا،  م�سلمي 
بهدف  ــار  ــامن ــي م ملــقــاطــعــة  ـــص،  ـــ� اأم
ممار�سة �سغوط اقت�سادية وثقافية 

ودبلوما�سية و�سيا�سية عليها.
حقوقية  منظمة  ثالثون  و�ساركت 
يف  دول   10 من  واأكادميية  وهيئات 
ميامنار"  مقاطعة  "حملة  اإطـــالق 
بيان  يف  ورد  ح�سبما  لــنــدن،  مــن 
م�سرتك للم�ساركني يف احلملة نقلته 
البنغايل،  تريبيون"  "دكا  �سحيفة 
احلملة:  يف  ــاركــني  املــ�ــس بــني  ومـــن 
وال�سبكة  احلــر  الروهنغيا  حتالف 
ومبادرة  الروهنغيا  حلقوق  الكندية 
الروهنغيا حلقوق االإن�سان يف الهند، 
مع  ت�سامنا  الكوري  املدين  واملجتمع 

الروهنغيا.
احلملة  يف  ــون  ــارك ــس ــ� امل ــزم  ــت ــع وي
وعالقاته  ميامنار  جي�ص  "ا�ستهداف 
ر�سالة  الإر�سال  الدولية،  التجارية 
قـــويـــة ومــــوحــــدة هــدفــهــا جــذب 
ممار�سات  �سد  الـــدويل  اال�ستنكار 
واإىل  ــان،  ــي ــب ال حــ�ــســب  ميامنار"، 
ميامنار  تواجه  احلملة،  تلك  جانب 
حقوق  ب�سون  تطلبها  دولية  دعــوى 

الروهنغيا.
تقدمت  اجلـــاري،  نوفمرب   11 ويف 
دولة غامبيا الواقعة غربي اإفريقيا، 
العدل  حمكمة  اأمام  ر�سمية  بدعوى 
فيها  اتهمتها  ميامنار  �سد  الدولية، 
اأحكام  مبراعاة  التزاماتها  بانتهاك 
ــــادة  االإب جــرائــم  "منع  اتــفــاقــيــة 
ولقيت  عليها"،  واملعاقبة  اجلماعية 
57 دولة يف  غامبيا دعما كامال، من 
اأنه  غري  االإ�سالمي،  التعاون  منظمة 
يف  الــدعــم  هــذا  مثل  اأن  املتوقع  مــن 
االإجراءات القانونية لن يكون له اأي 
اأثر مادي الحقا، حيث قالت غامبيا 
يف عري�سة الدعوى اإن ميامنار تنتهك 
اجلماعية  االإبادة  اتفاقية  بو�سوح 

لعام 1948 بطرق متعددة.
الدولية  ــعــدل  ال حمكمة  وتــعــقــد 
ق�سية  حول  اال�ستماع  جل�سات  اأوىل 
التي  الدعوى  يف  اجلماعية  االإبــادة 
رفعتها غامبيا �سد ميامنار يف الفرتة 

من 10 اإىل 12 دي�سمرب اجلاري.
ومنذ 25 اأوت 2017، ت�سن القوات 
امل�سلحة يف ميامنار وملي�سيات بوذية، 
حملة ع�سكرية وجمازر وح�سية �سد 

الروهنغيا يف اأراكان.

حملة  تطلق  حقوقية  منظمة    30
دولية ملقاطعة ميامنار



تذكري مبمار�سات نظام �سدام.. 
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يتعر�س العراقيون يف ثورتهم �شد ف�شاد الطبقة احلاكمة الأ�شكال القمع والعنف كافة بني قتل واعتقاالت وتعذيب واغتياالت، واأ�شبحت �شور ال�شباب املفقود اأو 
املختفي تزين جدران �شاحات التظاهر جنبًا اإىل جنب مع الفتات مطالب اإ�شقاط النظام، وهو ما ذّكر الكثريين بعهد اآخر من القمع والوح�شية. �شحيفة وول �شرتيت 

جورنال ان�شرت تقريرًا ر�شد حاالت االختفاء بعنوان: ''عائالت عراقية تبحث عن متظاهرين ُفقدوا خالل حمالت القمع''.

اخلطف اأكرث و�شائل قمع التظاهرات �شيوعًا يف العراق

االإنارة يف قلب  واأعمدة  على اجلدران 
توجد  ــداد،  ــغ ب الــعــراقــيــة  العا�سمة 
فيما  تتناف�ص  للمفقودين  ُمعَلّقة  �سور 
بينها على لفت انتباه املارة، اإىل جانب 

الفتات تدعو اإىل اإ�سقاط احلكومة.
معلومات  اأي  تقدمي  املل�سقات  تنا�سد 
ــن اخــتــفــوا خالل  ــذي ــن الــ�ــســبــاب ال ع
املناه�سة  االحتجاجات  مــن  �سهرين 
من  كثريًا  �سدم  اأمني  وقمٍع  للحكومة 
من  �سنواٍت  عاي�سوا  الذين  العراقيني 

احلرب والعنف واأََلُفوهما.
400 قتيل وترك  خَلّف القمع قرابة 
قب�سة  يف  اآخـــريـــن  ومـــزيـــدًا  مـــزيـــدًا 
يف  املـُـفــتــتــة  االأمــنــيــة  الــقــوى  ف�سائل 
هذا  رهم  ذَكّ للبع�ص،  بالن�سبة  البالد، 
بعهد �سدام ح�سني، حني كان املعار�سون 
حكم  حتــت  لكن  رحــمــة،  بــال  ُيقَمعون 
اليوم،  املنق�سمة  العراقية  القيادة 
قوة  ــادة  زي اإىل  القوة  ا�ستخدام  اأدى 

املعار�سة.

�سباب ي�سنعون التاريخ
ابنها  ــِقــد  ُف الــتــي  ح�سنني،  اأم  قــالــت 
البالغ من العمر 16 عامًا منذ يوم 25 
اأكتوبر املا�سي، حني غادر منزله متجهًا 
مركز  متثل  التي  التحرير،  �ساحة  اإىل 
ل  اأحِمّ ''اإَنّني  بغداد:  يف  االحتجاجات 
عن  فقط  لي�ص  امل�سوؤولية،  احلكومة 

م�سري ابني، بل م�سري كل ال�سباب''.
وقلبي  مفقود  ابني  اأَنّ  ''مع  واأ�سافت: 
مفطور، فاإَنّني فخورة. �سيدخل ال�سباب 

التاريخ كمحاربني''.
قال رئي�ص الوزراء عادل عبد املهدي، 
االأ�سبوع  ال�سعبي،  للغ�سب  ر�ــســوخــًا 
قال  بعدما  �سي�ستقيل  ــــه  اإَنّ املــا�ــســي، 
الــبــالد،  يف  ــى  ــل االأع ال�سيعي  املــرجــع 
من  حــان  الوقت  اإَنّ  ال�سي�ستاين،  علي 
وقبل  جديدة.  حكومة  ت�سكيل  اأجــل 
االأ�سخا�ص  من  اعديد  كان  بيوم،  ذلك 
اأطلقت قــوات االأمــن  ُقــِتــلــوا حــني  قــد 
وقنابل  احلــيــة  ــرية  ــذخ ال الــعــراقــيــة 
مدينة  يف  املتظاهرين  لتفريق  الغاز 

النا�سرية جنوب البالد.
االأمن  لقوى  املفتتة  الطبيعة  وجتعل 
ه  العراقية من ال�سعب حتديد َمن ُيوِجّ
االأمنية  االأجهزة  من  فرع  واأي  القمع 

يقف خلف االإخفاءات.

امليلي�سيات ت�ستخدم اخلطف 
والتعذيب للرتهيب

اأُطــِلــق  الــذيــن  املفقودين  بع�ص  ــال  ق
يف  حمتجزين  كــانــوا  ــهــم  اإَنّ �سراحهم، 
القب�ص  بعد  ببغداد  ع�سكرية  قاعدة 
اأي�سًا  ــاك  ــن وه ــارع.  ــس ــ� ال ــن  م عليهم 
جمموعة من امليلي�سيات التي ال تتمتع 
احلكومة ب�سيطرة كبرية عليها، مع اأَنّها 
ر�سميًا جزء من القوى االأمنية. وبع�ص 
مع  وثيقة  عالقات  له  امليلي�سيات  هذه 

اإيران.
ــزال  وقـــال عــبــد املـــهـــدي، الـــذي ال ي
بحكومة  ــوزراء  ــل ل رئي�سًا  من�سبه  يف 
للقوات  عامًا  وقائدًا  اأعمال  ت�سريف 
امل�سلحة، اإَنّ القوى االأمنية تلقت اأوامر 
بعدم اإطالق النار. وبعد حوادث القتل 

التي اأدت اإىل ا�ستقالته، �سدرت مذكرة 
اأَنّ  ولــو  ع�سكري،  قائد  بحق  توقيف 
 4 املا�سي  االأربــعــاء  قــال  الدفاع  وزيــر 
اأوامر  اأ�سدر  االآخــر  هو  ــه  اإَنّ دي�سمرب، 

بعدم فتح النار على املحتجني.
وقال م�سوؤولون ع�سكريون عراقيون اإَنّ 
القوى االأمنية ق�ست �سنوات يف حماربة 
''داع�ص''  االإ�سالمية  الدولة  تنظيم 
ومل  االأخــــرى  امل�سلحة  واملــجــمــوعــات 
الذين  املحتجني،  مع  للتعامل  بــوا  ُيــدَرّ
ُيَعد عدد �سغري منهم ُم�سَلّحًا باملقالعات 
جانب  واإىل  املـــولـــوتـــوف.  ــل  ــاب ــن وق
احلية،  للذخرية  املميت  اال�ستخدام 
انت�سرت �سور لقنابل غاز بحجم عبوات 
اخرتقت  وقد  الغازية،  املياه  )كانز( 

جماجم حمتجني.
ح املتحدث با�سم وزارة الداخلية  و�سَرّ
بـــاأَنّ  املهنا،  خــالــد  العميد  العراقية 
من  ا�ستفزازات  واجهت  االأمــن  قــوات 
الــرد  اإىل  ا�ــســطــروا  املحتجني  بع�ص 
اإَنّ  املهنا  العميد  وقــال  بالقوة.  عليها 
ه  ُتوَجّ مل  للدموع  امل�سيل  الغاز  قنابل 
للمتظاهرين ب�سورة مبا�سرة، لكن حتى 
�سقوط حجر على ح�سد ميكن اأن يكون 

مميتًا.

االأمن يرف�ض املقارنة مع زمن �سدام ح�سني
�سدام  زمـــن  مــع  مــقــارنــة  اأي  ورفــ�ــص 

املحتجني  معظم  اأَنّ  اإىل  الفتًا  ح�سني، 
�سغار بحيث ال يتذكرون كيف كان زمن 
ُيقَطع  كان  ال�سابق،  ''يف  وقال:  �سدام، 
ل�سان اأي �سخ�ص ي�سب النظام''، وتقول 
العائالت اإَنّ هدف االعتقاالت اليوم هو 

اإخافة االآخرين الإ�سكاتهم.
اأحمد  ُيدعى  �ساب  املفقودين  ومن بني 
اإ�سماعيل يبلغ من العمر 27 عامًا، وقد 
 28 يــوم  التحرير  �ساحة  من  اختفى 
حممد  االأكــرب  اأخــوه  وبحث  اأكتوبر. 
قبل  وم�سرحتها  املدينة  يف  اإ�سماعيل 
اأن ُيعِلّق مل�سقات باأنحاء ال�ساحة حتث 
اأي �سخ�ص لديه معلومات على االت�سال 
توجد  املل�سقات  هذه  اأحــد  وعلى  به. 
الأحمد،  واالأ�ـــســـود  بــاالأبــيــ�ــص  �ــســورة 

باالإ�سافة اإىل رقم هاتف حممد.
وقال حماٍم ا�ستعان به حممد للتحقيق، 
اأَنّ اأحمد حمتجز يف قاعدة  اإَنّه ات�سح 
التاأكد  ي�ستطيع  ال  لكن  ع�سكرية. 
وقال:  اأخــاه،  حتتجز  التي  اجلهة  من 
�سّدام  هناك  يكون  باأن  العادة  ''جرت 

واحد. لكن االآن هناك االآالف''.
العراقيون  ال�سيا�سيون  القادة  يواجه 
جديدة  حكومة  ت�سكيل  حتــدي  االآن 
ميكنها اال�ستجابة لل�سغط اجلماهريي 
التي  ــازات  ــي ــت االم ــن  ع التخلي  دون 

راكموها منذ 2003.
املفو�سية  رئي�ص  البياتي،  علي  قــال 
يف  االإنــ�ــســان  حلــقــوق  امل�ستقلة  العليا 
ب�سبب  تهديدات  تلقى  والذي  العراق، 
''اإذا  القتلى:  الأعداد  تقديرات  ن�سره 
وعــادت  االحتجاجات  على  ُق�سي  مــا 
هناك  لالأ�سف  للغاية،  قوية  احلكومة 
اإ�سارات على اأَنّها �ستتحول اإىل حكومة 

م�ستبدة''.

القمع اأدى اإىل رفع �سقف املطالب
ت�سديد  اإىل  الــقــوة  ا�ستخدام  ى  واأَدّ
ـــــزت يف  ــتــي رَكّ مــطــالــب املــحــتــجــني، ال
الــوظــائــف واخلــدمــات  الــبــدايــة على 

يف  اخلارجي  والتدخل  الف�ساد  واإنهاء 
االآن  ينادون  البع�ص  وبات  احلكومة. 

بثورة.
�ساحة  بقلب  املــوجــود  ـــدوار  ال وعلى 
م�سنقة  املحتجون  ن�سب  الــتــحــريــر، 
وهمية حتت �سعار: ''حمكمة ال�سعب''. 
ال�سيا�سيني  الــقــادة  املل�سقات  وتدين 

باعتبارهم جمرمني وعمالء الإيران.
املحتجني  �سور  املل�سقات  تلك  ويتخلل 
االأحياء  من  وكثري  املفقودين.  ال�سباب 

املحرومة يف العا�سمة.
و�سط  امل�سلحة  ميلي�سياته  انت�سار  بعد 
ال�سدري:  التيار  يف  م�سدر  بــغــداد.. 
بطائرة  ال�سدر  مقتدى  منزل  ق�سف 

م�سرّية
كثريًا  فاجاأ  قد  القمع  كــان  حــال  ويف 
من العراقيني، فاإَنّه ماألوف للغاية لدى 
التي ت�سكل  البالد،  ال�ُسّنّية يف  االأقلية 
للنظام  الرئي�سي  التهديد  االآن  حتى 
الذي يهيمن عليه ال�سيعة والذي تبلور 
على  ال�ُسُنة  و�سكا   .2003 عــام  بعد 
مدى �سنوات، من االعتقاالت التع�سفية 

من جانب قوات االأمن.
االآن  الــ�ــســيــعــيــة  ــة  ــي ــب ــل االأغ تـــقـــود 
بغداد  يف  جتــري  التي  االحتجاجات، 
الغالبية  ذات  اجلــنــوب  وحمــافــظــات 
لي�ص  اليوم  الفا�سل  واخلط  ال�سيعية. 
بني  االنق�سام  بل  الطائفية،  الُهوية 
ال�سيا�سي،  النظام  من  املنتفعني  اأولئك 

وغري املنتفعني.
امل�سلحة  واحلركات  احلكومة  وقامت 
التي تعمل بغطاء من الدولة بتحركات 
-على  م�سعى  يف  االحتجازات؛  تتجاوز 

ما يبدو- الإ�سكات املعار�سة.
اأقدم م�سلحون على حتطيم مكاتب  اإذ 
التي  التلفزيونية  املحطات  من  عديد 
احلكومة  وقطعت  التظاهرات.  تغطي 
مفو�سية  ــقــت  وعــَلّ مــــرارًا.  ــت  ــرتن االإن
االت�ساالت واالإعالم، االأ�سبوع املا�سي، 
تلفزيونية  حمــطــات   9 عمل  رخــ�ــص 

اتهمتها بالتحري�ص على العنف.
رعت  التي  املتحدة،  الــواليــات  نــددت 
�سقوط  بــعــد  ـــعـــراق  ال ــة  دميــقــراطــي
�ـــســـدام، عــمــلــيــات الــتــعــلــيــق. وقــالــت 
ال�سفارة االأمريكية يف بغداد: ''حرية 
املجتمع  ركيزتا  هما  والتعبري  الــراأي 

الدميقراطي''.
بفر�ص  املــتــحــدة  الــواليــات  وهـــددت 
العراقيني  املــ�ــســوؤولــني  على  عقوبات 
الذين تثبت م�سوؤوليتهم عن العنف �سد 
اأمام  التحدي  املحتجني، ومما ي�ساعف 
لعبد  بديٍل  عن  الباحثني  ال�سيا�سيني 
يف  النفوذ  على  تناف�ص  وجــود  املهدي 

البالد.

اإيران تقاتل الإبقاء نفوذها
اإيران لتدعم حكومة عبد  لت  اإذ تدَخّ
وميار�ص  نوفمرب  املا�سي  ال�سهر  املهدي 
ــوذًا على  ــف ــون ن ــي ــران املــ�ــســوؤولــون االإي
واأجــزاء  العراقيني  ال�سيا�سيني  بع�ص 
ذلك  و�سمن  االأمــنــيــة،  ــزة  ــه االأج مــن 

امليلي�سيات.
قائد  اإَنّ  املتحدة  ــات  ــوالي ال وتــقــول 
اجلناح اخلارجي لقوات احلر�ص الثوري 
االإ�سالمي يف اإيران، قا�سم �سليماين، كان 
ببغداد للتدخل يف ال�سيا�سة العراقية. 
املتحدة  الــواليــات  اإَنّ  اإيـــران  وتــقــول 

واإ�سرائيل تثريان االحتجاجات.
اندالع  االإيرانية  احلكومة  وواجهت 
نف�سها،  هـــي  لــديــهــا  ــات  ــاج ــج ــت االح
وقتل  االإنــرتنــت  بقطع  معها  وتعاملت 
200 �سخ�ص، بح�سب منظمة  اأكرث من 

العفو الدولية.
مبعهد  زميل  وهو  مارديني،  رمزي  قال 
ال�سالم االأمريكي، اإَنّ القيادة العراقية 
مماثل.  رد  اتخاذ  عن  تعجز  املنق�سمة 
واأ�ساف: ''اأ�سلوب اإيران يتطلب حتركًا 
�سريعة  فيه  ــوات  ــق ال تــكــون  ــدًا  ــوح م

ودقيقة ووح�سية''.
ويوم اجلمعة 6 دي�سمرب ، فتح م�سلحون 
جمهولون النار على املحتجني مبنطقة 
قرب �ساحة التحرير يف بغداد وهو ما 
اأ�سفر عن مقتل 13 �سخ�سًا على االأقل، 
 55 من  اأكرث  واإ�سابة  �سرطيان،  بينهم 

اآخرين.
الهجوم  م�سوؤولية  طــرٍف  اأي  يتنَبّ  مل 
با�سم  مــتــحــدث  وقــــال  االآن.  حــتــى 
املحتجني  اإن  العراقي  ــوزراء  ال رئي�ص 
عقب  بع�ص  على  بع�سهم  النار  اأطلقوا 
خالف. وقال اإَنّ املنطقة حتت �سيطرة 
االأمــن  ــوات  ق لكــــــــَنّ  املحتجـــــــني، 

تراقب الو�سع.

يواجه القادة ال�شيا�شيون 
العراقيون االآن حتدي 
ت�شكيل حكومة جديدة 

ميكنها اال�شتجابة لل�شغط 
اجلماهريي دون التخلي 

عن االمتيازات التي 
راكموها منذ 2003

يوم اجلمعة 6 دي�شمرب، فتح 
م�شلحون جمهولون النار على 
املحتجني مبنطقة قرب �شاحة 

التحرير يف بغداد وهو ما 
اأ�شفر عن مقتل 13 �شخ�شًا 

على االأقل، بينهم �شرطيان، 
واإ�شابة اأكرث من 55 اآخرين



املحتجون ُيرتكون مل�ضريهم يف مواجهة القمع:

ميكن القول باأن اهتمام الغرب باأحداث 
ال�سراع  ملف  اأولوية  من  نابع  كونغ  هونغ 
العمالق  مــع  الغربية  للقوى  بالن�سبة 
ال�سيني على خارطة النفوذ االقت�سادي 
اهتمام  وبــاأن  العامل،  يف  واال�سرتاتيجي 
ــة  ــي ــك ــري ــــة واالأم ــــي ــم االأوروب ــس ــوا� ــع ال
-خ�سو�سًا- باأحداث ت�سيلي نابع من كون 
ال�سغري  الالتيني  االأمريكي  البلد  هــذا 
االأوىل  العظمى  القوة  خا�سرة  يف  يوجد 
اإىل  الــرو�ــســي  "الدب"  يالحقها  الــتــي 

حديقتها اخللفية بالقارة االأمريكية.
�سعف  يف�سر  الـــذي  مــا  بــاملــقــابــل،  لكن 
اهتمام وا�سنطن ودول االحتاد االأوروبي، 
يف  واحتجاجات  ــداث  اأح من  يجري  مبا 
موجة  عليه  ُيطلق  بات  اأو  عربية  بلدان 

2.0"؟ العربي  "الربيع 

خيبات اأمريكية واأوروبية
العالقة بني  �سياق  اإن نظرة فاح�سة يف 
التي  العربية  والدول  الغربية  العوا�سم 
الــعــراق،  �ساخنة:  اأحــــداث  بها  ــري  جت
ال�سودان  وقبلها  ليبيا  اجلزائر،  لبنان، 
يك�سف  واليمن،  �سوريا  عن  ناهيك  وم�سر 
�سانع  تواجه  باتت  مع�سلة  ما  حد  اإىل 

الــقــرار االأوروبـــي 
ــــي يف  ــــك ــــري واالأم
املــلــفــات  اإدارة 
مبنطقتي  املتعلقة 
الــ�ــســرق االأو�ــســط 

و�سمال اأفريقيا.
ـــي  ـــس ـــ� امل دون 
�سوابق  يف  بــعــيــدًا 
الــــ�ــــســــيــــا�ــــســــات 
ـــــة  ـــــكـــــي االأمـــــري
واالأوروبـــــــــيـــــــــة 
ميكن  بــاملــنــطــقــة، 
ــف بــدايــة  ــوق ــت ال
ــــد اخلـــيـــبـــة  عــــن
الــــكــــبــــرية الـــتـــي 

ــات املــتــحــدة واالحتـــاد  ــوالي ــال حلــقــت ب
ال�سورية، حيث وّلت  االأزمة  االأوروبي يف 
ظهرها  تــرامــب  دونــالــد  الرئي�ص  اإدارة 
كما  قواتها،  و�سحبت  حلفائها  الأقـــرب 
تقّل�ص الدور االأوروبي وتنازعت عوا�سمه 
على  حتى  باري�ص..(  برلني،   ( الكربى 
يف  امل�سرتكة  ال�سيا�سة  من  ــى  االأدن احلد 
االآمنة  واملنطقة  الالجئني  مثل  ق�سايا 
على احلدود الرتكية ال�سورية. ال بل اإن 
داخل  من  حتى  انبعث  اخلالفات  دخــان 
هايكو  ك�سف  اإذ  االأملانية،  الديبلوما�سية 
يف  موؤخرًا  االأملاين  اخلارجية  وزير  ما�ص 
لقاء مع �سبكة هيئات التحرير االأملانية يف 
"�سالون برلني" جانبًا من خلفيات حادثة 
الديبلوما�سية  تقاليد  يف  م�سبوقة  غري 
من  وجهها  بانتقادات  وتتعلق  االأملانية 
تركيا،  اإىل  زيارته  خــالل  اأملانيا،  خــارج 
الدفاع  وزيــرة  لزميلته  مفتوح  وب�سكل 

اآنـــغـــريـــت كـــرامـــب-
ــاأن  ــس ــ� كــــارنــــبــــاور ب
باإقامة  ــا  ــه ــرتاح اق
اآمنة  دولية  منطقة 

يف �سمال �سوريا.
يومًا  يــتــاأكــد  بينما 
ــــوم بـــــاأن من  ــد ي ــع ب
ــم  ــه ــادي ــون اأي ــرك ــف ي
ــب يف  ــس ــا� ــك ــي امل ــن جل
ـــــرب  ــــات احل ــــاي ــــه ن
االأهــلــيــة بــ�ــســوريــا، 
�سرق  يف  يـــوجـــدون 
الـــكـــرة االأر�ــســيــة: 
مــو�ــســكــو، طـــهـــران، 

اأنقرة.
االأدوار  خواتيم  تبدو  ذلك  غ�سون  ويف 
�سوريا  اأزمــات  يف  واالأوروبية  االأمريكية 
واليمن، غري منف�سلة عن مفاتيح املواقف 
ــــراف )االأوروبـــيـــة  احلــالــيــة لــهــذه االأط
ــا يــجــري يف الــعــراق  ــة( مم ــي ــك ــري واالأم

ولبنان.

يف لبنان والعراق يتظاهر املحتجون 
�سد الف�ساد والطائفية

مع ارتفاع ح�سيلة �سحايا االأحداث التي 
قتياًل   270 من  )اأكــرث  العراق  ي�سهدها 
واآالف امل�سابني( وُنذر املخاطر التي تهدد 
لبنان، يبدو ال�سمت اأو احلذر الغربي اإزاء 
على  قويًا  موؤ�سرًا  البلدين،  يف  يجري  ما 
الدور  اإزاء  الغربية  العوا�سم  ح�سابات 
الرئي�ص  الإدارة  فبالن�سبة  االإيــــراين. 
طهران،  مع  �سراعها  اأن  يبدو  ال  ترامب، 
كاف لال�ستنتاج باأنها توؤيد االحتجاجات 

التي ترفع �سعارات �سد الطائفية وحتى 
�سد النفوذ االإيراين يف العراق اأو لبنان. 
كما اأن امل�سوؤولية االأخالقية وال�سيا�سية 
ما بعد  العراق،  الو�سع يف  لوا�سنطن على 
تبدو  ال  ح�سني،  �ــســدام  نــظــام  اإ�ــســقــاط 
اإزاء  ترامب  �سيا�سة  يف  وا�سحة  اآثارها 

هذا البلد الذي ينزف منذ ثالثة عقود.
ترامب  الرئي�ص  اإدارة  ــررت  ق فعندما 
�سوريا،  مــن  االأمــريــكــيــة  الــقــوات  �سحب 
بالعراق  قواتها  على  تعتمد  باأنها  اأعلنت 
كخيار بديل، عندما يتعلق االأمر باحلرب 
ب�سعة  قبل  فعلت  وكذلك  االإرهــاب،  على 
اأ�سهر عندما كانت ب�سدد درا�سة خيارات 
ناقالت  اأزمة  اإبان  توجيه �سربة الإيران 
يبدو  احلالتني  ويف  اخلليج..  يف  النفط 
للنفوذ  خلفية  حديقة  وكــاأنــه  الــعــراق 
البلد  هــذا  اأن  يبدو  ال  لكن  االأمــريــكــي، 
اال�سرتاتيجية  االأهمية  بنف�ص  يحظى 
بر�سا�ص  اأبنائه  من  اآالف  ي�سقط  عندما 
اخلا�سعة  وامليلي�سيات  االأمـــن  اأجــهــزة 

للنفوذ االإيراين.
االإيرانيني  الــقــادة  اأن  املــفــارقــات  ومــن 
يتهمون االأمريكيني باإ�سعال االحتجاجات 
الرئي�ص  اإدارة  تبدو  بينما  الــعــراق،  يف 
ال�سلطات  تدعو  وهي  جدًا  حذرة  ترامب 
العراقية ل�سبط النف�ص وعدم ا�ستخدام 

العنف �سد املتظاهرين.
البيت  اإىل  ترامب  الرئي�ص  و�سول  منذ 
االأو�سط:  ال�سرق  زعماء  بات  االأبي�ص، 
�سام  العم  اأن  يدركون  وخ�سوم،  حلفاء 
على  بناء  املنطقة  يف  اأجــنــدتــه  ير�سم 
قاعدتي "اأمريكا اأواًل" و"ادفع يل مقابل 
ترامب  بها  خاطب  التي  لك"  حمايتي 

امللك �سلمان عندما 
كانت اململكة اأحوج 
للدعم  ــون  ــك ي مـــا 
ـــــي يف  ـــــك ـــــري االأم
ال�سغط  مواجهة 

االإيراين.
وها هي ال�سعودية 
عهدا  ويل  بقيادة 
ـــاب االأمـــــري  ـــس ـــ� ال
�سلمان  بــن  حممد 
كــانــت  اأن  وبـــعـــد 
القريب  بــاالأمــ�ــص 
ـــل  ـــي ـــرائ ـــس مـــــع اإ�

اجلبهة  حربة  ــص  راأ� ت�سكالن  نتنياهو، 
تتوارى  اليوم  هي  الإيران..ها  املناه�سة 
وال يكاد ُي�سمع لها �سوت اإزاء ما يجري يف 
العراق. فهل هي حتجم اليوم عن القيام 
بدور وكيل وا�سنطن يف االأزمة العراقية، 
يف  اإيران  مع  ت�سوية  الإبرام  �سعيها  اأن  اأم 
تنتهج  اأن  عليها  يفر�ص  اليمني،  امللف 
�سيا�سة النعامة التي تدفن راأ�سها يف رمال 

اخلليج املتحركة؟

اأوروبا املرتع�سة
وال تبدو ردود فعل العوا�سم االأوروبية 
اإزاء اأحداث العراق، خمتلفة كثريًا، فهي 
يكاد  وال  احلذر  من  بكثري  تت�سم  بدورها 
االإن�ساين  ال�سمري  ذلك  �سوت  منها  ُي�سمع 
اأن  وميكن  االإن�سان.  حقوق  بقيم  املــدوي 
اإزاء  االأوروبـــي  ال�سلبي"  "احلياد  ُيف�سر 
بهاج�ص  باخل�سو�ص،  الــعــراق  ـــداث  اأح
جديدة  ا�سرتاتيجية  خ�سارة  من  اخلوف 
ن�سبت  التي  االأزمــة  اأن  ذلك  املنطقة.  يف 

بني وا�سنطن وطهران 
ـــــاق  ـــــف ــــــــول االت ح
ــعــت  ـــــنـــــووي، و�ــس ال
ـــص  ـــ� ـــاري بــــرلــــني وب
واأي�سًا لندن، يف و�سع 
بني  يجل�ص  من  ي�سبه 
يقول  كما  كر�سيني، 
ــــــاين، فال  ــل االأمل ــث امل
ــف  ــوق هـــو يــ�ــســنــد امل
هو  وال  االأمـــريـــكـــي 
مي�سك مبلف العالقة 

مع اإيران.

�سهر داٍم يف العراق .. 
واالحتجاجات متوا�سلة

العراق  يف  االأخـــرية  املــظــاهــرات  دفعت 
اإىل  املــهــدي  عبد  ــادل  ع الـــوزراء  رئي�ص 
حجبت  اأن  بعد  لال�ستقالة،  اال�ستعداد 
لــه.  دعــمــهــا  عــراقــيــة  �سيا�سية  ـــوى  ق
الرئي�ص برهم �سالح اأعلن اأن عبد املهدي 
الكتل  تو�سلت  اإذا  ا�ستقالته  على  وافــق 
املتظاهرون  اأكد  فيما  لبديل.  الربملانية 
�سعارات  ورفــعــوا  كافيا،  لي�ص  ــك  ذل اأن 
مقتدى  ال�سيعي  الــديــن  بــرجــل  مــنــددة 
ومناف�سه  ال�سدري  التيار  زعيم  ال�سدر 
العامري  هادي  االآخر  ال�سيعي  ال�سيا�سي 

زعيم "حتالف الفتح".
جاء االإعالن عن ا�ستعداد رئي�ص الوزراء 
لتقدمي  ــدي  ــه امل ـــادل عــبــد  الــعــراقــي ع
االحتجاجات  من  �سهر  بعد  ا�ستقالته، 
مظاهرات  مــن  حتولت  التي  امل�ستمرة، 

�سلمية اإىل عنيفة خالل وقت ق�سري. 

مع ارتفاع ح�شيلة �شحايا 
االأحداث التي ي�شهدها العراق 

)اأكرث من 270 قتياًل واآالف 
امل�شابني( وُنذر املخاطر التي 
تهدد لبنان، يبدو ال�شمت اأو 
احلذر الغربي اإزاء ما يجري 
يف البلدين، موؤ�شرًا قويًا على 

ح�شابات العوا�شم الغربية اإزاء 
الدور االإيراين

االأزمة التي ن�شبت بني وا�شنطن 
وطهران حول االتفاق النووي، 

و�شعت برلني وباري�س واأي�شًا 
لندن، يف و�شع ي�شبه من يجل�س 

بني كر�شيني، كما يقول املثل 
االأملاين، فال هو ي�شند املوقف 

االأمريكي وال هو مي�شك مبلف 
العالقة مع اإيران
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غليان يف كل مكان.. ن�شخة جديدة من الربيع العربي؟

من يتابع مواقف العوا�شم الغربية مما يجري يف العراق ولبنان، ير�شد حذرًا ملحوظًا، فهل هي فقط نتيجة اخلوف من �شيناريوهات كارثية اآلت اإليها بلدان 
الربيع العربي يف موجته االأوىل، اأم هنالك ح�شابات ورهانات اأخرى؟

ُيعد خريف هذا العام من اأكرث املوا�شم التي �شهدت احتجاجات يف مناطق خمتلفة من العامل. ورغم اأن االحتجاجات اجلارية يف بلدان عربية هي االأكرث 
ات�شاعًا من حيث الزمن وح�شيلتها الب�شرية، اإال اأنها لي�شت بال�شرورة يف �شدارة االهتمامات يف العوا�شم الغربية �شواء يف و�شائل االإعالم اأو اأجندات �شانعي 

القرار. اإن عدد الذين قتلوا يف يوم واحد يف حادث تدخل قوات االأمن يف بغداد، يفوق ح�شيلة �شحايا اأحداث ت�شيلي اأو هونغ كونغ على امتداد اأ�شابيع. 
ورغم ذلك فان مواجهات ال�شوارع بني املحتجني يف هونغ كونغ اأو �شنتياغو، عا�شمة ت�شيلي، جتد مكان ال�شدارة يف عناوين كربيات ال�شحف و�شور قنوات 

التلفزيون االأوروبية واالأمريكية، وكذلك يف بيانات العوا�شم الغربية.
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ومليك�سي  زروال  خــيــاط،  الثالثي  بــات 
يف  االأهلي  تعداد  من  بالت�سريح  مهددين 
ب�سبب  وهــذا  ال�ستوية  التحويالت  فــرتة 
قلة م�ساركاتهم مع الفريق خالل مرحلة 
الذي  خلياط  بالن�سبة  خا�سة  الــذهــاب 
لفرتة  املناف�سة  عن  اأبعدته  اإ�سابة  تلقى 
يف  زروال  املــدافــع  �ــســارك  فيما  طــويــلــة، 
املباريات خليارات فنية،  عدد حمدود من 
كل  عقد  ف�سخت  قد  االأهلي  اإدارة  وكانت 
غيزالن  واملهاجم  �ساو�سي  احلــار�ــص  مــن 
تتو�سع  اأن  املنتظر  ومــن  �سابق،  وقــت  يف 
الأ�سباب  اأخرين  العبني  لت�سمل  القائمة 
لبع�ص  بالن�سبة  خــا�ــســة  اإنــ�ــســبــاطــيــة 
الالعبني الذين تعودوا على الغياب يف كل 

مرة عن تدريبات الفريق دون مربر.
ــر العام  ــدي ــن امل ــل اأع ـــر  اأخ  ومـــن جــانــب 
بوزناد  نذير  لالأهلي  التجارية  لل�سركة 
ثنائي  مع  التعاقد  يف  امل�سريين  رغبة  عن 
اأن  بعد  وهذا  املقبلة  االأيــام  خالل  جديد 
مت االإتفاق مع الالعب الكونغويل موكمبو، 
وهذا يف وقت طماأن امل�سريون باأن االإدارة 
املنازعات  جلنة  ــون  دي بت�سوية  �ستقوم 
الفريق  يتمكن  حتى  املنا�سب  الوقت  يف 
املريكاتو  يف  اجلــدد  الالعبني  تاأهيل  من 

ال�ستوي.
املدرب  عودة  تاأجلت  منف�سل  �سياق  ويف 
على  لــالإ�ــســراف  دومـــا  فــرانــك  الفرن�سي 
وهذا  االأربــعــاء،  يــوم  غاية  اإىل  الفريق 
بــدار  الثنائي  ــرف  ــس اأ� الـــذي  الــوقــت  يف 
والتي  الفريق  تدريبات  على  وم�سعودي 
رغبة  رغـــم  عـــاديـــة  ــــروف  ظ يف  جـــرت 
م�ستحقاتهم  على  احل�سول  يف  الالعبني 

الذي  الــوقــت  يف  وهــذا  العالقة،  املالية 
رفع  تــرتقــب  ــي  االأهــل اإدارة  فيه  مــازلــت 
دون  بلقاء  الفريق  على  امل�سلطة  العقوبة 
وهذا  االإن�سباط  جلنة  طرف  من  جمهور 
�سبيبة  اإ�ستقبال  للفريق  يت�سنى  حتى 
 20 مبلعب  القادمـــــة  اجلولة  يف  القبائل 

اأوت بالربج بح�سور اجلمهور. 

ب�سكرة  اإحتاد  اإدارة  تعقد  اأن  املنتظر  من 
املدرب  بقيادة  الفني  الطاقم  مع  اإجتماعا 
التعرث  مـــربرات  يف  للنظر  لكناوي  نذير 
يف  الــربج  اأهلي  اأمــام  الفريق  �سجله  الــذي 
اجلولة الفارطة على اأر�سية ملعب العالية 
ال�سيما اخليارات الفنية للمدرب والتي مل 
االإحتاد  اإدارة  تقتنع  ومل  االإجــمــاع،  تلق 
باحل�سيلة امل�سجلة داخل الديار وهذا بعد 
مبلعب  كاملة  نقاط   08 الفريق  �سيع  اأن 
العالية منذ بداية املو�سم وهو االأمر الذي 
يطمح  الــذي  الفريق  ه�سا�سة  على  يوؤكد 
الإنهاء مرحلة الذهاب يف و�سط الرتتيب.  

الفني  الطاقم  اأعـــرب  ــر  اأخ جانب  ومــن 
اجلولة  مباريات  تاأخري  بعد  اإرتياحه  عن 
القادمة من البطولة اأمام جنم مقرة وهذا 
الالعبني  من  عدد  باإ�سرتجاع  �سي�سمح  ما 
بوعافية  الثنائي  غـــرار  على  امل�سابني 
و�سيود فيما تبقى عودة �سانع االألعاب بن 
مرحلة  بداية  غاية  اإىل  موؤجلة  قويدر 
العودة، وعاقبت جلنة االإن�سباط التابعة 
للرابطة الوطنية الالعب م�ساعدية بلقاء 

ماليني   03 بقيمة  مالية  وغرامة  واحــد 
�سنتيم على خلفيته تلقيه الإنذار اإحتجاج 
يف املباراة ال�سابقة اأمام اأهلي الربج وهو ما 
احل�سابات  خارج  �سيكون  عدوان  اأن  يعني 

خالل املباراة القادمة اأمام جنم مقرة.
ودار احلديث خالل ال�ساعات الفارطة عن 
رغبة اإدارة االإحتاد بالتن�سيق مع الطاقم 
العبني   04 خدمات  عن  التخلي  يف  الفني 

وهذا  ال�ستوية  التحويالت  فــرتة  خــالل 
بعد  جديد  ثالثي  مع  التعاقد  مقابل  يف 
ت�سوية ديون جلنة املنازعات، وقال مدرب 
االإحتاد نذير لكناوي اأن االإحتاد يتواجد 
من  ولذلك  الرتتيب  يف  �سعبة  و�سعية  يف 
القادمة  املباراة  التدارك خالل  ال�سروري 

اأمام جنم مقرة.

املدرب  من  �سطيف  وفاق  اإدارة  طلبت 
التون�سي نبيل الكوكي الف�سل يف قائمة 
قبل  بالت�سريح  املعنيني  الــالعــبــني 
اأجل  من  وهذا  اجلاري  االأ�سبوع  نهاية 
املريكاتو  يف  الفريق  اإحتياجات  �سبط 
ت�سري  الــذي  الوقت  يف  وهــذا  ال�ستوي، 
عن  الكوكي  تراجع  اإىل  الت�سريبات 
ت�سريح املهاجم مليك توري بعد اأن متكن 
اجلولة  يف  ثنائية  توقيع  من  الالعب 
الفارطة اأمام جمعية عني مليلة، علما 
اأن القائمة االأولية للمغادرين ت�سم كل 

من  بو�سوف وبوقلمونة.
الالعب  يح�سر  اأن  املنتظر  من  وكــان 
يحي  بــن  العا�سمة  ـــاد  الإحت ال�سابق 
على  التوقيع  اأجـــل  مــن  االأمــ�ــص  نــهــار 
اأن  اإال  ر�سمية  ب�سفة  الوفاق  مع  عقده 
الذي جعل  االأمــر  وهو  يحدث  مل  ذلك 
يف  اأخــرى  خيارات  ت�سع  الوفاق  اإدارة 
عر�ص  قبول  عن  الالعب  تراجع  حال 

الوفاق.
مقرتحا  الــــوفــــاق  اإدارة  ــت  ــق ــل وت

من  دفاعي  ميدان  و�سط  مع  بالتعاقد 
اأن  املنتظر  من  حيث  غانية  جن�سية 
خالل  ب�سطيف  حا�سرا  املعني  يكون 
ال�ساعات املقبلة وهذا من اأجل ال�سروع 
عقده  على  التوقيع  قبل  التجارب  يف 
الكوكي  املــدرب  موافقة  حال  يف  وهذا 
نحو  االأمــور  ت�سري  حني  يف  �سمه،  على 
قلب  ل�سم  الثالثة  االإجـــازة  اإ�ستغالل 
التي  املــطــالــب  ح�سب  جــديــد  هــجــوم 

قدمها املدرب الكوكي.
ومل ترد الفاف حلد االأن على الطلب 
املقدم من طرف اإدارة الوفاق للح�سول 
على اإجازة اإ�سافية يف املريكاتو ال�ستوي 
نظري احلالة ال�سحية للمدافع فرحاين 
�سهر  غاية  اإىل  املناف�سة  عن  املوقوف 
�سانع  و�سرع  �سحية،  الأ�سباب  فيفري 
االألعاب املتاألق بو�سوف يف االإجراءات 
حت�سبا  التاأ�سرية  باإ�ستخراج  املتعلقة 
الفرن�سية  الــفــرق  الأحــد  الإن�سمامه 
تلقى  حيث  ال�ستوي  املريكاتو  خــالل 
الالعب عر�سني من رين و�سرتا�سبورغ. 

بيت  من  ومفربة  مطلعة  م�سادر  اأكــدت 
الالعبني  اأن  البي�ساء  عني  اإحتــاد  فريق 
عدم  ب�سبب  مفتوح،  اإ�ــســراب  يف  دخــلــوا 
املالية  للم�ستحقات  النادي  اإدارة  ت�سديد 
حليم  الفريق  رئي�ص  اأن  رغــم  العالقة 
اأول  الت�سكيلة  بعنا�سر  اإجتمع  بركاين 
التي  االأجـــور  بت�سديد  ووعــدهــم  اأمــ�ــص، 
اأن  اإال  ممكن،  وقــت  اأقــرب  يف  بها  يدنون 
ذلك مل يقنع على ما يبدو الالعبني الذين 
�سئموا من وعود امل�سريين، وينتظرون دوما 
حتركا منهم من اأجل ت�سوية امل�سكل املايل 

القائم منذ فرتة.
اكد  امل�سدر  ذات   فــاإن  ــرى،  اخ جهة  من 
ا�ستيائه  عن  عرب  لطفي  ي�سعد  املدرب  اأن 
اخلا�سة  الق�سية  هذه  لتوا�سل  العميق 
اأن  حيث  لالعبني،  املالية  بامل�ستحقات 
من  ي�سعب  الظروف  هــذه  مثل  يف  العمل 
�سك،  دون  ملهامه  الفني  الــطــاقــم  اأداء 
حاله  على  الو�سع  اإ�ــســتــمــرار  ــال  ح ويف 
من  لالإن�سحاب  م�سطرا  نف�سه  ف�سيجد 
هذه  واأمــــام  للفريق  الفنية  الــعــار�ــســة 
اللجنة  اأعــ�ــســاء  على  يجب  الو�سعية 
اأجل  من  اأكرث  بالتحرك  للفريق  امل�سرية 
بالعودة  الالعبني  واإقناع  االأمر،  احتواء 
االأن�سار  غ�سب  و�سط  �سريعا  للتدريبات 
بات  التي  الفو�سى،  يه�سموا  مل  الذين 

يعي�سها الفريق منذ بداية املو�سم الكروي 
احلايل، خ�سو�سا اأنهم تنقلوا ملقر الفريق 
االأخبار،  اآخــر  على  لالطالع  مــرات  لعدة 
م�سبقة  درايـــة  على  كــانــوا  ــهــم  اأن علما 

بق�سية االإ�سراب املفتوح.

القدم  لكرة  الدولة  االإحتادية  را�سلت 
اأجل  من  تاجنانت  دفاع  اإدارة  )الفيفا( 
م�ستحقات  ت�سوية  بــ�ــســرورة  اإبــالغــهــا 
للفريق  الــ�ــســابــق  ــتــاين  ــوري امل الــالعــب 
 3 نحو  اإىل  ت�سل  مالية  بقيمة  �سوداين 
ماليري �سنتيم بالعملة الوطنية وهذا يف 
اإتخاذ  قبل  وهذا  يوما   45 اأق�ساه  اأجل 
 06 خ�سم  حد  اإىل  ت�سل  قد  عقوبات 
قرار  ــاء  وج الفريق،  ر�سيد  من  نقاط 
اإىل  �سوداين  الالعب  جلوء  بعد  الفيفا 
مب�ستحقاته  للمطالبة  الدولية  الهيئة 
العقد  ف�سخ  واأي�سا تعوي�سات عن  املالية 
من جانب واحد، وجاء هذا القرار ليعقد 

يعاين  ــذي  ال الــدفــاع  و�سعية  مــن  ــرث  اأك
كون  عن  ف�سال  خانقة  مالية  ــة  اأزم من 
ماليري   03 ت�سديد  على  جمرب  الفريق 
اأخرى اإىل جلنة املنازعات تخ�ص العبي 

املو�سم الفارط. 

عودة دوما تتاأجل وم�شكل امل�شتحقات يطفو على ال�شطح جمددا 

تراجع كبري يف النتائج مبلعب العالية 
وبن عي�شى يطالب بالتف�شريات 

الالعبون يدخلون يف اإ�شراب 
والو�شعية تزداد تعقيدا..!

الفيفا تطالب "الدياربيتي" بدفع
 3 ماليري تعوي�س للموريتاين �شوداين 

الف�شل يف الت�شريحات نهاية 
هذا االأ�شبوع وفتح باب التجارب 

اأمام الالعبني االفارقة 

اأهلي الربج وفاق �سطيف 

اإحتاد ب�سكرة 

اإحتاد عني البي�ساء 

دفاع تاجنانت 

عبد الهادي. ب  

ع.ب

عبد الهادي. ب 

عبد الهادي. ب 

العادية  تدريباته  خن�سلة  احتاد  يوا�سل 
املدرب  بقيادة  عمار  حمام  ال�سهيد  مبلعب 
عبد النور حمي�سي بح�سور جميع الالعبني 
مرحلة  من  املتبقيتني  للجولتني  حت�سريا 
يف  اخلنا�سلة  ي�ستقبل  بحيث  الـــذهـــاب، 
اجلولة املقبلة الرابعة ع�سر الفريق اجلار 
احتاد ال�ساوية ثم يتنقل اأ�سبال حمي�سي يف 
جولة اخلام�سة ع�سر اإىل واد �سوف ملواجهة 
الت�سامن ال�سويف ويتطلع رفقاء القائد دمان 
عقبة حتقيق نتيجة اإيجابيتني يف اجلولتني 
لتدعيم  النقاط  بع�ص  حل�سد  القادمتني 
الر�سيد النقطي لالقرتاب اأكرث نحو كوكبة 

املقدمة ل�سمان الهدف امل�سطر من قبل اإدارة 
واألح  اأ�سر  الــذي  وليد  بوكرومة  الرئي�ص 
على ال�سعود �سمن الفرق املعنية للعبور اإىل 
وهو  املقبل،  املو�سم  الثاين  الوطني  الق�سم 
يبحث  حمي�سي  النور  عبد  التقني  جعل  ما 
املنا�سب  بع�ص  يف  ت�سكيلته  تدعيم  على 
على  وقف  الأنــه  "املريكاتو"  مرحلة  خالل 
ببع�ص  تدعيمه  يلزم  اخلن�سلي  التعداد  اأن 
يف  جديد  دم  اإ�سافة  على  القادرة  العنا�سر 
مرحلة العودة التي �ستكون جد �سعبة الأن 
معظم الفرق مت�ساوية ولها نف�ص احلظوظ 

يف حتقيق ال�سعود.

الطاقم الفني ي�شر على تدعيم 
الت�شكيلة يف املريكاتو ال�شتوي

احتاد خن�سلة 

العاي�ص. �ص

اأحمد اأمني. ب



املالية  ــات  ــان االإع �سح  ق�سية  باتت 
حميط  داخــل  واخلا�ص  العام  حديث 
نادي جنم بوعقال واأكد رئي�ص الفريق 
ر�سيد بن الربعي على اأن االأزمة املالية 
الكتيبة  بدخول  تعجل  قد  اخلانقة 
كان  مما  اأ�سعب  مرحلة  يف  ال�سفراء 
عليها قبل ال�سروع يف التح�سري للمو�سم 
اجلديد، وطالب الرئي�ص من ال�سلطات 
م�ساعدة  ب�سرورة  والوالئية  املحلية 
الأجل  ممكن  فر�سة  اأقــرب  يف  الفريق 
اأح�سن  على  املقبلة  املقابالت  ت�سيري 
وجه، اإ�سافة اإىل اأن االإدارة ترغب يف 

ت�سيري املباريات دون م�ساكل مالية قبل 
من  االأول  ال�سطر  عن  ال�ستار  اإ�سدال 
وذلك  جيدة،  مرتبة  ل�سمان  البطولة 
ح�سب االأهداف التي و�سعت يف بداية 
اإعانة  �سوى  يتلقى  فالفريق مل  املو�سم 
ال�سباب  مديرية  طرفت  من  ــدة  واح
والريا�سة واملقدرة بـ100 مليون وهي 
الكثرية  الفريق  الإحتياجات  تكفي  ال 
والتنقالت  للالعبني  م�ستحقات  مــن 

البعيدة.
ر�سيد  مع  جمعنا  جانبي،  حديث  ويف 
باأن  ــد  اأك الفريق  رئي�ص  الربعي  بــن 

خانقة  مالية  اأزمة  من  يعاين  الفريق 
الفريق  م�ستقبل  حظوظ  ترهن  قد 
اإىل  ال�سعود  تاأ�سرية  على  التناف�ص  يف 
يعاين  الــتــي  فامل�ساكل  هـــواة  الــثــاين 
االإمكانات  نق�ص  فر�سها  الفريق  منها 
املالية  االإمكانات  فمحدودية   ، املالية 
هي ال�سبب يف تراجع نتائج الفريق يف 
االأونــة االأخــرية كما طالب يف االأخري 
االإلتفاف  ــرورة  �ــس على  اجلميع  مــن 
من  للخروج  وم�ساعدته  الفريق  حول 
فيها  يتواجد  التي  ال�سعبة  الو�سعية 

الفريق.

عقوبة  عنابة  حمكمة  اإلتم�ست 
نافذة  �ــســنــوات   07 ملـــدة  ال�سجن 
ــاد  الإحت ال�سابق  الرئي�ص  حــق  يف 
عنابة عبد البا�سط زعيم يف ق�سية 
الفرتة  خــالل  الــريــا�ــســي  الف�ساد 
ف�سال  الــفــريــق  فيها  ــص  ــراأ� ت الــتــي 
بالر�سوة  املتعلقة  ت�سريحاته  عن 
النطق  اأن  علما  املباريات،  وترتيب 
جل�سة  يف  �سيكون  النهائي  باحلكم 
23 دي�سمرب اجلاري، ويتواجد  يوم 
تاريخ  منذ  املوؤقت  احلب�ص  يف  زعيم 
30 جوان الفارط، وتاأ�س�ست الفاف 
فيما  الق�سية  هذه  يف  مدين  كطرف 
الالعبني  مــن  لــعــدد  االإ�ــســتــمــاع  مت 

وامل�سريين القدامى ك�سهود يف هذه 
الق�سية.

ورف�ص مدرب اإحتاد عنابة برجمة 
ــة خــالل فــرتة توقف  مــبــاراة ودي
وهذا  الراهن  الوقت  يف  البطولة 
ب�سبب تخوفه من تعر�ص الالعبني 
املنتظرة  املواجهة  قبل  الإ�سابات 
بجاية  مــولــوديــة  فــريــق  اأمـــــام 
حل�ساب اجلولة ما قبل االأخرية من 
مرحلة الذهاب، حيث اأ�سر موا�سة 
ب�سورة  التح�سريات  موا�سلة  على 
اللقاء  تاأجيل  رغــم  وهــذا  عادية 
ب�سبب  دي�سمرب   14 بعد  مــا  اإىل 

االإنتخابات الرئا�سية. 

تاأجيل الف�شل يف النزاع االإداري
 اإىل الـ 16 دي�شمرب اجلاري

االإدارة م�شتاءة من �شح االإعانات وتنا�شد الوايل بالتدخل 

اإلتما�س 7 �شنوات حب�س يف حق زعيم 
وموا�شة متخوف من االإ�شابات

مولودية العلمة  جنم بوعقال 

اإحتاد عنابة  جنم تازوقاغت 
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م�ستحقا  ــوزا  ف تــازوقــاغــت  جنــم  حقق 
 13 الـ  املا�سية  اجلولة  يف  الديار  خارج 
الرابطات  بني  ما  ق�سم  بطولة  عمر  من 
امل�ست�سيف  على  وفــاز  ال�سرق  ملجموعة 
احتاد احلجار بنتيجة هدف دون رد، وهي 
النتيجة التي و�سعت اأ�سبال الثنائي بن 
التون�سي حممد ال�سغري وبوعبيد يو�سف 
نقطة،   23 بر�سيد  الو�سيف  مركز  يف 
اأداء جيدا لرفقاء  املباراة  وعرفت هذه 
قريبني  وكــانــوا  ــادل  ع بلف�سل  القائد 
وب�سطوا  ـــرى  اأخ اأهــــداف  ت�سجيل  مــن 
�سيطرتهم على اللقاء نظري اخلطة التي 
كل  ك�سرت  التي  الفني  الطاقم  ر�سمها 
ان  كما  "القحمو�سية"،  اأبناء  حماوالت 

�سجلوا  عمارة  خدومة  الرئي�ص  اأبناء 
ا�ــســتــفــاقــة مــلــحــوظــة خـــالل اجلـــوالت 
الرتتيب  ت�سلقهم  ـــدوا  اك اذ  املا�سية 

واحتاللهم املرتبة الثانية با�ستحقاق.
الــعــودة  النتيجة  هـــذه  �ــســوء  وعــلــى 
وعودة  القواعد  خارج  من  كامال  بالزاد 
البطولة  اأن  يرتقب  بقوة  النمام�سة 
كوكبة  يف  �سيما  كبريا  تناف�سا  �ستعرف 
وجنم  كر�سة  عني  جمعية  بني  املقدمة 
وكما  يــاقــوت  عــني  و�سباب  تــازوقــاغــت 
يف  ذروتــه  �سيبلغ  التناف�ص  ذكــره  �سلف 
�سيظفر  من  اأجل  من  املقبلتني  اجلولتني 
البطولة  بلقب  والفوز  الرتتيب  بريادة 

ملرحلة الذهاب.

النجم يعود بالزاد كامال من احلجار 
ويحتل الو�شافة 

بدري.ع

بدري.ع

العاي�ص.�ص

اأحمد اأمني ب 

حقق �سباب بوجلبانة النا�سط يف ق�سم 
ال�سرقية  املجموعة  يف  اجلهات  بني  ما 
من  الـ  املا�سية  اجلولة  يف  معنويا  فــوزا 
حني  الــرابــطــات  بــني  مــا  بطولة  عمر 
ا�ستقبل اأ�سبال الثنائي تكوا�ست وهزيل 
وافـــرتق  زواي  اأوالد  جمعية  فــريــق 
نظيفني  هدفني  نتيجة  على  الفريقني 
ثالث  "نار�سبي"  ح�سد  خــاللــه  ومـــن 
النقطي  الر�سيد  اإىل  اأ�سيفت  نقاط 
ومن خالله تنف�ص الفريق بع�ص ال�سيء 
ويعود غياب   ، انتظار قادم اجلوالت  يف 
و�سعية  اإىل  االأوىل  بالدرجة  النتائج 
اجرب  ما  وهو  املادي  اجلانب  من  النادي 

يلجوؤون  مــرة  كــل  يف  الــالعــبــني  بع�ص 
مثلما  املفتوح  االإ�سراب  الدخول يف  اإىل 
لقاء  قبل  املن�سرم  االأ�ــســبــوع  يف  حــدث 
جمعية اأوالد زواي بعدما متكن الرئي�ص 
حلول ر�سيد مبعية بع�ص امل�سريين اإقناع 
وامل�ساركة  بالعودة  مراد  جغالل  رفقاء 
يف املباراة املا�سية، وهو ما حدث بالفعل 
ومن ثمة حقق اخلنا�سلة فوزا م�ستحقا 
حلول  الرئي�ص  اإدارة  املقابل  يف  بينما 
من  ــات  االإعــان ــول  دخ يف  تنتظر  ر�سيد 
اأجل ت�سوية م�ستحقات الالعبني الذين 
من  االإ�سراب  �سالح  ي�ستعملون  اأ�سبحوا 
اأجل اال�ستفادة من اأموالهم على الرغم 

رفقاء  تطمئن  مــرة  كل  يف  االإدارة  اأن 
وعود  جمــرد  تبقى  الــوعــود  لكن  بيبي 
الأن الفريق حقيقة مل يتلق امل�ساعدات 
ال�سلطات  بها  وعــدت  التي  ــات  واالإعــان

وامل�سوؤولني االإدارة.
ويف املقابل قام احد الدائنني بتجميد 
ح�ساب الفريق بداعي مطالبته باأمواله 
العالقة منذ مو�سم 2015 بعدما اقتنت 
الريا�سية  اللوازم  بع�ص  الفريق  اإدارة 
ال�سلطات  ر�سيد  حلول  الرئي�ص  لينا�سد 
اأجل  من  االإعــانــة  مترير  يف  باال�سراع 
فيها  يتخبد  ــتــي  ال الـــديـــون  تــ�ــســديــد 

اخلنا�سلة.

االإدارة تطمئن االأن�شار وتعد بالعودة القوية يف مرحلة االياب 
�سباب بوجلبانة

رغم ان الدائنون قاموا بتجميد الر�سيد البنكي للفريق..    

العاي�ص.�ص

مت تاأجيل الف�سل يف الق�سية 
الرئي�ص  رفــعــهــا  الــتــي 
�سمري  للفريق  ال�سابق 
العلمة  مبحكمة  ــاب  رق
احلالية  االإدارة  �سد 
دي�سمرب   16 تاريخ  اإىل 

الذي  اجلاري، وهو االأمر 
من �ساأنه اأن يطيل من عمر 

التي يعاين  االإدارية  االأزمة 
اإدارة  اأن  بحكم  الفريق  منها 

هذه  ظل  يف  تتمكن  مل  املولودية 
العمومية  االإعانات  �سحب  من  الو�سعية 
للنادي  البنكي  احل�ساب  يف  املــوجــودة 
الق�سائي،  الــنــزاع  هــذا  ظــل  يف  الــهــاوي 
وهو االأمر الذي ت�سبب يف تاأخر ح�سول 
حلد  املالية  م�ستحقاتهم  على  الالعبني 

االأن.
حت�سرياتها  الفريق  ت�سكيلة  وتوا�سل 
زوغــار  م�سعود  مبلعب  عــاديــة  ب�سورة 
وجــود  عـــدم  ظــل  يف  مكتمل  وبــتــعــداد 
الذي  االأمـــر  وهــو  التعداد  يف  اإ�ــســابــات 
التح�سري  مــن  الفني  الطاقم  �سيمكن 
ــام  ــبــاراة اجلــولــة الــقــادمــة اأم اجلــيــد مل
املوؤقت  املـــدرب  وقـــال  بجاية،  �سبيبة 
بلهو�سات اأن لقاء ال�سبيبة يعترب مبثابة 
منعرج هام لت�سكيلة املولودية واملطالبة 

الـــفـــوز يف هــذه  بــتــحــقــيــق 
املــــبــــاراة لـــالإقـــرتاب 
اأكــــــرث مــــن كــوكــبــة 
املقدمة، وغاب رئي�ص 
جمل�ص االإدارة �سالح 
اإجتماع  عن  كراو�سي 
الرابطة  اأندية  روؤ�ساء 
ــاب غري  ــب ــس الــثــانــيــة الأ�
للمرة  وهـــــذا  مــعــروفــة 
فيما  الــتــوايل،  على  الثانية 
جمال  للفريق  العام  الكاتب  قام 
قرعة  خالل  الفرق  بتمثيل  هالل  �سعد 
الدورين ال32 وال16 من مناف�سة كاأ�ص 

اجلمهورية. 
على  املــولــوديــة  اإدارة  تــاأكــيــد  ورغـــم 
املريكاتو  يف  جدد  العبني  اإنتداب  عدم 
لدى  العالقة  الــديــون  ب�سبب  ال�ستوي 
مينع  مل  ــذا  ه اأن  اإال  املــنــازعــات  جلنة 
بع�ص وكالء الالعبني من عر�ص خدمات 
جمموعة من الالعبني على اإدارة الفريق 
ظل  يف  ــذا  وه الت�سكيلة  تدعيم  بغية 
احلديث عن اإمكانية ال�سماح جلميع فرق 
الرابطة الثانية باإ�ستقدام العبني جدد 
تهديدات  بعد  وهــذا  الفاف  من  بقرار 
يف  البطولة  مبقاطعة  االأندية  روؤ�ساء 

حال عدم االإ�ستجابة لهذا املطلب. 



ــة  ــي ركـــــزت الــ�ــســحــف االإيــطــال
وبر�سلونة  ميالن  اإنــرت  موقعة  على   ، ام�ص  ال�سادرة 
احلا�سمة، واملقرر لها اليوم بدوري اأبطال اأوروبا، باالإ�سافة 

اإىل اقرتاب اأن�سيلوتي مدرب نابويل من االإقالة.

�سبورت":  ديــلــلــو  "الغازيتا  �سحيفة  وعــنــونــت 
مع  اتفاق  من  قريب  ميالن،  اختار  "اإبراهيموفيت�ص 
العقد )�ستة  لكن هناك حجر عرثة يف  الرو�سونريي 

اأو 18 �سهرا(".
يف  واأحالم  يغيب  مي�سي  الهجوم:  يف  "اإنرت  واأ�سافت: 

�سان �سريو، دور الـ16 م�سمون يف حالة الفوز".
الرحيل  مــن  قريب  اأن�سيلوتي  "نابويل:  وختمت 

وغاتوزو جاهز".
 

فيما خرجت �سحيفة "كوريري ديللو �سبورت" بعنوان: 
"التحول، قرار مثري يهز نابويل: اأن�سيلوتي يف طريقه للرحيل وغاتوزو 

جاهز، الليلة يقاتلون للتاأهل لدور الـ16 وغًدا التغيري املحتمل".
واأ�سافت: "زالتان، مبارزة �سرية بني ميالن ونابويل".

من  و�ستقرر  حا�سمة  دقيقة   90 نــدم..  اأي  اأريــد  ال  "كونتي:  وختمت: 
�سيذهب لدور الـ16".

 
وجاءت �سحيفة "توتو �سبورت" بعنوان: "bbbc من اأجل �ساري.. بارزايل يلتحق 

ببوفون وبونوت�سي وكيليني لت�سكيل اتفاق حديدي: اجلميع وراء املدرب".
مواجهة  عــن  يغيب  ليونيل  اإنـــرت..  اإىل  اأ�سي�ست  "مي�سي،  واأ�ــســافــت: 
األف  و72  الذهبية..  بالكرة  الفائز  بدون  بر�سلونة  النرياتزوري، 

م�سجع يف �سان �سريو لدفع الفريق". 

�شحف اإيطاليا 
تن�شغل مبوقعة 
ميالنو وم�شري 

اأن�شيلوتي

 ال�صحافة معـــــــــــــــــــــــر�ض
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بارتكاب  ليفربول،  مــدرب  كلوب،  يورغن  �أقــر 
�شاديو  �ل�شنغايل  لعــبــه  حــق  يف  فـــادح  خــطــاأ 
ماين، حينما كان على ر�أ�ص �جلهاز �لفني لفريق 

بورو�شيا دورمتوند.
وتوىل �ملدرب �لأملاين تدريب �أ�شود �لفي�شتيفال 
عليه  ُعر�ص  وقد  و2015،   2008 عامي  بني 
�لتعاقد مع �لدويل �ل�شنغايل، لكنه رف�ص �لأمر 

يف ذلك �لوقت.
وخالل ت�شريحات �أبرزتها �شحيفة "ديلي ميل" 
�خلاطئ  بتقييمه  كلوب  �عــرتف  �لربيطانية، 
للجناح �ل�شنغايل، مما دفعه لرف�ص �نتقاله �إىل 

ملعب �شيجنال �إيدونا بارك قبل ب�شع �شنني.
ب�شاطة،  بكل  مني  و��شحا  خطاأ  "كان  و�أ�شاف: 
على  يقع  �لــذي  �ل�شغط  مــدى  �أرى  كنت  لأنني 
عاتق �لالعبني يف دورمتوند خالل هذه �لفرتة، 

ور�أيت �أن هذه �ل�شفقة غري منا�شبة لنا".
لهذ�  ت�شحيحه  �إىل  �لأملـــاين  �ملـــدرب  ــار  ــش و�أ�
�لالعب  بجلب  �شنو�ت،  بعد  �خلاطئ  �لــقــر�ر 
"مل يكن هذ� �لقر�ر هو  �إىل ليفربول، م�شيًفا: 

�خلطاأ �لوحيد يل".
�لفرن�شي  وبد�أ ماين رحلته �شمن �شفوف ميتز 
ريد  �إىل  �لتايل  �لعام  يف  لينتقل   ،2011 عام 
معه  ��شتمر  �لــذي  �لنم�شاوي،  �شالزبورغ  بول 
�شاوثهامبتون  �إىل  �لرحيل  قبل  عامني،  ملــدة 

�لإجنليزي.
و�ن�شم ماين �إىل �شفوف ليفربول عام 2016، 
قادًما من �شاوثهامبتون مقابل 34 مليون جنيه 
�إ�شرتليني، بعدما تغريت قناعة كلوب به وقرر 

جلبه �إىل ملعب �أنفيلد.

يو�جه كارلو �أن�شيلوتي �ملدير �لفني 
لنابويل، �شبح �لإقالة من مهمته 

�جلــنــوب،  فــريــق  يف  �لفنية 
�لنتائج  دو�مــــة  ــل  ظ يف 

يعاين  �لــتــي  �ل�شلبية 
منها ملدة �شهر ون�شف.

�أي  ـــابـــويل  ن يــحــقــق  ومل 
لعبها  مباريات   9 �آخــر  يف  فــوز 

مبختلف �مل�شابقات، حيث خ�شر يف 
مبار�تني وتعادل 7 مر�ت.

دي  �أوريــلــيــو  �أن  مريكاتو"،  "كالت�شيو  موقع  ــر  وذك
�أن�شيلوتي  �إقالة  قرر  نابويل،  نادي  رئي�ص  لورينتي�ص 

جوفنتو�ص  مدرب  مع  و�لتفاو�ص 
�ل�شابق، ما�شيمليانو �أليغري.

دي  �أن  �ملـــوقـــع  ـــاف  ـــش و�أ�
ـــدد  لـــوريـــنـــتـــيـــ�ـــص ح
�ألـــيـــغـــري �ملــر�ــشــح 
ـــــايل خلـــالفـــة  ـــــث �مل
و�أنه  خا�شة  �أن�شيلوتي، 
عاطل عن �لعمل حالًيا بعد 
�ل�شيف  يف  ليوفنتو�ص  مغادرته 
�ملركز  ــويل  ــاب ن ويــحــتــل  ــي.  ــا�ــش �مل
�ل�شابع بجدول ترتيب �لدوري �لإيطايل بر�شيد 21 

نقطة بفارق 8 نقاط عن �ملربع �لذهبي.

�لثالثاء،  �م�ص  �إ�شباين  �شحفي  تقرير  �أكــد 
ريال  مدرب  زيــد�ن،  �لدين  زين  �لفرن�شي  �أن 
جنوم  لأحــد  مفاجئة  �شدمة  وجــه  مدريد، 

�لفريق قبل �أيام من �لكال�شيكو.
ومن �ملقرر �أن يلتقي ريال مدريد مع بر�شلونة 
دي�شمرب   18 يـــوم  نو"  "كامب  ملعب  عــلــى 
�جلاري، وذلك يف �ملبار�ة �ملوؤجلة من �جلولة 

�لعا�شرة بالليغا.
"�ل�شريجنيتو" �لإ�شباين، فاإن  ووفًقا لربنامج 
جنم  مودريت�ص،  لوكا  �لكرو�تي  �أبلغ  زيــد�ن 
ب�شكل  ي�شارك  لن  �لأغلب  يف  �أنــه  �ملريينغي، 

�أ�شا�شي يف موقعة �لكال�شيكو. 
يف  ثقته  و�شع  �إىل  مــوؤخــًر�  زيـــد�ن  ــول  وحت
فالفريدي  فــيــدي  �لأوروغــــو�يــــاين  �لــ�ــشــاب 

بخط �لو�شط، وذلك �إىل جانب �لأملاين توين 
كرو�ص و�لرب�زيلي كا�شيمريو.

مدريد  ــال  ري مــع  مودريت�ص  عقد  �أن  يذكر 
�لالعب  يتفق  ومل  �ملقبل،  �ل�شيف  يف  ينتهي 

بعد مع �لإد�رة على �لتجديد.

�إد�رة باري�ص �شان جريمان، للتعاقد مع  ُتخطط 
نيمار  �لرب�زيلي  رحيل  حالة  يف  ليفربول،  جنم 
�ل�شيف  خــالل  �لأمـــر�ء  حديقة  عن  �شيلفا  د� 

�ملقبل.
�إنَّ  �لفرن�شية  فوتبول"  "فر�ن�ص  جملة  وقالت 
لأن  نيمار؛  ب�شاأن  هادًئا  يكون  لن  �ملقبل  �ل�شيف 
"كامب  �إىل  ــدًد�  جم �شمه  �شيحاول  بر�شلونة 

نو".
�ملدير  لــيــونــاردو،  �أن  �إىل  �ل�شحيفة  ــارت  و�أ�ــش
�ل�شنغايل  �أن  يــرى  جــريمــان،  ل�شان  �لريا�شي 
يف  بديل  �أف�شل  هو  �لريدز،  جنم  مــاين،  �شاديو 

حالة رحيل نيمار.
100 مليون  �أن �شفقة ماين قد تبلغ  و�أو�شحت 
جريمان  �شان  �شيمنح  نيمار  رحيل  بينما  يــورو، 
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جريمان  �شان  �أنَّ  فوتبول"  "فر�ن�ص  وذكـــرت 
�شي�شتغل �لأمو�ل �ملتبقية من رحيل نيمار، لإبر�م 
�شفقات �أخرى مثل يو�شف عطال )ني�ص(، وماتيا 
كوليبايل  وكاليدو  )يوفنتو�ص(،  ت�شيلليو  دي 

)نابويل(، و�إدو�ردو كامافينغا )رين(.

�ل�شويدي  �أن  �إيــطــايل،  �شحفي  تقرير  ك�شف 
�ملهاجم  �إبر�هيموفيت�ص  ـــان  زلت

�أجنيلي�ص  لــلــو�ــص  �لــ�ــشــابــق 
غـــالكـــ�ـــشـــي، قـــد حــدد 

وجهته �ملقبلة.
ل�شحيفة  ووفــــًقــــا 
ديــلــلــو  "لغازيتا 
�لإيطالية،  �شبورت" 

مل  �إبــــــر�  �أن  فـــرغـــم 
على  حتديثات  �أي  ُيجِر 

�لتو��شل  مبو�قع  �شفحاته 
�لجتماعي، ب�شاأن ناديه �جلديد، 

�إل �أنه ك�شف لأ�شدقائه �أنه �شينتقل �إىل ميالن 
خالل �ملو�شم �حلايل.

و�أ�شارت �ل�شحيفة �إىل �أن �لأمور �ملالية ل تعد 
هي �لعقبة �لوحيدة �لتي تعيق �إمتام �ل�شفقة، 
�لعقد  �شيغة  على  �ختالفات  هناك  �أن  مبّينة 

ب�شكل عام.
غري  �إبــر�  �شبورت" �أن  ديللو  "لغازيتا  و�أكــدت 
ر��ٍص عن عر�ص ميالن �لبالغ مليوين يورو فقط 
يورو  ماليني   4 �إىل  بالإ�شافة  �أ�شهر،   6 لأول 
للمو�شم �ملقبل، �إ�شافة �إىل �أن ��شتمر�ر �لتعاقد 
�لتاأهل  مــن  ــنــادي  �ل مبــوقــف  يرتبط  بينهما 

للبطولت �لأوروبية بنهاية �ملو�شم �جلاري.
من  خــا�ــشــة  جمــمــوعــة  "هناك  و�أو�ـــشـــحـــت: 
جانب  �إىل  حاليا،  �ملوقف  يدر�شون  �مل�شت�شارين 

وكيل �لالعب مينو ر�يول".
لو�ص  مـــع  ـــــر�  �إب عــقــد  �أن  يـــذكـــر 
�نتهي  غالك�شي  �أجنيلي�ص 
دي�شمرب�جلاري،  �شهر  يف 
ي�شتطيع  وبـــالـــتـــايل 
ــتــوقــيــع  �لــــالعــــب �ل
خالل  ناٍد  لأي  جماًنا 
�ل�شتوي  ــو  ــات ــريك �مل

�ملقبل.

مــدرب  �شول�شكاير  جــونــار  �أويل  ــال  ق
�ل�شاب  مهاجمه  �إن  يونايتد  مان�ش�شرت 
�لإمكانيات  ميلك  ر��شفورد  ماركو�ص 
كري�شتيانو  مــ�ــشــتــوى  �إىل  لــلــو�ــشــول 
رونالدو �لفائز بالكرة �لذهبية كاأف�شل 

لعب يف �لعامل خم�ص مر�ت.
على   1-2 �لفوز  يف  ر��شفورد  و�شجل 
مان�ش�شرت �شيتي حامل �للقب يف �جلولة 
ع�شرة  �إىل  ر�ــشــيــده  لــريفــع  �ملــا�ــشــيــة 
ويعادل  �ملو�شم  هذ�  �لدوري  يف  �أهد�ف 
�لو�شول  مع  م�شريته  �أف�شل ح�شيلة يف 

�إىل منت�شف �مل�شابقة.
�لبالغ  �إجنلرت�  منتخب  لعــب  وو�شل 
�آخر  يف  هدفا   13 �إىل  عاما   22 عمره 
وقال  وبـــالده  نــاديــه  مــع  مــبــار�ة   14

�شول�شكاير �إنه يرى ت�شابها بني ر��شفورد 
 118 �شجل  �لذي  رونالدو  و�لربتغايل 
هدفا يف 292 مبار�ة مع يونايتد خالل 

�لفرتة 2009-2003.
و�أ�شاف �ملدرب: "نعم �إنه من �ل�شهل جد� 
و�لتكوين  �ملهارة  نف�ص  بينهما.  �ملقارنة 
�جل�شماين و�ل�شلوك و�لإمكانيات.. كل 
�شيء. ميلك �ل�شاب كل �لفر�ص لي�شبح 

ناأمل  دعونا  �لرفيع.  �لطر�ز  من  لعبا 
�أن ي�شتمر هكذ�".

لنتقاد�ت  ر��شفورد  تعر�ص  �أن  و�شبق 
�ملرمى  �أمـــام  للح�شم  �فــتــقــاره  ب�شبب 
لكنه يتاألق حتت قيادة �ملهاجم �ل�شابق 
يف  هدفا   126 �أحــرز  �لذي  �شول�شكاير 
�شفوف  يف  �شابق  كالعب  مبار�ة   366

�ليونايتد.
من  �ملزيد  �لرنويجي  ــدرب  �مل وينتظر 

ر��شفورد يف �لفرتة �ملقبلة.
وقال: "طاملا و��شل �لتحلي بالإيجابية 
و�للعب �ملبا�شر و�لتفكري يف �لوجود �أمام 
�ملرمى و��شتغالل �لفر�ص فاإنه �شي�شجل 

�لأهد�ف".
�ملــركــز  يــونــايــتــد  مان�ش�شرت  ويــحــتــل 
و�شيو�جه  �ملمتاز  �لــدوري  يف  �خلام�ص 
ــــــي يــوم  ـــــدوري �لأوروب ــار يف �ل ــم ــك �أل

�خلمي�ص �ملقبل.

�شول�شكاير:



نظم، ال�سندوق الوطني للتاأمني عن البطالة، خالل اال�سبوع اجلاري، قافلة حت�سي�سية عرب بلديات والية خن�سلة 
لهم  يقدمها  التي  واالمتيازات  باخلدمات  التعريف  وكذا  الفئة  لهذه  والواجبات  احلقوق  مبختلف  للتعريف  وذلك 

ال�سندوق وتعزيز عملية التوا�سل معهم والتقرب من املتقاعدين وذوي احلقوق واملواطنني ب�سفة عامة.
االإلكرتونية  باخلدمات  التعريف  حمور  غرار  على  املحاور  من  العديد  تتناول  القافلة  هذه  اأن  اأكدت  ال�سندوق  م�سالح 
وذوي  املتقاعدين  وحت�سي�ص  اعالم  حمور  وكذا  املتقاعدين  طرف  من  ا�ستخدامها  ن�سبة  وزيادة  لل�سندوق  واملعلوماتية 

احلقوق بواجباتهم وحقوقهم، وحمور التعريف مبختلف و�سائط دفع املعا�سات واملنح واالمتيازات التي متنحها لهم 
وذلك باإ�ستعمال القنوات البنكية وكذا حمور تعزيز االت�سال الداخلي وتكوين خمتلف االطارات والعالقات، 

اىل جانب تقدمي خدمات عمومية راقية وكذا اعالم خمتلف ال�سرائح مبختلف اخلدمات التي يقدمها 
ال�سندوق ملنت�سبيه.

يذكر اأن هذه القافلة التح�سي�سية �ستجوب كل البلديات اجلنوبية على غرار 
بلدية بابار وخريان والوجلة و�س�سار.

�شطيف

بهدف ا�ستمالة م�ساعر املواطنني وامل�سلني

احلماية املدنية تدعو الأخذ احليطة واحلذر لتجنب احلوادث املميتة 

بعد اأن اعرتف بجرم مل يقرتفه 

بريكةنقاو�صمرو�نة�آري�صعني �لتوتةباتنةالتاريخ
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ال�سيادلة املناوبون خالل الفرتة الليلية )من ال�ساعة 19:00 اإىل ال�ساعة 08:00 �سباحا(

الــواليــة،  يف  الــيــوم  ولــيــدة  لي�ست  ظــاهــرة 
لكنها ا�ستفحلت ب�سكل كبري جدا اأ�سبح يدعو 
واملت�سوالت  املت�سولني  و�سعية  حول  للت�ساوؤل 
لفتح  فر�سة  وال  �سالة  يخلفن  ال  الــلــواتــي 
ب�سكل  حــولــه  ليتزاحمن  امل�ساجد  اأبــــواب 
يف  ظالتهن  وجــدن  بعدما  للغاية،  ه�ستريي 
وهبات  �سدقات  لك�سب  بامل�سلني  اال�ستنجاد 
اأو�ساعهن  لتربيرات  احلاجة  دون  لهن  تقدم 
طبية  وو�سفات  �سهادات  ا�ستخراج  حتى  وال 
�سواء كانت مزورة اأو حقيقية، بطريقة ذكية 
للغاية جتمع بني العويل والبكاء اأحيانا وبني 
ال�سمت وتغطية كامل مالمح الوجه من جهة 
يف  امل�ساجد  من  العديد  عرب  وبجولة  اخرى، 
يتم  التي  اهلل  بيوت  ابرز  اأن  وجدنا  املدينة 
يف  تقع  املت�سوالت،  قبل  من  بعناية  اختيارها 
تتواجد  كما  بامل�سلني  تعج  رئي�سية  طرقات 
اأخرى باالأحياء الراقية واالماكن املزدحمة 
بوعقال  بحي  الفرقان  فم�سجد  باملواطنني، 
الفئة خا�سة يوم  لهذه  يعرف حركة وا�سعة 
امل�سلني  لتوافد  نظرا  ال�سالة  اأثناء  اجلمعة 
م�ساجد  ح�ساب  على  له  تف�سيال  عليه  بكرثة 
كثرية الأ�سباب متباينة، يف حني يعرف م�سجد 
اقباال  االآخــر  هو  م�سكن   300 بحي  االرقــم 
االوقــات،  جميع  ويف  الن�سوة  قبل  من  كبريا 
اثنتني  تواجد  تالحظ  الباكر  ال�سباح  حتى 
من  �سدقة  ي�ستجدين  االقــل  على  ثالثة  او 

العتيق  مب�سجد  االمـــر  ذات  ــو  وه امل�سلني، 
و�سط املدينة وم�ساجد اأخرى عديدة، تعرف 
من  وبالرغم  التي  الظاهرة  لهذه  انت�سارا 
امل�ساعدات املادية التي تقدم لهذه الفئة غري 
كلل  ودون  يومي  ب�سكل  تواجدها  جتدد  اأنها 
اأو ح�ساب لربودة الطق�ص او حرارته  اأو ملل 
االحياء  هذه  �سكان  من  العديد  جعل  ما  وهو 
لهوؤالء  احلقيقية  الو�سعية  حول  يت�ساءلون 

املت�سوالت.
العديد من اجلمعيات وذوي الرب واالح�سان، 
يتعاونون ب�سكل الفت جدا مع املت�سوالت وذوي 
والفقراء،  املعوزين  من  اخلا�سة  احلــاجــات 

االجتماعية  باأو�ساعهم  التكفل  خــالل  من 
والنظر يف احتياجاتهم وم�ساعدتهم مبختلف 
االمكانيات والقدرات، غري اأن الالفت لالنتباه 
ظاهرة  يف  تنتهي  ال  الــتــي  الت�سرفات  هــو 
الت�سول املنت�سرة والتي ا�سبحت مبثابة خطر 
حقيقي قد يعك�ص اعمال ن�سب واحتيال وقد 
الن�سوة  لهوؤالء  املا�سة  احلاجة  اي�سا  تعك�ص 
اللواتي ال يقهرهن ال �سيف وال �ستاء يف طلب 
ا�ستمالة  اهلل  بيوت  اأمــام  والبكاء  ال�سدقة 
ميكن  فعال  فهل  واملواطنني،  امل�سلني  مل�ساعر 
ال�سعف  بهذا  االنــ�ــســان  جتعل  اأن  للحاجة 

والقهر؟

ي�سكل مع كل مو�سم برد، االإختناق بغاز اأول 
املنزلية  احلوادث  اأكرث  من  الكربون  اأك�سيد 
اأجهزة  من  الغاز  ت�سربات  نتيجة  امل�سجلة 
التدفئة وهو ما يت�سبب يف غالب االأحيان يف 
الب�سري  العن�سر  يكون  املاآ�سي  عديد  حدوث 

�سحيتها و�سببها االأول واالأخري. 
عديد  تتجند  ال�ستاء  ف�سل  مــع  وتزامنا 
امل�سالح امل�سرتكة لتح�سي�ص املواطن باأهمية 
واالإحتياطات  التدابري  من  بجملة  االأخــذ 
جتنبا لت�سجيل هذه احلوادث املو�سمية التي 
تخلف يف الغالب �سحايا ب�سرية، حيث اأرجع 
املكلف  ال�سريف  يحي  ح�سان  االأول  املــالزم 
لوالية  املدنية  احلماية  مبديرية  باالإعالم 
الت�سمم  بخطر  االإ�ــســابــة  اأ�ــســبــاب  باتنة، 
اجلهل  اىل  الكربون،  اأك�سيد  اأحـــادي  بغاز 
التدفئة  الأجهزة  الدورية  ال�سيانة  باأهمية 
والت�سخني و�سرورة مراقبة قنوات ت�سريف 
يف  ي�سكل  ما  املحروقة،  والــغــازات  الدخان 
االأ�سخا�ص،  حياة  على  مبا�سر  خطر  الغالب 
اأعـــوان  معاينة  اأن  املــتــحــدث،  ذات  واأكــــد 
على  تقف  املنازل  لبع�ص  املدنية  احلماية 
نتيجة  القنوات  لهذه  الكارثية  الو�سعية 
احلمام  اأع�سا�ص  جراء  احلا�سل  اإن�سدادها 
بت�سريف  ي�سمح  ال  مــا  االأو�ـــســـاخ  وبــعــ�ــص 
اإىل  ال�سامة  املحرتقة  والــغــازات  املدخنة 
اخلارج ويت�سبب يف ت�سربه اإىل داخل املنازل 
اأ�سار  كما  االأ�سخا�ص،  اإختناق  اإىل  ويــوؤدي 
املداخن  تنظيف  �سرورة  اإىل  املتحدث  ذات 

ال�سيما املتواجدة منها على م�ستوى العمارات 
مراعاة  بح�سبه  يتطلب  ــذي  ال االأمــر  وهــو 

اأهمية �سيانة اأجهزة التدفئة.
مبديرية  بــاالإعــالم   املكلف  اأي�سا  وذكـــر 
اأ�سباب  عن  حديثه  خالل  املدنية  احلماية 
اأن  مو�سمي،  ب�سكل  امل�سجلة  ــوادث  احل هذه 
منها  تباع  والتي  املغ�سو�سة  التدفئة  و�سائل 
قد  مــا  ذلــك،  يف  مبا�سر  �سبب  ــواق  ــس االأ� يف 
ينجر عنها عواقب وخيمة على حياة الكثري 
اإ�ستعمال  اأي�سا  جانب  اإىل  االأ�سخا�ص،  من 
قد  والـــذي  التدفئة  الأجـــل  "الطابونة" 
نتيجة  املحتوم  املــوت  اإىل  الغالب  يف  تــوؤدي 

الالمباالة واالإهمال.
نبه  امل�سجلة،  احلــــوادث  هــذه  واأمــــام 

تعلم  اأهــمــيــة  اإىل  املــتــحــدث  ذات 
الإنقاذ  االأولــيــة  االإ�سعافات  مبادئ 
قد  والتي  املخاطر  لهذه  املعر�سني 
اإ�سعاف  يف  �سببا  عليها  املتطلع  يكون 
االآخرين من خالل حركات ب�سيطة 
خالل  من  بها  درايــة  على  يكون  قد 

وقطع  التهوية  منافذ  عــن  البحث 
م�سدر  اأي�سا  ومعرفة  الكهربائي  التيار 

وقائي  جانب  االإ�سعاف  لكون  الت�سرب، 
املكلف باالإعالم  اأكد عليه  وهو االأمر الذي 

الأجل  النداء  طلب  يف  ال�سرعة  جانب  اإىل 
لالإختناق  املعر�سني  واإنقاذ  ال�سريع  التدخل 

الو�سيك.
القاتل،  ــغــاز  ال اأعـــرا�ـــص خــطــر  بــني  ومـــن 

االإغماء،  هي  املتحدث،  ذات  ــاد  اأف ح�سبما 
بامل�ساب  يدفع  ما  التنف�ص  يف  �سيق  الغثيان، 
عن  البحث  اىل  لالإختناق  تعر�ص  الـــذي 
التهوية  منافذ  خالل  من  لالأك�سجني  م�سدر 

املتواجدة يف املنزل.

ت�سرد ال�سيدة والدة "فتحي �سفوحي" حيثيات 
الق�سية، يف حديث لها لـ"االأورا�ص نيوز"، حيث 
فتحي" البالغ  "�سفوحي  املدعو  اإبنها  اأن  توؤكد 
من العمر 21 �سنة والذي يقبع حاليا باملوؤ�س�سة 
وترويج  حيازة  جنحة  عن   ،3 حملة  العقابية 
حمكمة  عن  حكم  �سده  �سدر  ــن  اأي املــخــدرات 
7 �سنوات �سجن نافذة وغرامة مالية  بـ  باتنة 
ــريء،  ــري، ب ــزائ قــدرهــا 500 األـــف ديــنــار ج
تاريخ  اإىل  تعود  الق�سية  وقائع  اأن  م�سيفة 
داخل  يرك�ص  ابنها  كان  اأين   2019  /7  /27
املــوؤدي  االإجتنابي  للطريق  املحاذية  الغابة 
بحفر  يقوم  بعيد  من  �سخ�ص  ليلمح  لتازولت، 
حفرة ثم ي�سع فيها كي�ص بال�ستيكي، ومبا�سرة 
بعد اأن غادر ال�سخ�ص الذي قام باإخفاء الكي�ص 
الكي�ص  ذلك  لي�ستخرج  املكان  اإىل  ابنها  توجه 
كمية  بتواجد  ليتفاجئ  ويفتحه  احلفرة  من 
ليتوجه  قطعة،   22 بـ  واملقدرة  املخدرات  من 
ال�سرطة ويقوم بت�سليم  اإىل مقر  بها بعد ذلك 
املخدرات لهم والتاأكيد لهم باأنها تخ�سه قبل ان 
يتم اإعتقاله بجنحة حيازة وترويج املخدرات، 
من  يعاين  اإبنها  اأن  ــه،  ذات ال�سياق  يف  مــوؤكــدة 
ا�سطربات نف�سية وعقلية كما جاء يف ال�سهادة 

العقلية  االأمرا�ص  طبيب  حررها  التي  الطبية 
لالأمرا�ص  اخلا�سة  اال�ست�سفائية  باملوؤ�س�سة 
عثمانية  واد  مو�سى  �سعبان  ال�سهيد  العقلية 
بوالية ميلة، اأين حت�سلت "االأورا�ص نيوز" على 
ن�سخة منها وجاء فيها باأن ال�سحية يعاين من 
تبدل  مع  حادة  قلق  اأزمة  اأي  هلع  ا�سطرابات 
التي  لل�سخ�سية  رهابية  برتكيبة  ج�سدي 
اخلا�ص  الطبي  التكفل  املري�ص  على  ي�ستوجب 

واملتابعة املنتظمة.
"االأورا�ص  حتــوز  التي  ال�سكوى  وح�سب  هــذا 
نيوز" على ن�سخة منها، تطالب من خاللها والدة 
ال�سحية اجلهات املعنية للتدخل يف اأ�سرع وقت 
االأمرا�ص  يف  خمت�ص  توفري  خــالل  من  ممكن 
من  يعاين  اإبها  اأن  لتاأكيد  والنف�سية  العقلية 
واأنه احلكم قد �سدر  �سيما  نف�سية  ا�سطرابات 
الطبية  ال�سهادات  ذلك  يف  مراعاة  دون  �سده 
املقدمة يف ملف ال�سحية، اأي اأنها تطعن جملة 
بذلك  اعــرتف  ابنها  كــون  احلكم  يف  وتف�سيال 
ا�سابته  ب�سبب  اأوال  يقرتف  مل  الــذي  اجلــرم 
اأراد الدخول اإىل  مبر�ص عقلي ونف�سي، وثانيا 
التي  واحلرمان  الفقر  حياة  من  هربا  ال�سجن 

يعاين منها. 

توا�سل م�سالح احلماية املدنية لوالية �سطيف، 
الت�سمم  حــوادث  من  للوقاية  الوطنية  احلملة 
اإ�ستخدام  �سوء  عن  الناجمة  املحروقة  بالغازات 

اأطر  حيث  املنزلية،  والت�سخني  التدفئة  و�سائل 
ببوعندا�ص  املدنية  احلماية  وحـــدة  عنا�سر 
تالميذ  لفائدة  حت�سي�سيا  ن�ساطا  الوالية  �سمال 
تيزي،  اأيت  ببلدية  عادل  اأح�سن  متو�سطة 
منازل  يهدد  الذي  باخلطر  التعريف  مت  اأين 
احلركات  بع�ص  اإ�ستعرا�ص  مــع  املــواطــنــني 
مب�ساركة  ــيــة  االأول االإ�ــســعــافــات  يف  املنفذة 

التالميذ.
احلماية  وحدة  عنا�سر  تولت  كما 
الوالية،  جنوب  بقجال  املدنية 
حت�سي�سي  بن�ساط  الــقــيــام 
اإبتدائية  تالميذ  لفائدة 
جمال  حممد  ال�سهيد 
ببلدية  زرار  بن  بدوار 
حيث  �ــســابــر،  اأوالد 
ن�سائح  ــدمي  ــق ت مت 
ــــــــــادات يف  ــــــــــس واإر�
م�ست  كما  املــو�ــســوع، 
مركز  اأي�سا  العملية 
املــهــنــي عبد  الــتــكــويــن 
ببلدية  الرحمان قطو�ص 
تقدمي  مت  حــيــث  الــعــلــمــة 
ن�سائح للطلبة من اأجل الوقاية 
من خماطر احلوادث املنزلية ال�سيما 
االإختناق اأو الت�سمم بغازات االإحرتاق اأو 

اأحادي اأك�سيد الكاربون. 
جدول املنــــــــاوبة لل�شيادلة بوالية باتنة ل�شهر دي�شمــرب 2019

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

ر�أ�ص �لعيونبيطامجز�ر�شريانةعني جا�شرو�د �ملاءمنعةو�دي �لطاقة�إي�شمول�ل�شمرة�ملعذرتيمقادتازولتالبلدية

االأ�سبوع من 12/05/ 2019 
ملباركية خالدهادف �سعيدةاإىل 2019/12/11

033211834

بهلول �شعاد
033269877

�شويف �إليا�صم�شتي �شمر�ء 
033349113

�أو�شن ليلى
033201352

عجينة زياد زين �لدينبوقبال ونا�شة
خديجة

م�شتاري حممد
033265123

دري�ص يو�شفقور�ص �شعيدة
033898123

�شو�ملية كمال

قيقبةق�شبات�أولد �شي �شليمان �شفيانز�نة �لبي�شاء�أولد �شالمتاخلمتبوزينةثنية �لعابدتكوتعني ياقوتاأوالد فا�سلالبلدية

االأ�سبوع من 12/05/ 2019 
اإىل 2019/12/11

براج حنان
033299190

عثماين خمتارخياري �أحمد
033340076

يوبي مفيدة
033341572

غ�شام ر�شو�ن 
م�شطفى

بلعيد يا�سني
033334457

بورعية ربيع 
يو�شف �شهام�أوني�ص033289135

ملليزي عبد 
�لغاين

033375228

�شاكري �شهيلة
033373332

عيا�ص منريبن من�شور فاروق

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

جمتمع الأربعاء 30 ومرب  2969/ 11  دي�سمرب 2019 املوافق لـ 14 ربيع الثاين 151441

جدول املناوبة لل�سيادلة عرب بلديات والية باتنة ل�سهر دي�سمرب

عبد الهادي.ب

�سميحة. ع

حفيظة.ب

معاوية. �ص

فوزية.ق

ت�سرفات غريبة جتمع بني البكاء والنحيب وبني ا�ستعرا�ض و�سفات طبية و�سور للحالة االجتماعية وبني �سهادات طبية تثبت العجز و�سرخات باحلاجة 
واجلوع والعوز، هي تلك التي تختزلها عتبات امل�ساجد عرب احياء و�سوارع مدينة باتنة التي تعج يف االآونة االخرية مبت�سوالت يخرتن بعناية بالغة بيوت 

الرحمن ال�ستعطاف "جيوب" امل�سلني و"ح�سناتهم".

تنا�سد اأحد االأمهات عدالة والية باتنة، الإن�ساف فلذة كبدها الذي قام بت�سليم نف�سه ل�سرطة  اأمن باتنة الوالئي 
واإعرتف بجرم مل يقرتفه اأو باالأحرى جرم هو برئ منه –ح�سبها-.

مت�شوالت يف بكاء ونحيب على ابواب امل�شاجد 

مبا�شر  احلمام" �شبب  "الطابونة" و"اأع�شا�س 
يف حوادث االإختناق بالغاز 

اأم تنا�شد العدالة الإن�شاف اإبنها 
املت�شرر نف�شيا وق�شائيا  

احلماية املدنية توا�شل حملة 
الوقاية من حوادث الت�شمم بالغاز 

قافلة حت�شي�شية يطلقها �شندوق 
التاأمني عن البطالة ببلديات الوالية

تعريفا مبختلف االمتيازات واخلدمات التي يقدمها 



التبول  الأن  اإجنـــــازًا،  اخلــطــوة  هــذه  تعد 
واأكرث  اأعلى  م�ستويات  يوفر  اليوم  يف  االأول 
ل�سرطان  احليوية  للموؤ�سرات  بكثري  ثباتًا 
يوؤدي  اأن  البحث  فريق  وياأمل  الربو�ستاتا. 
ا�ستخدام ''اأدوات اأخذ عينات البول باملنزل'' 

اإىل اإحداث ثورة يف ت�سخي�ص هذا املر�ص.
جريميي  الــدكــتــور  الباحثني  كبري  وقـــال 
بجامعة  نورويت�ص  طــب  كلية  مــن  كـــالرك، 
اإي�ست اأجنيال:''�سرطان الربو�ستاتا هو اأكرث 
اأنواع ال�سرطان �سيوعًا بني الرجال يف اململكة 
املتحدة. وعادة ما يتطور ببطء، وال تتطلب 
يف  للعالج  امل�ساب  خ�سوع  االإ�سابات  اأغلب 
للتنبوؤ  ي�سعون  ــاء  ــب االأط اأن  اإال  حــيــاتــه. 
اخلطورة،  مرتفعة  �ست�سبح  التي  بـــاالأورام 
والتي جتعل من ال�سعب حتديد العالج لكثري 

من الرجال''.
''ت�سمل  قــائــال:  الــبــاحــثــني  كــبــري  ــاف  ــس اأ�
ل�سرطان  �ــســيــوعــًا  االأكـــــرث  االخـــتـــبـــارات 
الفح�ص  اأو  الـــدم  اخــتــبــارات  الربو�ستاتا 
الرقمي  الفح�ص  با�سم  املــعــروف  اجل�سدي 
الت�سوير  فح�ص  اأو   )DRE( للم�ستقيم 
با�ستخدام  الفح�ص  اأو  املغناطي�سي  بالرنني 

اخلزعة''.
 ،PUR اختبار  طورنا  ''لقد  قائاًل:  تابع 
عينات  يف  اجليني  التعبري  يفح�ص  الـــذي 
اإذا  ما  حول  حيوية  معلومات  ويوفر  البول 
كان ال�سرطان خطريًا اأو منخف�ص اخلطورة، 
الأن اإفرازات الربو�ستاتا ال تتوقف، فاإن اأخذ 
للرجال  االأول  التبول  اأثناء  يف  بول  عينة 
باليوم يعني اأن م�ستويات املوؤ�سرات احليوية 
ثباتًا  واأكــرث  اأعلى  الربو�ستاتا  من  القادمة 
بكثري، لذلك يعد هذا تطورًا كبريًا. والقدرة 
بب�ساطة  املــنــزل  يف  بــول  عينة  توفري  على 
واإر�سال عينة لتحليلها ميكن اأن حتدث ثورة 
اأن  يعني  وهــذا  املــر�ــص.  هــذا  ت�سخي�ص  يف 
للفح�ص  اخل�سوع  اإىل  ي�سطروا  لن  الرجال 
اإرهاقًا  اأقل  �سيكون  لذلك  امل�ستقيم،  الرقمي 
يخ�سعون  الــذيــن  املر�سى  ــدد  ع و�ــســيــزداد 

للفح�ص''.
م�ساركًا   14 الــبــحــث  ــق  ــري ف وزّود  هـــذا 
مبجموعة اأدوات اأخذ عينة البول يف املنزل 
عينات  نتائج  قارنوا  وبعدها  والتعليمات. 
البول املنزلية، التي اأُخذت من التبول االأول 
الفح�ص  بعد  ُجمعت  بعينات  ال�سباح،  يف 

الرقمي للم�ستقيم.
يقول الدكتور جريميي: ''وجدنا اأن عينات 
املوؤ�سرات  اأظهرت  املنزل  يف  املاأخوذة  البول 
احليوية ل�سرطان الربو�ستاتا بدرجة اأو�سح 
واأظهرت  امل�ستقيم.  فح�ص  اأظهره  مما  بكثري 
هو  املنزل  يف  الفح�ص  اأن  امل�ساركني  تعليقات 

خيارهم املف�سل''.
اختبارنا  ا�ستخدام  يـــوؤدي  ــد  ''ق اأ�ــســاف: 
يف  بامل�ستقبل  ثـــورة  اإحــــداث  اإىل  املــنــزيل 

اخلا�سعني  االأ�ــســخــا�ــص  مــتــابــعــة  كيفية 
لـ)الفح�ص املنتظم( ملراقبة تطور مر�سهم، 
العيادة  زيـــارة  الــرجــال  على  يتعني  ال  اإذ 
لعينة  االإيــجــابــيــة  النتيجة  ــال  ح يف  اإال 
احلايل  الو�سع  مع  يتناق�ص  وهــذا  الــبــول، 
الذهاب  اإىل  الــرجــال  فيه  ي�سطر  الـــذي 
�سهرًا   12 اإىل  اأ�سهر  �ستة  كل  من  للعيادة 
واملكلف.  املوؤمل  اخلزعات  لفح�ص  للخ�سوع 
ب�سرطان  بدقة  يتنباأ   PUR اختبار  والأن 
مبدى  ويتنباأ  اخلطورة،  مرتفع  الربو�ستاتا 
ت�سل  فرتة  حتى  عالج  اإىل  املر�سى  حاجة 
للعالجات  اخل�سوع  قبل  �سنوات  خم�ص  اإىل 
النتيجة  اأن  يعني  فهذا  املعتادة،  ال�سريرية 
من  الــرجــال  مُتــّكــن  قــد  لالختبار  ال�سلبية 
واحــدة  مــرة  جمـــددًا  لالختبار  خ�سوعهم 

فقط من كل �سنتني اإىل ثالث �سنوات، وهو ما 
العمل  املري�ص ويقلل عبء  يخفف من توتر 

يف امل�ست�سفى''.
يقول فريق البحث اإن النتائج التي تو�سلوا 
اإليها قد ت�ساعد اأي�سًا يف تطوير عملية اأخذ 
االإ�سابة  لت�سخي�ص  املنزلية،  البول  عينات 

ب�سرطان املثانة اأو الكلى.

اأعرا�ض "مبكرة" ل�سرطان
 الربو�ستات.. ال تتجاهلها

ــان الــربو�ــســتــات  ــرط ــس واأكـــــدت جــمــعــيــة �
ميوتون  الذين  الرجال  عدد  اأن  االأ�سرتالية 
من  يــقــرتب  ــتــات  الــربو�ــس �ــســرطــان  ب�سبب 
جــراء  مــن  يتوفني  الــلــواتــي  الن�ساء  عــدد 
�سرطان الثدي، فما هو هذا املر�ص وما مدى 
ال�سحية  النواحي  يف  الرجال  على  تاأثريه 

واجلن�سية.
ذلك  اأن  االأ�ــســرتالــيــة  اجلمعية  وتــو�ــســح 

عندما  الرجال  ي�سيب  ال�سرطان  من  النوع 
الربو�ستات،  يف  طبيعية  غري  خاليا  تتكون 
وميكن لهذه اخلاليا اأن ت�ستمر يف الت�ساعف 
واأحيانًا  عليها،  ال�سيطرة  ميكن  ال  بطريقة 
تنت�سر من خارج غدة الربو�ستات اإىل اأجزاء 

قريبة اأو بعيدة من اجل�سم.
مر�ص  عام  ب�سكل  هو  الربو�ستات  و�سرطان 
امل�سابني  ــال  ــرج ال ومعظم  الــنــمــو،  بــطــيء 
الــدرجــة  منخف�ص  بــرو�ــســتــات  بــ�ــســرطــان 
اأعرا�ص،  دون  من  عديدة  ل�سنوات  يعي�سون 
ومن دون اأن اأن ينت�سر املر�ص وي�سكل خطرًا 
على احلياة. اإال اأن املر�ص يف درجته املرتفعة 

ينت�سر ب�سرعة ويكون قاتاًل.

اأهمية غدة الربو�ستات
غدة  وهي  برو�ستات،  لديهم  فقط  الرجال 
و  امل�ستقيم،  قرب  املثانة  اأ�سفل  تقع  �سغرية 
املوجود  املمر  وهــو  الــبــول،  مبجرى  حتيط 
البول  مير  خالله  من  الذي  الق�سيب  داخل 

وال�سائل املنوي.
وغـــدة الــربو�ــســتــات هــي جــزء مــن اجلهاز 
معظم  تفرز  وهــي  الــرجــل،  عند  التنا�سلي 
املنوي  ال�سائل  يت�سكل  منها  التي  ال�سوائل 
اإىل  الربو�ستات  وحتتاج  املني.  يغذي  الذي 
تكرب  لكي  تو�ست�سرتون  الــذكــوري  الهرمون 

وتنمو.
وتو�سف الربو�ستات اأنها بحجم حبة اجلوز 

اأن تكرب مع تقدم الرجال يف  ومن الطبيعي 
االأحيان  بع�ص  يف  ذلــك  ي�سكل  وقــد  ال�سن، 
م�ساكل، مثل �سعوبة التبّول. وهذه امل�ساكل 
ال  وت�سخمها  امل�سنني،  الرجال  عند  �سائعة 

يعني اإ�سابة الرجل بال�سرطان بال�سرورة.

اأعرا�ض  وعوامل االإ�سابة
تكون  ال  قــد  للمر�ص  االأوىل  املــراحــل  يف 
تقدم  مــع  لكن  وا�ــســحــة،  اأعــرا�ــص  هــنــاك 
اأعرا�ص  تظهر  الربو�ستات  �سرطان  مراحل 

مبكرة مثل:
للتبول،  باحلاجة  مفاجئ  اأو  متكرر  �سعور 
يف  دم  ووجــود  التبول،  عند  االأمل  وبع�ص 
البول اأو ال�سائل املنوي، واأمل يف اأ�سفل الظهر 
اأو اأعلى الفخذين اأو الوركني، ومع ذلك هذا 
باملر�ص،  موؤكدة  اإ�سابة  تعني  ال  االأعرا�ص 

ولذلك يجب ا�ست�سارة طبيب خمت�ص.
بتطور  االأكرب  ال�سلة  ذات  العوامل  اأهم  اأما 
�سرطان الربو�ستات، فياأتي يف مقدمتها العمر 
االإ�سابة به تزداد مع تقدم  اأن احتمال  اإذ  
العمر، فخطر االإ�سابة ب�سرطان الربو�ستات 
بحلول �سن اخلام�سة وال�سبعني هو 1 من بني 
بحلول  اخلطر  هــذا  ويـــزداد  رجـــال.   7 كــل 
 5 1 من بني كل  �سن اخلام�سة والثمانني اإىل 

رجال.
للرجل  كــان  فـــاإذا  ــة،  ــوراث ال عامل  وهــنــال 
ب�سرطان  م�ساب  االأوىل  الدرجة  من  قريب 
اأكرب  به  اإ�سابته  احتمال  فــاإن  الربو�ستات، 
من الرجال الذين لي�ص لديهم �سوابق عائلية 

كهذه.
لدى  كــان  اإذا  اأيــ�ــســًا  اخلطر  هــذا  ـــزداد  وي
اأكرث من قريب ذكر م�ساب ب�سرطان  الرجل 
عند  اأي�سًا  املخاطر  ترتفع  كما  الربو�ستات، 
�سرطان  ت�سخي�ص  جــرى  الــذيــن  ــال  ــرج ال

الربو�ستات لدى اأقربائهم يف �سن مبكر.
يف  كــبــري  دورا  اجلينية  الــعــوامــل  وتــلــعــب 
فاجلينات  الربو�ستات،  ب�سرطان  االإ�سابة 
وهي  اجلــ�ــســم،  مــن  خلية  كــل  يف  مــوجــودة 
اخلاليا  فيها  تنمو  التي  بالطريقة  تتحكم 

يف اجل�سم.
قد  اجلينات  يف  التغيريات  ــاإن  ف وبالتايل 

الربو�ستات  �سرطان  انتقال  خطر  من  تزيد 
اإمكانية  عدم  ورغم  الطفل،  اإىل  الوالد  من 
ميكن  ــه  اأن اإال  الربو�ستات،  �سرطان  وراثــة 
وراثة اجلينات التي تزيد من خطر االإ�سابة 

به.
وهناك اأي�سا عامل الغذاء، فبع�ص الدرا�سات 
اأو�سحت اأن تناول الكثري من اللحوم امل�سّنعة 
من  يزيد  قد  بالدهون  الغنية  االأطعمة  اأو 
منط  عن  ناهيك  بال�سرطان،  االإ�سابة  خطر 
احلياة اإذا اأظهرت بع�ص الدرا�سة اأن البيئة 
خطر  على  ــران  ــوؤث ي قــد  املعي�سي  والنمط 

االإ�سابة ب�سرطان الربو�ستات.
اأقل  لديها  اآ�سيا  قــارة  املــثــال،  �سبيل  فعلى 
عندما  ولكن  الربو�ستات،  �سرطان  من  ن�سبة 
غربي  بلد  اإىل  اآ�سيوي  بلد  من  رجل  يهاجر 

يزداد خطر اإ�سابته ب�سرطان الربو�ستات.

ت�سخي�ض املر�ض
واأو  دم  فح�ص  الطبيب  يجري  الــعــادة  يف 
غدة  �سحة  ــن  ع للك�سف  جــ�ــســدي  فح�ص 
كان  اإذا  مــا  النتيجة  فتظهر  الــربو�ــســتــات، 
املحدد.  ــني  ــربوت ال هــذا  يف  زيـــادة  هنالك 
من  للمزيد  حتتاج  فقد  النتيجة  وح�سب 

الفحو�سات من قبل اخت�سا�سي.
النوعي  امل�ست�سد  مــعــدل  يف  ـــفـــاع  واالرت
ــرورة وجــود  ــ�ــس ــال لــلــربو�ــســتــات ال يــعــنــي ب
غري  االأخرى  الربو�ستات  فاأمرا�ص  �سرطان، 
ارتفاعًا يف معدل  اأي�سًا  ت�سبب  ال�سرطان قد 

امل�ست�سد النوعي للربو�ستات.
وهناك الفح�ص ال�سرجي االإ�سبعي للتحقق 
كان  اإذا  مــا  وتقييم  الربو�ستات  حجم  مــن 
هناك اأية اأمور غري طبيعية. ولكن النتيجة 
الطبيعية للفح�ص ال ت�ستبعد وجود �سرطان 

الربو�ستات.
اأنك معر�ص خلطر  واإذا اأظهرت فحو�ساتك 
اخلطوة  فاإن  الربو�ستات  ب�سرطان  االإ�سابة 
اأن�سجة  من  �سغرية  خزعة  اأخذ  هي  التالية 
اإجراء  خاللها  من  ميكن  والتي  الربو�ستات، 

ت�سخي�ص اأكيد ل�سرطان الربو�ستات.
كاإجراء  عادة  اخلزعة  اأخذ  عادة  ويجري 
على  بعدها  الطبيب  و�سي�سف  للمر�سى، 
خطر  لتقليل  احليوية  املــ�ــســادات  االأرجـــح 
االإلــتــهــاب. ويــتــم اإر�ـــســـال االأنــ�ــســجــة اإىل 
اإذا  ما  لتحديد  االأمــرا�ــص  علم  اخت�سا�سي 
كانت اخلاليا خبيثة )�سرطانية( اأو حميدة 

)غري �سرطانية(.

 تقليل خطر االإ�سابة
وجود  على  موؤكدة  علمية  ــة  اأدل توجد  ال 
ب�سرطان  االإ�ــســابــة  متنع  وقائية  عــوامــل 
ورمبا  ال�سحة  من  حت�سن  لكنها  الربو�ستات، 
تلك  مقدمة  يف  وياأتي  االإ�سابة،  خطر  تقلل 
�سحية،  غذائية  وجــبــات  تــنــاول  الــعــوامــل 
وفقا لقاعدة تقول "هو جيد للقلب هو جيد 

للربو�ستات".
ممار�سة  اأن  الدرا�سات  بع�ص  تقول  واأي�سا 
االأن�سطة الريا�سية واجل�سدية بانتظام قد 
ال�سرطان  اأمرا�ص  من  التخفيف  يف  ت�ساهم 
الرجال  ميار�ص  اأن  يف�سل  لذلك  عام،  ب�سكل 

الريا�سة ملدة 30 دقيقة يف اليوم.

الربو�ستاتا  �سرطان  عن  التطوير  قيد  ب�سيط  بول  اختبار  يك�سف  اأن  االآن  باالإمكان  اأ�سبح 
با�ستخدام عينات البول التي تُوؤخذ يف املنزل، وفقاً لبحث جديد اأجرته جامعة اإي�ست اأجنليا 
 ،Science Daily  وم�ست�سفى جامعة نورفولك ونورويت�ض. ح�سب ما ك�سفه موقع
فقد طور علماء الأول مرة، اختباراً ي�سخ�ض �سرطان الربو�ستاتا مرتفع اخلطورة، ويتنباأ مبدى 

حاجة املر�سى اإىل عالج لفرتة ت�سل اإىل خم�ض �سنوات؟ قبل اخل�سوع للعالجات ال�سريرية 
التقليدية. تظهر اآخر درا�ساتهم كيف اأنه من املمكن اإجراء اختبار ''PUR'' فح�ض البول 
لتحديد االإ�سابة ب�سرطان الربو�ستاتا على عينات ماأخوذة يف املنزل، وبهذا ال ي�سطر الرجال 

اإىل احل�سور اإىل العيادة لتقدمي عينات البول، اأو اخل�سوع لفح�ض امل�ستقيم املزعج.
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ي�شيب الرجال عندما 
تتكون خاليا غري طبيعية 

يف الربو�شتات، وميكن 
لهذه اخلاليا اأن ت�شتمر 

يف الت�شاعف بطريقة ال 
ميكن ال�شيطرة عليها، 

واأحيانًا تنت�شر من خارج 
غدة الربو�شتات اإىل اأجزاء 

قريبة اأو بعيدة من اجل�شم

املراحل االأوىل للمر�س قد ال تكون هناك اأعرا�س وا�شحة، لكن مع 
تقدم مراحل �شرطان الربو�شتات تظهر اأعرا�س مبكرة مثل: �شعور 
متكرر اأو مفاجئ باحلاجة للتبول، وبع�س االأمل عند التبول، ووجود 

دم يف البول واأمل يف اأ�شفل الظهر اأو اأعلى الفخذين

اكت�ساف علمي ُيحدث ثورة يف الت�سخي�س املبكر ل�سرطان الربو�ستاتا.. 
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ر�ّسي العطر على مالب�سك
ل تــلــتــزمــي فــقــط  بــر�ــص �لــعــطــر على 
ا،  �أي�شً مالب�شك  على  ر�ّشيه  بل  ج�شمك، 
بالرو�ئح  �لإحتفاظ  ت�شتطيع  �ملالب�ص 

لفرتة طويلة جًد� حتى بعد غ�شلها.

ال تر�ّسي العطر يف الهواء
ل  �لهو�ء،  يف  �لعطور  بر�ص  �لبع�ص  يقوم 
نن�شحك بذلك، لأّنك �شوف تهدرين �ملنتج 
�لر�ئحة بعد فرتة ق�شرية  و�شوف تتبّخر 
�جللد  على  تر�ّشي  �أن  عليِك  �لوقت،  من 

مبا�شرة.

ر�ّسي العطر على راأ�س اأذنيك
كلما كانت ب�شرتك �أكرث تزّيًتا، كلما كانت 
تزيًتا  �أكرث  �أذنيك  و�أعلى  �أف�شل،  ر�ئحتها 
ر�ّشي  لــذ�  �لأذن،  �شحمة  خلف  من  قلياًل 

�لعطر هناك.

ال تخّزين العطور يف دورة املياه
و�لرطوبة  و�ل�شوء  �حلر�رة  توؤّدي  �شوف 
�إىل حتطيم �لعطور وتقليل جودة �لعطر، 
زجاجات  بتخزين  قومي  ذلــك،  من  بــدًل 
عن  وبعيًد�  وجــاف،  بارد  مكان  يف  �لعطور 

�لنو�فذ.

و�سع الفازلني
قبل  �لنب�ص  نقاط  على  �لفازلني  �إفركي 
لفرتة  تــدوم  �لر�ئحة  جلعل  �لعطر  ر�ــص 
ب�شرتك  على  �لعطر  ُيبقي  �ملرهم  �أطــول، 

لفرتة �أطول �أكرث من على �جللد �جلاف.

و�سع مرطب اجل�سم غري املعطر
معّطر  غري  ج�شم  مبرطب  جلدك  �أفركي 
ذكرنا  كما  فاجللد  �لعطر،  ت�شعي  �أن  قبل 
�أطول،  لفرتة  �لعطر  دميومة  على  ي�شاعد 
يحتوي  �لــذي  �ملرطب  ��شتخد�م  فــاإّن  لذ� 
�حلفاظ  على  �شي�شاعد  �أوًل  �لزيت  على 

على �لر�ئحة.

ر�ّسي عطرك مبا�سرة بعد االإ�ستحمام
على  �ملــوجــودة  �لرطوبة  ت�شاعد  �شوف 
ب�شرتك يف �حلفاظ على �لر�ئحة، �شيمنع 
ا من تلطيخ �ملالب�ص فائقة  هذ� �لعطر �أي�شً
�ملف�شلة  �حلرير  قمي�ص  )مثل  �حل�شا�شية 

لديك( �أو �ملجوهر�ت.

ال تفركي مع�سميك مًعا
�إذ�  �لعطر،  ر�ص  بعد  مع�شميِك  تفركي  ل 
قمِت بفرك ر�شغيِك مًعا، �شتختفي �لر�ئحة 

ا. ب�شكل �أ�شرع ولن يدوم عطرك �أي�شً
نقاط �لنب�ص �مل�شتهدفة عند ر�ص �لعطور
لفرتة  تـــدوم  �خلــا�ــشــة  ر�ئــحــتــك  جلعل 
�أطول، �أح�شني �ختيار نقاط �لنب�ص، هذه 
على  �شت�شاعد  �لتي  �لد�فئة  �ملناطق  هي 

ن�شر �لعطر يف جميع �أنحاء �جل�شم.

ر�س الكاحلني ي�سمح للرائحة بالتوّجه 
�سعوداً  طوال اليوم

ت�شمل:  ج�شمك  عــلــى  �لــنــبــ�ــص  نــقــاط 
مع�شميك، د�خل �ملرفقني �خلا�ص بك، على 
�خلا�ص  �حلاجز  �حلجاب  حتت  رقبتك، 

بك، ور�ء ركبتيك.

ر�س العطرعلى فر�ساة �سعرك
�لكحول  على  يحتوي  �لــذي  �لعطر  ر�ــّص 
مبا�شرة على �شعرك �شيوؤدي �إىل جتفيفه، 
على  �لعــطر  ــي  ر�ــشّ ذلـــك،  مــن  بـــدًل  لــذ� 

�لفر�شاة قبل متريرها على �شعرك.

مكو�ة  ��شتخد�م  عند  ين�شح   -
على  ب�شبطها  �ل�شعر  وجمففات 
درجة منخف�شة، ولتكون منا�شبة 
�لتقليل  ويف�شل  �جلــاف  لل�شعر 

قدر �لإمكان من ��شتخد�مها.
�أكرث  �ل�شعر  غ�شل  مــن  ــدًل  ب  -
مــن مــرة خــالل �لأ�ــشــبــوع، ميكن 
كي  �جلــاف  �ل�شامبو  ��شتخد�م 
�لزيوت  مــن  �ل�شعر  جتــردي  ل 

فروة  تنتجها  �لتي  �لطبيعية 
بغ�شله  و�لكـــتـــفـــاء  �لــــر�أ�ــــص، 
مرتني  �أو  مرة  �لعادي  بال�شامبو 
�شامبو  با�شتخد�م  �لأ�شبوع  يف 
مكونات  على  يحتوي  كــرمي  �و 

طبيعية مثل �ل�شبار.
�ل�شعر  ينبغي جتنب تعري�ص   -
و�لكلور  و�لرياح  �ل�شم�ص  لأ�شعة 
و�ملاء �ملالح و�لهو�ء �جلاف حتى 

ل يجف �أكرث.
��ــشــتــخــدمــي مــ�ــشــًطــا و��ــشــع   -
�لأ�شنان لت�شفيف �ل�شعر �جلاف، 
�إنتاج  لي�شاعد فروة �لر�أ�ص على 

�ملزيد من �لزيوت �لطبيعية.
منا�شبا  كـــرمي  ��ــشــتــخــدمــي   -
طبيعية  زيوت  �أو  �جلاف  لل�شعر 
على  لي�شاعد  �لــلــوز  زيــت  مثل 

ت�شفيف �ل�شعر وترطيبه. 

كيف حتافظني على ترطيب 
ال�شعر اجلاف يف ال�شتاء؟ 

هناك �سببان اأ�سا�سيان جلفاف ال�سعر، وهي اأن فروة الراأ�س ال تنتج ما يكفي من 
زيت طبيعي لرتطيب ال�سعر، اأو تقدم العمر الذي ي�سبب تباطوؤ معدل اإنتاج الزيت يف 

اجل�سم ب�سكل طبيعي، مما يوؤدي اإىل جفاف اجللد وبالطبع ال�سعر.
ويف ف�سل ال�ستاء تزداد م�سكلة جفاف ال�سعر تفاقًما، لذا اإليِك هذه الن�سائح لرتطيبه: 

ب�شال�شة:  ــور  �لأم ت�شري  بــاأن  توقعك   -
بالعك�ص، تفّهمي �أن �لتجربة هذه لي�شت 

�شهلة، ولكنك �شتتجاوزينها.
عودتك  فـــور  ــار�ت  ــزي ــال ب �شماحك   -
بع�ص  تنتظري  �أن  �لأف�شل  من  للمنزل: 
لت�شتعيدي  �أ�شبوع؛  ــل  �لأق على  �لوقت 

عافيتك.
- عدم تناولِك طعامًا �شحيًا وجيدً�.

�لــوقــت:  ـــو�ل  ط طفلك  مــع  بــقــاوؤك   -
�أن تخ�ش�شي وقتًا ترتاحني فيه  حاويل 

مبفردك.
- عدم �شماعك لن�شائح طبيبك.

- ترددك بال�شوؤ�ل عما جتهلني معرفته: 
لُتزيدي  تــ�ــشــاأيل؛  �أن  حــاويل  بالعك�ص 

معرفتك وتغني جتربتك.
- ترددك بطلب �مل�شاعدة من �لغري.

ما  رّتبي  �ملنزل:  ترتيب  يف  �نغما�شِك   -

لي�ص  مــا  و�تــركــي  ترتيبه،  ت�شتطيعني 
�شروريًا.

و�لكتمان؛  �إيــاِك  مل�شاعرك:  كتمانك   -
هرموناتك،  فيها  تتغري  مرحلة  يف  فاأنِت 
لذ�  �لنف�شية،  حالتك  على  و�ــشــتــوؤثــر 
�أف�شحي عنها، ودعي من حولك يتفهمها.

�إهمالك  جتنبي  لنف�شك:  �إهــمــالــك   -
ب�شرتك،  ترطيب  �أو  �شريع  حمام  لأخذ 

فهذ� �شينع�شك.
�لأيام  يف  خا�شة  ملولودك:  �إهمالك   -

�لأوىل بعد �لولدة.
�ملولود؛  مــع  ذكــريــاتــك  تــدويــن  - عــدم 

باأخذ �شور له.
رعايتك  و�أ�شلوب  �أمومتك  يف  �ل�شك   -
تختلف  �أم  كـــل  تـــذكـــري  ملــــولــــودك: 
باأ�شلوبها عن غريها كما يختلف كل طفل 

عن �لآخر.

حياتِك االآن مل تعد كال�سابق، فخروجِك من املنزل ذاهبة للوالدة يف امل�ست�سفى؛ �ستعيدك 
بع�س  ت�سرفاتك  وقد جتهلني يف  بها وحتّملها،  القيام  عليِك  م�سوؤوليات جديدة  ويف ح�سنك 
االأمور التي من االأف�سل عليِك االبتعاد عنها، لذا االأ�سابيع التي تلي الوالدة، اتبعي هذه الن�سائح 
 ،mumsnet التي جمعناها لِك من جتارب اأمهات تبادلن جتاربهن على املوقع الربيطاين

ون�سحن بع�سهن باأمور من االأف�سل جتنب القيام بها بعد الوالدة...

جمال  اإك�سري  والعطرهو  اجلمايل،  لروتينك  �سرورّيان  الوجه،  واأقنعة  بالب�سرة  العناية  مثل  مثله  العطر 
املراأة واأنوثتها، لكن هل ت�ساءلِت يوماً عن �سبب اإ�ستمرار رائحة عطرك ملدة �ساعتني كحد اأق�سى قبل اأن 
تبداأ يف التال�سي؟ اجلواب هو بال�سبط  كيف واأين كنِت تقومني بر�س عطرك، ورمبا كنِت تفعلني ذلك ب�سكل 

خاطئ، لذلك، اإليك جمموعة من الطرق ملعرفة كيفية تطبيق العطور وجعلها ت�ستمر ل�ساعات طويلة.

حيل جلعل العطور تدوم اأكرث

اأمور عليك جتنبها 
بعد الوالدة

ــك ــت ــل ــائ ع



اأ�سول  مــن  املــنــحــدرون  الربازيليون  نظم 
يابانية، خا�سة من مقاطعة اأوكيناوا �سل�سلة 
من احلفالت الغنائية واملو�سيقية والعرو�ص 
امل�سرحية الفولكلورية يف مدينة �ساو باولو 
للم�ساهمة  تــربعــات  جمع  يف  للم�ساعدة 
يف  التاريخية  �سوري  قلعة  بناء  اإعــادة  يف 
اأوكيناوا والتي دمرها حريق �سخم يف �سهر 

اأكتوبر املا�سي.
التي  العرو�ص  م�ساهد   800 نحو  وح�سر 

بلهجة  وقــدمــت  ـــوؤد  م  300 فيها  ــارك  ــس �
عدد  يبلغ  فيما   ، باولو  �ساو  يف  اأوكــيــنــاوا 
حواىل  الأوكيناوا  اأ�سولهم  ترجع  الذين 
190 األفا وي�سكلون اأكرب جالية يابانية يف 

الربازيل.

اأن  ـــرر  ـــق امل ومــــن 
ت�ستمر حملة تنظيم التربعات والفعاليات 
املرتبطة بها حتى �سهر فرباير املقبل حيث 
يتم  ــذي  ال االإجــمــايل  املبلغ  اإر�ــســال  �سيتم 

جمعه ملقاطعة اأوكيناوا.

الربازيليون من اأ�شل ياباين ينظمون 
عملية جمع تربعات لرتميم قلعة اأوكيناوا 

اأ�شد هارب من حممية طبيعية 
يت�شبب يف مقتل رجل فى نريوبي 

�أ�شد هارب يف مقتل رجل، وذلك بعد فر�رة من حديقة وطنية بنريوبي  ت�شبب 
حيث ل يز�ل �حليو�ن �ملفرت�ص هاربا حتى �ليوم.

�لأ�شد  �إن  بنريوبي  �لربية  �حلياة  �شلطات  قالت  ميل"،  "ديلي  �شحيفة  وبح�شب 
�حليو�ن  �أن  من  حــذرت  حيث  �لوطني،  نريوبي  متنزه  خــارج  رجــاًل  قتل  �لكبري 

�ملفرت�ص ما ز�ل هاربا يف دروب �لعا�شمة �لكينية.
�أطلقت خدمة �حلياة �لربية يف كينيا عملية بحث لتحديد موقع �لأ�شد وتهدئته 

بعد �أن قتل رجل خارج �حلديقة �لوطنية جنوب �ملدينة.
�لأ�شود  ذلك  يف  مبا  بالنقر��ص  �ملهددة  �حليو�نات  �لوطنية  �حلديقة  ترعى 
ناطحات  خلفية  على  �ل�شهرية  �حلديقة  يف  و�جلامو�ص  �لقرن  ووحيد  و�لفهود 

�ل�شحاب �لبعيدة.
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ــدء حياة  ــان �لــعــرو�ــشــان يــرغــبــان يف ب ك
جديدة مليئة بال�شعادة �شوًيا، دون �أن يعكر 
�أمنيتهما  ولكن  �أ�شر�ر،  �أو  �شفوها م�شائب 
مل تتحقق، فعندما كانا ي�شتمتعان باأوقات 
�لتي  باجلزيرة  بركان  �نفجر  رومان�شية؛ 

يق�شيان فيها �شهر �لع�شل.
عندما  �لع�شل  �شهر  يف  �لعرو�شان  و�أ�شيب 
نيوزيلند�،  �شاحل  قبالة  بركان  �نفجر 
 32 �لـ  �شاحبة  �أوري  لورين  كانت  حيث 
عاًما،   36 �أوري  ماثيو  وزوجــهــا  ــا،  عــاًم
يــقــ�ــشــيــان يف جـــزيـــرة و�كــــــاري و�يـــت، 
ميل"  "ديلي  �شحيفة  ن�شرت  ما  بح�شب 

�لربيطانية.
ــتــي تدعى  ــت و�لــــدة �لــعــرو�ــص و�ل وقــال
"بربارة" �إنها تلقت ر�شالة مقلقة من زوج 
هناك  �أن  �أخــربهــا  حيث  ماثيو،  �بنتها 
�شديدة،  بحروق  �أ�شابها  بركانيا  �نفجار� 
هاتفًيا،  بهم  �لت�شال  �شيحاولن  و�أنهما 
�لهاتفية  �ملكاملات  و�إجر�ء  �لتحدث  ولكن 
�أن يديه �حرتقت  �إىل  م�شرًي�  �شعًبا،  �أمًر� 
ب�شدة وي�شعب عليه م�شك �لهاتف و�إجر�ء 

�ملكاملات.
و�ختتم �لعري�ص ر�شالته باأنه مت نقله هو 

و�لعرو�ص �إىل �مل�شت�شفى.
تلقيها  بعد  �لعرو�ص،  و�لدة  قلق  من  وز�د 
�أكرث؛  �بنتها،  زوج  من  �لوحيدة  �لر�شالة 
عندما تو��شل معها �لقائمون على �لرحلة 
�إىل  يعود�  مل  �لعرو�شني  بــاأن  و�أخــربوهــا 

�شفينتهما بعد وقوع �لربكان.

�لعرو�شني؛  غياب  �أن  بعد  فيما  و�ت�شح 
خطرية،  جر�حية  عملية  �إجــر�ء  ب�شبب 
�أخربتني  �لعرو�ص:"  ــــدة  و�ل ــول  ــق وت
�أن لورين جتري  �أوكالند  ممثلة م�شت�شفى 
حروق  من  تعاين  لأنها   ، جر�حية  عملية 
�شديدة تغطي ما ل يقل عن 20 يف �ملائة 
غطت  �لــذي  ماثيو  وكذلك  ج�شدها،  من 

�حلروق 80% من ج�شده".

ميل"  "ديلي  �شحيفة  ن�شرته  تقرير  ك�شف 
نوعها  من  غريبة  طريقة  عن  �لربيطانية 
�ختبار  �أجــل  مــن  عمل  �شاحب  �إليها  جلــاأ 
مدى �شرب �ملر�شحني �ملحتملني لنيل وظيفة 
�شاغرة يف �شركته، لكن هذه �لطريقة كانت 
مو�قع  على  لنــتــقــاد�ت  تعر�شه  يف  �شبًبا 
�لأخــرية،  ــة  �لآون يف  �لجتماعي  �لتو��شل 
��شطرو�  للوظيفة  �ملــتــقــدمــني  �إن  حــيــث 
لنتظار �إجر�ء مقابلة �لعمل ملدة ت�شل �إىل 

نحو 11 �شاعة.
موقع  م�شتخدمي  �أحــد  بــاأن  �لتقرير  و�أفــاد 
"جريي دوبلي�ص"، وهو من  "تويرت" وُيدعى 
هذه  تفا�شيل  تناول  قد  كان  "نيجرييا"، 

�لو�قعة عرب ح�شابه �ل�شخ�شي.
ونقل �لتقرير عنه قوله �إن �شاحب عمل، مل 
�أو عن ��شم �شركته،  يتم �لك�شف عن هويته 
�إحــدى  لنيل  �ملتقدمني  مــن  �شتة  مــن  طلب 
مقابلة  لعقد  �حل�شور  �شركته  يف  �لوظائف 
عمل يف �ل�شاعة �ل�شابعة �شباًحا، م�شرًي� �إىل 
�أن �ملر�شحني و�شلو� بالفعل حتى قبل �ملوعد 
بدون  لكنهم  �لنتظار،  منهم  ُوطلب  �ملحدد، 

�شك مل يكونو� يتوقعو� �إطالًقا �أن �نتظارهم 
�لثالثة  �ل�شاعة  وبحلول  ل�شاعات؛  �شيدوم 

بعد ظهر �ليوم غادر ثالثة من �ملر�شحني.
ويف نهاية �ملطاف، وبحلول �ل�شاعة �ل�شاد�شة 
م�شاًء، ح�شر رب �لعمل، و�لتقى باثنني فقط 

من �ملر�شحني، وقد ح�شال على �لوظيفة.
و�أو�شحت �ل�شحيفة �لربيطانية �أن �ملقابلة 
"�ختبار  عن  عبارة  �لأمــر  حقيقة  يف  كانت 

لل�شرب".
عرب  �لو�قعة  هــذه  تفا�شيل  �نت�شار  وبعد 
�لإنرتنت، �نتقد عدد كبري من �لرو�د ت�شرف 
�شاحب �لعمل، م�شريين �إىل �أنه ت�شبب بذلك 
يف �شياع وقت �ملر�شحني، وو�شف �أحد �لرو�د 
"م�شيعة  مبثابة  وباأنه  بـ"�ملهني"،  �لت�شرف 
للوقت"، موؤكًد� يف �لوقت ذ�ته �أنه ل يرغب 

يف �لعمل يف �شركة كهذه.
�ملعيار  لي�ص  �ل�شرب  �أن  �إىل  �آخـــر  ــار  ــش و�أ�
خالل  �ختباره  يتم  �أن  يجب  �لذي  �لوحيد 
�لعملي  �ل�شخ�ص  �أن  خا�شة  �لعمل،  مقابلة 
باأكمله يف  يوًما  ي�شيع  �أن  لن يرغب يف  مثاًل 

�لظالل". "مطاردة 

فرحة مل تكتمل.. 
بركان يحرق عرو�شني يف �شهر الع�شل 

كلب ينقذ عائلة من 5 اأفراد من حريق 
ن�شب باملنزل اأثناء نومهم

 اأغرب مقابلة عمل
طالب العمل  ينتظر ملدة 11 �شاعة  كاملة 

اأغرب قبيلة الأكلي اللحوم تقطع اأ�شابع ن�شائها 
ال�شرت�شاء اأ�شالف

�أليف"  "كلب  ت�شبب  موؤثرة،  و�قعة  يف 
�أفـــر�د   5 مــن  مكونة  عائلة  ــاذ  ــق �إن يف 
مبدينة  منزلهم  يف  حريق  ــدلع  �ن بعد 
"�شافانا" يف ولية "جورجيا" �لأمريكية 

على نحو مفاجئ بعد منت�شف �لليل.
"ديلي  �شحيفة  ن�شرته  تقرير  و�شلط 
�ل�شوء على  ميل" �لربيطانية، �لثنني، 
تفا�شيل هذه �لو�قعة، مو�شًحا �أن �لكلب 
�لعائلة،  �أفــر�د  وتنبيه  �إيقاظ  ��شتطاع 
�لذين كانو� نائمني وقت ن�شوب �حلريق 
باملنزل، �إىل ما يحدث بعد �أن نبح ب�شوت 

عاٍل.
وحل�شن �حلظ، متكن كافة �أفر�د �لعائلة 

من �لفر�ر من �حلريق دون �أن يتعر�شو� 
لقو�  وقطتني  �آخـــر  كلًبا  لكن  لــــالأذى، 

حتفهم جر�ء �لو�قعة.
لقطات  �لربيطانية  �ل�شحيفة  ون�شرت 
من موقع �حلادث، ظهر �لكلب يف �إحد�ها 
وهو يجل�ص د�خل �شاحنة يف حني كانت 
من  تت�شاعد  �للهب  و�أل�شنة  �لأدخــنــة 
يحاولون  �لإطفاء  رجــال  وكــان  �ملنزل، 

�ل�شيطرة على �حلريق.
�إىل  �متد  �حلريق  �أن  بالذكر  �جلدير 
و�أفاد  �لعائلة.  منزل  خلف  توجد  �شقة 
هو  �حلريق  �شبب  ــاأن  ب �لإطــفــاء  رجــال 

جهاز �لـ"ديب فريزر" باملنزل.

مــاألــوفــة  يف كــو�لــيــ�ــص غـــري 
ميل"  "ديلي  �شحيفة  ك�شفت 
من  جبلية  قبيلة  حياة  عن 
�لتي تبرت  �لب�شر،  �آكلي حلوم 
ل�شرت�شاء  ن�شائها  �أ�ــشــابــع 
ويبخرون  �ملــوتــى  �أ�شالفهم 
ــوتــى  ـــم �مل ـــاده �أجـــ�ـــشـــاد �ج

بالدخان لتظل حمنطة.
�لأ�شليون  �لــ�ــشــكــان  يعي�ص 
و�دي  يف  "د�ين"،  لقبيلة 
ــو�  ــاب ب �ملــــعــــزول يف  ــم  ــي ــال ب
حيث  باإندوني�شيا،  �لغربية 
�كت�شفها عامل غربي قبل 80 

عاًما.

�لندون�شية  �لقبيلة  متار�ص 
 250 منذ  مــروعــة  تقاليد 
�لتقاليد  تلك  ــرز  �أب و  عاًما، 
حمنطة  ــام  ــش ــ� �أج ت�شحيم 
ـــر  ـــزي ـــن بـــــدهـــــن حلـــــم �خل
�حلجر  من  فاأ�ص  و��شتخد�م 

�مر�أة  �أ�شابع  �أطر�ف  لإز�لة 
تفقد  مرة  كل  يف  �لقبيلة  يف 

فيها قريًبا لها.
وتبرت �لقبيلة �أ�شابع �لن�شاء 
حتت مز�عم �إر�شاء �ملوتى من 
�شعوبة  من  برغم  ــد�د،  �لأج

لــدى  �لــطــقــو�ــص  تــلــك  و�أمل 
�لن�شاء.

�لقبيلة  كانت  م�شابه،  ب�شكل 
مرتبطة �رتباًطا وثيًقا باأكل 
على  �ملا�شي،  يف  �لب�شر  حلوم 
ــود هذ�  �لــرغــم مــن عــدم وج
�لتقليد �شنيع يف �لقبيلة منذ 

�لت�شعينيات.
�لقبيلة  �ــشــور  �لــتــقــاط  مت 
ــايل،  ــط �لإي م�شور  قبل  مــن 
 41  ، �شيوديني  جيانلوكا 
�أيــاًمــا يف  ــذي ق�شى  عــاًمــا، �ل
�جلبلية  �لقبيلة  على  �لعثور 

�ملعزولة.

طفل ي�شري ميال ون�شف 
حامال �شقيقه يف حرارة 35 

حتت ال�شفر 

خرج طفل �شغري عمره 5 �أعو�م برفقة 
�شقيقه �لأ�شغر وعمره عام ون�شف من 

�ملنزل يف ولية �آل�شكا �لأمريكية، وهي 
حاليا عبارة عن مدينة ثلجية ب�شبب 

�نخفا�ص درجة �حلر�رة.
ووفقا ل�شحيفة �إندبندنت �لربيطانية 

فقد خرج �لطفل و�شقيقه وهما يرتد�ن 
مالب�ص خفيفة ب�شبب خوفهما بعد �نقطاع 

�لكهرباء باملنزل وكانا حينها مبفردهما 
يف �ملنزل.

�شار �لطفالن يف �لثلوج يف ظل �نخفا�ص 
درجات �حلر�رة و�لتي و�شلت �إىل 35 

درجة مئوية حتت �ل�شفر، دون �أن يحدد� 
وجهتهما حتى و�شال �إىل مدينة �أخرى 
تبعد عنهما م�شافة تقدر بحو�يل ميل 

ون�شف.

�أو ال �صدق 
ت�صدق



 بف�سل ال�سماعات الال�سلكية

االأمريكية  "غوغل"  �سركة  طرحت 
حتـــديـــًثـــا جــــديــــًدا لــتــطــبــيــق الــربيــد 
مبيزة  ي�سمح  ميل"  "جي  االإلـــكـــرتوين 
ح�سب  م�سبوقة،  وغري  غريبة  جديدة، 

�سبوتنيك.
اآرينا" التقني  اإم  اإ�ص  "جي  واأ�سار موقع 
املتخ�س�ص اأن حتديث "جى ميل" اجلديد 
اإرفـــاق  باإمكانية  مـــرة،  الأول  �سي�سمح، 
اأخرى  بر�سائل  اإلــكــرتوين  بريد  ر�سائل 

دون حاجة اإىل حتميلها اأواًل.
وال يحتاج امل�ستخدم اإال ل�سحب واإفالت 
"جي  اأكرثعرب  اأو  اإلكرتوين،  ر�سالة بريد 
جاهزًة  لت�سبح  "اإن�ساء"،  نافذة  يف  ميل" 

متامًا لالإر�سال.
وميــكــن كــذلــك حتــديــد ر�ــســالــة بريد 
اإلكرتوين اأو اأكرث، ثم ا�ستخدام زر القائمة 

الثالثي النقاط، وحتديد "اإعادة توجيه 
كمرفق".

توجيه  اإعــادة  الطريقة  بتلك  وميكن 
اأكرث من ر�سالة خمتلفة، متعلقة مبو�سوع 
اإلكرتوين  بريد  ر�سالة  يف  مــثــاًل،  ــد  واح
منها  واحدة  كل  اإر�سال  من  بداًل  واحدة، 
الربيد  يف  تكد�ًسا  ي�سبب  قد  ما  منف�سلة، 
كل  مطالعة  يف  و�سعوبة  االإلـــكـــرتوين 

الر�سائل دفعًة واحدًة.
ويتيح اإر�سال ر�سائل الربيد االإلكرتوين 
كمرفقات، اأي�سا، كتابة ر�سالة تلخي�سية 
قراءته  �سيتم  ملا  وجتهيزهم  للم�ستلمني، 

يف تلك الر�سائل.
امليزة  تلك  تنفيذ  يبداأ  اأن  املقرر  ومن 
ميل"،  "جي  بريد  على  اليوم  من  بــدًءا 
العامل  حــول  امل�ستخدمني  لكل  و�ست�سل 

بحلول يوم 21 جانفي 2020.

الأربعاء 30 ومرب  2969/ 11  دي�سمرب 2019 املوافق لـ 14 ربيع الثاين 191441

اآبل  اإطالق  اأعوام على  بعد مرور عدة 
كانت   ،7  iOS ومعه   7 اأيــفــون  لهاتف 
اآمنة،  اأيفون  اأجهزة  جعلت  ميزة  هناك 
حيث ُت�سمى هذه امليزة "قفل التن�سيط" 
الل�سو�ص  على  ال�سعب  من  يجعل  الــذي 
الأنه   iPad اأو  اأيــفــون  اأجــهــزة  �سرقة 
املالك  يقوم  عندما  تلقائًيا  ت�سغيله  يتم 
ويحتاج   ،Find My app بتن�سيط 
امل�ستخدم لـ Apple IDاخلا�ص باملالك 
واإذا  اجلهاز،  اإىل  للو�سول  املرور  وكلمة 
مل يكن لديك ذلك، ت�سبح اأجهزة اأيفون 

غري جمدية.
فعلى  الهندي،   TOI موقع  وبح�سب 
الدرجة  من  اأمــان  ميزة  اأنها  من  الرغم 
ما  اأن  اإال  اآمــًنــا،  اأيــفــون  وجتعل  االأوىل 
هواتف  الكثريمن  جعل  هو  ا  اأي�سً تفعله 
"القمامة"،  يف  االأمــر  بها  ينتهي  اأيفون 
يف  املتخ�س�سني  عن  �سادر  لتقرير  فوفًقا 
"كل �سهر، يتم   ،iFixit اإ�سالح االأجهزة 
اجليدة  اأيفون  اأجهزة  من  االآالف  اإهدار 
اأ�سخا�ص  اأيدي  متاًما بداًل من و�سعها يف 
"قفل  وكــان  حًقا"،  ا�ستخدامها  ميكنهم 

التن�سيط" هو ال�سبب يف ذلك.
عندما  االأ�سخا�ص  من  الكثري  اأن  حيث 
القدمية،  اأيفون  اأجهزة  من  يتخل�سون 

يزلون  ال  كما  الهاتف  مب�سح  يقومون  ال 
ال  والأنهم   ،Find My app تفا�سيل 
يفعلون ذلك، يظل امل�ستخدم التايل ي�ساأل 
اخلا�ص   Apple ID اأبــل  معرف  عــن 
من  يتمكن  اأن  قبل  ال�سابق  بامل�ستخدم 

اإعداده على اأنه اأيفون جديد.
ويف كثري من احلــاالت، ال يتمكنون من 
القيام بذلك وينتهي به االأمر يف عملية 
اإزالة االأجزاء من اأيفون، فيما قال مالك 
وهي   ،The Wireless Alliance

واالإلكرتونيات  التدوير  الإعــادة  �سركة 
اإىل  اأربعة  من  نتلقى  "اإننا  كولورادو،  يف 
لـ  وفًقا  �سهرًيا"،  مغلق  هاتف  اآالف  �ستة 
والتي  اأيفون،  هواتف  فجميعها   iFixit

ميكن جتديدها ب�سهولة واإعادتها".
اأيفون  م�ستخدمي  من  الكثري  يعلم  وال 
اأن Find My app هو عبارة عن قفل 
قفله  اإلــغــاء  يتم  وال  اأيــفــون  على  دائــم 
حتى تتم اإعادة �سبط اجلهاز وتنظيفه 

ب�سكل �سحيح.

يف  املتخ�س�سة   IDC موؤ�س�سة  قامت 
بحوث ال�سوق بن�سر تقرير جديد للربع 
تزايد  على  يركز  العام،  هذا  من  الثالث 
فئة  حتت  تندرج  التي  املنتجات  �سعبية 
�سهد  اأيــن  لــالإرتــداء.  القابلة  االأجــهــزة 
�سوق االأجهزة القابلة لالإرتداء يف الربع 
بلغ  هائاًل  منــًوا  الــعــام،  هــذا  من  الثالث 
الفرتة  نف�ص  مع  مقارنة  املائة  يف   94.6

من العام املا�سي.
ُيعزى معظم النمو اإىل التو�سع يف فئة 
لالإرتداء”  القابلة  ال�سوتية  ”االأجهزة 
الال�سلكية  االأذن  �سماعات  ت�سمل  والتي 
�سركة  �سعبية كبرية بف�سل  التي ك�سبت 
اآبل و�سماعات AirPods اخلا�سة بها، 
وغريها من ال�سركات التي قامت باإطالق 

�سماعات مماثلة.
ل�سوق  املت�سيدة  هي  اآبــل  �سركة  تعد 
قامت  فقد  لالإرتداء،  القابلة  االأجهزة 
الربع  يف  وحــدة  مليون   29.5 ب�سحن 
قامت  اأنها  علًما  العام  هــذا  من  الثالث 
ب�سحن 10 ماليني وحدة فقط يف الربع 
ميثل  ما  وهذا  املا�سي،  العام  من  الثالث 
اأ�سا�ص  على  املئة  يف   195.5 قدره  منًوا 
يف   35 على  اآبــل  �سركة  ح�سلت  �سنوي. 

الربع.  هــذا  يف  ال�سوق  ح�سة  من  املئة 
قوية   Apple Watch مبيعات  كانت 
�سعبية  واإرتــفــعــت  م�ستمر،  نحو  على 
العام  يف  مــطــرد  ب�سكل   AirPods

املا�سي.
املرتبة   Xiaomi �ــســركــة  اإحــتــلــت 
الثانية يف هذه الفئة حيث حققت منًوا 
يف  جنحت  بعدما  املئة  يف   66.1 بن�سبة 
لها  خول  مما  وحدة  مليون   12.4 �سحن 

ح�سة  من  املئة  يف   14.6 على  احل�سول 
ال�سوق. 

املرتبة  يف  �سام�سونغ  �سركة  وتــاأتــي 
ال�سوق  من  املئة  يف   9.8 بح�سة  الثالثة 
بف�سل 8.3 مليون وحدة التي مت �سحنها، 
اأما بخ�سو�ص املرتبتني الثالثة والرابعة، 
و   Huawei ن�سيب  ــن  م كــانــت  فــهــي 

التوايل. على   Fitbit

ت�سميم  على  الــرو�ــص،  العلماء  يعمل 
روبوت خا�ص �سي�ستخدم جلمع النفايات 
و�سائل  بح�سب  واإتــالفــهــا،  االإ�سعاعية 

اإعالم عاملية.
الختباره  منــوذج  اأول  ــداد  اإع مت  وقــد 
وكالة  ـــــادت  واأف املــقــبــل،  ــام  ــع ال مطلع 
"تا�ص" الرو�سية باأن العمل على ت�سميم 
النفايات  اإتالف  يف  املتخ�س�ص  الروبوت 
و�ساق،  ــدم  ق على  يــجــري  االإ�سعاعية 
اأن الروبوت �سيكون على هيئة  واأ�سافت 

التحكم به عن بعد حيث  اإن�سان و�سيتم 
�سيكررحركات م�سغله.

وقالت الوكالة اإن الروبوت �سيعمل يف 
من  وغريها  النووية  املفاعالت  اأق�سام 
االإ�سعاع،  ناحية  من  اخلطرية  املــرافــق 
اأو  االإن�سان  على  خطورة  ت�سكل  والتي 
و�سيقوم  فيها،  االإقامة  من  متاما  متنعه 
واخلــامــات  النفايات  بجمع  ــوت  ــروب ال

االإ�سعاعية واإتالفها.

قفل التن�شيط يودي باالآالف من اأجهزة اأيفون يف " القمامة "

�شوق االأجهزة القابلة لالإرتداء يحقق منًوا قوًيا
 يف الربع الثالث من هذا العام

 رو�شيا تطور روبوت ميكنه 
من اإتالف النفايات االإ�شعاعية

تكنولوجيا حتديث جديد لـ"جي ميل" ي�شم ميزة غريبة غري م�شبوقة

اأن  "وات�ساب"  �ــســركــة  ــنــت  اأعــل
�سيودع  الفوري  للتوا�سل  تطبيقها 
ــهــواتــف الــذكــيــة خالل  مــاليــني ال
االأيام القليلة املقبلة، وفق ما ذكرت 

�سحيفة "ذا �سن" الربيطانية.
ال�سهري،  التطبيق  اإن  امل�سدر  وقال 
مليار  مــن  اأكـــرث  ي�ستخدمه  الـــذي 
العامل،  اأنحاء  خمتلف  يف  م�ستخدم 
هواتف  يف  الــعــمــل  ــن  ع �سيتوقف 
"ويندوز"، وهواتف اأخرى ت�ستخدم 
نظامي ت�سغيل اأبل واأندرويد، وذلك 

ابتداء من 31 دي�سمرب.
"لن  بيان:  يف  "وات�ساب"  وذكــرت 
التطبيق  ا�ستخدام  باإمكانك  يكون 
بنظام  تعمل  التي  الــهــواتــف  على 
 31 بعد  فـــون-  -ويــنــدوز  ت�سغيل 

دي�سمرب".
لكن هذا التوقف لن يطال اأجهزة 
�سي�ستهدف  اأنه  حيث  فقط،  ويندوز 

ــن هواتف  م الــعــديــد  عــلــى  كــذلــك 
اآيفون واأندرويد.

لن   ،2020 1 فيفري  وابتداء من 
الذين  االأ�سخا�ص  باإمكان  ي�سبح 
ي�ستخدمون نظام "اأندرويد 2.3.7" 
جديدة  ح�سابات  اإن�ساء  قبله  ما  اأو 

على وات�ساب.
م�ستخدمي  يخ�ص  نف�سه  االأمـــر 
هواتف اآيفون بنظام "اآي اأو اإ�ص 8" 

اأو ما قبله.
0.3 يف  وبح�سب اأرقام غوغل فاإن 
تزال  ال  اأنــدرويــد  اأجهزة  من  املئة 
تعمل بنظم الت�سغيل القدمية، وهو 
ماليني  �ستة  ــوايل  ح اإىل  ي�سل  مــا 

هاتف ذكي وجهاز لوحي.
�سن"  "ذا  �ــســحــيــفــة  ونــ�ــســحــت 
امل�ستخدمني امل�ستهدفني بحفظ ن�سخ 
ل�سمان عدم  احتياطية ملحادثاتهم 

�سياعها.

ــل  ــم ــع ــــــن ي ـــــاب ل ـــــش ـــــ� وات
ــــهــــواتــــف ـــــــذه ال ــــى ه عــــل



معاوية. �ص

انطلقت من الواقع الذي حتيا فيه لتكتب عنه وتر�شم مالمح موهبتها عرب القلم كما الري�شة، لتجمعها االأوراق البي�شاء، وتعطي ن�شيجا متكامال من الن�شو�س التي تعالج م�شامني ان�شانية 
من التجارب املختلفة، "اكرام فراقة" من والية قاملة طالبة بجامعة احلقوق والعلوم ال�شيا�شية، ن�شرت يف العديد من اجلرائد االإلكرتونية والورقية، ولها  ديوان �شعري حتت عنوان "على 
�شفا البوح"، وتعمل على موؤلف اآخر قيد االجناز، كما �شاركت يف عديد امل�شابقات املحلية والوطنية، وت�شعى لرتك ب�شمتها يف عامل الكتابة كما الفن الت�شكيلي واأن تزهر حروفها ربيعا من 

الكلمات التي �شتخفف وطاأة االأحزان واالاإن�شانية، "كرمية فراقه" �شاحبة 20 ربيعا والكثري من الطموحات يف هذا احلوار:

حو�ر: رقية حلمر

حــوار

اإحياء ملظاهرات 11 دي�سمرب 1960 

•يبدو اأنك مررت مبرحلة حا�سمة جعلتك على 
قطافها،  ليثمر  حان  الوالدة  ملكة  اأن  تام  يقني 
منذ  ل��ك  مالحقة  الكتابة  تبا�سري  كانت  ه��ل 

ال�سغر، عن كرمية الطفلة؟
�حلياة هنا وعلى هذ� �لكوكب �لذي ي�شمى 
طفولتي  منذ  �لنور  �أب�شر  جعلني  بالأر�ص 
وعهد وجودي و�أنا �أحب م�شك �لقلم ورمي 
�شخبطاتي على �لورق لأطرز عليها هم�شي، 
�لوجود،  يحكي  ــدة،  ــوح �ل لمــ�ــص  هم�ص 
�ملوجود،  كوكبنا  على  هنا  �لذي  وي�شتميل 
على  طفلة  كنت  �أن  منذ  حري�شا  �أبي  كان 
�أ�شتاذتي  لتقييم  نظر�  كاتبة  �أ�شبح  �أن 
�إعجابهم  نالت  �لتي  �ملتو��شعة  لكتاباتي 
�شعرية  ملتقيات  ــدة  ع يف  بها  و�ــشــاركــت 

و�أم�شيات ثقافية.

�سعر  ديوان  كان  اطلعت  كما  االأول  •مولودك 
بوح  اأي  البوح"  �سفا  "على  ت�سميته  اأث���رت 
تنوعا  فيه  نلم�س  هل  ال��دي��وان،  داخ��ل  قدمته 

يف املوا�سيع املتناولة؟
�أحيانا ي�شعب على �ملرء �أن يبوح مبا د�خله 
�أن �لأحبة حميطني  ملن حوله بالرغم من 
حمالة،  ل  غريبا  نف�شه  يجد  ولكن  بــه، 
و�أحز�ن  م�شاوئ  بني  يتخبط  هذ�  ويجعله 
للذي  �لروح  بوح  كتابي  يف  قدمت  حياته، 
يعجز �أي �إن�شان منا �أن يعرب عن ما بد�خل 
وتعددت  �ملو��شيع  تنوعت  حيث  ـــا،  �لأن
وبالأخ�ص عاجلت فيه �لكثري من �ملو��شيع 
حياتنا  يف  نعي�شها  �لــتــي  �لإجــتــمــاعــيــة 

�ليومية.

تعمدين  اأنك  اأم  ن�سو�سك،  ت�ستمدين  اأين  •من 
ت�ساء  متى  حت�سر  ارجتالية  ن�سو�سا  جعلها  اإىل 

وتغيب ما اأرادت ذلك؟
�لذي  بو�قعنا  وطيدة  عالقة  لها  ن�شو�شي 
نعي�شه، �أول مرة �أتذكر �أنني تاأثرت لوجود 
قطة قرب بيتنا تتعر�ص لل�شرب من طرف 
�أطفال �شغار، هذ� �ملوقف �أثر فيا بطريقة 
كل  و�أخــط  �لقلم  �أم�شك  فجعلني  غريبة 

�أحا�شي�ص �شعرت بها، جل كتاباتي ترتبط 
حتى  حياتنا  يف  نعي�شه  مبــا  كبري  ب�شكل 
وغياب  �لزمان  تغري  مو��شيع  عاجلت  �أنني 
�ملو��شيع  �لإن�شانية و�حلر�قة وغريها من 

�لأخرى.

يقودين  اجتماعية،  رواي���ة  كتابة  •ب�سدد 
وعلى  علي  تكرمت  هال  ملعرفتها،  الف�سول 
اخرتت  وملا  اأحداثها،  من  بع�سا  ملنحنا  القراء 
اأنها  تعتقدين  هل  اجتماعي،  بطابع  تكون  اأن 

تالم�س القارئ اأكرث من الروايات االخرى؟
رو�يتي كما قلت �شابقا هي رو�ية �إجتماعية 
جمعت �لكثري و�لكثري من حياة فتاة عا�شت 
�حلرمان، وغدر �ملكان و�لزمان، تناولت فيها 
�أي�شا �لعديد من �لتجارب �حلياتية و�لتي 
ين�شقن  �لالتى  �لفتيات  بالأحرى  تخ�ص 
خلف ما ي�شمى باحلب، متد�عيني �لن�شيان 
ظلمات  يف  توقعهم  �لــتــي  �لأمـــور  لبع�ص 
�لدنيا .. ومن جانب �آخر كيف لفتاة ما �أن 
تتجاوز كل عائق ي�شيبها وكيف جتعل من 
م�شتقلة،  ناجحة  �أنثى  قوية،  �أنثى  نف�شها 
لأنها  حقا  بها  �شيعجب  �لقارئ  �أن  �أعتقد 
مفهومة،  ب�شيطة  جد  كلمات  على  حتتوي 
�لبع�ص  يجهلها  قد  تفا�شيل  �أي�شا  وحتمل 

عن حياة �لفتيات.

"الرواية �ست�سنع احلدث" ما الذي  باأن  •علقت 
يجعلك تتفائلني بذلك؟

�حلدث  �شت�شنع  رو�يتي  �أن  �أعتقد  ما  على 
معاناة  من  كبري�  جزء�  فيها  �ألتم�ص  لنني 
عندما  خا�شة،  �حلياة  هــذه  يف  �لفتيات 
وت�شمحل  �لثقة  وتــنــعــدم  �لأهـــل  يغيب 
وجهة  حتــديــد  هــنــا  في�شعب  �لأخـــــالق، 
�لإن�شان �إما �أن يكون �شخ�شا ناجحا قويا �أو 

�أن يكون �شخ�شا فا�شال �شعيفا.

اقحاما  �سنجد  اأننا  اأي�سا  القول  ميكن  •هل 
لل�سعر يف الرواية؟

رو�يتي  يف  �ل�شعر  �شاأدرج  �أنني  �أظــن  ل  ل 

�لقادمة، ولكني �شاأعمل جاهدة على جعل 
�لد�رجة �شمن كتاباتي.

مالذي  الت�سكيلي،  الفن  عن  للحديث  •لنعد 
ت�سميم غالف  فكرة  جائتك  وهل  ر�سمه،  حتبني 
الوقت  يحن  مل  اأن��ه  ترين  اأن��ك  اأم  لكتاباتك، 

لذلك؟
عندما �أحتدث عن �لر�شم فاإنني �أحتدث عن 
بالن�شبة  �لر�شم  �لكتابة،  بعد  �لثاين  �ملفر 
كلما  �شعيدة  يجعلني  ــذي  �ل �ملتنف�ص  يل 
ج�شدت  كاأنني  �أ�شعر  لوحاتي  من  �قرتبت 
كل �شيق �شدر وكل �آهات وويالت حزت يف 
نف�شي، �شحيح هي ر�شومات عادية و�أغلبها 
عن �لأنثى ولكني �أجد نف�شي فيها بطريقة 
�أن كل ر�شمة من ر�شوماتي  غري موؤلوقة �ذ 
يفهم  مــن  و�لــقــلــيــل   .. مــا  ق�شة  حتــاكــي 
�لر�شالة �لتي �أوجهها خلف تلك �خلرب�شة، 
تافه  ل�شبب  فكانت  �لر�شم  يف  بد�يتي  �أما 
جد� حز يف نف�شي و�أنا طفلة �أبلغ من �لعمر 
معلمتي  �شربتني  يومها  �شنو�ت،  ع�شرة 
لأنني مل �أكن �أجيد �لر�شم جعلتني �أبكي 
غرفتي  فدخلت  �ــشــديــد�،  بــكــاء  يومها 
"�إذ�  يل  �أمــي  قول  تذكرت  ثمم  وبكيت 
ترتكي  و�أن  �لعاملية  �إىل  �لو�شول  �أردت 
ب�شمتك يف هذه �حلياة يجب �أن جتربي 
فقط  �لنتائج،  من  خوف  �شيء دون  كل 
�أنا ذ� �أجيد �لر�شم  �أزهري"، وطبعا ها 

�أن  �لقول  ملخ�ص  هلل،  و�حلمد  بجد�رة  و 
�لف�شل ل يعترب ف�شال و �إمنا �لف�شل �أن تبقى 
مكانك ولتنطلق نحو حتقيق �لأف�شل، �أما 
عن فكرة ت�شميم كتابي فاأظن �أن �لوقت مل 

يحن بعد.

املحلية  امل�سابقات  ع��دي��د  يف  •م�ساركة 
والوطنية، ماذا عن انطباعك حولها، وهل ترين 

معي اأن ااجلوائز حتد من العمل االبداعي؟
�ملو�هب  تنمي  �مل�شابقات  هــذه  �أن  �أرى 
�ملزيد  يبذل  كي  �لطموح  �ل�شباب  وتدعم 
من �ملجهود�ت �لتي جتعله ي�شقل موهبته، 

طبعا �جلو�ئز ل حتد من �لأعمال 
�ملبدع  حتفز  ـــا  و�إمن �لبــد�عــيــة 
�شرف  يكفي  �ملهم  ـــد�ع  �لب على 

�مل�شاركة.

اأخمن  ال��رواي��ة،  اإىل  ال�سعر  •من 
اجلماهري  لتوجه  للرواية  اجتهت  اأنك 
اأم  اأ���س��ب��ت  ه��ل  اإل��ي��ه��ا،  العري�سة 

اأخطاأت التخمني؟
�حلر  �ل�شعر  �أكتب  �أنني  �شحيح 
�لق�ش�ص  و�أيـــ�ـــشـــا  و�خلــــو�طــــر 
للرو�ية  توجهي  ولكن  �لق�شري، 
بتوجه  �أبــد�  عالقة  له  يكن  مل 
�لرو�ئيون  يقول  �إليها،  �جلماهري 

�ختيار  عليك  �إن  و�لــنــقــاد 
و�شرد �لق�شة �لتي تعترب حيوية بالن�شبة 
�شعور�  يــكــون  �أن  يجب  تكتبه  فما  لــك، 
�أن  قبل  د�خلك  عميق  �شيء  عن  وتعبري� 
�لتي  و�ملو�شوعات  �لكتابة،  يكون رغبة يف 
�لنوع  هذ�  من  غالبا  هي  �لكتابة  ت�شتحق 
�لذي ي�شمى "�لكتابة �ل�شرورية للكاتب".

حتقيقها  اإىل  ت�سعني  التي  االأهداف  عن  •ماذا 
ككاتبة يف مقتبل العمر الكتابي؟

على  �شعيت  طاملا  �لتي  �لأهـــد�ف  بني  من 
حتقيقها هي �أن �أكون حمامية و�أرفع �لظلم 

�لذي ر�أيته باأم عيني طاغ يف زمني، 
و�أمتهن �لدفاع عن كل مظلوم ، و�أن 
و�أنقل  �أ�شبح كاتبة عاملية م�شهورة 
بني �شفحات كتبي كل جانب م�شرق 

كان �أو مظلم يف هذه �لدنيا.

ختامية •كلمة 
يف �لأخري �أود �أن �أقدم �شكري لك عزيزتي 
 ، �ل�شق �لذي جمعني بك  على هذ� �حلو�ر 
�ل�شند  كانا  �للذ�ن  �أي�شا  و�أبــي  �أمي  �أ�شكر 
ر�شالة  �أوجه  �أن  و�أود  جناحي  يف  و�مل�شند 
�شو�ء  مــوهــوب  كــل  �إىل  خال�شة  خا�شة 
�شخ�ص  �أي  تنتظر  ل  �شاعر،  كاتب،  كــان 
و�إن  بنف�شك، حتى  �إبد�أ  �لأبو�ب  لك  يفتح 
تعرثت و�شقطت، قم من جديد ورمم نف�شك 

بنف�شك و�أ�شعى نحو �أهد�فك.

�ملكتبة  �لثالثاء  �أم�ص  يوم  �أم�شية  �حت�شنت 
�لرئي�شية للمطالعة �لعمومية لولية خن�شلة 
ندوة ثقافية مبنا�شبة �إحياء �لذكرى �لتا�شعة 
 1960 دي�شمرب   11 ملظاهر�ت  و�خلم�شون 
على  )م�شممون  �شعار  حتت  وذلــك   2019  /
�أين �شهدت هذه �لندوة �لثقافية  �لإنت�شار (، 
�إ�شد�ر�ت  �إقامة جل�شة تقدمي وتوقيع ثالث 
�لأ�شاتذة  من  جمموعة  ن�شطها  و�لتي  حملية 
خليفي  �لو�عدة  �لكاتبة  غر�ر  على  و�لكتاب 
بوزكري  �حلفيظ  عبد  و�لأ�شتاذين  ن�شرين 
وحمزة طالبي من خالل تقدميهم وتوقيعهم 
ــم �جلـــديـــدة و�ملــو�ــشــومــة بــــ  "  ــه ــد�ر�ت ــش لإ�
خليلي  للكاتبة  �أماين"  �إل  �لكتاب  ليعلمون 
�ملتغري�ت  ظل  يف  �لفعال  و"�لتدري�ص  ن�شرين  
بوزكري  �حلفيظ  عبد  لالأ�شتاذ   " �حلديثة 

مقالت  جمــمــوعــة  وهـــي  �لأنو�ر"  و"فل�شفة 
�إجتياز  على  للمقبلني  موجهة  مو�شعة  فل�شفية 

�شهادة �لبكالويا " لالأ�شتاذ حمزة طالبي .
للمطالعة  �لرئي�شية  �ملكتبة  �إد�رة  م�شالح 
�شمن  تندرج  �جلل�شة  هذه  �أن  �أكــدت  �لعمومية 
بها  تقوم  �لتي  �لثقافية  و�لن�شاطات  �لربنامج 

من  �ملوهوبني  دعــم  �إىل  تهدف  و�لتي  �ملكتبة 
لإظهار  �لفر�شة  ومنحهم  �لولية  وبنات  �أبناء 

�إبد�عهم ومتيزهم.
بوثريد  نذير  �ل�شيد  �ملكتبة  مدير  جهته  من   
�أكد لالأور��ص نيوز �أن للكتاب �أهمية كبرية جد�، 
و�ملتمثلة يف زرع �لروح �لوطنية وتعزيز �لثو�بت 
وقيم �لإنتماء للوطن لدى �أفر�د �ملجتمع، فالبد 

وهو  وم�شتقرة  �آمنة  بيئة  يف  �ل�شباب  ينمو  �أن 
مزود بالعلم و�ملعرفة وبوعي ثقايف  �إجتماعي، 
هذه  مثل  �أن  �إىل  بالإ�شافة  وطني،  و�إنتماء 
تقوم  بــالعــتــد�ء  بيع  وجل�شات  �لن�شاطات 
�لتي  �لكتب  مبختلف  �ملكتبة  ر�شيد  بتدعيم 
منها  ي�شتفيد  وكذ�  �لإ�شافة  تقدمي  �شاأنها  من 

�لأجيال �لقادمة.

فراقة" "كرمية 

خن�شــلة

الأربعاء 30 ومرب  2969/ 11  دي�سمرب 2019 املوافق لـ 14 ربيع الثاين 221441

معاوية. �ص

�لتي  �ملــو�هــب  �كت�شاف  قافلة  �أعلنت 
و�لريا�شة  �لــ�ــشــبــاب  وز�رة  نظمتها 
�لريا�شة  مــديــريــات  ــع  م بالتن�شيق 
�أزيد  مبختلف وليات �لوطن عن تاأهل 
خمتلف  يف  �ــشــاركــو�  موهبة   100 مــن 
�لتي  �جلــولــة  بعد  �لفنية  ــالت  ــج �مل
�جللفة،  تيمو�شنت،  عني  نحو  عرفتها 
باتنة،  م�شتغامن،  �شعيدة،  بــجــايــة، 
�أن  على  ومترن��شت،  عنابة  ق�شنطينة، 
�ملنا�شبات  قــادم  يف  �جلـــولت  ت�شتمر 

لتغطية 48 ولية.
فتح  منها  �لــهــدف  ــان  ك �لــتــي  �لقافلة 
مو�هبهم  لبر�ز  �ل�شباب  �أمام  �لفر�ص 
وحتى  و�ملو�شيقى  و�لر�شم  �لغناء  يف 
جلنة  تكونت  حيث  و�مل�شرح،  �لريا�شة 
ب�شرى  �ملمثلة  مــن  كــل  مــن  �لتحكيم 
�لكار�تي حمزة ع�شماين،  عقبي، بطل 
�شعار  حتت  �لغانغ،  كرمي  �لــر�ب  مغني 

"دير �لقلب وبني و��ص عندك" وموجهة 
لكافة �ملو�هب �جلز�ئرية عرب خمتلف 
�لنهائي  �لن�شف  �أن  على  �لبالد"،  ربوع 
يجرى مبدينة وهر�ن بعد �لنتخابات 
�خلمي�ص،  هـــذ�  �ملــرتــبــة  �لــرئــا�ــشــيــة 
باجلز�ئر  �شيجرى  �لنهائي  حــني  يف 
بعد  �ملقبلة  �لأيــــام  ــالل  خ �لعا�شمة 

حتديد و�إجر�ء �لن�شف �لنهائي.
مبلغ  �لقافلة  ر�شدت  �ل�شياق  ذ�ت  ويف 
�لرئي�شية  للجائزة  �شنتيم  مليون  بـ70 
باملر�تب  تفوز  �لتي  للمو�هب  بالن�شبة 
خالل  من  وم�شاندتها  ودعمها  �لوىل 
�ل�شباب  توقيع �تفاقية عمل مع وز�رة 
و�لريا�شية ودعمها وفتح �لباب لها من 
وموهبتها،  قدرتها  و�إبــر�ز  �لعمل  �أجل 
عبارة  �لأخــرى  �جلو�ئز  باقي  حني  يف 
عن متابعة للمو�هب �لتي حتتل مر�تب 

ر. لمتقدمة ومنحها فر�شة �لظهور.

ثقافة



نهاية العامل
هذ� و�حد �شق�شاوه 

ــى �لــنــا�ــص �للي  و��ـــص ر�يـــك ف
يف  �لعامل  نهاية  بلي  تقول 

2020؟
قالهم : كالم فارغ �أنا عندي 

باطة �نتاع �لطون
�ل�شالحية  تخل�ش�ص  مــا   

�نتاعها حتى 2021؟!. 

كذبة
هذ� و�حد �لتلميذ ما ر�ح�ص للمدر�شة

 كان جدو يطل من �لتاقة 
و�شاف �ملعلم جاي عندهم
ر�ح يجري حلفيدو وقالو

ي�شق�شي  جــا  ر�ه  �ملعلم  تخبى،  تخبى 
عليك

ر�ين  �أجـــدي  �نــت  تخبى  عليه  رد 
قلت لو

يعزينا  ــــا  وج ــــات  م ــــدي  ج
فيك!!.

ولد حلرام
و�حد �ملعلم �شاأل و�حد �لتلميذ: 

و��ص بغيت تكون كي تكرب؟
قال لو �لتلميذ: بغيت نكون ولد �حلر�م

قال لو �ملعلم: عال�ص �أولدي؟
و�حد  ي�شوف  وين  بابا  �لتلميذ:  لو  قال 
عليه:  يقول  و�����عــرة  طوموبيل  عندو 

ولد �حلر������م؟!!.
معلومات م�سلية

اخلربقة

اأمثال �سعبية

بحقن  وذلك  املثانة  ل�سرطان  عالج  هناك   •
لدى  ال�سل  مر�ص  ببكترييا  املري�ص  بول  جمرى 
تلك  الأن  مناعة  املري�ص  يكت�سب  بعدها  البقر 

البكترييا تقتل خاليا ال�سرطان.
فقم  بــك،  يحدق  ما  اأحــد  اأن  �سككت  اإذا   •
كان  ــه  اأن فتاأكد  معك  تثاءب  فــاإذا  بالتثاوؤب، 

يحدق بك.
اإىل  ن�سبة  اال�سم  بهذا  "ال�سرطة"  �سميت   •
ثوب  فــوق  اليد  يف  يو�سع  القما�ص  من  �سريط 
يف  النا�ص  عامة  عــن  للتمييزهم  االأمـــن  رجــل 

عهد اخلليفة عبدامللك بن مروان.
حبة  مليار   1.73 الن�ساء  ت�سيع   ، �سنة  • كل 
ربع  ي�ساوي  ما  تقريبا  يعني  ال�سعر  دبو�ص  من 

�سكان العامل.
• االإمرباطور ال�سيني ) كي �سي هوانغ 221-
بنى  املوت  فوبيا  من  يعاين  كان   ) م  ق   210
8000 رجل و�سممه على  لنف�سه قربا يت�سع لـ 
باأنه  ذلك  وبــرر  يحكمها  التي  مدينته  �ساكلة 
االآخر  العامل  يف  وهو  ف�سيحكم  مات  واإن  حتى 

بعد 11 عاما من احلكم اأ�سيب باحلمى ومات.
• الغراب يكتفي بزوجة واحدة فقط و يهتم 
يبقيهم  بل  عنه  يرحلون  ال  و  اأبنائه  برتبية 

معه لي�ستمتع بروؤية اأحفاده.
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ا�سحك وال�سحك بال�س.. قبل ما يغلى وتقول يامن عا�س

جواب 
املحاجية

حاجيتك على عبد 
ال�سمد �ساف �سوفة 

وقال ا�سهدو يا عيوين 
على االرنب كي تتخرنب 

وال�سالقي يدورو بيها 
مرة ترقد يف مرقد 
ومرة ينو�ص لغواث 

عليها 

حدث يف مثل هذا اليوم
�حلادي ع�شر من �شهر دي�شمرب
ال�ساد�ص  لوي�ص  حماكمة  بداأ   -  1792
قبل  من  اخليانة  بتهمة  فرن�سا  ملك  ع�سر 

املوؤمتر الوطني يف �سمب�سون.
اليون�سيف  منظمة  اإنــ�ــســاء   -  1947

العاملية لرعاية االأطفال.
املتحدة  االأمم  من  قرار  �سدور   -  1957
تقرير  يف  ــعــوب  ــس ــ� ال حـــق  ــى  عــل يــنــ�ــص 

م�سريها.
 1960 11 دي�سمرب  1960 - مظاهرات 

يف اجلزائر �سد االحتالل الفرن�سي.
اأمــام  يتحدث  غيفارا  ت�سي   -  1964
ــدة يف  ــح ــت ــــالأمم امل ــة ل ــام ــع اجلــمــعــيــة ال

نيويورك.
 17 اأبولو  املركبة  رواد  هبوط   -  1972

على �سطح القمر.
يف  اال�ستعمار  ت�سفية  جلنة   -  1974
ال�سحراء  ق�سية  حتيل  املتحدة  االأمم 

الغربية اإىل حمكمة العدل الدولية.
1981 - اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 
تختار الدبلوما�سي البريويف خافيري برييز 
دي كويالر اأمينا عاما لالأمم املتحدة، على 

اأن يت�سلم مهامه يف 1 جانفي 1982.
العاملي حممد علي كالي  ـ املالكم   1981

يلعب اآخر مبارياته ثم يعتزل املالكمة.
يلت�سن  بوري�ص  رو�سيا  رئي�ص   -  1994
بالتوجه  الرو�سية  للقوات  اأوامــره  ي�سدر 
نــحــو الــ�ــســيــ�ــســان فــيــمــا عـــرف بــاحلــرب 

ال�سي�سانية االأوىل.
مر�سل  بريدي  طــرد  انفجار   -  2003
ال�سيا�سة  "جريدة  ــر  ــري حت لــرئــيــ�ــص 
اإ�سابة  اإىل  االنفجار  واأدى  الكويتية"، 

مدير مكتبه بجروح طفيفة.
مفخختني  �سيارتني  تفجري   -  2007
املحكمة  قــــرب  االأوىل  اجلــــزائــــر،  يف 
الد�ستورية العليا والثانية ا�ستهدفت مقر 
لالأمم  التابعة  لالجئني  العليا  املفو�سية 
واأدى  العا�سمة،  ــر  ــزائ اجل يف  املــتــحــدة 
 62 عن  يقل  ال  ما  مقتل  اإىل  االنفجاران 
�سخ�ص وجرح الع�سرات اإ�سافة اإىل اأ�سرار 

مادية.
2015 - رئي�ص غامبيا يحيى جامع يعلن 
يف  اإ�سالمية  جمهورية  اإىل  بالده  حتويل 
من  لغامبيا  تخلي�سا  اعــتــربهــا  خــطــوة 

ما�سيها اال�ستعماري.
 49 25 �سخ�سا واإ�سابة  2016  - مقتل 
اآخرين جراء تفجري الكني�سة البطر�سية 

مبنطقة العبا�سية يف القاهرة.

يف  يــدور  ر�ه  �للي  �ل�شوؤ�ل  هو  ما  ـ 
ر��شك و�لعد�لة تتابع �لع�شابة؟

يا�شني حمامي �شطيف
�لإعـــر�بـــي  �حلــكــم  �فهمت�ص  ــا  م

ل�شي"عبد �لعزيز بوتفليقة"..؟!.
يجب  هل  عالوة  �شي  يا  ر�يك  يف  ـ 
كانو�  لأنــهــم  �لربملانيني  حما�شبة 

ُي�شادقون على �لف�شاد؟
ليلى.ق باتنة

بالإجابة  كفيلة  وحدها  �لأيــام 
وللمنجل حق �تخاذ �لقر�ر؟!.

�شوؤ�ل  يت�شمن  من�شور�  قـــر�أت  ـ 
تعر�شت  و�أن  �شبق  غــريــبــا..هــل 
حلادث �أدى �إىل وفاتك..و��ص ر�يك 

يا �شي عالوة؟
لزهر بوحجار قاملة

�حلقيقية..عندما  �لـــغـــر�بـــة 

و�أيــن  كثري�  �لإجــابــة..نــعــم  تكون 
�مل�شكلة؟؟!.

ـ يقول عامل �شيكولوجي.. �لرجال 
و�لن�شاء  لي�شاحمون،  لكن  ين�شون 
ر�يك  و��ص  ين�شني  ل  لكن  ي�شاحمن 

يف هذه �ملقولة؟
ود�د بو�شبع ميلة

�لرجال  �أن  ن�شتنتج  ثمة  مــن  و 
و�لن�شاء يت�شابهون يف �شيكولوجيتهم 
هي  "علجية"  �حلــاجــة  د�مـــت  مــا 

"علجية" �حلاجة!!؟.
مفربك  ــد  ــاه جم �أنــــك  �ــشــمــعــت  ـ 
�شي  يا  �لتاريخ  زيفو�  ممن  وو�حــد 

عالوة �ملو�شطا�ص؟
حممد. ق باتنة
�لتاريخ �مليالدي وّل �لهجري؟!!. 

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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�شاف قمح �لنا�ص بّزع 
�شعريو

حكـــمة

من يُتقن ال�صرب وال�صمت يف حياته، 
اآخر ���ص��يء  اأي  اإت���ق���ان  ي�صتطيع 

�شورة م�شحكة

ت�شري علبة 
طماطم تلقاها 

حامل..هذ� خري 
كبري؟!



متكنــت م�سالــح اأمن واليــة �سطيف 
يف  تــورط  �سخ�ــص  توقيــف  مــن 
عمليــات قر�سنة حل�سابــات �سخ�سية 
ملواطنــني وهذا عــرب �سبكــة التوا�سل 
وابتــزاز  "في�سبــوك"،  االجتماعــي 
اأ�سحابهــا فــور ا�ستحــواذه علــى �سور 
وملفــات لهم من خــالل اإجبارهم على 
ال�سخ�ســي  ح�سابــه  يف  اأمــوال  �ســب 

مقابل ا�سرتجاعها.
اأطرتهــا  التــي  العمليــة  ومتــت 
دائــرة  باأمــن  الق�سائيــة  ال�سبطيــة 
الكبــرية بالتن�سيــق مــع فرقــة  عــنب 
مكافحة اجلرمية املعلوماتية التابعة 
للم�سلحة الوالئية لل�سرطة الق�سائية 
باأمن الوالية، عقب بالغ اأورده مواطن 
عــرب ال�سفحــة الر�سميــة للمديريــة 
العامــة لالأمــن الوطنــي "في�سبــوك"، 
يفيــد خالله بتــورط �ساحــب اإحدى 
ال�سفحــات على �سبكــة "الفاي�سبوك" 

يف عمليات قر�سنة حل�سابات �سخ�سية 
مــع ابتــزاز اأ�سحابهــا وا�ستــالم اأموال 

مقابل ا�سرتجاع �سورهم.
وفــور ذالك با�سرت فرقــة ال�سرطة 
الق�سائيــة باأمــن الدائــرة حترياتهــا 
كافــة  لهــا  جنــدت  التــي  الوا�سعــة 
والتقنيــة،  الب�سريــة  االإمكانيــات 

متكنــت  معمقــة  حتقيقــات  وعقــب 
م�سالــح ال�سرطــة مــن حتديــد هويــة 
هــذا  وتوقيفــه،  املطلــوب  ال�سخ�ــص 
االأخــري كــان يقــوم بالتوا�ســل مع من 
يرغب بقر�سنــة اأي ح�ساب وا�سعا له 
ح�سابا بريديا جــاري ليتم �سب املبلغ 

املايل املتفق عليه. 

كان يجرب ال�سحايا على دفع مبالغ ماليـة متفاوتة 
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�شطيف 

ميلة
مت العثــور على جثــة خم�سيني وجــدت ملقاة داخل 
فنــاء منزل قرميدي بحــي الدالية  ببلدية تاجنانت، 
ويتعلــق االأمــر بال�سحيــة )ب/ف( 54 �سنة وله جرح 
مفتــوح بالعــني اليمنى وجــرح بالرجــل الي�سرى، ومت 
نقلــه من طرف م�سالــح احلماية املدينــة اإىل م�سلحة 

اال�ستعجاالت بتاجنانت.

و4 جرحى يف حادث  مرور بالتالغمة 
بالطريــق  �سيارتــني  بــني  ا�سطــدام  حــادث  ت�سبــب 

الوطني رقم 100 باملنطقة ال�سناعية التابعة لبلدية 
التالغمــة يف اإ�سابــة 04 اأ�سخا�ــص تــرتاوح اأعمارهم 
مابــني 22 و 53 �سنــة باإ�سابــات متفاوتــة اخلطــورة، 
حيث مت اإ�سعافهم وحتويلهم من طرف احلماية املدنية 
وبالن�سبــة  بالتالغمــة،  اال�ستعجــاالت  م�سلحــة  اإىل 
للخ�سائــر املاديــة فتم ت�سجيل حتطــم اجلهة الي�سرى 
لل�سيــارة االأوىل مــن نــوع "رونــو ميقــان" وحتطم �سبه 
كلي لل�سيــارة الثانية من نوع "ني�سان" وكلتا ال�سيارتان 

حتمالن ترقيم والية ميلة.

عبد الهادي. ب

العثور على جثة خم�شيني بتاجنانت 

�صي �الأور��صي..
كي  ال�سخ�سية...  امل�سالح  اأ�ــســحــاب 
اغنية...  ويقدم  يرق�ص  حاجة  حب 
وهمو  عليا  عــزيــز  املــواطــن  اأن  ويــقــول 
غري  ذمتك  تبيع  اأن  احذر  عينيا...  بني 
معاهم  مت�سي  وتــر�ــســى  بــالــ�ــســويــة... 
وتقلب العقلية... الأجل �سكن او م�سروع 

او قطعة ار�سية...

وجب الكالم

hamzalaribi005@gmail.com

حمزه لعريبي

ما  طريقة  على  نعتمد  كنا  �سغارا،  كنا  عندما 
يف  نتجول  كنا  فقد  الطيور،  اأع�سا�ص  على  للعثور 
"ع�سفورة"  �سوت  ن�سمع  وعندما  ونن�ست،  الغابة 
يعلو تدريجيا ندرك اأننا قد اقرتبنا من "الهدف"، 
وكانت قوة الزقزقة مبثابة دليل ومبثابة بو�سلة 
وترية  وت�سارعت  م�ستواها  ارتفع  فكلما  توجهنا، 
باأننا  اأدركــنــا  الع�سفورة  لــدى  ــوات  ــس االأ� تغيري 
قريبني من الع�ص وكلما قلت اأدركنا باأننا ابتعدنا، 
الع�سفورة  دنو  مب�ستوى  الع�ص  مكان  نحدد  وكنا 
"االأم" منا اأي اأنه كلما اقرتبنا من ال�سجرة  التي 
اإلينا  الع�سفورة  دنت  كلما  "الهدف"  بها  يتواجدا 

اأكرث وهكذا حتى جند الع�ص.
بع�ص  ا�ستعملته  قد  الع�سفورة  مبداأ  اأن  اأظــن 
االآن  اإىل  ندر  وال  املا�سيني،  اليومني  يف  االأطــراف 
اأهي اأطراف لها عالقة ببع�ص املرت�سحني اأم ببع�ص 
االأ�سخا�ص  ببع�ص  اأم  "االإدارة"،  يف  االأ�سخا�ص 
املح�سوبني على بقايا الع�سابة، واحلديث هنا عن 
فرتة  يف  املرت�سحني  اأحــد  طالت  ت�سويه  حمالت 
يقود حملة  اأن من  اأرى  االنتخابي، وهنا،  ال�سمت 
الت�سويه هم اأ�سبه بالع�سفورة التي يو�سك ال�سياد 
على العثور على ع�سها، اأي اأن االأطراف التي تقود 
حملة الت�سويه �سد اأي مرت�سح هي اأطراف ت�سعرها 

حتركاته باخلطر اأو ت�سريحاته اأو برناجمه.
من  عقود  طوال  ا�ستاء  واإن  اجلزائري،  ال�سعب 
الدميقراطية  �سالح  غري  يف  ممار�سات  من  الزمن  
من  م�ستاء  الــيــوم  هــو  "اإرادته"  �سالح  غــري  ويف 
ممار�سات دنيئة �سد من يرى باأن برناجمه خطر 
"م�ساحلها  بقاء  وعلى  االأطراف"  "بع�ص  على 
اأطرافا  قائمة"، وال�سعب اليوم م�ستاء الأن هناك 
لي�ص يف �ساحلها اأن يقطع اجلي�ص على نف�سه عهدا 
مرتبطة  النتيجة  تكون  بــاأن  والوطن  اهلل  اأمــام 
يفيدها  ال  االأطــراف  هذه  اأن  اأي  �سعبية،  بــاإرادة 
اأن يربط م�سريها باإرادة ال�سعب وهي من تعودت 
على اأن يربط م�سريها "باإدارة" احرتفت التزوير 
ال�سلطة"،  ميلك  ملن  "احلق  ملبداأ  حتتكم  وبعدالة 
قد  م�ستقلة  بعدالة  ال�سعب  حلم  فــاإن  وبالتايل 
املجال�ص  باإنهاء  ال�سعب  "الع�سفورة" وحلم  اأنطق 
العفنة والرديئة وجمال�ص "احلفافات" قد ا�سطر 
وحلم  ــاءة،  ــدن ال ومتــار�ــص  تدنو  الأن  الع�سفورة 
الأن  الع�سفورة  ا�سطر  "�سرعي"  برئي�ص  ال�سعب 
اإىل غريها ما هو متاأ�سل  متار�ص احلقارة وتن�سب 
ال�سعب باتت ت�سكل خطرا  اإدارة  فيها، وبهذا فاإن 
على اأطراف تعودت "اإدارة" االأمور اإىل ما ينا�سبها 

واإىل ما يتما�سى مع م�ساحلها.

االإرادة تخيف االإدارة

لفظ �ساب يدعى "ع.م" اأنفا�سه االأخرية 
مب�ست�سفى الونزة، بعد معاناة دامت اأربع 

اأيام، جراء قيامه باإ�سرام النار يف ج�سده 
اأمام مقر ال�سرطة لدائرة الونزة، وح�سب ما 

توفر من معلومات فاإن املعني يعاين من م�ساكل 
اجتماعية، حيث توجه ملقر ال�سرطة من اأجل 

نقل ان�سغاالته، لكن �سرعان ما قام باإ�سرام النار 
يف ج�سده، ليتم نقله على جناح ال�سرعة اإىل 
امل�ست�سفى،  اأين مت و�سعه حتت عناية طبية 

م�سددة اإال اأن اأ�سرار احلرق عجلت بوفاته 
�سبيحة يوم اأم�ص.

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية املدنية 
حمام دباغ، اأول اأم�ص، بعد اندالع حريق مبنزل 

فردي، ما خلف اإ�سابة امراأة تبلغ من العمر 
املوؤ�س�سة  اإىل  ونقلها  اإ�سعافها  مت  حيث  �سنة،   36

العمومية لل�سحة اجلوارية حمام الدباغ، وقد 
مت حماية باقي املنزل بف�سل التدخل ال�سريع 

والفعال الأعوان احلماية املدنية.

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية املدنية 
بو�سقوف، م�ساء اأول اأم�ص، مبخرج بلدية جماز 

ال�سفاء  وبال�سبط عند ممر ال�سكة احلديدية، 
اثر وقوع حادث مرور خطري، متثل يف ا�سطدام 

قطار جندة ب�سيارة من نوع  بيكانتو، مما اأدى 
اإىل اإ�سابة �سخ�ص يبلغ 43 �سنة وامراأة تبلغ 

مت  حيث  متفرقة،  بجروح  العمر  من  �سنة   60
اإ�سعافهما من طرف اأعوان احلماية املدنية ونقلوا 
بوا�سطة �سيارة االإ�سعاف اإىل املوؤ�س�سة العمومية 

اال�ست�سفائية بو�سقوف، اأين خ�سعا للمعاينة 
الطبية الالزمة.

اإ�شابة امراأة يف حريق ب�شقة

جريحان يف ا�شطدام قطار 
جندة ب�شيارة

وفاة �شاب اأ�شرم النار 
يف ج�شده بالونزة

ب�شطيف   االأمن  قب�شة  "الفاي�شبوك" يف  "مقر�شن" ح�شابات 

عنرت. ح

عالء.ع

عالء.ع

ع.ب

بعد مكوثة 4 اأيام يف امل�ست�سفى

متكنت م�سالح اأمن والية �سطيف من تفكيك 
جمموعة اإجرامية تت�سكل من 03 اأفراد تراوحت 

اأعمارهم بني 18 و 30 �سنة، كانوا ب�سدد ترويج 
كمية من املخدرات و�سط مدينة �سطيف، و�سمحت 

العملية بحجز ما يناهز الــ 450 قر�سا من املوؤثرات 
العقلية.

وتعود حيثيات العملية اإىل تلقي اأفراد فرقة 
البحث والتدخل معلومات عن احتمال قدوم مركبة 

م�سبوهة من اإحدى الواليات ال�سرقية باجتاه 

مدينة �سطيف على متنها اأ�سخا�ص يحوزون كمية من 
املوؤثرات العقلية ق�سد الرتويج و�سط �سباب مدينة 

�سطيف، ليتم و�سع خطة حمكمة مكنت املحققني 
من التعرف على موا�سفات املركبة امل�سبوهة مع 

توقيفها باملدخل ال�سرقي للمدينة، اأين اأخ�سعت 
لعملية مراقبة تبني من خاللها اأنها تقل 03 اأ�سخا�ص 
ينحدرون من اإحدى الواليات ال�سرقية، �سبط بحوزة 

اأحدهم قرابة 450 قر�سا من املوؤثرات العقلية.

حجز 450 قر�س من املوؤثرات العقلية ب�شطيف

عبد الهادي. ب


