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نحو رفع �سعر حليب البقرة

الظاهرة  م�ستها  بلدية   18
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�ضبهة الف�ضاد جتر مقاولني وترقيات عقارية اإىل التحقيق ب�ضطيف تخ�ص م�ساريع م�سبوهة
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ا�صتنفار اأمام مقر
 ولية اأم البواقـي

عا�ست مدينة اأم البواقي خالل ال�ساعات القليلة املا�سية، 
اأجواء من االحتجاجات ب�سبب القطع االأر�سية، حيث هدد 

اأربعة �سباب باالنتحار بعد ت�سلقهم مبنى من اأربع طوابق 
�ص 05متواجد باجلهة املقابلة ملقر والية اأم البواقي...

حماوالت انتحار جماعية و�شباب يقطعون 
اأج�شادهم ب�شبب القطع االأر�شية

�سورة من االأر�سيف

انطلقت عرب خمتلف واليات الوطن برامح واأن�سطة ثقافة وفنية وحما�سرات وندوات فكرية ال�ستقبال راأ�ص ال�سنة االمازيعية 
للفنون  ومعار�ص  �سعرية  قراءات  ت�ساحبها  االمازيغية،  الهوية  وتقاليد  عادات  تر�سيخ  على  تعمل  التي  االحتفالية  وهي   ،2970

الت�سكيلية وامل�سرحيات التي ُجندت الأجل اإعادة بعث الهوية االأمازيغية والعمل على اإحياءها عرب هذه التظاهرات...

برامج متنوعة وواليات تتناف�س على تقدمي االأف�شل
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 الهوية الوطنية حتـتفي 
برتاثهـا وتقـاليدهـا

اأ�صقا�س اأمقاز
مبنا�صبة حلول ال�صنة 
الأمازيغية 2970 

تتقدم اأ�صرة جريدة 
ال�صعب  نيوز" لكافة  "الأورا�س 
اجلزائري باأحر التهاين متمنية 

لهم �صنة رخاء وهناء

َّ"ينـار"
ا



عبد العايل بلحاج

اخللط بني الهوية والدين
وكحديث  اجلزائريني،  ال�سحفيني  الأحد  االأعمدة  اأحد  يف 
يف  اجلي�ص  ومعطوبي  ملتقاعدي  االحتجاجية  الوقفات  عن 
املحتجني  مطالب  اأن  قال  ال�سحفي  اأن  اأذكــر  �سابقة،  �سنوات 
"اإذا ما اأردمت  هي مطالب اجتماعية وخاطب املحتجني قائال 
اأن ت�ستجيب ال�سلطة ملطالبكم فعليكم اأن حتولوها من مطالب 
اجتماعية اإىل مطالب �سيا�سية الأن ال�سلطة ت�ستجيب لكل ما 
هذه  من  ال�سحفي  "غاية"  عن  النظر  وبغ�ص  ت�سيي�سه"،  يتم 
يتم  ما  فكل  �سحيح،  اأنه  ات�سح  قد  قاله  ما  اأن  اإال  الن�سيحة 
راأي عام ويتحول من �ساأن  ت�سيي�سه يف اجلزائر ي�سبح ق�سية 

للجدل. مثري  اأمر  "عادي" اإىل 
قبل �سنوات كنا نحتفل نحن ال�ساوية واأقول نحن ال�ساوية 
يتجزاأ  ال  جزء  كوننا  ورغــم  اأننا  الأبــرز  االأورا�ـــص  منطقة  يف 
من  كثري  عن  عاداتنا  يف  نختلف  كنا  اأننا  اإال  "االأمازيغ"  من 
االأمازيغ يف اأنحاء االأر�ص ولي�ص يف اجلزائر فقط، اأقول قبل 
ح�سا�سيات  ال  "هادئة"  بطريقة  بيناير  نحتفل  كنا  �سنوات 
لتكري�ص  فر�سة  يناير  كان  فقد  متاما  العك�ص  على  بل  فيها، 
غري  وبني  بيننا  وفيما  "ك�ساوية"  بيننا  فيما  الت�سامن  قيم 
كان  االأمر  الأن  االأمازيغية  على  وال  ال�ساوية  على  املح�سوبني 
"تعارف"  عــن  وعــبــارة  التعاي�ص  ملعاين  تكري�ص  عــن  عــبــارة 
وانفتاح على عادات وتقاليد بع�سنا البع�ص يف "وطن واحد"، 
فقط  فباالأم�ص  ــر،  االأم اختلف  فقد  ــرية  االأخ ــة  االآون يف  اأمــا 
االأورا�ص"  مناطق  من  اأخرى  منطقة  "من  يل  �سديق  حدثني 
اأنه دخل يف  عن تفا�سيل التح�سريات لالحتفال بيناير وقال 
واأ�سله  بجاية"  والية  يف  االأمازيغية  "در�ص  طالب  مع  نقا�ص 
بدء  �سرورة  عن  حدثه  وحني  اأنه  قال  "املنطقة"،  نف�ص  من 
االحتفاالت باآيات بينات من الذكر احلكيم والن�سيد الوطني 
طاملا اأن االحتفال �سيكون ر�سميا ويف موؤ�س�سة ر�سمية وبح�سور 
هكذا  ما  وقــال  االأمــر  االأمازيغية"  "طالب  رف�ص  ر�سمي  وفد 
"االأمازيغ" عند القبايل، بل وذهب اإىل اأكرث من ذلك  يحتفل 
والعربية  ال�سيتة  ب�سبب  خلرين  ال�ساوية  بقينا  "لهذا  وقال 
هذا  ومن  النقا�ص  هذا  من  �سخ�سيا  تاأ�سفت  وهنا  واالإ�سالم"، 
احلوار واأدركت اأن كالم ال�سحفي الذي ذكرته �سابقا قد كان 
�سحيحا بن�سبة كبرية، فاالحتفال بيناير عندما كان منا�سبة 
وقد  اأما  "بريء"  بعد  ذات  منا�سبة  كان  وثقافية  اجتماعية 
ال�سلطة"  بلوغ  "حتاول  اأطــراف  بف�سل  املنا�سبة  ت�سيي�ص  مت 
حتى  و�سيلة  باأية  "الدولة"  وعلى  ال�سلطة  على  واال�ستيالء 
واإن كان با�ستغالل "ورقة الهوية" فقد بات اخللط بني الهوية 
خطرية  ولفكرة  خطري  الأمــر  م�سوقا  وبــات  وا�سحا،  والدين 
"بهويته" اأن ين�سلخ عن دينه  اأنه ي�سرتط على من يعتز  وهي 
الوطنية  قيم  عن  ين�سلخ  اأن  بهويته  يعتز  من  على  وي�سرتط 

ويتخلى عن "املقد�سات الوطنية".
االأمازيغية لالأ�سف قد مت ت�سيي�سها وقد مت حتويلها لورقة 
�سمن ا�سرتاتيجية للف�سل بني "الهوية" والدين، ومت ت�سيي�سها 
عندما خلق لها "اأو�سياء" يرون اأنهم امل�سوؤولون عن منح و�سام 
منطقة  يف  ال�ساوية  بع�ص  فحتى  �ساوؤوا،  ملن  حر"  "اأمازيغي 
بهويتهم"  اعتزازهم  "اإظهار  باأن  متوهمني  باتوا  قد  االأورا�ص 
والتعبري عن اأ�سالتهم ال يتم اإال عن طريق "االحتفال بيناير" 
غريهم"،  "باأفكار  االإميان  طريق  "غريهم" وعن  طريقة  على 
عاداتنا  عــن  نتخلى  فنحن  �سراحة،  اإلينا  اأ�ــســاء  مــا  ــذا  وه
ونتقم�ص  �سخ�سيتنا  عن  ونتخلى  غرينا،  بــعــادات  ونتم�سك 
اأن االأمازيغية يف اجلزائر هي  �سخ�سية غرينا، واحلقيقة هي 
اأن  واحلقيقة  مزاب" وغريهم  "ال�ساوية" و"القبايل" و"بني 
لكل من هوؤالء احلق يف التعبري عن اأمازيغيته ح�سب طريقته 
لكن  واأعرافه  وتقاليده  عاداته  وح�سب  �سخ�سيته  وح�سب 
املوؤ�سف هو اأنه قد مت ت�سويق فكرة اأن الهوية االأمازيغية "هي 
مثال  فال�ساوي  وبالتايل  معينة"،  منطقة  تقوله  وما  تقرره  ما 
لن يكون "اأمازيغيا" اإذا مل يتخل عن اللهجة ال�ساوية ويتحدث 
بلهجة "منطقة اأخرى" بعيدة عن منطقته، ولن يكون اأمازيغيا 
اإذا ما مل يتخل عن "اأفكاره" ويتقم�ص اأفكار "منطقة اأخرى".

و�شــوح بكل 

بطاقة حمـــــــــراء

قال:عبد العزيز رحابي
                                        )وزير �سابق(

نية  اجلمهورية  رئي�س  ل��دى  "التم�سنا   ...
مبا  ميدانيا  جت�سيدا  تلقى  اأن  متمنيا  واإرادة، 

فيه اخلري للبالد والعباد".

قلنا: يا راجل... طاملا فيها دعوة فال ميكننا ان 
نتوقع غري هذا التعليق.
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التي  اجلـــزار  بلدية  مــن  املواطنني  ــد  اأح رد  جــاء 
الغاز الطبيعي والكهرباء عقب زيارة  ا�ستفادت من 
تقدمي  بعد  املنطقة،  اإىل  االأ�سبوع  نهاية  الــوايل 
املقولة  بهذه  ال�سامت،  القاتل  بخطورة  ن�سائح 

من  لقوه  ملا  بالربد"  منوتو  ما  خري  بالغاز  "منوتو 
لالإ�سارة  احليوية،  املادة  هذه  انعدام  جراء  معاناة 
فقد مت و�سع حيز اخلدمة للغاز الطبيعي والكهرباء 

لفائدة 1164 م�سكن.

توقعت م�سالح االأر�ساد اجلوية اأم�ص اجلمعة ت�ساقط اأمطار غزيرة على املناطق الغربية والو�سطى وترتاوح 
كميتها بني 20 و30 ملم حمليا، حيث اأو�سحت ذات امل�سالح يف ن�سرية خا�سة، اأن االأمطار املرتقبة بداية من 
منت�سف نهار اأم�ص اجلمعة اإىل غاية فجر ال�سبت �ستم�ص اأكرث من 10 واليات، ويف الوقت ذاته ا�ستمرار ت�ساقط 
االأمطار اإىل غاية منت�سف نهار اجلمعة على واليات اجلزائر الو�سط. لالإ�سارة �سيكون اجلزائريون اليوم ال�سبت 

على موعد مع �سالة اال�ست�سقاء عرب ربوع م�ساجد الوطن والتي دعت اإليها وزارة ال�سوؤون الدينية واالأوقاف .

"ي�سهدوا غري ليلة الرعد"، هكذا عنونت بع�ص 
التوا�سل  موقع  على  "الباتنية"  ال�سفحات 
حتدثت  من�سورات  "فاي�سبوك"  االجتماعي 
لوايل  الفجائية" املتتالية  "الزيارات  عن  فيها 
فهم  وقد  وبلديات،  مناطق  لعدة  باتنة  والية 
مما مت تداوله على هذه ال�سفحات وعلى نطاق 
دهرا"  "�سكت  قد  باتنة  والية  وايل  اأن  وا�سع 
والية  راأ�ص  على  امل�سوؤولية  توليه  فرتة  طوال 
باتنة ثم انتف�ص فجاأة بطريقة تثري ال�سكوك، 
اإذ اأنه جتاهل حل الكثري من امل�ساكل املطروحة 

االن�سغاالت  لع�سرات  واال�ستجابة  مكتبه  على 
املناطق  خمتلف  �ــســكــان  ــه  ــي اإل يرفعها  الــتــي 
والبلديات يف الوالية يوميا وراح يقوم بزيارات 
�سورته  ت�سخيم  �سوى  منها  غاية  ال  فجائية 
تداولت  اأن  بعد  طبعا  هذا  يحدث  "اإعالميا"، 
م�سادر مطلعة اأن هناك حركة مرتقبة يف �سلك 
وقد  اأينعت  قد  والة  روؤو�ــص  هناك  واأن  الــوالة 
حان قطافها، فهل �سعر الوايل بدنو رحيله وراح 
يرق�ص رق�سة الديك املذبوح من خالل ممار�سة 

�سيا�سة "البهدلة" البالية؟

باملبدع  مان�س�سرت  داربي  يف  حمرز  قدمه  الذي  االأداء  تويرت  وتغريدات  الفاي�سبوك  تعليقات  جل  و�سفت 
واملمتع واملبهر جلماهري مان�س�سرت �سيتي االإنكليزي، وحمبيه من ع�ساق "حماربي ال�سحراء"، اأين قدم اأول 
نهائي  ن�سف  يونايتد يف ذهاب  مان�س�سرت  "ال�سيتزن�ص"، عندما واجه  مع  مبارياته  اأجمل  اأم�ص واحدة من 
"كابو�سًا" للحار�ص االإ�سباين ديفيد دي  كاأ�ص الرابطة االإنكليزية، واعترب بع�ص املغردين اأن حمرز �سكل 
اأر�سًا بطريقة مهينة، واأربكه بف�سل ت�سديداته  خيا، بعد اأن �سّجل يف �سباكه هدفًا رائعًا، وجعله ي�سقط 

املتوا�سلة ومتريراته لزمالئه التي مل حتّول اإىل اأهداف يف غالب االأحيان.

رغــم تطــرق جريــدة االأورا�ــص نيــوز يف  اأكرث مــن مرة 
للمو�ســوع اإال اأن ال�سلطــات تبــدو متعنتــة وال ترغــب يف 
التحــرك، اذ يتعلــق االمر باأحياء ال تتوفــر على حاويات 
قمامــة مــا جعــل ال�سكــان بهــا ي�سطــرون للتنقــل مل�سافــة 
معتــربة من اجل التخل�ص مــن القمامة، فهــل يعلم الوايل 
باالأمــر اأم اأنــه ينتظر فر�سة تقــوده يف زيــارة "فجائية" 
لهذه االأحياء كي يتحرك وياأمر "اأبطال النظافة بوالية 

باتنة" بالقيام مبهامهم؟

هــي قيمــة خمالفــات ال�ســرف يف 9 اأ�سهــر االأخــرية، حيــث مت 
ت�سجيــل 422 ق�سية مرتبطة مبخالفــة القانون، وتنظيم ال�سرف 
وحركة روؤو�ص االأموال، اأدت اإىل تنفيذ غرامات ت�سل اإىل اأزيد من 
31،33 مليار دينار، فيما بلغت قيمة خمالفات ال�سرف املرتبطة 
بالتجــارة اخلارجيــة  قرابــة  7،59 مليــار دينــار بقيمــة غرامات 

بلغت 30،36 مليار دينار.
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ينادي بع�ص الدعاة اإىل ترقية املنظومة الرتبوية 
اجلزائرية باإ�سافة "مادة االأخالق" �سعيا نحو ترقية 
املجتمع والرقي به نحو م�ساف "كوننا م�سلمني"، ونحن 
اأوىل ب�سدارة االأمم من هذا اجلانب الذي تزعزع كليا 
بفعل عادات التخلي عن كل اأ�سيل وتبني ما هو دخيل 
ّيع الفطرة االإن�سانية ال�سليمة  من ح�سارات جوفاء متمُ

وجتردها من طهرها ونقائها.. وبقدر ما كانت هذه 
الدعوة هادفة وحتمل الكثري من نوايا التغيري والبناء 

اإال اأن االأخالق يف احلقيقة ال حتتاج اإىل مادة اإجبارية 
التلقني تكلل باختبار ملدى ا�ستيعاب الطالب لها و�سرعان 

ما تنتهي عند هذا احلد كغريها من املواد املقررة.
فاالأخالق بالذات لت�ستقر يف قلوب اأبنائنا منذ ال�سغر 

وترتجم اأفعاال حتتاج اإىل القدوة واملثال احلي اأينما 
اجته الطفل وتوجه.. يف حميطه ال�سيق االأ�سري ويف 

مدر�سته ويف جمتمعه الوا�سع فال ميكن ف�سل هذا عن 
ذاك وال ميكن اأن نطالب الطفل بتهذيب اأخالقه ونحن يف 

املقابل نقدم اأ�سواأ الت�سرفات واالأمثلة اأمامه..
وحيث اأن االأ�سرة اجلزائرية عموما تفتقر اإىل 

كثري من اآليات التعامل مع الطفل واأ�ساليب الرتبية فاإن 
لقى على عاتق  االعتماد الكلي يتوجه نحو املدر�سة ليمُ

املعلم اأو املربي ثقل امل�سوؤولية واالأمانة وعليه حتديدا 
اأن يكون مب�ستوى عايل من االأخالق وحر�ص �سديد على 

كل ت�سرفاته واأقواله وحتى هندامه حتى ال يحدث ذاك 
التناق�ص املف�سي اإىل اهتزاز كبري يف �سخ�سية الطفل.

فال ميكن اأن نطالب اأبناءنا بالنظافة يف حني ال ميكنه 
ق�ساء حاجته يف مراحي�ص مدر�سته "القذرة" دائما 

حيث ي�سبح در�ص النظافة املقرر جمرد تنظري ال يتجاوز 
�سفحات الكتاب و�سفاه املعلم، وال ي�ستطيع اأحد اإنكار 

ما ت�سببه تلك االأجواء غري ال�سحية يف نف�سية الطفل 
وج�سده ناهيك عن االأثر ال�سلبي لعدم م�سداقية معلمه 

اأو معلمته.. واأت�ساءل دائما ملاذا ي�سيق اأفق االأ�سرة 
الرتبوية فال يبادرون اإىل حمالت تنظيف دورية، وملاذا 

تلك ال�سورة اليومية "املوؤ�سفة" لدورات املياه وملاذا ال يتم 
اإجبار عمال النظافة على اأداء عملهم كما ينبغي له حيث 

ت�سبح االأخالق واقعا.. وملاذا يحابي املعلم على م�سمع 
ومراأى من تالمذته اأبناء زمالءه اأو معارفه ما يخلق جوا 

من البغ�ساء يف اأنف�سهم مقابل در�ص "مفرغ" من حمتواه 
عن امل�ساواة.. فاالأخالق ال ميكن تقزميها يف مقرر عابر 

ودرو�ص يناق�سها الواقع.. ولي�ص علينا اأن ن�سرب مثال 
مبدار�ص اليابان التي ال تناق�ص جمتمعها بقدر ما تدعمه 

بل علينا اأوال اأن نتبنى ق�سية االأخالق فعال ونرتجمها 
فعال ويكفينا مظاهر كاذبة �سرقت ما يكفي منا وما زالت 

ت�سرق.
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يبدو اأن هذه املمرات بحي �سيخي مبدينة باتنة قد باتت بحاجة لزيارة فجائية للوايل لكي 
تنتع�ص بها االأ�سغال التي انطلقت منذ �سنة كاملة ومل تنته بعد.

�سماح خميلي

الأورا�س بلو�س+

ال�سعودية  االإعالم  لو�سائل  يف ت�سريحات �سحفية 
ال�سوبر  كا�ص  بطولة  يف  للم�ساركة  تواجد  عند 
اال�سباين ك�سف مدرب نادي ريال مدريد ان ريا�ص 
على  الــعــرب  الالعبني  اأف�سل  بــني  مــن  يعد  حمــرز 
يف  كبرية  مبهارات  يتمتع  وانه  خا�سة  التاريخ،  مر 
"ريا�ص حمرز  اجلانب الفني، و�سرح زيدان قائال: 

العربية،  القدم  كرة  تاريخ  يف  الالعبني  اأف�سل  من 
الذهبية  الكرة  جائزة  خ�سارته  رغــم  ــع  رائ ــه  اأن
قائال:  حديثه  وتابع  ماين"  ل�سالح  االإفريقية 
"ريا�ص حمرز �سي�سكل خطرا علينا يف مباراة الثمن 
كبري  العــب  ــه  الأن اوروبـــا  اأبــطــال  دوري  من  نهائي 

ودائما يقدم مباريات جيدة مع ال�سيتي".
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اجلزائر تدين هجوم 
ا�صتهدف اجلي�س 

النيجريي
اأدانت اجلزائر ''باأ�سد 

العبارات''الهجوم االإرهابي الذي 
ا�ستهدف اأم�ص اخلمي�ص مع�سكر 

للجي�ص النيجري، معربة عن 
ت�سامنها مع احلكومة وال�سعب 

النيجري يف ''حماربة االإرهاب دون 
هوادة''.

وقال الناطق الر�سمي لوزارة 
ال�سوؤون اخلارجية، عبد العزيز 

بن علي ال�سريف يف ت�سريح 
نقلته وكالة االأنباء: ''ندين 

باأ�سد العبارات الهجوم االإرهابي 
الذي ا�ستهدف يوم اخلمي�ص 9 

يناير مع�سكر للجي�ص النيجري 
بـ�سينيغودار غرب البالد خملفا 

العديد من ال�سحايا من بني اجلنود 
النيجريني''.

واأ�ساف عبد العزيز بن علي 
ال�سريف: ''واإذ نتقدم بتعازينا 

اخلال�سة لعائالت ال�سحايا 
واأقاربهم، فاإننا نعرب عن ت�سامننا 
مع حكومة و�سعب النيجر ال�سقيق 

ونوؤكد لهم دعمنا يف املحاربة 
التي يخو�سونها دون هوادة �سد 

االإرهاب''.

اجلزائر  اإىل  �سكري  �سامح  زيــارة  تاأتي 
بعد  تبون  املجيد  عبد  الرئي�ص  ولــقــاوؤه 
للجزائر  ال�سراج  فايز  زيـــارة  مــن  يومني 

ولقائه تبون اأي�سًا
حيث قال املتحدث با�سم وزارة اخلارجية 
اإن  الثالثاء،  القبالوي،  حممد  الليبية، 
اجلزائر �ستلعب دورًا يف وقف العدوان على 

العا�سمة طرابل�ص وا�ستقرار البالد.
للرئا�سة  بــيــان  اأكـــد  املــبــاحــثــات  وعــقــب 
الدولية،  ''املجموعة  على  اأنه  اجلزائرية 
ل م�سوؤولياتهم  وخا�سة جمل�ص االأمن، حتُمّ
بليبيا،  واالأمـــن  ال�سلم  احـــرام  فر�ص  يف 
اإنهاء  على  املــتــنــازعــة  ــــراف  االأط وحــثــت 

الت�سعيد''.
على  تاأكيده  ال�سراج  عن  البيان  نقل  كما 
تبذلها  التي  املجهودات  يف  الكاملة  ''ثقته 
الت�سعيد،  حــدة  مــن  للتخفيف  اجلــزائــر 

ودعمها للحل ال�سيا�سي''.
زيارة  مع  �سكري،  ــارة  زي تتزامن  حني  يف 
لويجي  االإيطايل  اخلارجية  لوزير  اأخرى 
اخلمي�ص،  مــن  �سابق  وقــت  يف  مــايــو،  دي 
للجزائر، كما تاأتي بعد اأربعة اأيام من زيارة 
ت�ساوو�ص  مولود  الركي  اخلارجية  وزيــر 
للحكومة  الرئا�سي  املجل�ص  ورئي�ص  اأوغلو، 

الليبية، املعرف بها دوليًا.
بحث  على  ــارات  ــزي ال هــذه  تــركــز  حيث 
اإلقاء  ظل  يف  حلها،  و�سبل  الليبية  االأزمــة 

اجلزائر بثقلها يف هذا امللف.

واإيطاليا،  اجلزائر  دعت  مت�سل،  �سياق  يف 
بليبيا  النار  اإطــالق  وقــف  اإىل  اخلمي�ص، 
حل  لبلوغ  ال�سيا�سية  العملية  وا�ستئناف 

�سلمي.
م�سرك  �سحفي  موؤمتر  خــالل  ذلــك  جــاء 
ونظريه  بوقادوم  �سربي  اخلارجية  لوزير 
زيارة  خــالل  مايو،  دي  لويجي  االإيــطــايل 

للجزائر ا�ستمرت يوما واحدًا.
جيدًا  ''تن�سيقًا  هناك  اإن  قال  بوقادوم، 
امللف  ب�ساأن  واإيطاليا  اجلــزائــر  بني  جــدًا 
الــلــيــبــي، حـــول املــبــادئ الــتــي نــ�ــســُرّ على 
راأ�سها  وعلى  االأزمـــة''،  لت�سوية  احرامها 

''احلل ال�سيا�سي ال�سلمي''.

اأي  نرف�ص  ''نحن  بوقادوم:  الوزير  اأو�سح 
تدخل ع�سكري، ونطالب بحظر نقل ال�سالح 
، واإطالق مفاو�سات بني كل الليبيني يف ظل 
وتاأييد  وبتعاون  الدويل،  القانون  احرام 

من املجتمع الدويل، خا�سًة دول اجلوار''.
الطرفني،  مــبــاحــثــات  امــتــدت  ذلـــك  اإىل 
جمـــاالت  اإىل  واالإيــــطــــايل،  ـــري  ـــزائ اجل
التعاون الثنائي يف الطاقة والتكنولوجيات 
غري  الهجرة  ــذا  وك وال�سياحة  احلديثة 
اإقليمية ودولية،  اأخرى  ال�سرعية وق�سايا 
وفق ما �سرحت به وزارة ال�سوؤون اخلارجية 

اجلزائرية.

اجلمعة  يف  للتظاهر  اجلــزائــريــون  خــرج 
الذي  ال�سلمي  ال�سعبي  احلــراك  من  الـ47 
عديد  يف  املــا�ــســي،  فيفري   22 يف  انطلق 
واليات الوطن، للمطالبة بالتغيري اجلذري 
ال�سلطة  واإرجـــــاع  البوتفليقي  للنظام 

لل�سعب.
باالأحياء  التجمع  يف  املتظاهرون  وبــداأ 
مع  العا�سمة،  اجلــزائــر  و�ــســط  الفرعية 
بال�سوارع  لل�سرطة  اأمنية  تواجد تعزيزات 
منت�سف  حـــدود  يف  لتنطلق  الرئي�سية، 
النهار، مظاهرة نظمها ع�سرات املواطنني يف 

حميط �سارع ع�سلة ح�سني.
انطلقت  كــثــيــف،  ــي  ــن اأم حــ�ــســور  ــط  ــس وو�
من  اجلمعة،  �سالة  بعد  ال�سعبية،  امل�سريات 
بن  العربي  ب�سوارع  مرورا  ال�سهداء  �ساحة 
و�سوال  عمريو�ص  والعقيد  با�ستور  مهيدي، 
اأودان،  و�ساحة  مــراد  ديــدو�ــص  �سارع  اإىل 
فيما اجتهت م�سريات مماثلة من �ساحة اأول 

ال�سهداء نحو الربيد املركزي  ماي و�ساحة 
بالعا�سمة.

م�سريات  الوطن  واليات  عديد  �سهدت  كما 
�سعبية �سلمية راف�سة ال�ستمرار بقايا رموز 

النظام البوتفليقي يف احلكم.
بتغيري  تطالب  �سعارات  املتظاهرون  ورفع 
القانون  دولـــة  وتكري�ص  للنظام  جـــذري 
التعبري،  وحرية  والدميقراطية  والعدالة 
واملعتقلني  الـــراأي  معتقلي  �سراح  واإطـــالق 

ال�سيا�سيني.
وتزامنت  اجلمعة 47 مع االحتفال بدخول 
من  كثري  ارتــدى  حيث  االأمازيغية،  ال�سنة 
العن�سر  خ�سو�سا  امل�سرية  يف  امل�ساركني 
الن�سوي االألب�سة التقليدية ورفعوا �سعارات 
''اأ�سقا�ص اأمقا�ص احلراك راهو لبا�ص'' وقد 
مقابل  اخلطابي  الكرمي  عبد  �سارع  حتول 
لل�سور  معر�ص  اإىل  املــركــزيــة  اجلــامــعــة 

وال�سعارات املخلدة لالحتفال.

واالأوقــاف،  الدينية  ال�سوؤون  وزيــر  وجه 
املجل�ص  ملمثلي  دعـــوة  بلمهدي،  يو�سف 
احلــوار  جل�سة  حل�سور  لالأئمة،  الوطني 
مبقر  املقبل  االثــنــني  يــوم  عقدها  املــزمــع 
الوزارة خا�سة بعد تهديدهم باالحتجاج 
حالة  ا�ستمرار  ظل  يف  لل�سارع  واخلـــروج 
امل�سجدية.  االأ�ـــســـرة  داخـــل  االحــتــقــان 
لالأئمة  الوطني  املجل�ص  رئي�ص  وك�سف 
جمال غول يف ت�سريح عن توجيه م�سالح 
جل�سة  حل�سور  لهم  دعوة  بلمهدي  يو�سف 
ال�سركاء  مع  الــوزارة  تعقدها  التي  احلوار 
ملناق�سة  وذلــك  القطاع،  يف  االجتماعيني 
يف  االإمــام  يعي�سها  التي  العامة  الو�سعية 
اجلزائر، موؤكدا اأن املجل�ص الوطني لالأئمة 
مل يف�سل بعد يف قرار م�ساركته من عدمه، 
واأن  و�سبق  معروفة  مطالبهم  واأن  خا�سة 

اأو  احلكومة  لهذه  بالن�سبة  �سواء  طرحت 
االإمام  اأن  املتحدث،  واأو�سح  �سبقتها.  التي 
مطالبه  يف  الت�سعيد  رف�ص  اجلــزائــر  يف 
الظروف  ب�سبب  الــ�ــســارع  اإىل  والــلــجــوء 
 22 حراك  بعد  البالد  تعرفها  كانت  التي 
البالد،  مب�سلحة  وتابع:''واعون  فيفري، 
لكن اليوم على احلكومة اأن تنظر للظروف 
التي يعمل فيها االإمام وموظفو قطاع وزارة 

ال�سوؤون الدينية''.
�سبق  الــ�ــســيــاق:''لــقــد  هـــذا  يف  واأو�ـــســـح 
ــوزارة  ال على  م�ستوفيا  طرحا  قدمنا  اأن 
لالأئمة  االجتماعية  الو�سعية  بخ�سو�ص 
اإعادة  ب�سرورة  املــرات  عديد  يف  وطالبنا 
القانون  ومــراجــعــة  ــم  ــوره اأج يف  النظر 
من  انت�سالهم  بهدف  بهم  اخلا�ص  االأ�سا�سي 

الو�سعية املزرية''.

ـــام  ـــع كـــ�ـــســـف االأمـــــــــني ال
الوطني  للتجمع  بالنيابة 
الدين  ــز  ع الــدميــقــراطــي، 
املوؤمتر  بــاأن  اأم�ص،  ميهوبي، 
الوطني اال�ستثنائي للحزب، 
و20   19 يــومــي  �سينعقد 

مار�ص املقبل.
ميهوبي،  الدين  عز  واأ�سار 
لــدورة  افتتاحية  كلمة  يف 
الوطني  للمجل�ص  عــاديــة 
بقاعة  اأم�ص  املنعقدة  التي 
يف  فــرج  ب�سيدي  الــريــا�ــص 
ــاك  ــن ــــاأن ''ه الــعــا�ــســمــة، ب

ــــاوالت الإفـــــراغ الـــدولـــة الــوطــنــيــة من  حم
واحلذر  ''احليطة  اإىل  دعا  كما  اإطاراتها''، 

واالعت�سام ببيان اأول نوفمرب''.
خطوة  الدميقراطي  الوطني  التجمع  ثمن 
يف  تــبــون،  املجيد  عبد  اجلــمــهــوريــة  رئي�ص 
اإن�ساء جلنة اخلرباء ملراجعة الد�ستور والتي 
يراأ�سها االأ�ستاذ اأحمد لعرابة رفقة جمموعة 
من االأ�ساتذة املخت�سني، داعية اإىل ا�ست�سارة 
كامل القوى ال�سيا�سية والفواعل االجتماعية 

ل�سمان التوافق الوطني.
الوطني  للتجمع  الـــعـــام  االأمـــــني  اأعـــــرب 

ــــــراطــــــي  ــــــدميــــــق ال
الدين  عــز  بالنيابة، 
مـــيـــهـــوبـــي، بـــوقـــوف 
اإطــــــارات احلــــزب مع 
امل�سروع الوطني. ودعا 
افتتاحية  كــلــمــة  يف 
لدورة عادية للمجل�ص 
انعقدت  التي  الوطني، 
�ـــســـبـــيـــحـــة اأمــــ�ــــص، 
بالعا�سمة، اإىل تقدمي 
وال�سباب  ــكــفــاءات  ال
االأوىل  ل�سفوف  اإىل 
على  املحافظة  ق�سد 

امل�سروع الوطني ومبادئ اأول نوفمرب.
امل�سروع  اأن  االأطـــراف  ''لكل  ميهوبي  ــد  واأك
يف�سل  لن  الوطنية  الدولة  عنوان  الوطني، 
ــاوالت  ــن يــراجــع اأبــــدا، بــالــرغــم مــن حم ول
الرامية اإىل تخوين وزرع ال�سك يف �سفوف كل 

مكونات هذا امل�سروع''.
اإىل  الــعــودة  اإىل  ''ال�سعب  املتحدث  ــا  ودع
املرحلة  هــذه  يف  خ�سو�سا  نوفمرب  اأول  بني 
نوفمرب  اأول  بيان  اأن  اإىل  م�سريا  احل�سا�سة''، 
االأ�سا�سي  ال�سامن  و�سيظل  يــزال  وال  كــان 

لوحدة ال�سعب اجلزائري ومتا�سكه''

االأ�سبق،  والدبلوما�سي  الــوزيــر  ك�سف 
على  من�سور  يف  رحــابــي،  الــعــزيــز  عبد 
لدى  مل�ص  اإنه  ''الفاي�سبوك''  يف  �سفحته 
اأمتنى  واإرادة  ''نية  اجلمهورية  رئي�ص 
اأن تلقى جت�سيدا ميدانيا مبا فيه اخلري 

للبالد والعباد''.
ان�سغاله  تبون  للرئي�ص  نقل  اإنه  موؤكدا 
والنظام  ال�سعب  بني  الثقة  فقدان  حول 

ال�سيا�سي بحكم التجارب ال�سابقة.
لقاءه  عقب  لرحابي  ت�سريح  يف  وجاء 
مع رئي�ص اجلمهورية عبد املجيد تبون: 
ان�سغايل  اجلمهورية  رئي�ص  اإىل  "نقلت 
والنظام  ال�سعب  بني  الثقة  فقدان  حول 
ال�سابقة،  الــتــجــارب  بحكم  ال�سيا�سي 
اتفاق  اإىل  التو�سل  اإىل  ال�سعي  و�سرورة 
الو�سع احلايل  للخروج من  مو�سع  وطني 
الداخلية  اجلبهة  كــذالــك  يخدم  ممــا 
االأمــنــيــة يف جـــوار  ــر  ــاط ــخ امل �ــســل  يف 

اجلزائر".
عن  تبون  للرئي�ص  واأ�ساف:"وعربت 
يف  الــقــرارات  بع�ص  اتخاذ  بــاأن  قناعتي 
اإطار �سالحياته الد�ستورية ، قد ي�ساهم 
بني  ومن  والتهدئة،  الثقـــة  اإر�ســــاء  يف 

هذه االإجراءات:
رفع  و  الــراأي  معتقلي  كل  �سراح  اإطــالق 
واحلد  االإعالم  عن  الو�ساية  اأ�سكال  كل 
من الت�سييق على العمل احلزبي املمار�ص 
تخالف  الــتــي  ال�سيا�سية  الــقــوى  �سد 

�سيا�سة ال�سلطة.
من  املــبــارك  الوطني  احلــراك  حماية 
واعتباره  وجترميه،  اإ�سعافه  حمــاوالت 
عهد  اجلزائر  لدخول  تاريخية  فر�سة 
ومواكبة  واجلماعية  الفردية  احلريات 

االأنظمة املتقدمة يف العامل.
م�ستوى  عــلــى  الــتــوا�ــســل  قــنــوات  مــد 
م�سوؤول، دون اإق�ساء الأي طرف، للو�سول 
اإىل اأكرب قدر ممكن من االإجماع الوطني 
والتفرغ  احلــايل  االن�سداد  من  للخروج 
اإىل الق�سايا االقت�سادية واالجتماعية، 
للمواطن  اليومي  االن�سغال  متثل  التي 

اجلزائري.
ــابــق  ــ�ــس واخـــتـــتـــم الـــدبـــلـــومـــا�ـــســـي ال
ت�سريحه:"مل�ست لدى رئي�ص اجلمهورية 
جت�سيدا  تلقى  اأن  اأمتــنــى  واإرادة  نية 

ميدانيا مبا فيه اخلري للبالد والعباد".
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�صامح �صكري يلتقي الرئي�س تبون 

احلراك ال�صعبي يدرك جمعته الـ47

ميهوبي ياأمــل م�صاركة كل مكونــات ال�صاحة 
الوطنية يف اإعداد الد�صتور اجلديد

الوطني
رحابي يلم�س نية ح�صنة لدى الرئي�س تبون

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

بحث رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون، لدى ا�صتقباله وزير اخلارجية امل�صري �صامح �صكري، يوم اخلمي�س، ''وقف ال�صراع يف 
ليبيا والتو�صل اإىل ت�صوية �صيا�صية''. اجلانبان، تطرقا اإىل ''اأهمية العمل امل�صرتك على ال�صعيد الإقليمي وامللف الليبي''.

وزارة ال�صوؤون الدينية تفتح باب احلوار مع الأئمة



حفيظة. ب

ببلدية  اجلامعيون  الطلبة  ينا�سد 
الطاقة يف والية باتنة، اجلهات املعنية 
بتوفري النقل ببلديتهم �سيما واأن معظم 
منذ  منه  ا�ستفادت  بالوالية  البلديات 
اجلامعي  الطالب  اأن  اإال  طويلة  مــدة 
بوادي الطاقة ال يزال يعاين من غيابه  
النقل  م�سكل  و�ــســط  يتخبط  ليبقى 

للو�سول اإىل اجلامعة.
غياب  اأن  الطلبة  مــن  العديد  واأكـــد 
يوؤرقهم  بات  ببلديتهم  اجلامعي  النقل 
خا�سة عندما يتعلق االأمر باملحا�سرات 
وكذا  �سباحا  الثامنة  على  املــربجمــة 
التي  امل�ساكل  عــن  ناهيك  التطبيقات 
يواجهونها اأثناء االمتحانات فقد ت�سببت 
الغيابات املتكررة يف العديد من امل�ساكل 
مع االأ�ساتذة وكذا مع االإدارة التي باتت 
تق�سي الطالب عند ثالث غيابات مربرة، 
م�سيفني يف ال�ساأن ذاته كل هذا مل ي�سفع 
اأمام �سما�سرة النقل اخلوا�ص الذي  لهم 

عدد  اأكرب  نقل  الوحيدة  غايتهم  باتت 
منهم  وبــالــرغــم  امل�سافرين،  مــن  ممكن 
بتوفري  املنا�سبات  من  الكثري  يف  طالبوا 
غ�سب  اأثار  الذي  االأمر  اجلامعي  النقل 
اأ�سحاب حافالت "الكوا�سرت" ودخلوا يف 

احتجاجات.
من  يطالبون  اجلامعيون  فالطلبة  لذا 
التعجيل  ب�سرورة  البلدية  م�سوؤويل 

تعاين  التي  الفئة  لهذه  النقل  لتوفري 
االأ�سبوع  بداية  خالل  خا�سة  االأمرين 
اأين يكون النقل غري متوفر ليجد بذلك 
اأو  التاأخر  م�سكل  ــام  اأم نف�سه  الطالب 
الناقلون  اأن  كــون  درو�ــســه  عن  الغياب 
اخلوا�ص ميار�سون الكثري من ال�سغوطات 
جمرد  الــطــالــب  بــذلــك  لي�سبح  عليهم 

ال�سهيد �سلعة ال اأكرث. متو�سطة  تالميذ  يعاين 
"عطية عزوز" بحي الن�سر بربيكة 
التدفئة  غياب  من  باتنة،  والية  يف 
اأين عانوا منها قبل العطلة ال�ستوية 
العطلة  بعد  انعدامها  من  ليتفاجاأوا 
�سيما واأن هذا الف�سل بهذه املنطقة 
ـــرارة  مــعــروف بــتــدين درجــــات احل
ال�سري  يعرقل  الذي  االأمــر  الق�سوى 

احل�سن للدرو�ص.
التالميذ  اأولــيــاء  طالب  وقــد  هــذا 
وكــــذا عــمــال املــدر�ــســة، بــ�ــســرورة 
واأن  خا�سة  بالتدفئة  تــزويــدهــم 
هذه  يف  ــص  ــدرو� وال العمل  مــزاولــة 
االأجواء بات �سعبا، كما اأن التالميذ 
غياب  ظل  يف  اال�ستيعاب  ميكنهم  ال 
امل�ستكني  ذات  وحــ�ــســب  الــتــدفــئــة، 
وهم  الدرو�ص  يتلقون  التالميذ  اأن 
الــربد  ب�سبب  معاطفهم  مــرتــديــن 
القار�ص يف احلجرات، كما اأن املعلمني 
هذه  مــن  للحد  طريقة  يــجــدوا  مل 
تزويد  الوحيد  حلها  الأن  امل�سكلة  
ينا�سدون  فهم  بالتدفئة  املوؤ�س�ســـــة 
يف  بتوفـــريها  املعنية  اجلهــــات 

اأقرب االآجال.
باالإعالم  املكلفة  اأكــدت  جهتها  من 
مبديرية الرتبية لـ"االأورا�ص نيوز"، 
ر�سمية  �سكوى  اأي  يتلقوا  مل  اأنهم 
بهذا اخل�سو�ص الأن م�سالح الرتبية 
�سخرت برناجما ا�ستعجاليا للتدخل 
فور تلقيها اأي �سكوى من هذا القبيل 
لتوفري التدفئة للموؤ�س�سات الرتبوية 
يكون  ــن  اأي غيابها  مــن  تعاين  التي 
م�سالح  مع  بالتن�سيق  التدخل  هذا 
تنتمي  التي  الــدائــرة  اأو  البلدية 
ذات  يف  م�سيفة  املوؤ�س�سة،  اإليها هذه 
تعمل  املعنية  اجلــهــات  اأن  ال�سياق 
غياب  مل�سكلة  حــد  لو�سع  جــاهــدة 
التدفئة خا�سة واأن م�سالح الرتبية 
ملعاجلة  الور�سات  من  العديد  فتحت 
العطلة  خــالل  امل�ساكل  من  العديد 
الدرا�سة  التالميذ  ليبا�سر  ال�ستوية 
جدير  بــعــدهــا،  ح�سنة  ظـــروف  يف 
يزاولون  تلميذ   1017 اأن   بالذكر 
عزوز"  "عطية  مبدر�سة  تعليمهم 
موزعني على 26 فوج تربوي بها 16 

حجرة وتعمل بالدوام اجلزئي.

ــب مــعــطــيــات اخلــريــطــة  ــس ــ� وح
الت�سحر  حل�سا�سية  الــوطــنــيــة 
املــعــدة مــن طــرف املــركــز الوطني 
اأح�ست  فقد  الف�سائية،  للتقنيات 
ــــة بــاتــنــة مــ�ــســاحــة قـــدرت  والي
معر�سة  هــكــتــار   196.690 بـــ 
اأين  متفاوتة،  مبقايي�ص  للت�سحر 
املت�سحرة  االأرا�سي  م�ساحة  بلغت 
املناطق  بلغت  فيما  هكتار،   7850
 19.770 للت�سحر  ح�سا�سة  اجلد 
املناطق  م�ساحة  لت�سل  هــكــتــار، 
 80.150 للت�سحر  احلــ�ــســا�ــســة 
متو�سطة  املــنــاطــق  وكـــذا  هــكــتــار، 
 61.792 للت�سحر  احل�سا�سية 
الواقع  يكذبها  اأرقــام  وهي  هكتار، 
الذي يظهر باأن امل�ساحة املت�سحرة 
تظهره  مما  بكثري  اأكــرب  باتنة  يف 

امل�سالح الو�سية للعلن.
تفاقم  اإىل  اأدت  عديدة  اأ�سباب 
ظاهرة الت�سحر يف باتنة و�سّعبت 
من عملية ال�سيطرة عليها من بينها 
من  التي  للم�ساريع  الكلي  الغياب 
�ساأنها و�سع حد للظاهرة على غرار  
تعميم م�ساريع اال�ست�سالح الغابي، 
م�ساريع  غــيــاب  اإىل  بــاالإ�ــســافــة 
وتو�سيع  املائية  املجاري  ت�سحيح 

الرياح  م�سدات  اإنــ�ــســاء  م�ساريع 
خا�سة يف املناطق املت�سحرة و�سبه 
توقيف  اإىل  باالإ�سافة  املت�سحرة، 
االرتوازية  االآبــار  اإن�ساء  عمليات 
امل�سالك  وفتح  املائية  واالأحوا�ص 
القطاع  ي�سهد  مل  حيث  وتهيئتها 
امل�ساريع  هذه  مثل  بباتنة  الغابي 
يف�سر  ما  وذلــك   2014 �سنة  منذ 
ــة املــتــ�ــســحــرة يف  ــع ــرق ــاع ال ــس ــ� ات
اأ�سبحت  التي  اخلام�سة  الوالية 
ال�سنوات  خالل  ت�سبح  باأن  مهددة 
ال�سحراء  بوابة  القادمة  القليلة 

بدل والية ب�سكرة.
خمطط  يف  االأكــــــرب  والـــغـــائـــب 
عمليات  تعميم  الت�سحر  مكافحة 
من  للحد  الرملية  الكثبان  تثبيت 
الوحيدة  التجربة  فبعد  زحفها، 
الغابات  م�سالح  بها  قامت  التي 
�سنة  بيطام  بلدية  يف  حتــديــدا 
2014 با�ستعمال تقنيات متطورة 
حيث  الرملية  الكثبان  تثبيت  يف 
وا�سحا  جنــاحــا  العملية  القـــت 
حمافظة  يف  ــني  ــوؤول ــس ــ� م حــ�ــســب 
الغابات، غري اأن مثل هذه العمليات 

على الرغم من جناحها وجناعتها 
اإال اأنه مل يتم تطبيقها يف مناطق 
مت�سحرة اأخرى من اإقليم الوالية 
للقيام  ميزانية  توفر  عدم  ب�سبب 
م�سوؤويل  ح�سب  جمــددا  بالعملية 
اأخـــرى  جــهــة  مــن  ــاع،  ــط ــق ال ذات 
غري  الــ�ــســلــوكــات  بع�ص  �ــســاهــمــت 
تفاقم  مــن  للمواطنني  امل�سوؤولة 
ظاهرة الت�سحر يف باتنة من بينها 
االأ�سجار  وقطع  الع�سوائي  الرعي 
واإ�سعال احلرائق التي اأودت خالل 
ال�سنوات االأخرية يف الوالية باآالف 

الهكتارات من الغطاء الغابي.
وعلى �سوء هذه احلقائق املخيفة 
التي تهدد والية برمتها بالت�سحر 
يــطــالــب ممــثــلــو املــجــتــمــع املـــدين 
املحلية  الــ�ــســلــطــات  ــن  م بــبــاتــنــة 
وعلى راأ�سها وايل الوالية ب�سرورة 
اخلطرية  الظاهرة  لهذه  االلتفات 
ذات التاأثريات ال�سلبية على الكثري 
االأخـــــرى وعلى  الــقــطــاعــات  ــن  م
ملا  االقت�سادية  القطاعات  راأ�سها 
�سلبي  انعكا�ص  من  االأخــرية  لهذه 
االقت�سادي  والنمو  االأداء  على 
على  يوؤثر  الــذي  االأمــر  للمنطقة 

م�ستوى معي�سة االإن�سان..

حتولت عملية متوين �سكان 
والية باتنة بحليب االأكيا�ص، 

اإىل كابو�ص حقيقي يتخبط 
فيه املواطنون من م�ستهلكي هذه 

املادة الغذائية احليوية، ففي 
ظل الندرة امل�سجلة لهذه املادة 

عبـر عدد من املناطق ب�سبب 
التقلي�ص من كمية البودرة اأو 
املادة االأولية التي تدخل يف 

اإعداد حليب االأكيا�ص، طفت اإىل 
ال�سطح م�سكلة اأخرى وهي عزم 

اجلهات الو�سية رفع ت�سعرية 
حليب البقـر.

وح�سب ما اأكده جتار اجلملة 
لـ"االأورا�ص نيوز"، اأنه مت نهاية 

االأ�سبوع املن�سرم عقد اجتماع 
بني م�سوؤويل م�سنع اإنتاج احلليب 

بباتنة وجتار اجلملة ق�سد 
الزيادة يف ت�سعرية حليب البقر 

من 60 اإىل 62 دينار ويتم بيعه 
للمواطن بـ65 دينار االأمر الذي 

�سي�سفر عن الكثري من اخل�سائر 
لتجار اجلملة والتجزئة واأي�سا 

املواطن �سيما واأن هذا النوع 
من احلليب ال ي�ستهلك بنف�ص 

الكمية التي يتم ا�ستهالكها 
الأكيا�ص احلليب العادي من طرف 

املواطنني، وح�سب ذات املتحدث 
اأنه يتم التخل�ص من هذا النوع 

يف الكثري من االأحيان بالرمي 
من طرف جتار التجزئة، كما 

اأن جتار اجلملة غري را�سون 
عن هذا القرار اخلا�ص برفع 
ت�سعري حليب البقر كونهم ال 

ميكنهم بيعه بهذا ال�سعر،  ناهيك 
على كون هذه املادة تعترب من 

املواد الغذائية املدعمة من 
طرف الدولة، م�سيفا اأن التجار 
ينتظرون ما �ست�سفر عنه االأيام 

القادمة يف هذا ال�ساأن.

اأزمة حليب يف 
االأفق بباتنــة

نحو رفع �سعر 
حليب البقرة

تقف �ل�شلطات �لولئية بباتنة، يف دور �ملتفرج على ظاهرة �لت�شحر �لتي باتت تزحف من بلدية �إىل �أخرى خالل �ل�شنو�ت �لأخرية، �إذ ت�شري �أرقام 
ر�شمية مقدمة من طرف حمافظة �لغابات، �أن �أزيد من 18 بلدية م�شها �لت�شحر لأ�شباب عديدة وعلى ر�أ�شها غياب �مل�شاريع �لتي من �شاأنها و�شع حد 

للظاهرة �لتي ل تز�ل تو��شل زحفها، ُمهددة باإحلاق ولية باتنة بقائمة �لوليات �ل�شحر�وية يف �جلز�ئـر.

امل�ستهلك  حماية  م�سلحة  ك�سفت 
الوالئية  باملديرية  الغ�ص  وقــمــع 
ــن االنــطــالق  لــلــتــجــارة بــبــاتــنــة، ع
ا�ستعمال  على  الق�ساء  عملية  يف 
تغليف  يف  البال�ستيكية  االأكــيــا�ــص 
ـــــــواد  الـــغـــذائـــيـــة وتــعــويــ�ــســهــا  امل
�ستكون  حيث  الورقية،  باالأكيا�ص 
على  واجلزارين  باخلبازين  البداية 
اأن يتم تعميمها فيما بعد على باقي 

املحالت.
ــة الــوالئــيــة  ــري ــدي ـــرت امل ـــط واأخ
 " حت�سلت  لها،  تعليمة  يف  للتجارة 
اخلبازين،  التجار  نيوز"،  االأورا�ـــص 
للتغذية  التجزئة  وجتار  اجلزارين 
بتجنب  امل�ستهلكني  وكـــذا  الــعــامــة 
البال�ستيكية  االأكــيــا�ــص  ا�ستعمال 
نهائيا اأثناء بيع اأو �سراء مادة اخلبز 

وا�ستبدالها  وم�ستقاتها  والــلــحــوم 
القرار  هذا  وجــاء  ورقية،  باأكيا�ص 
�سنها  الــتــي  ــالت  ــم عــلــى احل ــاءا  ــن ب
املــواطــنــون  واالأطـــبـــاء تــدعــو اإىل 
الورقية  االأكــيــا�ــص  توفري  �ــســرورة 
البال�ستيكية  تلك  بدل  املخابز،  يف 
املتوفرة حاليا والتي لها تاأثري �سلبي 

على �سحة االإن�سان.
يف  ميدانيا  ا�ستقيناه  مــا  وح�سب 
جولة قادتنا اإىل عدة حمالت على 
غرار املخابز يف مدينة باتنة، فاإننا 
مل جند لها اأي اأثر لالأكيا�ص الورقية، 
فيما ك�سف اخلبازون بخ�سو�ص هذا 
اإ�سكاال  �سيلقون  بــاأنــهــم  املــو�ــســوع، 
ــذي مل  ــراء هــذا الــقــرار ال كبريا ج
درا�سته من جميع جوانبه، الأن  يتم 
اأغــلــى من  الــورقــيــة  ثمن االأكــيــا�ــص 

البال�ستيكية واخلباز ال ي�ستطيع اأن 
يقدمها جمانا وهذا ما ي�سع املواطن 
عليه  و�سي�سكل  اأمـــره  مــن  حــرية  يف 

عبئا اأكرث مما هو عليه.
الوطنية  اجلمعية  رئي�ص  وكـــان 
هناك  ــد  اأك قــد  واحلرفيني  للتجار 
ــاب املــحــالت  ــح ــس عــقــوبــات عــلــى اأ�
االأ�سابيع  االإعالن عنها خالل  �سيتم 
بيع  عملية  تفعيل  بهدف  القادمة، 
والتخل�ص  الورقية  باالأكيا�ص  املواد 
امل�سببة  البال�ستيكية  مــن  نهائيا 
التجارة  مديرية  واأكدت  لالأمرا�ص، 
من  اأنــه  لها،  بيان  يف  باتنة  لوالية 
ال�سروري التخلي عن هذه االأكيا�ص 
وبناء  الــوعــي  ن�سر  ــل  اأج مــن  ــذا  وه
بني  بيئية  وتربية  �سحية  ثقافة 

املواطنني .

تتفرج املعنية  وال�شلطات  الظاهرة  م�شتها  بلدية   18

رقعة الت�ضحر تت�ضــع بباتنـة
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طلبة وادي الطاقة يطالبون بالنقل اجلامعي

ا�ضتعمال االأكيا�س الورقية اإجباري بباتنـة!

�سميحة. ع  

�سميحة. ع  مرمي. م

يعانون الأمرين لاللتحاق مبدرجات اجلامعة

مديرية التجارة ُتلزم التجـار ب�سرورة ال�ستغناء عن الأكيا�ص البال�ستكية

تالميذ مدر�ضة "عطية عزوز" 
بربيكة حتت رحمة الربد

عمال م�ضنع اإ�ضمنت عني التوتة 
يخرجـــون عن �ضمتهم

اإ�سمنت  عمال  االأول،  اأم�ص  �سن، 
ــة، وقــفــة  ــن ــات ــب ـــني الـــتـــوتـــة ب ع
خاللها  مــن  طالبوا  احتجاجية، 
واملهنية،   املادية  الظروف  حت�سني 
رفع  الــذي  التدخل  طلب  وح�سب 
حتوز  والــذي  العمل  مفت�سية  اإىل 
اأ�سار  منه،  نيوز" ن�سخة  "االأورا�ص 
املــزريــة  ــة  احلــال اإىل  املــحــتــجــون 
العمال  اإلــيــهــا ظـــروف  اآلـــت  الــتــي 
التي  امل�ساكل  حجم  اإىل  اإ�سافة 
املتعلقة  املوؤ�س�سة،  فيها  تتخبط 
منها  ب�سحة و�سالمة العمال كقدم 
كانت  والتي  وخطورتها  االآلــيــات 
ما  للعمل  حـــوادث  ــدة  ع يف  �سببا 
اأثرت �سلبا على �سحتهم على غرار 
والراحة  النظافة  �سروط  غياب 
املــ�ــســتــخــدم و�سع  تـــلـــزم   والـــتـــي 
الفردية  النظافة  �سمان  و�سائل 
وباالأخ�ص تغيري املالب�ص، املر�سات، 
املراحي�ص واملياه ال�ساحلة لل�سرب 

ونظافة املطعم.
كما جاء �سمن امل�ساكل املطروحة 
�سنة  منذ  العمال  ا�ستفادة  عــدم 

2004 من الرتقية رغم حيازتهم 
ل�سهادات جامعية وباملقابل و�سول 
عمال اإىل منا�سب عليا رغم حداثة 
من�سبهم، واأ�سري اأي�سا اإىل التحايل 
يف  اال�ستخالف  مبنح  القانون  على 
ح�ساب  على  املنا�سب  يف  القانون 
ال�سركة،  يف  املتوفرة  الــكــفــاءات 
اإىل  املرفوعة  املطالب  وت�سمنت 
بالعدالة  املطالبة  املعنية  اجلهات 
جميع  م�ستوى  على  التوظيف  يف 
ت�سنيف  ــة  ــع ــراج وم ـــوحـــدات  ال
طريق  عن  وظفوا  الذين  العمال 
ومركز  املوؤ�س�سة  بني  املربم  العقد 
منحة  تعوي�ص  املهني،  التكوين 
النجاعة واالأرباح للعطل املر�سية 
توفري  غرار  على  العمل،  وحــوادث 
ترقية  املوؤ�س�سة،  داخـــل  النقل 
العمال يف الت�سنيف من �سائق اآلية 
وتوفري  االآالت،  متعدد  �سائق  اإىل 
العاملني  و�سحة  ال�سالمة  �سروط 
ت�سب  التي  املطالب  مــن  وغــريهــا 
وحت�سني  امل�ستخدمني  �سالح  يف 

ظروفهم العملية.

غياب للتدفئة منذ ا�ستئناف الدرا�سة

نظموا وقفة احتجاجية وطالبوا بتح�سني اأو�ساعهم

حفيظة. ب

اإيـمان. ج

�سميحة. ع



اأهرا�ص عن متكنها من توزيع  �سوق  والبقول اجلافة لوالية  ك�سفت م�سالح تعاونية احلبوب 
اأكرث من 119 األف قنطار من البذور على الفالحني خالل املو�سم الفالحي احلايل ومع انطالق 
مت  حيث  املا�سية  بال�سنة  مقارنة  كبرية  بزيادة  الوالية،  اإقليم  بكافة  والبذر  احلرث  حملة 
البذور  ا�ستخدام  ب�ساأن  الفالحني  وعي  زيــادة  يو�سح  ما  البذور  من  قنطار  األــف   19 توزيع 
املعاجلة واملكيفة اإ�سافة اإىل تو�سع امل�ساحات الزراعية املخ�س�سة ل�سعبة احلبوب، علما اأنها 
اإذ مل تتجاوز ال125  �سبقه  الذي  باملو�سم  مقارنة  األف هكتار   160 املا�سية  ال�سنة  جتاوزت 
األف هكتار، وهو ما دفع بامل�سالح الفالحية اإىل توقع مو�سم فالحي ناجح بامتياز، كما دعت 
ذات امل�سالح الفالحني اإىل التقرب من م�ساحلها من اأجل التزود بكميات كافية من االأ�سمدة 

لرفع االإنتاج وحت�سني املردودية.

توزيع اأكرث من 119 األف قنطار من البذور 

نوال.ب

عا�شت مدينة �أم �لبو�قي خالل �ل�شاعات �لقليلة �ملا�شية، �أجو�ء من �لحتجاجات ب�شبب �لقطع �لأر�شية، حيث 
هدد �أربعة �شباب بالنتحار بعد ت�شلقهم مبنى من �أربع طو�بق متو�جد باجلهة �ملقابلة ملقر ولية �أم �لبو�قي.

ملفات عالقة تنتظر التمويل منذ ثالثة اأ�شهر

خالل مو�شم احلرث والبذر اجلاري ب�شوق اأهرا�س

املحتجون اأ�شروا على رفع الغنب عنهم وربط �شكناتهم بهذه املادة الطاقوية

ا�ستكى عدد من ال�سباب احلاملني مل�سروع 
تربية املائيات بوالية ب�سكرة، من م�سكل 
منذ  واجهتهم  التي  االإداريــة  ال�سعوبات 
املنتظر  من  كــان  الــذي  امل�سروع  و�سعهم 
ــوزارة  ال اأن  خا�سة  الــدولــة،  تدعمه  اأن 
الو�سية قد اأبرمت اتفاقيات مع البنوك 
امل�ساريع  من  النوع  هــذا  متويل  اأجــل  من 
ال�سباب  لــيــ�ــســطــدم  اجلــنــوب  مبــنــاطــق 
م�ستوى  على  وخا�سة  بالبريوقراطية 

دائرة القنطرة.
م�ستوى  عــلــى  معلقة  ملفاتهم  وظــلــت 
ليتلقوا  التمويل  عملية  ترتقب  البنك 
اإجابات غري مقنعة حول التاأخر معظمها 
من  الــنــوع  هــذا  حــداثــة  حــول  تتمحور 
جناحها،  ــدم  ع مــن  والــتــخــوف  امل�ساريع 

وظل ال�سباب معلقني دون اإجابة حمددة 
ما  اأ�سهر  ثــالثــة  منذ  وا�سحا  دعــمــا  اأو 
�سريها  وعرقلة  امل�ساريع  ّتاأخر  يف  ت�سبب 
توفر  ورغم  املرجوة،  االأهــداف  لتحقيق 
لهوؤالء  الوالية  وايل  منحها  ار�ص  قطعة 
امل�ساريع  من  النوع  لهذا  كامتياز  ال�سباب 
من  كبريا  اهتماما  عرفت  التي  الهامة 
االأخــرية،  ال�سنوات  خالل  الدولة  طرف 
اجلنوب  بواليات  ال�سباب  عديد  وتوجه 
لبع�ص  بالن�سبة  فيها،ظل  اال�ستثمار  نحو 
التخوف  ويثري  جديدا  مروعا  االإدارات 

والريبة.
املائيات  تربية  �سعبة  اأن  الذكر  وجتدر 
كبريا  تطورا  عرفت  قد  ب�سكرة  بوالية 
املائية  امل�سطحات  ا�ستغالل  حيث  مــن 

والتكوين وكذا اال�ستثمار وانت�سار ثقافة 
ك�سف  ما  ح�سب  الفالحني،  بني  التعاون 
عنه مدير حمطة ب�سكرة لل�سيد البحري 
خالل  بوعي�سة  �سالح  املائيات  وتربية 
اأين  املا�سية،  ال�سنة  مــن  نوفمرب  �سهر 
بعملية  حو�ص  من250  اأكــرث  تزويد  مت 
الفالحون  وتوجه  ال�سمكي  اال�ــســتــزراع 
اأحوا�ص  يف  االأ�سماك  تربية  اإىل  اأي�سا 
ال�سعة  ذات  بالفالحة  اخلا�سة  ال�سقي 
الكبرية 4000" مرت مكعب بعديد املناطق 
على غرار ملزيرعة �سيدي عقبة وطولقة 
طرف  من  الكبرية  اأهميتها  اكت�ساف  بعد 
ما  ا�ستغالل  حيث  مــن  �ــســواء  الفالحني 
اأو احل�سول  ال�سقي  توفره من مواد مبياه 

على الرثوة ال�سمكية.

البريوقراطية "تعرقل" م�ضاريع تربية املائيات بب�ضكرة

حماوالت انتحار جماعية و�شباب يقطعون اأج�شادهم ب�شبب القطع االأر�شية

اأج�سادهم   بتقطيع  املعنيون  وقــام 
وهو ما اأثار ا�ستياء ع�سرات املواطنني 
الوالية،  مقر  من  بالقرب  املحتجني 
الو�سية  لل�سلطات  جتــاهــل  ظــل  يف 
ال�سياق،  ذات  ويف  املحتجني،  ملطالب 
االأ�سبوع  بداية  منذ  املحتجون  قام 
احتجاجية  وقــفــات  بــعــدة  املــا�ــســي 
على  االأول  املــ�ــســوؤول  فيها  مطالبني 

بالتدخل  بالوالية  التنفيذي  اجلهاز 
اال�سمية  الــقــائــمــة  ــن  ع واالإفـــــراج 

للم�ستفيدين.
م�سوؤولة،  م�سادر  اأكــدت  املقابل،  يف 
اأن بلدية اأم البواقي ال تندرج �سمن 
بــلــديــات الــهــ�ــســاب الــعــلــيــا، مــا حال 
معتربة  ح�س�ص  من  ا�ستفادتها  دون 
الوعود  رغــم  االأر�ــســيــة،  القطع  مــن 

املواطنون  تلقاها  الــتــي  الر�سمية 
�سابقا بتوفري ح�س�ص تتجاوز ال400 
املعنيون  جعل  مــا  ــيــة،  اأر�ــس قطعة 
عن  االإعـــالن  لقرار  يومي  ترقب  يف 
ح�س�ص  قلة  مع  خا�سة  امل�ستفيدين، 
تلبي  مل  التي  االجتماعية  ال�سكنات 
م�ستوى  على  املــودعــة  الطلبات  ربــع 

امل�سالح املخت�سة.

اأ�سبوع  نهاية  عرفت والية خن�سلة، 
خاللها  مت  باالحتجاجات،  �ساخنة 
واأغ�سان  بــاحلــجــارة  طــرقــات  غلق 
االأ�سجار واإ�سرام النريان يف العجالت 
امل�سافرون  بــقــي  فيما  املــطــاطــيــة، 
وال�ساحنات  املــركــبــات  ــحــاب  واأ�ــس
عالقني عرب الطريقني الوطنيني 82 
و83 واملتجهني  نحو واليتي ب�سكـرة 

والوادي.
التابعة  بوزنداق  قرية  �سكان  وقام 
لبلدية خريان، بغلق الطريق الوطني 
الدائرة  مقر  اإىل  املـــوؤدي   83 رقــم 
ال�سحراوية،  الــواليــات  اإىل  ومنه 
مع  اليومية  معاناتهم  عــن  تعبريا 
متيز  التي  ــربودة  وال الغاز  ــارورات  ق
املدر�سة  تالميذ  ومــعــانــاة   قريتهم 
ق�سم  على  حتــتــوي  الــتــي  الــوحــيــدة 
املدر�سي  واالإطعام  الربد  مع   واحد 
اأثار غ�سبهم  والوجبات الباردة، وما 
اأكرث عدم ربط القرية ب�سبكة الغاز 
الطبيعي رغم مرور االأنبوب بالقرب 
عدم   وكــذا  الــدائــرة  مقر  نحو  منها 
بالكهرباء  الريفية  ال�سكنات  تزويد 
كثريا  ال�سكان  اأدرجها  مطالب  وهي 
اأن  دون  �سابق   وقــت  يف  وطرحوها 

م�سوؤويل  لــدى  �ساغية   ـــا  اأذان جتــد 
البلدية والدائرة.

اأما �سكان قرية عني جربوع  التابعة 
ولليوم  اأقدموا  فقد  بابـار،  لبلدية 
ما  ب�سبب  الطريق،  غلق  على  الثاين 
ب�سبكة  الــربــط  ــال  جم يف  يعانونه 

املقدمة  الوعود  رغم  الطبيعي  الغاز 
من طرف جل الوالة الذين مروا على 
اأن دار لقمان بقيت  اإال  هذه الوالية 
الذي  املــر  الــواقــع  وهــو  حالها  على 
املدا�سـر  ــذه  ه �سكان  فيه  يتخبط 
اجلبلية، يف ظل انقطاع  ال�سلة  بني 

ال�سراعات  نتيجة  وامل�سوؤول  املواطن 
ال�سيا�سوية واحل�سابات ال�سيقة على 
دخل  التي  بقاي�ص  يحدث  ما  غــرار 
احتجاجية  حــركــة  يف  اأعــ�ــســاوؤهــا 

راف�سني العمل مع  رئي�سهم.

عني اأرنات 

ب�شبب الو�شعية املزرية ملوؤ�ش�شتهم

تخ�س م�شاريع م�شبوهة

اإ�شابة عدد من اأفراد 
عائلة واحدة بعد 

تناولهم حليب البقر

اأقدم �سباح يوم اخلمي�ص ع�سرات 
عني  ببلدية  ال�سكن  من  املق�سيني 
الغربية من والية  اأرنات يف اجلهة 
�سطيف، على غلق الطريق الوطني 
احلماية  وحدة  مقر  اأمام   05 رقم 
ــة، وهــــذا احــتــجــاجــا على  ــي ــدن امل
اال�سمية  القائمة  مــن  اإق�سائهم 
التي  اجتماعي  �سكن   372 حل�سة 
ــاء  ــع االأرب يــوم  عنها  االإفــــراج  مت 
الـــفـــارط، وعـــرب املــحــتــجــون عن 
باإلغاء  مطالبني  ال�سديد  غ�سبهم 

القائمة ورحيل امل�سوؤولني املحليني، 
وامتدت االحتجاجات لغلق الطريق 
با�ستعمال   ،05 رقــــم  ــي  ــن ــوط ال
مــا جــعــل احلركة  احلــجــارة وهـــو 
املرورية ت�سل عن اآخرها ملدة اأكرث 
ال�سلطات  تدخل  قبل  �ساعة  مــن 
حركة  اأمام  الطريق  لفتح  االأمنية 
املرور، فيما اأكدت ال�سلطات املعنية 
اأن املحتجني باإمكانهم تقدمي طعون 
الف�سل  قبل  ــذا  وه الــواليــة  مبقر 

النهائي يف القائمة. 

مبتو�سطة  التالميذ  اأولياء  اأقــدم 
بــبــلــديــة بئر  ملـــبـــارك حــمــريــ�ــص 
من  ال�سرقية  اجلــهــة  يف  الــعــر�ــص 
املتو�سطة  غلق  على  �سطيف  والية 
منذ اأ�سبوع كامل مانعني اأبنائهم من 
مزاولة الدرا�سة منذ نهاية العطلة 
الو�سعية  ظــل  يف  ــذا  وه ال�ستوية 
املتو�سطة  تعرفها  الــتــي  ــة  ــزري امل
ال�سلطات  تدخل  عدم  مع  مدة  منذ 
النقائ�ص واملخاطر  املعنية ملعاجلة 

التي تتهدد التالميذ.
التالميذ  اأولياء  تاأكيدات  وح�سب 

احتجاجية  بوقفة  قاموا  فاإنهم 
من  العر�ص  بئر  دائـــرة  مقر  اأمـــام 
املحلية  ال�سلطات  اأنظار  لفت  اأجل 
نظر  ويف  العاجل،  التدخل  بغية 
يعاين  التي  امل�ساكل  فاإن  املحتجني 
غياب  يف  تتمثل  الــتــالمــيــذ  منها 
االأ�سقف  جــدران  وانهيار  التدفئة 
وجود  مع  لالأق�سام،  املياه  ودخــول 
ت�سققات خطرية يف اجلــدران، وهو 
حقيقية  بكارثة  ينذر  الذي  االأمر 
�سمكن  ــا  م اإ�ـــســـالح  عـــدم  حـــال  يف 

اإ�سالحه يف الفرتة احلالية. 

فتحت اجلهات االأمنية والق�سائية 
مو�سعة  حتقيقات  �سطيف،  بوالية 
وكذا  املقاولني  من  جمموعة  ت�سمل 
ق�سايا  يف  الــعــقــاريــة  ــات  ــي ــرتق ال
امل�ساريع  ف�ساد تخ�ص جمموعة من 
ا�ستفادة  عن  والناجمة  امل�سبوهة 
اأ�سحاب  ـــذا  وك املــقــاولــني  هــــوؤالء 
م�ساريع  مــن  العقارية  الــرتقــيــات 
للتو�سع  مناطق  يف  اأر�سية  وقطع 
�سطيف  الوالية  بعا�سمة  العقاري 
لكداد،  �ــســوف  مناطق  غـــرار  على 
باقي  عن  ف�سال  وال�سفيهة  اله�ساب 
ـــاورة عــلــى غــرار  ـــج ــديــات امل ــبــل ال

العلمة.
فاإن  املــتــوفــرة  املعلومات  وح�سب 
اال�ستفادات احلا�سلة م�ست اأطراف 
ــال املــقــاولــة  ــج ــة لــهــا مب ــالق ال ع
من  العديد  منح  مت  حيث  والبناء، 

تتقدم  مل  فيما  االأر�ــســيــة  القطع 
امل�ساريع خطوة واحدة، وهو االأمر 
الت�ساوؤالت  من  الكثري  اأثــار  ــذي  ال
ال�سائك  امللف  هذا  فتح  اإىل  ودفــع 
بالعديد  يطيح  اأن  �ساأنه  من  الــذي 

من الروؤو�ص املتورطة يف الق�سية.
اأن ت�سمل التحقيقات  ومن املنتظر 
ال�سخ�سيات  عـــديـــد  اجلــــاريــــة 
عن  م�سوؤولة  كانت  التي  واجلهات 
امللف يف عهد الوالة ال�سابقني، وكان 
باإيداع  اأمــر  قــد  التحقيق  قا�سي 
�سطيف  لـــوايل  ال�سابق  امل�ست�سار 
احلب�ص  اال�ستثمار  مبلف  املكلف 
املحاكمة  انتظار  يف  وهــذا  املوؤقت، 
اأن ت�سهم يف الك�سف  �ساأنها  التي من 
جديدة  ف�ساد  بروؤو�ص  واالإطاحة 
يف ظل التجاوزات الكثرية احلا�سلة 

يف ملف اال�ستثمار.

حمتجون يغلقون طريقا والئيا 
ويطالبون باإلغاء قائمة ال�ضكن 

اأولياء التالميذ يف اإ�ضراب 
منذ اأ�ضبوع يف بئر العر�س 

�ضبهة الف�ضاد جتر مقاولني 
وترقيات عقارية اإىل التحقيق
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عبد الهادي. ب  بن �ستول. �ص

عبد الهادي. ب 

عبد الهادي. ب 

ا�ضتنفار اأمام مقر والية اأم البواقـي

غلق طريقني وطنيني ب�ضبب الغـاز يف خن�ضلة

اأم البواقـي

خن�شلة

ب�شكرة

�شطيف

�سجل موؤخرا ببلدية عني 
الزيتون بوالية اأم البواقي، 
ظهور بوؤرة للحمى القالعية 

على م�ستوى اأحد املزارع وذلك 
بعد اإ�سابة عدد من اأفراد 

عائلة واحدة بعد تناولهم 
حلليب البقر، ونقلهم اإىل 

م�ست�سفى مدينة اأم البواقي 
وو�سعهم حتت الرقابة الطبية، 
ليتم مبا�سرة التحريات للك�سف 

عن م�سدر احلليب واإخ�ساع 
الع�سرات من روؤو�ص البقر 

للفح�ص، لالإ�سارة فقد مت ر�سد 
ما ي�سل اإىل 40 األف وحدة من 

اللقاح �سد احلمى القالعية 
وداء الكلب، لتوزع على خمتلف 

البياطرة مبختلف بلديات 
والية اأم البواقي.

ت�ضجيل بوؤرة 
للحمى القالعية 

بعني الزيتون

�سهيلة. ب

بن �ستول. �ص

حممد. ع

جنوب  جالل  ببلدية  حديدان  قرية  �سكان  يعاين 
عا�سمة الوالية خن�سلة، من انعدام اأدنى �سروريات 
العي�ص الكرمي واحلقرة والتهمي�ص امل�سلط عليهم من 
طرف ال�سلطات بالرغم من قربها من دائرة �س�سار اإال 

اأن هذا مل ي�سفع لها.
ــعــدام للغاز  ــذه الــقــريــة يــعــانــون مــن ان قــاطــنــوا ه
الطبيعي الذي يعترب من اأهم املطالب بعد اأن �سئموا 
البوتان  غــاز  ـــارورات  ق جللب  مل�سافات  التنقل  مــن 
اإ�سافة اإىل الكهرباء التي مل ت�سلهم بعد وكذا غياب 
قنوات ال�سرف ال�سحي اإ�سافة اإىل خمتلف املرافق، 
وايل  راأ�سها  على  الوالئية  ال�سلطات  من  طالبوا  اأين 
جــراء  الــعــني  ب�سق  ــو  ول اإلــيــهــم  ينظر  اأن  الــواليــة 

التهمي�ص واحلقرة التي يعي�سونها.
ومقابالت  وطلبات  �سكاوي  قدموا  اأنهم  اأكدوا  وقد 
االأمر  هذا  اأجل  من  الطريق  بغلق  وقاموا  وبرقيات 
غري  الو�سية  اجلهات  والمــبــاالة  ــدوى  ج دون  لكن 
مل  اأنهم  اأكــدوا  كما  امل�سوؤولية،  حتمل  على  القادرة 
اإىل  العليا  ال�سلطات  ودعوا  تهمي�سهم  �سبب  يفهموا 
�سنة  يف  واأننا  خا�سة  واإن�سافهم  التدخل  �سرورة 
تعاين  والكرامة  العز  بلد  يف  مناطق  وتبقى   2020
�سكان  ويبقى  الكرمي،  العي�ص  �سروريات  انعدام  من 
من  جدي  حترك  انتظار  يف  يعانون  حديدان  قرية 

ال�سلطات وحتقيق مطالبهم على اأر�ص الواقع.

�ضكان قرية "حديدان" بجالل ي�ضتكون االإق�ضاء والتهمي�س

معاوية. �ص

تغيب عنها اأب�شط �شروريات احلياة

�شوق اأهرا�س



التجارة،  وزيــر  دعــا 
كـــــــمـــــــال رزيـــــــــــق، 
اجلزائرية  الغرفة 
وال�سناعة  للتجارة 
ترويج  اإىل  بفرن�سا 
اأفــ�ــســل لـــالإجـــراءات 
الــتــحــفــيــزيــة الــتــي 
احلكومة  اتــخــذتــهــا 
�سبيل  يف  اجلزائرية 
باالقت�ساد  الــرقــي 

ا�ستثمار  اأولوية  على  موؤكدا  الوطني، 
اجلالية اجلزائرية باخلارج يف بلدهم 
ــوزارة  ل بيان  بــه  اأفـــاد  ح�سبما  االأم، 

التجارة اأول اأم�ص.
ا�ستقباله،  لــدى  رزيــق  ال�سيد  وذكــر 
االأربـــعـــاء املــا�ــســي بــاجلــزائــر، رفقة 
بالتجارة  املــكــلــف  املــنــتــدب  الــوزيــر 
ــدا عن  وف بــكــاي،  اخلــارجــيــة، عي�سى 
الغرفة اجلزائرية للتجارة وال�سناعة 
بفرن�سا يراأ�سه ال�سيد قا�سي ايت علي، 
املتخذة  الت�سجيعية  التدابري  بجملة 
 ،2020 ل�سنة  املالية  قانون  اإطــار  يف 
خا�سة  ومكانة  اأهمية  يــويل  الـــذي 
لال�ستثمار يف اجلنوب الكبري واملناطق 

ح�سب  احلــــدوديــــة، 
البيان.

ال�سياق،  ذات  ويف 
اأن  ـــر  ـــوزي ال ـــاف  اأ�ـــس
�ستكون  املناطق  هذه 
االأ�سواق  على  بوابة 
بعد  �سيما  االإفريقية 
ــام اجلـــزائـــر  ــم ــس ــ� ان
احلر  التبادل  ملنطقة 

القارية االإفريقية.
من جهته، ا�ستعر�ص ال�سيد ايت علي، 
اجنازات ون�ساطات الغرفة اجلزائرية 
اإىل  بفرن�سا  والــ�ــســنــاعــة  لــلــتــجــارة 
لربناجمها  العري�سة  اخلطوط  جانب 
باال�ستثمار  يتعلق  ما  �سيما  امل�ستقبلي 
امل�سوؤول  ذات  ــد  اأك كما  اجلــزائــر،  يف 
ــالزم  على �ــســرورة تــقــدمي الــدعــم ال
ال�ستقطاب  اجلزائرية  احلكومة  من 
املقيمني  اجلــزائــريــني  امل�ستثمرين 

باخلارج.
متحورت  االجتماع  اأ�سغال  اأن  يذكر 
حــــول املــ�ــســتــثــمــريــن اجلـــزائـــريـــني 
حتفيز  و  بــــاخلــــارج  املـــتـــواجـــديـــن 

اال�ستثمار باجلزائر.

القطاع  نــ�ــســاطــات  ارتـــفـــاع  وجــــاء 
الـــ�ـــســـنـــاعـــي الـــعـــمـــومـــي مــدفــوعــا 
واملعادن  وال�سلب  احلديد  ب�سناعة 
والكهربائية  امليكانيكية  وال�سناعات 
الغذائية  وال�سناعات  وااللكرونية، 
القطاع  يف  االنــخــفــا�ــص  يــعــود  فيما 
الن�ساط  ركــود  اإىل  اأ�سا�سا  اخلــا�ــص 
وال�سناعات  البناء  ــواد  مل ال�سناعي 
الكيميائية، و�سرح اأزيد من 60 باملائة 
العمومي  القطاع  يف  معهم  املحقق  من 
و58 باملائة من القطاع اخلا�ص باأنهم 
باأزيد  االإنتاجية   قدراتهم  ا�ستعملوا 
اال�ستطالع  بح�سب  باملائة،   75 مــن 
الذي يفيد اأن  م�ستوى التموين باملواد 
املعرب  الطلب  من  ــى  اأدن يعد  االأولــيــة 
اال�ستطالع   عينة  ن�سف  ح�سب  عنه، 
باملائة   30 وحوايل  العمومي  للقطاع 
بالن�سبة  ال�سيما  اخلا�ص،  القطاع  من 
وال�سلب  احلديد  �سناعة  لن�ساطات 
امليكانيكية  والــ�ــســنــاعــات  واملـــعـــادن 
ـــة،  ـــي ـــرون ـــك والـــكـــهـــربـــائـــيـــة واالل

وال�سناعات الغذائية والن�سيج.
هــــذه الــو�ــســعــيــة ولــــدت نـــفـــاذا يف 
من  بــاملــائــة   40 بــقــرابــة  املـــخـــزون 
باملائة    20 وقرابة   العمومي  القطاع 
من  الأزيــد  وذلــك  اخلا�ص،  القطاع  من 

املقدمة. االأرقام  ح�سب  اأيام   10
امل�سنعة  املــنــتــجــات  عــلــى  والــطــلــب 
جويلية  اأ�سهر  خالل  ارتفاعا  عرفت 
ح�سب  ــيــة،  املــا�ــس و�ــســبــتــمــرب  واأوت 
من  اآراءهـــــم  امل�ستطلع  االأ�ــســخــا�ــص 
ــا اخلــا�ــســة  ــس ــا� ــس الــقــطــاع الـــعـــام اأ�

واملعادن  وال�سلب  احلديد  ب�سناعة 
والكهربائية  امليكانيكية  وال�سناعات 
الغذائية  وال�سناعات  وااللكرونية، 

والن�سيج.
ن�سف  حــوايل  �سرح  اأخــرى  جهة  من 
و  العمومي  القطاع  موؤ�س�سات  روؤ�ساء 
80 باملئة من روؤ�ساء موؤ�س�سات القطاع 
التي  الطلبات  كل  لبوا  اأنهم  اخلا�ص 
ا�ستقبلوها خالل الثالثي الثالث، كما 
القطاع  موؤ�س�سات  روؤ�ساء  اأغلب  �سرح 
روؤ�ساء  من  باملئة   50 قرابة  و  العام 
لديهم  اأن  اخلا�ص  القطاع  موؤ�س�سات 
ــــواد املــ�ــســنــعــة، وهي  ــن امل خمــــزون م
الو�سعية التي حكم عليها بكونها غري 
طبيعية من طرف 66 باملئة من روؤ�ساء 
موؤ�س�سات القطاع العام و23 باملئة من 

روؤ�ساء موؤ�س�سات القطاع اخلا�ص.
 5 وخالل هذا الثالثي، وجد قرابة  
باملائة من روؤ�ساء املوؤ�س�سات العمومية 
من  باملائة   و2  التحقيق  م�سها  التي 
روؤ�ساء املوؤ�س�سات اخلا�سة  �سعوبات يف 
25 باملائة من  اأزيد من  النقل، و�سرح 
 30 وقرابة   العمومي  القطاع  ممثلي 
باملائة من ممثلي القطاع اخلا�ص باأنهم 
عرفوا انقطاعات يف الكهرباء ت�سببت 
يف توقف عن العمل ال يقل عن 6 اأيام 
ح�سب اغلب عينة القطاع االأول واىل 
 40 12 يوما بالن�سبة  لقرابة   غاية 

باملائة من القطاع الثاين .
وبالن�سبة للتموين باملاء، يبقى كافيا 
املوؤ�س�سات  روؤ�ــســاء  الأغلب  بالن�سبة  

للقطاعني، ح�سب نتائج التحقيق.

واأكد البنك الدويل يف تقريره اجلديد حول االآفاق 
اأن  بوا�سنطن،  ن�سر  الـــذي  العاملية،  االقت�سادية 
الوقت  يف  متوا�سعة  زيــادة  �سيعرف  اجلزائر  يف  منو 
فيه  وينتع�ص  ال�سيا�سية  التقلبات  فيه  تقل  الــذي 
"بروتن  موؤ�س�سة  رفعت  اأكــرب،  وبتفاوؤل  اال�ستثمار، 
وودز" )Breton Woods( معدل النمو اخلا�ص 
1.9 يف  اإىل   0.2 2020 ب  باالقت�ساد اجلزائري يف 
املتوقعة يف طبعة جوان  املائة  1.7 يف  مقابل  املائة، 

.2019
النمو  اأن  البنك  يوؤكد   ،2020 �سنة  يخ�ص  وفيما 
التخفيف  ب�سبب  اجلزائر  يف  املائة  يف   1.9 �سيبلغ 
كما  اال�ستثمارات،  وانتعا�ص  ال�سيا�سية  التقلبات  من 
رفع البنك من معدل توقعاته يف �سنة 2021 بـ 0.8 
اإىل 2.2 يف املائة بدل 1.4 يف املائة التي مت توقعها 
�سنة  يف  هــذا  النمو  معدل  و�سيبقى  ــوان  ج �سهر  يف 
2021 على ما هو عليه )2.2 يف املائة(، ح�سب نف�ص 

التوقعات دائما.
البنك  توقع  املا�سية،  ال�سنة  من  اأفريل  �سهر  ويف 
الدويل عودة اجلزائر ال�سريعة اإىل تكييف امليزانية 
دفع  بهدف  قبل  من  املتبناة  التو�سعية  ال�سيا�سة  بعد 
بانخفا�ص  متيز  �سياق  يف  االقت�سادي  النمو  عجلة 

الواردات البرولية.
منطقة  حــول  االأخـــرية  االقت�سادية  ن�سرته  ففي 
اأن  البنك  اأو�سح  اإفريقيا،  و�سمال  االأو�سط  ال�سرق 

يليه  اأن  املرتقب  من  كان  للميزانية  التوازن  اإعــادة 
�سنة  املــحــروقــات  خــارج  للقطاعات  طفيف  تباطوؤ 
اإنتاج  اآثار االرتفاع الطفيف يف  2019، مما يقلل من 
خارج  القطاعات  اإيـــرادات  اإن  م�سيفا  املــحــروقــات، 
تخفيف  اأجــل  من  معينا  هام�سا  �ستتيح  املحروقات 
املوؤ�س�سة  وتوقعت  امليزانية،  يف  االقتطاعات  حجم 
الأ�سعار  العاملية  التوجهات  يف  تقلب  كل  اأن  املالية 
للعجز  املتوقع  االنخفا�ص  مــن  �سيعقد  املــحــروقــات 
بالن�سبة  الرئي�سي  التحدي  يتمثل  كما  املــــزدوج، 
مع  والتاأقلم  املرونة  تعزيز  يف  اجلزائري  لالقت�ساد 
من  بالتخفيف  املحروقات،  اأ�سعار  يف  التقلبات  حدة 
النمو،  امليزانية وتنويع م�سادر  اأثار هذه احلدة على 
االقت�سادية،  الن�سرة  نف�ص  يف  البنك  اأكده  ما  ح�سب 

مو�سيا باإجراء اإ�سالحات طموحة يف هذا ال�ساأن.
ال�سرق  منطقة  يف  النمو  انخف�ص  اأخــرى،  جهة  من 
التوقعات  ح�سب  لي�سل،  افريقيا  و�سمال  االأو�ــســط 
اجلديدة للبنك، بـ 0.1 يف املائة �سنة 2019، ب�سبب 
التباطوؤ الكبري يف النمو باإيران عقب ت�سديد العقوبات 
االأمريكية على هذا البلد وكذا التوترات اجلغرافية 
وال�سيا�سية يف م�سيق هرمز، مو�سحا البنك اأن �سعف 
البرول  على  الطلب  مــن  خف�ص  قــد  العاملي  النمو 
على  الن�ساط  هذا  كثريا  اأعاق  مما  اأخــرى،  و�سادرات 

امل�ستوى االإقليمي.

اأول  اجلزائرية،  اجلوية  اخلطوط  �سركة  اأعلنت 
اأم�ص يف بيان لها، عن اإطالق خدمة ت�سجيل عن طريق 
للركاب  ال�سماح  ق�سد  الدولية  لرحالتها  االنرنت 

باختيار مقاعدهم.
الذي  االنــرنــت  عرب  الت�سجيل  اأن  البيان  واأو�ــســح 
قبل  �ساعات   3 غاية  اإىل  �ساعة   24 خدمته  يفتح 
يبقى  اإذ  الوقت،  ربح  يف  امل�ساهمة  �ساأنه  من  الرحلة، 
على امل�سافر لدى و�سوله اإىل املطار اإال ا�ستالم بطاقة 
الركوب، وت�سمح هذه اخلدمة املتوفرة جلميع الركاب 
و  مقعد  باختيار  الكرونية  تذاكر  على  احلائزين 
ال  الت�سجيل  تاأكيد  اأن  غري  الت�سجيل،  و�سل  طباعة 
يتوجب  التي  التقليدية  الركوب  بطاقة  حمل  يحل 
يوم  باملطار  الت�سجيل  �سبابيك  م�ستوى  على  �سحبها 
االنرنت  عرب  الت�سجيل  اأن   البيان  م�سيفا  الرحلة، 
من:  املــغــادرة  اأو  الذهاب  لرحالت  بالن�سبة  متوفر 
اإ�سبانيا )األكانتي ومدريد و باملا( وفرن�سا )�سارل دي 

غول واأوريل وليل وماتز ومولوز وليون وني�ص وبوردو 
)بروك�سل(  وبلجيكا  ومونبولييه(  وتولوز  ومر�سيليا 
واإيطاليا  )فرانكفورت(  واأملانيا  )اإ�سطنبول(  وتركيا 
)لندن(  املتحدة  واململكة  )فيينا(  والنم�سا  )رومــا( 
وم�سر  ــان(  ــم )ع واالأردن  )ل�سبونة(  والــربتــغــال 

)القاهرة( واالأمارات العربية املتحدة )دبي(.
اأو  الذهاب  لرحالت  اأي�سا  متوفرة  اخلدمة  وهــذه 
اجلزائر  من  اجلزائرية  اجلوية  للخطوط  املغادرة 
�ستعمم  و  املقبل  فــربايــر   5 مــن  ابــتــداء  العا�سمة 

تدريجيا يف جميع املطارات الدولية للبلد.
من جهة اأخرى، اأكدت اخلطوط اجلوية اجلزائرية 
الركاب  ت�ستبعد  االنرنت  عرب  الت�سجيل  خدمة  اأن 
م�ساعدة  يحتاجون  الذين  و/اأو  خ�سو�سيات  ذات 
املعاقني  والــركــاب  املرفقني  غري  كاالأطفال  خا�سة 

حركيا والركاب امل�سافرين مع االأطفال الر�سع.

انُتخب ال�سيد حزاب بن 
�سهرة يوم اخلمي�ص اأمينا 

عاما لالحتاد العام للتجار 
واحلرفيني اجلزائيني يف 

ختام اجتماع املوؤمتر ال�ساد�ص 
لالحتاد املُنعقد باجلزائر 

العا�سمة.
وكان ال�سيد حزاب قد توىل 

اإىل اليوم قيادة االحتاد العام 
للتجار واحلرفيني اجلزائريني 

بالنيابة كمن�سق عام وناطق 
ر�سمي وذلك اثر وفاة االأمني 
العام ال�سابق لالحتاد �سالح 

�سويلح يف دي�سمرب 2018.
يف ت�سريح لل�سحافة عقب 

انتخابه، التزم ال�سيد حزاب 
باإعطاء االحتاد املكانة التي 

تليق به ك�سريك وفاعل يف 
االنتعا�ص االقت�سادي من 

خالل اإعادة هيكلة قواعده 
)املكاتب والفدراليات(، 

ويعترب التكوين من �سمن 
االأولويات التي ُي�سطرها 

االأمني العام اجلديد لالحتاد 
العام للتجار واحلرفيني 

اجلزائريني الذي ذكر يف هذا 
ال�سدد بالتوقيع على اتفاقية 

مع املعهد الوطني للعمل 
لتكوين اإطارات االحتاد.
وبعد اأن اأكد اأن االحتاد 
�سيعمل على الق�ساء على 
التجارة املوازية من اأجل 

اإعادة بعث الن�ساط التجاري 
جدد ال�سيد حزاب نداءه 
الإن�ساء احتاد ي�سم جتار 

وحرفيني اأفارقة.
ويف كلمة وجيزة اأبرز وزير 
التجارة الذي ح�سر افتتاح 

املوؤمتر اأهمية الن�ساط الذي 
يزاوله التجار حيث و�سفهم 

ب "اأ�سا�ص" ال�سيا�سة اجلديدة 
لدائرته الوزارية القائمة 

على ال�سمولية والتعاون 
لتح�سني ظروف ممار�سة 
الن�ساط التجاري، وعرب 

الوزير عن ا�ستعداده ملبا�سرة 
لقاءات مع ممثلي االحتاد من 

اأجل التكفل بان�سغاالت التجار 
واحلرفيني، فيما ح�سر اأ�سغال 
املوؤمتر ال�ساد�ص لالحتاد العام 

للتجار واحلرفيني اجلزائريني 
اإطارات وممثلون عن عدة 
وزارات وهياكل ومنظمات 

عمومية وخا�سة.

عرف الن�صاط ال�صناعي باجلزائر ارتفاعا لدى القطاع العمومي مقابل تراجع لدى 
القطاع اخلا�س خالل الثالثي الثالث من 2019، ح�صبما جاء يف ا�صتطالع للراأي 

اأجراه الديوان الوطني لالإح�صائيات لدى روؤ�صاء املوؤ�ص�صات.

رفع البنك الدويل من توقعاته حول اآفاق النمو باجلزائر ل�صنتي 2020 و2021، م�صريا اإىل انتعا�س ال�صتثمار 
والتقليل من التقلبات ال�صيا�صية.
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الذي  االأمريكي  الــنــواب  جمل�ص  مــرر 
ي�سيطر عليه الدميقراطيون، م�ساء اأول 
�سالحيات  من  يحّد  قرار  م�سروع  اأم�ص، 
�سد  الع�سكرية  ترامب  دونالد  الرئي�ص 

اإيران.
الرمزي  القرار  م�سروع  ل�سالح  و�سوت 
من   3 بينهم  نائًبا،   224 امللزم  وغــري 
احلزب اجلمهوري، واآخر م�ستقل، مقابل 
امل�سادقة  وجاءت  اآخرين،   194 رف�ص 
على هذه اخلطوة بعد اأ�سبوع تقريًبا من 
مقتل قا�سم �سليماين، قائد فيلق القد�ص 
االإيراين، يف غارة جوية اأمريكية نفذت 

بتعليمات من ترامب، يف العراق.
ــرار مــن ترامب  ــق ال مــ�ــســروع  ويــطــلــب 
الكونغر�ص  مــوافــقــة  عــلــى  احلــ�ــســول 

عمل  اأي  على  االإقـــدام  قبل  بغرفتيه 
ع�سكري �سد اإيران.

احلزب  من  نادلر،  جريي  قال  بــدوره، 
اللجنة  يــراأ�ــص  والـــذي  الدميقراطي 
اإن اغتيال  النوب،  الق�سائية يف جمل�ص 
العا�سمة  �سليماين على طريق مطار يف 
خطورة  ــر  اأك الــعــامل  جعل  العراقية 
م�سطربة  منطقة  حتريك  خــالل  مــن 

بالفعل.
ي�سيطرون  الذين  اجلمهوريون  ويــربر 
ترامب  اإجــراءات  ال�سيوخ  جمل�ص  على 
اإىل  باال�ستناد  ــارج  اخل يف  الع�سكرية 
قانون يجيز ا�ستخدام القوة الع�سكرية، 
بعيد   2001 �سبتمرب   14 يف  اأقــــر 
اعتداءات الـ 11 من ال�سهر ذاته، وُقتل 

"احل�سد  هيئة  رئي�ص  ونائب  �سليماين 
واآخرين  املهند�ص،  مهدي  اأبو  ال�سعبي" 
كانوا برفقتهما، فجر اجلمعة، يف ق�سف 
�سيارتني  ا�ستهدف  اأمريكي  �ساروخي 
مطار  طريق  على  ي�ستقلونهما  كــانــوا 

ردت  فيما  بغداد،  العراقية  العا�سمة 
بالي�ستية  ب�سواريخ  هجوم  ب�سن  اإيران 
ت�ست�سيفان  ع�سكريتني  قاعدتني  على 
)غــرب(  االأنــبــار  يف  اأمريكيني  جــنــودًا 

واأربيل )�سمال

اإيران �ضد  الع�ضكرية  ترامب  �ضالحيات  من  احلد  ل�ضالح  ي�ضوت  "النواب" االأمريكي 

�إعـــــطـــــاء  �إىل  �أمـــــــ�ـــــــس،  "يوني�شف"،  ـــة  ـــول ـــف ـــط ـــل ل �ملـــــتـــــحـــــدة  �لأمم  ـــة  ـــم ـــظ ـــن م دعـــــــت 
ـــــــــــة �لقــــتــــ�ــــشــــاديــــة. ـــــن �آثــــــــــار �لأزم ـــهـــم م ـــت ــــان حـــمـــاي ــــم ــــــــة، و�ــــش ــــــــوي �أطــــــفــــــال لــــبــــنــــان �لأول

ممثلة  عن  �سادر  بيان  يف  ذلك  جاء 
"يوني�سف" بلبنان، يوكي موكو، حيث 
الوطنية  املوؤ�س�سات  موكو  نا�سدت 
والقطاع  املدين،  واملجتمع  والدولية، 
للعمل  واالأ�سر،  واملجتمعات  اخلا�ص، 
من  والفتيان  الفتيات  حماية  على 
تاأثري االأزمة االقت�سادية املتفاقمة، 
وقالت اإنه وفقا للتقديرات املتوافرة، 
اأ�سر  ــع  اأرب كل  بني  من  اأ�ــســرة  تعي�ص 
لبنانية يف حالة فقر، وتوؤثر االأزمة 
احلالية �سلبا على العديد من االأ�سر، 
كما  االأطفال،  خا�ص  ب�سكل  وتطول 
توقعت امل�سوؤولة االأممية اأن "تتفاقم 
يف  املهم�سة  االأ�سر  لدى  الفقر  حالة 
لبنان، مو�سحة اأن هذه االأزمات ميكن 
عمل  معدالت  ارتفاع  اإىل  تــوؤدي  اأن 
تزيد  اأن  ميكن  كما  االأطفال،  وزواج 
املعاملة  ل�سوء  تعر�سهم  خطر  مــن 

واالإهمال، م�سددة اأنه يف ظل االأزمة 
االأطفال  "حماية  ينبغي  احلالية، 
اجلميع،  قبل  من  �سالمتهم  و�سمان 

املوازنة  يف  االأولوية  اإعطاء  ويجب 
الوطنية للموارد العامة التي حتفظ 
�سالمتهم، ولفتت موكو اأن "يوني�سف" 

كي  ا�سرتاتيجياتها  بتعديل  تقوم 
الفتيات  مــن  ــدد  ع اأكـــرب  اإىل  ت�سل 
تهمي�سا،  االأكــرث  وال�سباب  والفتيان 
املتكاملة  الــربامــج  زيـــادة  مــن خــالل 
تنمية  برامج  وزيــادة  الطفل،  لرفاه 

مهارات ال�سباب.
البنك  اأجراها  درا�سة  وك�سفت  هذا 
االأمم  منظمات  مع  بالتعاون  الدويل 
املتحدة واالحتاد االأوروبي و�سندوق 
)من  مواطن  مليون  قرابة  اأن  النقد، 
5.5 ماليني( يعي�سون على اأقل  اأ�سل 

من 4 دوالرات يف اليوم.
ومنذ 17 اأكتوبر املا�سي، ي�سهد لبنان 
فيها  يطالب  م�ستمرة  احتجاجات 
مكونات  كافة  برحيل  املتظاهرون 
يتهمونها  الــتــي  احلــاكــمــة،  الطبقة 
يف  الكفاءة،  اإىل  واالفتقار  بالف�ساد 

بلد يعاين اأ�سواأ اأزمة اقت�سادية.
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مروحية  تدمري  عن  االأفغانية  الدفاع  وزارة  اأعلنت 
�سرقي  عملية  خالل  ا�سطراريا  هبوطها  بعد  ع�سكرية، 

البالد.
مروحية  اأن  اجلمعة،  بيان  يف  الدفاع  وزارة  وذكرت 
ع�سكرية من طراز )Mİ-17(، ا�سطرت للهبوط يف ق�ساء 
"زيروك" بعد وقت ق�سري من اقالعها، ب�سبب عطل فني.

باأمان،  املروحية  طاقم  جميع  اإجالء  مت  اأنه  واأو�سحت 
ومت تدمري املروحية الأنها يف حالة غري قابلة لالإ�سالح.

اأول  املك�سيك،  يف  "بوبوكاتبتبيل"،  بركان  انفجر 
اأم�ص، مكونا عمودا من الدخان والرماد بارتفاع و�سل 

اإىل 3 كيلومرتات.
وحذرت وحدة الدفاع املدين املك�سيكية، من احتمال 
اإىل  الربكان  من  املنبعث  والرماد  الدخان  و�سول 
عنه،  كيلومرتا   70 تبعد  التي  مك�سيكو،  العا�سمة 
االأماكن  غطى  املنبعث  والرماد  الدخان  اأن  م�سيفة 

ال�سكنية القريبة من الربكان.
الزلزال  باأن  يرون  االأر�ص  علماء  اأن  بالذكر  جدير 
ريخرت،  درجات   7.1 بقوة  مك�سيكو،  يف  وقع  الذي 

�سبتمرب 2017، زاد من ن�ساط الربكان.

 25 مقتل  اخلمي�ص،  بالنيجر،  الدفاع  وزارة  اأعلنت 
م�سلح على موقع  اآخرين يف هجوم   6 واإ�سابة  جنديا 

ع�سكري غربي البالد قرب احلدود مع مايل.
وقالت الوزارة يف بيان اإن مت�سددين م�ستبه بهم �سنوا 
هجوًما كبرًيا على اجلي�ص اخلمي�ص، ما اأ�سفر عن مقتل 
25 جندًيا على االأقل، ح�سبما ذكرت و�سائل اإعالمية، 
م�سيفة الوزارة اأن 63 من املهاجمني قتلوا يف الهجوم 
11 كيلومرتا من احلدود مع  الذي وقع على بعد نحو 

مايل.

اأعلن االحتالل االإ�سرائيلي، فجر اجلمعة، اعتقال ثالثة 
فل�سطينيني، بداعي ت�سللهم عرب حدود قطاع غزة.

وقال االحتالل، يف بيان، اإن قواته اعتقلت 3 فل�سطينيني 
ت�سللوا عرب ال�سياج الفا�سل بني �سمايل القطاع واإ�سرائيل، 
م�سيفا اأنه مت نقلهم للتحقيق لدى قوات االأمن، دون مزيد 

من التفا�سيل.
القطاع  يف  الفل�سطينيني  على  االحتالل  قوات  وحتظر 
 300 مل�سافة  لل�سريط احلدودي  املنطقة املحاذية  دخول 
اأو  النار  ، وتطلق  العازلة  املنطقة  ا�سم  مرت، وتطلق عليها 

تعتقل كل من يتواجد فيها.

تعر�ست ع�سرات املنازل، للغرق، يف قطاع غزة، ب�سبب 
وفجر  اأم�ص،  اأول  ليلة  هطلت  التي  الغزيرة،  االأمطار 

اأم�ص.
ويف منطقتي جباليا )�سمايل القطاع(، و"ال�سفطاوي"، 
للغرق،  املنازل  ع�سرات  تعر�ست  غزة،  مدينة  �سمايل 

جراء االأمطار الغزيرة.
اإن  ال�سفطاوي(،  منطقة  )من  البزم،  ح�سام  وقال 
م�سيفا  منزال،   12 نحو  بغرق  ت�سببت  االأمطار،  �سدة 
ال�سرف  اإىل طفح مياه  اأدت  اإن �سدة االأمطار  واأ�ساف 

ال�سحي داخل املنازل.

انفجار بركان "بوبوكاتبتبيل" 
وحتذيرات من رماده باملك�ضيك

مقتل 25 جنديا يف هجوم على 
موقع ع�ضكري بالنيجر

االحتالل االإ�ضرائيلي يعتقل 3 
فل�ضطينيني قرب حدود غزة

غرق منازل يف غزة ب�ضبب االأمطار 
الغزيرة

القوات االأفغانية تدمر مروحية ع�ضكرية 
بعد هبوطها ا�ضطراريا �ضرقي البالد

حــول

الوكاالت  

العــامل

دويل
االقت�ضادية االأزمة  اآثار  من  لبنان  اأطفال  حلماية  "يوني�ضف" تدعو 

ق.د

ق.د
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اإىل  اأم�ص،  االأوروبية،  املفو�سية  دعت 
يف  وموثوق"  "م�ستقل  حتقيق  ــراء  اإج
حادثة حتطم الطائرة االأوكرانية، يف 
جميع  مقتل  عن  اأ�سفرت  والتي  اإيــران، 

ركابها البالغ عددهم 176.
�سبكة  نقلت  ــا  م بح�سب  ذلـــك  جـــاء 
املتحدث  ــن  ع ـــة  ـــي االأوروب ــة  ــاري ــب اإخ
با�سم املفو�سية االأوروبية �ستيفان دي 
اأنه  كري�سماكر  قال  حيث  كري�سماكر، 
تكون  اأن  لنا  بالن�سبة  للغاية  املهم  من 
 ... به  وموثوق  م�ستقلة  التحقيقات 
املدين  الطريان  منظمة  لقواعد  وفًقا 

الدويل..
وكندا  بريطانيا  وزراء  رئي�سا  وكــان 
امتالكهما  ــابــق،  �ــس وقـــت  يف  ــا،  ــن ــل اأع
املنكوبة  الطائرة  اأن  تفيد  معلومات 
قالت  فيما  اإيـــراين،  ب�ساروخ  �سقطت 

عدم  على  مقنعة  اأدلة  لديها  اإن  اإيران 
�سقوط الطائرة ب�ساروخ.

واالأربعاء املا�سي، �سقطت طائرة ركاب 
ما   ،"737 "بوينغ  طراز  من  اأوكرانية 
بينهم  �سخ�سا،   176 م�سرع  عن  اأ�سفر 
طرح  فيما  كنديا،  و63  اإيرانيا   82
 3 اخلمي�ص،  ــون،  ــي ــران اأوك مــ�ــســوؤولــون 
فر�سيات تف�سر اأ�سباب �سقوط الطائرة 
اإىل  طــهــران  مــن  متجهة  كــانــت  الــتــي 

كييف.
الوطني  واالأمــن  الدفاع  جمل�ص  وقال 
رمبا  الطائرة  اإن  بيان،  يف  ــراين،  االأوك
اأ�سيبت  اأو  اإرهـــابـــي،  لعمل  تعر�ست 
ال�سبب  اأن  م�سيفا  جو،  اأر�ــص  ب�ساروخ 
الثالث الذي قد يف�سر حتطم الطائرة 
اإثــر  النفجار  حمركها  تعر�ص  "هو 

م�ساكل فنية.

من  اأم�ص  العراقية،  احلكومة  طلبت 
مندوبني  اإر�سال  االأمريكية  االإدارة 
اآمن  الن�سحاب  اآلية  لو�سع  بغداد  اإىل 

لقواتها من البالد.
بني  هاتفية  مكاملة  خالل  ذلك  جاء 
االأعــمــال  ت�سريف  حكومة  رئي�ص 
وزير  مع  املهدي  عبد  عادل  العراقية 
بومبيو،  مايك  االأمريكية  اخلارجية 
اجلانبني  اأن  ذكــر  حيث  بــيــان،  وفــق 
ـــرية ورغبة  الــتــطــورات االأخ تــنــاوال 
الت�سعيد  مبــنــع  االأطـــــراف  خمتلف 
حيث  مفتوحة،  حرب  اإىل  والذهاب 
اإن  الــبــيــان،  ــق  ــهــدي، وف امل ــال عبد  ق
العراق رف�ص ويرف�ص جميع العمليات 
ذلك  يف  مبــا  �ــســيــادتــه،  تنتهك  الــتــي 
التي  )الإيـــــران(  االأخــــرية  العملية 
وانه  اأربيل،  و  اال�سد  عني  ا�ستهدفت 
بجميع  ويت�سل  حثيثة  جهودا  يبذل 
�ساحة  اإىل  حتــولــه  ملــنــع  االأطـــــراف 
وزير  من  املهدي،  عبد  وطلب  حــرب، 
مندوبني  اإر�سال  االأمريكي  اخلارجية 
قرار  تطبيق  اآليات  لو�سع  البالد  اإىل 
جمل�ص النواب )الربملان( باالن�سحاب 

االآمن للقوات من العراق.
ــد  ــان الــعــراقــي، االأح و�ــســوت الــربمل
مبوجبه  يطالب  ــرار  ق على  املا�سي، 
الع�سكري  التواجد  باإنهاء  احلكومة 

احلكومة  وقالت  البالد.  يف  االأجنبي 
الحقًا اإنها تعمل على اإعداد اخلطوات 
القانونية واالإجرائية لتنفيذ القرار، 
واتخذ القرار على خلفية مقتل قائد 
فيلق القد�ص االإيراين قا�سم �سليماين 
ال�سعبي"  "احل�سد  يف  والـــقـــيـــادي 
غارة  يف  املهند�ص  مهدي  اأبو  العراقي 
جوية اأمريكية قرب مطار بغداد قبل 

اأ�سبوع.
جندي  اآالف  خم�سة  نحو  وينت�سر 
باأرجاء  ع�سكرية  قواعد  يف  اأمريكي 
الـــعـــراق، �ــســمــن الــتــحــالــف الـــدويل 

ملحاربة تنظيم "داع�ص" االإرهابي.
االت�سال  خــالل  املهدي،  عبد  وقــال 
الهاتفي مع بومبيو، اإن العراق حري�ص 
بجريانه  العالقات  اأح�سن  اإبقاء  على 
وعلى  الدويل  املجتمع  يف  واأ�سدقائه 
االأجنبية  وامل�سالح  املمثليات  حماية 
ــن عــلــى االأرا�ـــســـي  ــدي ــواج ــت ـــل امل وك
اأولــويــات  اأن  اإىل  م�سريا  العراقية، 
االإرهــاب  مبحاربة  تنح�سر  الــعــراق 
واالإعمار  جهة،  من  والعنف  وداع�ص 
وحماية  االقت�سادي  النمو  وحتقيق 
والوحدة  وا�ستقالله  البلد  �سيادة 
واال�ستقرار  االأمن  وحتقيق  الوطنية 

للعراق واملنطقة من جهة اأخرى.

املفو�ضية االأوروبية تطالب بتحقيق 
االأوكرانية الطائرة  حتطم  بغداد تطلب من وا�ضنطن اآلية ان�ضحاب "م�ضتقل" يف 

القوات االأمريكية  من العراق

ق.د



فمن جانبهم، دعا م�سوؤولون �سعوديون اإىل 
''�سبط النف�ص'' لتجنب ''ت�سعيد املوقف''. 
احلوار  ''اأهمية  على  االإمــارات  �سددت  فيما 
واحللول ال�سيا�سية''. وحتى رئي�ص الوزراء 
اأثنى  الــذي  نتنياهو،  بنيامني  االإ�سرائيلي 
�سليماين،  باغتيال  ترامب  قرار  على  علنًا 
قوله  اإ�سرائيلية  اإعــالم  و�سائل  عنه  نقلت 
''لي�ست  القتل  عملية  اإَنّ  �سرًا  مل�ساعديه 
ل�سنا  خال�ص.  اأمريكي  فعل  بل  اإ�سرائيلية، 
هذه  يف  بنا  ـــَزج  يمُ اأن  يجب  وال  مــتــورطــني 

امل�ساألة''.
الواليات  حلفاء  اأقــرب  من  ــذر  احل ــذا  وه
يف  الأَنّهم  بالنظر  مثري،  املنطقة  يف  املتحدة 
بـ''قطع  وا�سنطن  يطالبون  كانوا  املا�سي 
راأ�ص االأفعى يف طهران''، مبا يف ذلك مهاجمة 

املواقع النووية االإيرانية.  
املوجهة،  اإيــران  تهديدات  كذلك  ويعك�ص 
اأن  ميكن  ــرب  احل اأَنّ  الـــدول  هــذه  واإدراك 
حكوماتهم.  وتهدد  باقت�ساداتهم  تطيح 
لكنها تك�سف اأي�سًا عن حالة من عدم اليقني 
بتقلبه،  املعروف  ترامب،  كــان  اإذا  ما  اإزاء 

�سيوا�سل دعمها على املدى الطويل اأم ال.

''ند�ء �شحوة''
فريق  يف  حمللة  ديــوان،  كري�ستني  وعَلّقت 
 Arab Gulf States Institute
مبثابة  ''ذا  قائلة:  وا�سنطن،  يف  البحثي 

نداء �سحوة''.  
االأمريكية،  للمجلة  خليجي  م�سوؤول  واأكد 
الريا�ص  فيه  �سعت  الـــذي  الــوقــت  يف  اأنـــه 
وحكومات اأخرى يف املنطقة لتبني وا�سنطن 
موقفًا م�سددًا �سد طهران، مل يدفعوها اأبدًا 
يف اجتــاه احلــرب. وقــال املــ�ــســوؤول: ''نحن 
تزعزع  اإيــران  اأَنّ  �سحيح  باأنف�سنا.  نفكر 
تظل  لكنها  االأو�سط،  ال�سرق  يف  اال�ستقرار 

جارة علينا التعاي�ص معها يف املنطقة''. 
االأو�سط  ال�سرق  دول  خماوف  تكون  ورمبا 
على  كبرية  مبالغ  بع�سها  ينفق  التي  هــذه، 
اأثرت  قد  وا�سنطن،  يف  ال�سغط  جماعات 
8 يناير،  ــاء  ــع االأرب يــوم  تــرامــب،  ــرار  يف ق
بعدم اتخاذ اإجراء ع�سكري فوري ردًا على 
الق�سف ال�ساروخي االإيراين الذي وقع منذ 

�ساعات.
ففي االأيام التي تلت الغارة التي اأودت بحياة 
االأمريكيون  امل�سوؤولون  توا�سل  �سليماين، 
اخلليج  وعوا�سم  اإ�سرائيل  يف  نظرائهم  مع 
ترامب،  ا�ستقبل  االأ�سبوع،  وهــذا  العربي. 
من  م�سوؤواًل  اإعالمية،  �سجة  اأية  عن  بعيدًا 
يف  وا�سنطن،  يف  ال�سعودية  الــدفــاع  وزارة 
اجتماع مل يك�سف عنه البيت االأبي�ص حتى 

اأعلنته الريا�ص.
املتحدة  الواليات  عملت  اأ�سهر،  مدى  وعلى 
منطقة  يف  لقواتها  تعزيزات  اإر�ــســال  على 
اخلليج على دفعات �سغرية، بعدما ا�ستهدفت 

هجمات حتمل ب�سمات اإيران ناقالت نفط 
اإ�سارة  االأهــــداف، يف  مــن  دولــيــة وغــريهــا 
م�سوؤولني  تعبري  حــد  على  فيها،  لب�ص  ال 
اأن  ميكن  التي  املذبحة  لنوع  اأمريكيني، 

حتدثها طهران.

حتذير�ت �حلر�س �لثوري و�شلت م�شامع 
�جلري�ن �خلليجيني جيد�ً

ر احلر�ص الثوري االإ�سالمي  من جانبه، حَذّ
جريانه  االأخــــري،  تــهــديــده  يف  االإيــــراين، 
باأنهم  املتحدة  ــواليــات  ال مــن  املــدعــومــني 
اإ�سايف  ت�سعيد  اأي  من  ماأمن  يف  يكونوا  لن 
هجماتها  على  ع�سكريًا  وا�سنطن  ردت  اإذا 

ال�ساروخية يف العراق.
االإيراين:  الثوري  للحر�ص  بيان  يف  وجاء 
اأعطوا  الذين  املتحدة  الــواليــات  ''حلفاء 
اأية  اأَنّ  حتى  االإرهابي  جلي�سها  قواعدهم 
لالأعمال  انــطــالق  نقطة  �ست�سبح  منطقة 
اإيران  جمهورية  �سد  والعدوانية  العدائية 
النظام  نعترب  وال  �ستهَدفون.  �سيمُ االإ�سالمية 
منف�ساًل  االأحــوال  من  حال  باأي  ال�سهيوين 

عن النظام االأمريكي يف هذه اجلرائم''.
االأمريكيني  امل�سوؤولني  بع�ص  يقول  لكن 
االأو�سط  ال�سرق  يف  املراقبني  من  وغريهم 
احلليفة  اخلليج  ودول  الإ�سرائيل  ميكن  اإنه 
بع�ص  ا�ستنباط  مـــا،  بطريقة  الإيـــــران، 
اأحداث  من  التفاوؤل  على  الباعثة  االأوجــه 

االأيام االأخرية.
فمن ناحية، برهن ترامب من خالل اإ�سدار 
االأمر ب�سرب �سليماين، اأثناء زيارة لبغداد، 
اأنه م�ستعد التخاذ خطوات �سديدة املجازفة 

�سد اإيران.
مــا،  حـــد  اإىل  ''مــطــمــئــنــًا''  هــــذا  وكــــان 
ده�سوا  الذين  العرب،  للزعماء  وباالأخ�ص 
ترامب  امتنع  عندما  اأمــل  بخيبة  و�سعروا 
عن �سرب اإيران يف وقت �سابق من هذا العام 
اأمريكية بدون طيار  اأ�سقطت طائرة  بعدما 

وق�سفت من�ساآتي نفط �سعوديتني.

امللكي  الــديــوان  مــن  مقرب  �سخ�ص  وكتب 
 Politico موقع  اإىل  ر�سالة  يف  ال�سعودي، 
بالقلق  اخلليج  دول  ''ت�سعر  االأمــريــكــي: 
)الذي تراجع االآن بعد مقتل �سليماين( من 
عندما  عنها  �ستتخلى  املتحدة  الواليات  اأَنّ 

تزداد االأمور �سعوبة''.

تردد تر�مب قاد �خلليج
 للدبلوما�شية مع �إير�ن

وكان ترامب قد فر�ص عقوبات اقت�سادية 
على اإيران و�سفتها االإدارة االأمريكية باأنها 
ال�سغط''  من  قــدر  اأق�سى  ''لفر�ص  حملة 

تهدف اإىل ''تركيع'' طهران.
االأربعاء  اأم�ص  االأمريكي،  الرئي�ص  واأعلن 
8 يناير ، التح�سري لفر�ص عقوبات جديدة 
على  ــــراين  االإي الــ�ــســاروخــي  الــهــجــوم  بعد 
يف  تردده  اأَنّ  عتَقد  يمُ لكن  اأمريكية.  قاعدة 
ز  حَفّ ع�سكريًا  اإيـــران  مواجهة  يف  املا�سي 
ال�سروع يف مباحثات دبلوما�سية موؤخرًا بني 
على  تنطوي  وطهران،  ظبي  واأبــو  الريا�ص 

االأمل يف اإحراز تقدم يف ال�سراع يف اليمن.
االأمريكية  الــ�ــســربــة  بــعــد  الـــواقـــع،  ويف 
رئي�ص  زعم  املا�سي،  االأ�سبوع  �سليماين  �سد 
الوزراء العراقي اأَنّ زيارة اجلرنال االإيراين 
لــلــعــراق جـــاءت يف اإطــــار عــقــد حمــادثــات 
العربية  اململكة  مــع  الــتــوتــرات  لتخفيف 
االأمريكي  اخلارجية  وزير  لكن  ال�سعودية. 

مايك بومبيو �سخر من هذا الت�سريح، واأعلن 
اأنه ''غري �سحيح''.

هذه  اأَنّ  من  الرغم  على  نف�سه،  الوقت  ويف 
ي�سدد  ترامب  مل�ساهدة  ّرت  �سمُ نف�سها  الدول 
تتطور  اأن  يف  تــرغــب  ال  لــطــهــران،  �سربة 

املواجهة حلرب �ساملة.     
من  الــرتمــان  جــون  قــال  ال�سدد،  هــذا  ويف 
 The Center for Strategic موؤ�س�سة 
 and International Studies
اإيران  جريان  ''يريد  االأمريكية:  البحثية 
ردعها، لكنهم ال يريدون مع ذلك اأن تنفجر 
كيف  هو:  هنا  فال�سوؤال  لذا  غ�سبًا.  طهران 
اأية  ت�سديد  دون  من  اخل�سم  ردع  ميكنك 

�سربة له؟''. 

دّقة ح�شابات �أوباما حول �إير�ن 
من جانبه، جلاأ باراك اأوباما، �سلف ترامب 
واإقامة  العقوبات  ال�ستخدام  الدميقراطي، 
ــاع اإيـــران  ــن �ــســراكــات مــع دول اأخـــرى الإق
اتفاق  توقيع  اإىل  انتهت  التي  باملفاو�سات 
اإيران النووي عام 2015. وبالن�سبة لكثري 
ل  �سَكّ اإ�سرائيل،  العربية، وكذلك  الدول  من 
اأولوية  ل�سنوات  النووي  اإيران  برنامج  كبح 

ق�سوى.
فيه  ـــت  اأمُبـــِرَم الـــذي  الــوقــت  بحلول  لكن 
اإيـــران  �سلوك  اأ�سبح  الــنــوويــة،  ال�سفقة 
برنامج  -خا�سة  املنطقة  يف  الــنــووي  غري 

امليلي�سيات  ودعــم  البال�ستية  ال�سواريخ 
االأهلية  احلـــرب  يف  ــتــدخــل  وال العميلة 
طموحاتها  بقدر  للغ�سب  مثارًا  ال�سورية- 

النووية املزعومة.
الق�سايا  تلك  النووية  ال�سفقة  غِط  تمُ ومل 
ر�ساء  االتفاقية  تلَق  مل  لذلك  االأخـــرى؛ 
احللفاء  وال  االإمــاراتــيــني  وال  ال�سعوديني 
بو�سعه  مــا  كــل  نتنياهو  وفعل  ــن.  ــري االآخ
مبا  م�سارها،  عن  النووية  ال�سفقة  الإخراج 
يف ذلك اإلقاء خطاب عنيف على الكونغر�ص 
الطريق  ''متــهــد  االتفاقية  اإَنّ  فيه  قــال 

لت�سنع اإيران قنبلة نووية''.
اأوباما  توا�سل  اأثـــار  نف�سه،  الــوقــت  ويف 
العرب  احللفاء  غ�سب  اإيـــران  مع  امل�ستمر 
القدامى، حتى اأَنّ بع�سهم ت�ساءلوا حول مدى 
التزام اأوباما ب�سالمتهم -وهي ال�سكوك التي 
و�سفها موؤيدو اأوباما بال�سخيفة- واعتربوا 

جهوده الدبلوما�سية تقربًا من طهران.
من  بالده  ان�سحاب  واأعلن  ترامب  جاء  ثم 
واأعــاد   ،2018 مايو  يف  الــنــووي  االتــفــاق 
ِفَعت  رمُ التي  طهران  على  العقوبات  فر�ص 

مبوجب االتفاقية.    

�لعرب يريدون �لتفاو�س
وهنا، قال امل�سوؤول العربي، يف ر�سالته ملوقع 
يف  اإيران  خ�سوم  يريده  ما  اإَنّ   ،Politico
املتحدة  الواليات  املنطقة االآن هو موا�سلة 
يكون  اأن  ل  ف�سَّ ويمُ  - ـــران  اإي على  ال�سغط 
والدبلوما�سية-  العقوبات  خالل  من  ذلك 
طــاولــة  اإىل  ــص  ــو� ــل اجل عــلــى  الإجـــبـــارهـــا 
يغطي  اأ�سمل  التفاق  والتو�سل  املفاو�سات 
ال�ساروخي  وبرناجمها  النووية  جهودها 

و�سلوكها االإقليمي العدواين.
الــدول  منح  ـــه يجب  اأَنّ املــ�ــســوؤول  ــاف  واأ�ــس
هذه،  املفاو�سات  طاولة  يف  مقعدًا  العربية 
خالل  مــن  االأخـــرية  االتفاقية  �سيغت  اإذ 
املتحدة  والواليات  اإيــران  �سمت  مفاو�سات 

وال�سني ورو�سيا وفرن�سا وبريطانيا واأملانيا.

 

بعد ال�صربة الأمريكية �صد �صليماين، زعم رئي�س الوزراء 
العراقي اأَنّ زيارة اجلرنال الإيراين للعراق جاءت يف 

اإطار عقد حمادثات لتخفيف التوترات مع اململكة العربية 
ال�صعودية. لكن وزير اخلارجية الأمريكي �صخر من هذا 

الت�صريح، واأعلن اأنه ''غري �صحيح''
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ملاذا اأ�ضبح حلفاء ترامب يف ال�ضرق االأو�ضط يتحا�ضون مواجهة اإيران؟

على مدى �صنوات حث حلفاء الوليات املتحدة يف ال�صرق الأو�صط وا�صنطن على تبني موقف مت�صدد مع اإيران، وهاجموا قرار توقيع اتفاق نووي مع طهران، 
وهللوا حني فاز ترامب �صاحب اخلطاب القا�صي بالرئا�صة. لكن الآن، ي�صعى اأقرب حلفاء الوليات املتحدة يف ال�صرق الأو�صط فعليًا لتحا�صي الدخول يف �صدام حمتمل 
مع اإيران. فخالل الأيام الأخرية، بعد قتل الوليات املتحدة اجلرنال الإيراين قا�صم �صليماين الذي قابلته اإيران بق�صف وابل من ال�صواريخ على قاعدة اأمريكية 

يف العراق، بداأت دول اخلليج العربي تراجع نف�صها حول التوترات التي �صاهمت يف اإ�صعال فتيلها، كما تقول جملة بوليتيكو.

زعماء اخلليج يريدون التفاو�ص واإتباع اخليار الدبلوما�سي.. 

احلر�س الثوري الإيراين 
يوؤكد اأن اأية منطقة تكون 

نقطة انطالق لالأعمال 
العدائية والعدوانية �صد 

جمهورية اإيران الإ�صالمية 
�صت�صتهَدف



يف  تتقاتل  دول  ت�سع  لــك  ــربز  ي التقرير  ــذا  ه
حفرت  بني  التفاو�ص  �سيناريو  ف�سل  بعدما  ليبيا، 

وال�سراج.

عد�وته ُتخفى  ل  �لذي  �جلار  م�شر..   -1
ـــاد االأفــريــقــي الـــذي متنع  رغــم تــراأ�ــســه االحت
املمُ�سلحة �سد احلكومات  مواثيقه دعم اجلماعات 
الفتاح  عبد  امل�سري،  الرئي�ص  يعرتف  ال�سرعية، 
ال�سي�سي عالنية بدعمه اجلرنال الليبي املمُتقاعد، 
التي  الــوفــاق  حكومة  نف�سه  الوقت  يف  هاجًما  ممُ
�سّمى،  اأغلقت �سفارتها يف القاهرة اإىل اأجٍل غري ممُ

يف ظل ت�ساعد االأحداث بني البلدين.
معركة  حفرت  اإعـــالن  مــن  اأ�سبوعني  نحو  بعد 
حفرت  طــار  املــا�ــســي،  يف  طرابل�ص  �ــســوب  النفري 
�سوب القاهرة الإطالع الرئي�ص امل�سري على اآخر 
الذخرية  ظهرت  اأيــاٍم  بعدة  وبعدها  امل�ستجدات، 
قوات  اأيـــدي  يف  اخلفيفة  واالأ�سلحة  امل�سرية 
االأزمة  يف  م�سر  تتدخل  وبينما  الليبي،  اجلرنال 
الليبية بذريعة ال�سيطرة على حدودها الغربية 
21 مليون  التي كانت معرًبا مفتوًحا لتهريب نحو 

قطعة �سالح من املخازن الليبية.
حفرت،  دعــم  يتخطى  ليبيا  يف  امل�سري  الـــدور 
الوفاق  حكومة  عن  ال�سرعية  نــزع  اإىل  و�ــســواًل 
اعتربت  التي  امل�سرية  اخلارجية  ت�سريح  عرب 
الوحيدة،  ال�سرعية  اجلهة  هو  طربق  برملان  اأن 
التابع  احلربي''  ''االإعــالم  ح�ساب  ن�سر  وموؤخًرا 
ت�سجياًل  ''يــوتــيــوب''،  موقع  على  حفرت  لقوات 
م�سوًرا تظهر فيه املدرعات امل�سرية التي اأنتجتها 
م�سر ح�سرًيا مع �سركة ت�سليح اأمريكية، يف اإعالن 
الدائرة  احلرب  يف  القاهرة  م�ساركة  على  ر�سمي 

على طرابل�ص.

 2ـ  تركيا.. �خل�شم �لذي حّول م�شار �ملعركة
بثته  الــذي  ال�سوتي  الت�سجيل  من  �ساعاٍت  بعد 
حفرت  فيه  طالب  والــذي  احلــدث''،  ''ليبيا  قناة 
البي�ساء،  الراية  ورفــع  ال�سالح  باإلقاء  ال�سكان 
التي  ـ  غريان  مدينة  م�سارف  اإىل  قواته  و�سلت 
100 كم جنوب طرابل�ص- فدخلوها بدون  تبعد 
حلكومة  املوالية  القوات  ان�سحبت  بعدما  قتال 
نحو  بعدها  الع�سكري  الــزحــف  ليبداأ  الــوفــاق؛ 
اإال  طرابل�ص-  غــرب  كــم   48- الــزاويــة  مدينة 
انهزمت  ما  رعان  �سمُ حفرت  قــوات  اأّن  املفاجاأة  اأّن 
نحو  و�سقط  ع�سكرية،  اآلية   40 نحو  وخ�سرت 
120 يف االأ�سر، ورغم انت�سار الوفاق، فاإّنها طلبت 

بكًرا. م�ساعدة تركيا ممُ
غرميها  اأجرب  القوي،  بحليفها  الوفاق  ا�ستعانة 
رغم  االأخـــري،  النف�ص  حتى  احلــرب  خو�ص  على 
ف�سله يف اإحراز اأي انت�سارات فارقة. ويف منت�سف 
للمحافظة  قواته  الليبي  اجلرنال  وجه  املعارك، 
على الذخرية، وهو ما ك�سف تعر�سه الأزمة مالية 

لتمويل حربه.
تركيا،  اأحدثته  الذي  ال�سيا�سي  امل�ستوى  وعلى 
عبد  ال�سرق،  يف  املــوازيــة  احلكومة  رئي�ص  اأعلن 
اهلل الــثــنــي، ا�ــســتــعــداد اجلــيــ�ــص لــوقــف اإطـــالق 
حظيت  التي  الــدعــوة  وهــي  �ــســروط،  دون  الــنــار 
اإال  حليفهما،  الإنقاذ  فرن�سية  م�سرية  مبباركة 
من  حفرت  ا�ستبعاد  ا�سرتطت  الوفاق  حكومة  اأّن 
ما  وهو  ال�سيا�سية،  والعملية  الدولية  املفاو�سات 
الإنقاذ  االأخرى  هي  تدخلت  التي  االإمــارات  اأزعج 

حليفها.

حفرت جيو�س  �أكرب  �لإمار�ت..  3ـ 
احل�سم  معركة  خلو�ص  حليفها  االإمــارات  دفعت 
بعد نحو ثالثة اأ�سهر من املعارك، وهو ما ك�سفته 
�سحيفة رو�سية ب�ساأن ح�سول حفرت على منظومة 
 – اإ�ص1  ''بانت�سري  طراز  من  متطورة  جوي  دفاع 
نقل على عربة ''مان  اإ�ص اآي 22'' رو�سية ال�سنع، تمُ
اإ�ص اإك�ص 45'' اأملانية ال�سنع، وبح�سب ال�سحيفة، 
فاإن االإمارات هي الدولة العربية التي متتلك 50 

قطعة عاملة من هذه املنظومة.
ح�سول حفرت حتديًدا على منظومة دفاع جوي 
متطورة، جاء نتيجة ح�سول حكومة الوفاق على 
بي  تي  ''بايراكتار  طــراز  من  امل�سرية  الطائرات 
احلرب  م�سار  حّولت  والتي  ال�سنع،  الرتكية   ،''2
والليبية  االإمــاراتــيــة  الــطــائــرات  على  متفوقة 
العفو  ''منظمة  اتهمتها  والتي  حلفرت،  التابعة 
واملناطق  للمدنيني  الع�سوائي  بالق�سف  الدولية'' 

ال�سكنية، ا�ستناًدا اإىل �سور االأقمار ال�سناعية.
الربيطانية،  ''الــغــارديــان''  �سحيفة  وبح�سب 
طيار  بدون  للطائرات  من�ساأة  اأ�س�ست  فاالإمارات 
طرابل�ص  جنوب  اجلــويــة''  ''اخلـــادم  قاعدة  يف 
املدرعة  العربات  اأرتــال  ظهرت  كما   ،2016 عام 
االإماراتية من نوع ''تايجر''، اإ�سافة اإىل �ساوريخ 
يف  اأبوظبي  دور  اأّن  والالفت   ،''1 اإ�ــص  ''بانت�سري 
ثورة  �سهد  الــذي  ال�سودان  اإىل  امتد  حفرت  دعم 

ا. اأطاحت حليًفا مهًمّ

�لطلب حتت  حميدتي  مرتزقة  �ل�شود�ن..  4ـ 
لوثائق  �سوًرا  القطري،  ''اجلزيرة''  موقع  ن�سر 
اخلرطوم  يف  االإمــاراتــيــة  ال�سفارة  مــن  م�سربة 
�سحت-  اإن  ـ  تك�سف  ال�سودانية،  اخلارجية  اإىل 
نقل  يف  ال�سودانية  لالأجواء  االإمــارات  ا�ستخدام 
حمدان  حممد  جندهم  الذين  املرتزقة،  مئات 
الع�سكري  املجل�ص  رئي�ص  نائب  )حميدتي(،  دقلو 
وبع�ص  بدارفور  العربية  القبائل  من  بال�سودان 
الدول االأفريقية املجاورة، اإىل ليبيا واليمن عرب 

اإريرتيا.
على  احل�سول  االإمـــارات  طلب  الوثائق  وتظهر 

تابعتني  �سحن  لطائرتي  دبلوما�سي  ت�سريح 
والهبوط  للعبور  االإمــاراتــيــة  امل�سلحة  للقوات 
ــاب  ''رك لنقل  عبورها  خــالل  اخلــرطــوم،  مبطار 
مطار  اإىل  اخلــرطــوم  مــن  متفرقة''  وحــمــوالت 

اخلروبة يف ليبيا.
الذي  االتهامات  تقرير  مع  الت�سريبات،  وتتفق 
لقيامه  حميدتي،  اإىل  املتحدة  االأمم  وّجهته 
الدعم  قــوات  من  �ــســوداين  جندي  األــف  باإر�سال 
من  اأ�سهٍر  ثالثة  بعد  الليبي،  ال�سرق  اإىل  ال�سريع 
القوة  تلك  اأر�سل  حميدتي  واأن  طرابل�ص،  معركة 
قوات  ومتكني  متــردات،  اأية  �سد  بنغازي  حلماية 
حفرت من الهجوم على طرابل�ص، كما متركزت تلك 

القوات مبنطقة اجلفرة جنوب ليبيا.
اآي''  اإي�ست  ''ميدل  �سحيفة  ن�سرته  ما  وبح�سب 
ا تعاقد مع �سركة  الربيطانية، فاإّن حميدتي اأي�سً
مادي�سون''،  اأنــد  ''ديكنز  كندية  عامة  عالقات 
حفرت  باحل�سول  ال�سركة  تتعهد  العقد،  ومبوجب 
مقابل  ال�سوداين  االنتقايل  للمجل�ص  اأمــوال  على 
الليبي''  الوطني  لـ''اجلي�ص  ع�سكرية  م�ساعدات 

بقيادة خليفة حفرت.

�لأخ�شر  �ل�شوء  �شاحبة  �ل�شعودية..  5ـ 
يف معركة طر�بل�س

قبل نحو 10 اأياٍم من عقد املمُلتقى الوطني اجلامع 
الذي ترعاه االأمم املتحدة لبحث ت�سكيل حكومة 
على  لل�سيطرة  العام  النفري  حفرت  اأطلق  وطنية، 
طرابل�ص، وهو ما دفع وزير الداخلية يف حكومة 
�سوًءا  تلقت  حفرت  قوات  باأن  القول  اإىل  الوفاق 
يف  طرابل�ص،  لدخول  عربية  ــة  دول من  اأخ�سر 
راأ�ست  التي  لل�سعودية  حفرت  ــارة  زي اإىل  اإ�ــســارة 
القمة العربية يف تون�ص، يف االأ�سبوع نف�سه الذي 
ا اعرتاًفا  رِب �سمنًيّ حتركت فيه قوات حفرت، ما اعتمُ

ا ب�سرعية حفرت وحتركاته الع�سكرية. عربًيّ
وتبدو ال�سعودية دوًما حا�سرًة يف كل خمططات 
فرباير  ففي  طرابل�ص،  الإ�سقاط  الليبي  اجلرنال 
عام 2014، اأعلن انقالًبا فا�ساًل عرب �سريط  م�سور 
ا ـ قرر  – بثته قناة ''العربية'' ال�سعودية ح�سرًيّ
)الربملان  الوطني  املوؤمتر  عمل  جتميد  مبوجبه 

املوؤقت( واحلكومة.
االأمريكية  جــورنــال''  �سرتيت  ''وول  �سحيفة 
بالده  اأّن  �سمه،  تمُ مل  �سعودي  م�سئول  عن  نقلت 
من  حلفرت  الــدوالرات  مباليني  م�ساعدات  قدمت 
عليها  ت�سيطر  التي  الوفاق  حكومة  اإ�سقاط  اأجل 
الريا�ص  تنا�سب  التي  االإ�سالمية  امليلي�سيات 

واأبوظبي العداء.
�سفقة  الليبي  اجلــرنال  عقد  اآخــر،  جانٍب  على 
من  املــدعــومــة  ال�سلفية  املدخلية  جماعة  مــع 
على  �سيطرته  لب�سط  اأتباعها  وجّند  ال�سعودية، 

يف  حالًيا  ت�سارك  اإنها  حتى  وجنوبها،  ليبيا  �سرق 
باعتبارهم  طرابل�ص،  الإ�سقاط  الدائرة  املعارك 

العدو اللدود جلماعة االإخوان املمُ�سلمني.
ال�سيخ  املدخلي،  التيار  �سيخ  اأن  بالذكر  وجدير 
حّرم  واأن  �سبق  ــذي  ال املدخلي  ربيع  ال�سعودي 
اأفتى  قــد  اأ�سكالها،  بجميع  العربية  ــورات  ــث ال
القتال يف �سفوف قوات حفرت، ب�سفتنه  ب�سرورة 
وحاكًما  ال�سرعي،  الــنــواب  جمل�ص  ــوات  ق قائد 
اخلــروج  يجوز  ال  لــالأمــر  ا  �سرعيًّ وويل  متغلًبا، 

عليه.

�لأ�شلحة  لتهريب  �لآمــن  �ملمر  �لأردن..  6ـ   
وتدريب �جلنود

بعد نحو عاٍم من اإطالق حفرت عملية ''الكرامة'' 
ليبيا،  يف  االإرهـــاب  حمــاربــة  بــدعــوى   2014 يف 
�سافر اجلرنال الليبي اإىل االأردن يف زيارٍة ر�سمية 
لبحث ملف هيكلة اجلي�ص الليبي من قبل القوات 
ب�سكل  االأردين  الــدور  ويــربز  االأردنــيــة،  امل�سلحة 
ــا جمل�ص  ــده ــام الــتــي اأع ــه الفــت يف الئــحــة االت
االأمن بخ�سو�ص الدول التي خرقت قرار ت�سدير 

ال�سالح اإىل ليبيا.
تزود  ــاالأردن  ف املتحدة،  االأمم  تقرير  وبح�سب 
ب�سكل  واأحيانا  روتيني،  ب�سكل  باالأ�سلحة  حفرت 
�سارخ مع القليل من اجلهد الإخفاء امل�سدر، اإ�سافة 
كما  اجلنود،  بتدريب  املمتد  القدمي  الــدور  اإىل 
يت�سمن تقدمي اال�ست�سارات الع�سكرية والتدريب 
اال�ستخباراتي  الدعم  عن  ف�ساًل  حفرت،  لقوات 
واملعلوماتي، وخالل املعارك الدائرة، ظهرت قوات 
حفرت وهي جمهزة بعتاد و�سالح اإماراتي، واأردين، 
''الوح�ص''  ــراز  ط مــن  مــدرعــات  اإىل  باالإ�سافة 

االأردنية ال�سنع.

 7ـ رو�شيا.. �لالعب �لأكرث جر�أة يف �لعلن
ال تخفي رو�سيا دعمها الأمري احلرب الليبي حتى 
حلكومة  و�سبق  املتحدة،  االأمم  اجتماعات  يف 
دويل  غطاء  بتوفري  مو�سكو  اتهمت  اأن  الــوفــاق 
حلفرت بعدم اإ�سدار قرار من جمل�ص االأمن بتوقف 
تقدًما  الليبي  اجلــرنال  اإحـــراز  بعد  اإال  القتال 
ال�سيا�سية  العملية  يف  �سريًكا  يجعله  ا  ميدانًيّ

املقبلة.
م�سادر  عن  نقلت  االأمريكية  ''بلومربج''  وكالة 
ليبية، اأن الرئي�ص الرو�سي فالدميري بوتني، اأر�سل 
يف  حفرت  خليفة  امل�سري  لدعم  ليبيا  اإىل  مرتزقة 
حربه على حكومة الوفاق عرب اإر�سال نحو 100 
''فاجرن''  ل�سركة  التابعني  املرتزقة  من  رجــل 
بوتني،  من  املقربني  اأحد  يراأ�سها  التي  الرو�سية 
كما توجد نقاط متركز للقوات الرو�سية يف طربق 

وبنغازي، �سرق ليبيا.

الغام�سة  املجموعة  هــذه  مو�سكو  وت�ستخدم 
بقطع  ليبيا  يف  حفرت  امل�سري  قـــوات  تــزويــد  يف 
وذخائر،  طيار  بال  وطائرات  ودبابات  مدفعية، 
كما نقلت الوكالة عن قائد مرتزق رو�سي قوله اإن 
املتعاقدين مع فيغرن يقاتلون يف ليبيا واأن بع�سهم 

تلوا اأثناء املعارك. قمُ
فرو�سيا  العاملية،  الطائرات  ر�سد  مواقع  ووفق 
رحالت  يف  ت�سري  عمالقة  �سحن  طائرات  اأر�سلت 
و�سرقي  واإ�سرائيل  واالأردن  م�سر  بني  منتظمة 
والذخائر  الــ�ــســالح  نقل  يف  وت�ستخدم  ليبيا، 

واملعدات الع�سكرية.

�خلفاء يف  �شديق  فرن�شا..  8ـ 
 وحمايد يف �لعلن

تظهر فرن�سا على ال�ساحة بو�سفها العًبا حمايًدا 
يف االأحداث، عرب طرح مبادرات �سيا�سية للخروج 
باري�ص  تتهم  نف�سها  الــوفــاق  لــكــّن  االأزمــــة،  مــن 
املجل�ص  اأعلن  �سهرين  وقبل  حلفرت،  باالنحياز 
ع�سكرية  فرقة  اأن  الــوفــاق،  حلكومة  الرئا�سي 
حمطة  جهزت  حفرت،  لــقــوات  داعــمــة  فرن�سية 
مطار  يف  وتركيبها  امل�سرية  بالطائرات  للتحكم 
وتوجيهها  البالد  �سمايل  النفطي  ال�سدرة  ميناء 
مبدينة  اجلــويــة  والــقــاعــدة  الكلية  ال�ستهداف 

م�سراتة، ومواقع تابعة لطرابل�ص.
وبخالف االتهامات، فقد �سبق لفرن�سا اأن تورطت 
يف عدة ف�سائح بداأت بق�سية �سواريخ ''جافلني'' 
امل�سادة للدروع التي اأعطتها وا�سنطن لفرن�سا عام 
حفرت  قوات  معقل  يف  بعدها  ظهرت  ثم   ،2010
بتزويد  فرن�سا  تتهم  والــوفــاق  غــريــان،  مبدينة 
الزوارق  من  عدد  على  حلفرت  التابعة  البحرية 

ال�سريعة واأ�سلحتها وذخائرها.
�سحيفة  تقرير  ذكــره  ما  باري�ص  نفت  وبينما 
خا�سة  قــوات  وجــود  عن  الفرن�سية  ''لــومــونــد'' 
فرن�سية ت�ساعد قوات حفرت، اإىل جانب الطائرات 
اأ�سابيع  مت�ص  مل  ليبيا،  عن  معلومات  جتمع  التي 
على  ليبيا  يف  فرن�سية  مروحية  حتطمت  حتى 
متثلت  الكربى  وال�سربة  فرن�سيون،  �سباط  متنها 

يف �سبط تون�ص �سباط خمابرات فرن�سيني.

 9ـ �إيطاليا.. ُخطة �ل�شاعات �لأخرية
تنحاز اإيطاليا اإىل مع�سكر الوفاق �سد االأجندة 
الفرن�سية الداعمة الأمري احلرب الليبي، وبح�سب 
ما ن�سرته �سحيفة ''اأريبوبليكا'' االإيطالية حول 
م�ستجدات املعارك الدائرة على تخوم طرابل�ص، 
فاإن احلكومة االإيطالية باتت تدرك اأّن احلل يف 

ا. ا خال�سً ا واإمنا بات ع�سكرًيّ ليبيا مل يعد �سيا�سًيّ
الدفاع  وزارة  يف  م�سادر  عن  ال�سحيفة  ونقلت 
االإيطالية و�سع خطط اإجالء طارئة؛ لي�ص فقط 
للعاملني يف ال�سفارة االإيطالية بطرابل�ص؛ بل حتى 
امل�سوؤولني  والأهــم  نف�سه  الليبي  ــوزراء  ال لرئي�ص 
يتعر�سون  قد  الذين  الوطني،  الوفاق  بحكومة 

للخطر هناك، يف حال �سقطت طرابل�ص.
اجلوية  الـــقـــوات  اإ�ـــســـراك  اخلــطــة  وتت�سمن 
االإيطالية عرب خطط جاهزة، تقوم على مراقبة 
مدى  على  للوقوف  املمُ�سرية  الطائرات  عرب  ليبيا 
تقدم قوات حفرت املدعومة من �سبع دول ت�ساهم 

ا. ب�سكل مبا�سر يف دعمه ع�سكرًيّ
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قبل نحو 10 اأياٍم من عقد 
املُلتقى الوطني اجلامع الذي 

ترعاه الأمم املتحدة لبحث 
ت�صكيل حكومة وطنية، اأطلق 
حفرت النفري العام لل�صيطرة 

على طرابل�س، وهو ما دفع 
وزير الداخلية يف حكومة 

الوفاق اإىل القول باأن قوات 
حفرت تلقت �صوًءا اأخ�صر من 
دولة عربية لدخول طرابل�س

مل مت�س اأ�صابيع حتى حتطمت 
مروحية فرن�صية يف ليبيا على 

متنها �صباط فرن�صيون، وال�صربة 
الكربى متثلت يف �صبط تون�س 

�صباط خمابرات فرن�صيني

دول تتقاتل يف ليبيا  9
بعيًدا عن حفرت وال�سراج.. 

يف غماِر معركٍة �صر�صٍة امتدت على مدار ثمانية اأ�صهٍر دون اأن تكون فيها الغلبة لأحٍد، بداأ للتو الف�صل الأ�صر�س من ق�صة احلرب على طرابل�س بغياب احلل 
ال�صيا�صي، وحتّول ليبيا اإىل �صاحة �صراع اإقليمي على اأيدي الدول نف�صها التي كانت تدعو بالأم�س اإىل مبادراٍت دولية حلل الأزمة. فبعدما ا�صتطاع اجلرنال 

ا اإىل تركيا التي اأعلنت  الليبي اأخرًيا قلب املعركة ل�صاحله، وحتقيق انت�صاراٍت ع�صكرية على الأر�س بدعم رو�صي اإماراتي، هرعت حكومة الوفاق املُعرتف بها دولًيّ
ا�صتعداداها اإر�صال قوات ع�صكرية اإىل ليبيا، لتظهر بعدها املدرعات امل�صرية وهي مرابطة على ُبعد عدة كيلو مرتاٍت ترتب�ُس بالعا�صمة املُحا�صرة.



يف  عري�سا  فوزا  ق�سنطينة  مولودية  حققت 
اخلرجة الودية االأوىل للفريق خالل ترب�ص 
احلمامات التون�سية حيث جنح اأ�سبال املدرب 
بلعريبي يف حتقيق الفوز بثالثية دون مقابل 
اأمل بوفي�سة النا�سط يف االأق�سام  اأمام فريق 
اجلهوية التون�سية، و�سجل ثالثية املولودية 
كل من بن م�سعود، ريغي ومعي�سي، فيما جرت 
 30 �سوط  ومــدة كل  اأ�ــســواط   3 املــبــاراة يف 
دقيقة، حيث �سيطرت ت�سكيلة املولودية على 
اللقاء وهذا يف ظل توا�سع م�ستوى  جمريات 

املناف�ص.
الودي  االإختبار  اأن  بلعريبي  املــدرب  وقــال 
على  بالوقوف  له  �سمح  اأنــه  مبا  مفيدا  كــان 
اإلتحاقه  منذ  االأوىل  للمرة  العبيه  م�ستوى 
الوقوف  اإنتظار  يف  وهــذا  الفنية  بالعار�سة 
وت�سحيح  الــالعــبــني  مــ�ــســتــوى  عــلــى  اأكــــرث 
االأخطاء خالل املباراة الودية القادمة اأمام 
النادي البنزرتي التون�سي وهذا قبل العودة 

اإىل ار�ص الوطن يوم الثالثاء يف ظل برجمة 
اجلولة االأوىل من مرحلة العودة يوم ال�سبت 
القادم، فيما تبقى اأمال اإدارة الفريق معلقة 
على اإ�ستجابة املكتب الفدرايل ملطالب اأندية 
باإنتداب  للفريق  ال�سماح  بخ�سو�ص  الهواة 
امل�سرحني  الالعبني  وتعوي�ص  جدد  العبني 
يف املريكاتو ال�ستوي مبا اأن القرارات ال�سابقة 

للفاف مل تكن يف �سالح الفريق.

التعاقد  عن  الربج  اأهلي  اإدارة  تخلت 
ـــــدرب حمــلــي خلــالفــة  ـــع م م

فرانك  الفرن�سي  املــدرب 
رئي�ص  اأكــد  دومــا حيث 

اأمــــــري بن  الـــفـــريـــق 
وجود  على  حمادي 
مدرب  مع  اإت�ساالت 
تـــونـــ�ـــســـي واأخـــــر 
مــغــربــي مـــن اأجـــل 
على  ـــــراف  ـــــس االإ�

تبقى  فيما  الفريق 
اجلــاري،  املو�سم  من 

وجاء قرار بن حمادي 
على  ــق  ــري ــط ال لــيــقــطــع 

االأ�سماء  بع�ص  مع  التعاقد 
ال�سابق  املحلية على غرار املدرب 

جلمعية عني مليلة عزالدين اأيت جودي 
االأهلي،  تدريب  من  قريبا  كــان  الــذي 
وهذا يف الوقت الذي يدور حديث قوي 
عن وجود اإت�ساالت متقدمة مع املدرب 
ر�سيد الطاو�سي لالإ�سراف على الفريق 
الوطنية  البطولة  يعرف  اأنــه  خا�سة 
جيدا بعد اأن اأ�سرف يف وقت �سابق على 

تدريب وفاق �سطيف.
نهائي  الإتفاق  االأهلي  اإدارة  وتو�سلت 
عقده  ف�سخ  اأجــل  من  دومــا  ــدرب  امل مع 
مع الفريق وهذا بعد جل�سة املفاو�سات 
بن  ــادي  ــن ال رئي�ص  مــع  جمعته  الــتــي 

بباقي  االإحتفاظ  تقرر  فيما  حمادي، 
على  الفني  الطاقم  اأع�ساء 
امل�ساعد  الثنائي  غــرار 
ـــعـــودي وبـــــدار  مـــ�ـــس
�سي�سرفان  واللذان 
ــى حتــ�ــســريات  ــل ع
الفريق اإىل غاية 
ــتــحــاق املـــدرب  اإل
ــالل  ـــد خ ـــدي اجل

االأيام املقبلة. 
املوعد  و�سيكون 
نهار اليوم مع توقيع 
املـــهـــاجـــم الــ�ــســابــق 
ق�سنطينة  ــبــاب  ــ�ــس ل
عثماين على عقده ر�سميا 
ــق يف  ــف اإت اأن  ــع االأهــلــي بــعــد  م
كل  على  النادي  اإدارة  مع  �سابق  وقت 
ليكون  االأهلي  اإىل  اإن�سمامه  تفا�سيل 
اأوملبي  مهاجم  بعد  الــثــاين  امل�ستقدم 
املدية بلغوماري وهذا يف الوقت الذي 
تتكتم اإدارة االأهلي بخ�سو�ص ال�سفقة 
ــات  ــداب ــت الــثــالــثــة وغــلــق قــائــمــة االإن
رغـــم احلـــديـــث عـــن وجــــود اإهــتــمــام 
يف  ــذا  وه بلجياليل،  االألــعــاب  ب�سانع 
االأهلي  اإدارة  فيه  متكنت  الذي  الوقت 
ال�ستوي  الــرتبــ�ــص  ملف  حـــ�سم  مــن 
الرتب�ص  الإقامة  تون�ص  يف  والـــحجز 

ملدة تقارب االأ�سبوعني.

ثمني  بفوز  العودة  من  �سطيف  وفاق  متكن 
من تنقله ملواجهة مولودية اجلزائر مبلعب 
املتاأخر  اللقاء  يف  ببولوغني  حمادي  عمر 
املحرتف  بطولة  مــن  الـ14  اجلــولــة  عــن 
االأول بثنائية مقابل هدف واحد، ومتكنت 
يف  تاأخرها  قبل  من  ال�سطايفية  الت�سكيلة 
النتيجة بعد هدف فريوي اإىل فوز بثنائية 
�سجلها قندو�سي يف ال�سوط االأول وبو�سوف 
عرفت  التي  املباراة  من  الثاين  ال�سوط  يف 
ــفــوز هــو اخلــامــ�ــص على  اإثــــارة كــبــرية، وال
التوايل للوفاق مما جعل الفريق يقفز اإىل 
 20 بر�سيد  الرتتيب  يف  اخلام�سة  املرتبة 
نقطة وبفارق 09 نقاط عن البطل ال�ستوي 

�سباب بلوزداد.
ب�سكل  بو�سوف  اإ�سحاق  الــالعــب  وتــاألــق 
بف�سل  املولودية  لقاء  يف  لالإنتباه  الفــت 
به  اأكد  والذي  قدمه  الذي  الكبري  امل�ستوى 
االأ�سماء  اأحد  �سيكون  اأنه  على  اأخرى  مرة 
و�سجل  الوطنية،  البطولة  يف  الــواعــدة 
بطريقة  للوفاق  الثاين  الهدف  بو�سوف 
جميلة بعد اأن تالعب بدفاع املولودية قبل 

اأن ي�سكن الكرة يف �سباك احلار�ص �سعال.
الكوكي  نبيل  املــدرب  قال  اخرى  جهة  من 
اأن الفوز املحقق على املولودية جاء نتيجة 
الالعبني  من  املبذولة  الكبرية  املجهودات 
اأن الفوز �سيفيد الوفاق كثريا من اأجل  كما 
التح�سري مبعنويات مرتفعة ملرحلة العودة 
الرئي�سي  الهدف  يبقى  حيث  البطولة  من 

املراتب  على  للتناف�ص  العودة  هو  للوفاق 
االأوىل ومغادرة منطقة اخلطر نهائيا، ومن 
جانبه قال الالعب املتاألق بو�سوف اأن مكانة 
والت�سكيلة  الرتتيب  مقدمة  يف  هي  الوفاق 
القوية  العودة  تاأكيد  على  العمل  �ستحاول 

خالل مباريات مرحلة العودة.
ملدة  لالعبني  راحــة  الفني  الطاقم  ومنح 
يومني على اأن تكون العودة هذا االأحد من 
الرتب�ص  ملبا�سرة  اإ�سبانيا  اإىل  التنقل  اأجل 
وهو  االإ�سبانية،  األيكانت  مبدينة  ال�ستوي 
وتتخلله  اأيـــام   10 يــدوم  الــذي  الرتب�ص 
االأندية  من  عدد  مع  ودية  مقابالت   03
مبنحة  الوفاق  اإدارة  ووعــدت  االأوروبــيــة، 
مغرية لالعبني نظري الفوز ت�سل اإىل مبلغ 

حتقق  الفوز  اأن  خا�سة  �سنتيم  مليون   20
خارج الديار واأمام و�سيف البطولة. 

الوفاق  اإدارة  تف�سل  مل  اأخــر  جانب  ومن 
فرتة  يف  املتبقية  ـــازات  االإج يف  االأن  حلد 
اأن  املنتظر  من  حيث  ال�ستوية  التحويالت 
يتم التوقيع لثنائي من خارج الوطن خالل 
على  االإتــفــاق  حــال  يف  املقبلة  ال�ساعات 
امل�ستهدف،  الثنائي  مع  املالية  التفا�سيل 
حيث ت�سري االأمور نحو التخلي عن التعاقد 
مع الالعبني االأفارقة الذين مت اإقرتاحهم 
وهذا ب�سبب �سيق الوقت يف ظل قرب غلق 
�سوق التحويالت و�سرورة مرور هوؤالء على 
هي  املغرتبني  ورقة  تبقى  حيث  التجارب، 

االأقرب ح�سب تاأكيدات م�سريي الوفاق.

دوما يغادر ر�صميا ومدرب مغربي اأو 
تون�صي خلالفته يف العار�صة الفنية 

الوفاق يقلب الطاولة على املولودية وُينهي مرحلة الذهاب 
يف املركز اخلام�س

ودية قاي�س تك�صف العيوب وبن علي يبحث عن احللول قبل 
اإ�صتئناف البطولة 
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عجز فريق �سباب باتنة عن تاأكيد 
الر�سمية  للمناف�سة  جــاهــزيــتــه 
وذلــــك بــعــد هــزميــتــه يف املـــبـــاراة 
الودية الثانية للفريق منذ اإنطالق 
الثاين  لل�سطر  التح�سريات  فــرتة 
ت�سكيلة  �سقطت  اإذ  البطولة  مــن 
املدرب بن علي اأول اأم�ص اأمام �سباب 
فيها  يــقــدم  مل  ــاراة  مــب يف  قــايــ�ــص، 
عن  وعجزوا  الكثري  املحلي  ال�سباب 
غري  خرجوا  الذين  اأن�سارهم  اإقناع 

را�سيني عما قدمه رفقاء احلار�ص لكحل وبغ�ص 
النظر عن النتيجة النهائية للمباراة واملردود 
غري املقنع، يبقى عمل كبري جدا ينتظر املدرب 
التون�سي حمرز بن علي ل�سمان جاهزية فريقه 
الت�سكيلة  اأظهرت  حيث  املــوك  ملوعد  حت�سبا 
اأول  ــاراة  ــب م هام�ص  على  باجلملة  نقائ�ص 
بع�ص  يتمكن  مل  الفردية  الناحية  فمن  اأم�ص، 
األوان  تقم�ص  يف  اأحقيتهم  تاأكيد  من  الالعبني 
الذي  ال�ساحب  للوجه  بالنظر  "الكاب" وذلك 
ب�سمتهم  ترك  من  يتمكنوا  مل  اإذ  به،  ظهروا 

اجلماعية  الناحية  من  اأما  املواجهة،  تلك  يف 
على  مقنع  غري  للفريق  العام  املــردود  كان  فقد 

االإطالق، خا�سة يف ظل غياب االإن�سجام. 
ومن بني النقاط ال�سلبية امل�سجلة على م�ستوى 
ت�سكيلة الكاب على هام�ص مباراة قاي�ص الودية، 
حمور دفاع الفريق والذي طرح اأكرث من عالمة 
الذي ظهر  املقنع  املردود غري  اإ�ستفهام، يف ظل 
اإرتكب  والـــذي  بايزيد  �سماحي  الثنائي  بــه 
االإرتباك  عليه  وظهرا  االأخطاء  من  العديد 
مهمة  مــن  كــثــريا  �سهل  ممــا  الــتــفــاهــم،  وعـــدم 
مهاجمي قاي�ص لتهديد مرمى احلار�ص لكحل يف 

اأكرث من منا�سبة عن طريق لو�ساحي 
ومل يكن حال مهاجمي الكاب اأح�سن 
بكثري من حال حمور الدفاع، وذلك يف 
ظل الوجه ال�ساحب الذي ظهرت به 
والتي عجزت عن  االأمامية  القاطرة 
كان  وقد  املواجهة،  يف  الفارق  �سنع 
املدرب  فيهم  و�سع  الذين  املهاجمون 
البعد  كــل  بعيدين  الثقة  التون�سي 
اأي  ي�سكلوا  ومل  املطلوب  امل�ستوى  عن 
خا�سة  املناف�ص  مرمى  على  خطورة 
هجوم  فيها  كان  والتي  االأوىل  املرحلة  خالل 
اخلال�سة  وتبقى  متاما  االإطار  خارج  "الكاب" 
هو  الودية  املباراة  تابع  من  كل  بها  خرج  التي 
املــدرب حمرز بن  مــازال ينتظر  اأن عمال كبريا 
يتعلق  فيما  خا�سة  النواحي،  جميع  من  علي 
باالإجن�سام وكذا معاجلة بع�ص النقائ�ص الذي 
ظهرت يف مباراة اأول اأم�ص، وذلك حتى يت�سنى 
كــبرية  بن�سبة  فريقه  جـــاهزية  �سمان  له 
اأمام  الــعــودة  مــــرحلة  يف  مــبــاراة  اأول  ملوعد 

عبد الهادي. بمولودية ق�سنطينة.

مولودية ق�سنطينة  �سباب باتنة 

اأهلي الربج وفاق �سطيف 

اأحمد اأمني. ب  

عبد الهادي. ب عبد الهادي. ب

ت�ستهوي  ال  للفريق  احلالية  الو�سعية  باتت 
الكثري  جعل  الـــذي  ـــر  االأم االإحتــــاد  جمهور 
والت�ساوؤم  الــتــخــوف  مــن  نــوعــا  يــبــدي  منهم 
كل  دعــوة  مع  امل�ستقبلية  االآفـــاق  بخ�سو�ص 
االأطراف الفاعلة يف عني البي�ساء اإىل حتمل 
اخلفية  ال�سراعات  عن  والتخلي  م�سوؤولياتها 
الفريق  ت�سادف  التي  ال�سعوبات  اإىل  اإ�سافة 
فالفريق مل يتدرب منذ اأكرث من اأ�سبوعني وهو 
ما جعل البع�ص ي�سل اإىل قناعة وهي اأن بيت 

الفر�سة  وهو  حا�سم  اأ�سبوع  اأمــام  احلراكتة 
االأخرية اإذا ما اأراد اجلميع النهو�ص بالفريق 
مع  تنتظره  التي  التحديات  �سوء  على  وذلك 

حتمية اإعادة النظر يف الرتكيبة الب�سرية.
ب�سرورة  االأطـــراف  من  الكثري  يطالب  كما 
عقد اجلمعية العامة للنادي الهاوي يف اأقرب 
وقت ممكن، ومن املنتظر اأن يتم عقد اجلمعية 
مبدئيا هذا االأ�سبوع مع اإحتمال تاأجيلها بيوم 
ال�سباب  مديرية  �ستقرره  ما  ح�سب  يومني  اأو 

العامة  اجلمعية  خــالل  و�سيتم  والريا�سة، 
واالأدبـــي  ــايل  امل التقريرين  على  امل�سادقة 
للرئي�ص امل�ستقيل حليم بركاين وممكن اأن يتم 
يف  الراغبني  لالأع�ساء  الرت�سيحات  باب  فتح 
باإر�سال  اأن االإدارة �ستقوم  النادي كما  رئا�سة 
يبلغ  والــذي  املعنيني  لالأع�ساء  ا�ستدعاءات 
االآن  من  اأ�سبوعني  قبل  ع�سو   126 عددهم 

مثلما تقت�سيه القوانني املعمول بها.

الإحتاد اأمام اأ�صبوع حا�صم واحلراكتة يطالبون بالف�صل يف كل الق�صايا العالقة
اإحتاد عني البي�ساء

اأحمد اأمني. ب

ودية  خرجة  اأول  يف  "املوك" تفوز 
والرتب�س ُيختتم هذا الثالثاء 
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مولودية العلمة 

�سباب عني فكرون 

جمعية اخلروب 

موا�صلة علينا  حتتم  الكاف  "جوائــــز 
 العمل والتاألق والبقاء يف القمة"

الع�صالت  "البابية" ت�صتعر�س 
اأمام القرونة وتفوز برباعية 

الإدارة تتفق مع هالل 
ولعرا�س وال�صالحف يتعادلون 

مع تازوقاغت وديا

با�صا مدربا جديدا للجمعية والإدارة 
توؤكد على لعب الأدوار الأوىل 

ال�سبت 31 جمرب 2969/ 11  جانفي 2020 املوافق لـ 15 جمادى الأوىل 1441

رئي�ص  ــي  ــس ــ� زط ـــديـــن  ال خـــري  اعـــتـــرب 
اأن  القدم  لكرة  اجلزائرية  االحتــاديــة 
اجلزائرية  الكرة  حققتها  التي  االألقاب 
يوم  االأفريقي،  االحتاد  جوائز  حفل  يف 
الغردقة  مدينة  يف  املــا�ــســي  الــثــالثــاء 
من  املزيد  اجلميع  على  حتتم  امل�سرية، 
م�ستوى  اأعلى  يف  البقاء  اأجــل  من  العمل 
يف  زط�سي  وقـــال  ممكنة،  مــدة  ـــول  الأط
"حفل   : االعـــالم  لو�سائل  ت�سريحات 
 2019 عــام  ليتوج  جــاء  الكاف  جوائز 
اجلزائرية،  للكرة  ا�ستثنائيا  كان  الذي 
بطولة  لقب  منتخبنا  لنيل  فقط  لي�ص 
اأمم اأفريقيا، واإمنا لكل االألقاب الفردية 
يوؤكد  ما  وهــو  عليها،  احل�سول  مت  التي 
اجنازه  مت  الذي  والعمل  منتخبنا  جودة 

يف ظرف ق�سري".

فخر  اأي�سا  هو  التتويج  "هذا  واأ�ساف: 
بكرامة  احتفل  الــذي  و�سعبنا  لبلدنا 
واعتزاز بهذا النجاح الباهر الذي �سيبقى 

يف �سجالت الكرة اجلزائرية".
وتابع: "هذا احل�ساد الوفري من اجلوائز 
يدفعنا للمزيد من العمل والتطلع للبقاء 

يف اأعلى م�ستوى الأطول فرتة ممكنة، كما 
على  ايجابيا  �سيكون  وتاأثريه  وقعه  اأن 
تاأخرا  تعاين  التي  املحلية  القدم  كــرة 
يف  التعوي�ص  علينا  ويــجــب  التطور  يف 
امل�ستقبل من خالل ال�سيا�سة التي نتبعها 

منذ اأكرث من عامني".
افتتاح  "جرى   : قائال  زط�سي  واختتم 
اأو   4 كاإن�ساء  العمل،  ور�سات  من  العديد 
وتعزيز  النا�سئني،  لتكوين  اأكادمييات   5
وتعديل  الــوطــنــيــة،  الفنية  املــديــريــة 
ومطابقة  للمناف�سة،  الهرمي  النظام 
مــع لوائح  ــوائــح االحتــــاد اجلـــزائـــري  ل
ـــدويل، وكــذا اإعـــادة تنظيم  االحتـــاد ال
كرة القدم املحرتفة، وتطوير كرة القدم 

الن�سائية، اإىل جانب م�ساريع اأخرى"

على  با�سا  حممد  املـــدرب  اأم�سى 
عقده مع جمعية اخلروب لالإ�سراف 
على العار�سة الفنية للفريق فيما 
تبقى من املو�سم اجلاري وهذا بعد 
مع  جمعته  التي  املفو�سات  جنــاح 
وكانت  ذيب،  معمر  الفريق  رئي�ص 
عن  تخلت  ــد  ق اجلمعية  اإدارة 
التعاقد مع املدرب لكناوي يف اأخر 
املايل  اجلانب  يف  الإختالف  حلظة 
يف  ــدود  زغ منري  ــدرب  امل تاأخر  مع 
الرد على العر�ص املقدم له، و�سبق 
للمدرب با�سا اأن اأ�سرف على تدريب 
املو�سم  بــدايــة  يف  بو�سعادة  اأمــل 
خالل  النجاح  يف  ثقته  على  واأكــد 
اجلمعية  مــع  اجلــديــدة  جتربته 
اأف�سل  لتحقيق  ــنــادي  ال لــقــيــادة 
من  العودة  مرحلة  خالل  النتائج 
االأوىل  االأدوار  ولــعــب  البطولة 
قريبة  تبقى  اجلمعية  اأن  خا�سة 
التعرثات  رغم  املقدمة  كوكبة  من 
امل�سجلة يف اجلــوالت االأخــرية من 

مرحلة الذهاب.
الت�سكيلة  مع  عمله  با�سا  وبا�سر 
االأم�ص  نهار  من  بداية  اخلروبية 

حيث اأ�سرف على تدريبات النادي 
وكان له اإجتماع تعاريف مع الالعبني 
حيث قدم طريقته يف العمل، ومن 
اأن  اأكــدت  اجلمعية  اإدارة  جانبها 
خيار التعاقد مع با�سا كان االأف�سل 
املالية  خا�سة  النواحي  جميع  من 
منها وهذا يف ظل املطالب املعقولة 

للمدرب اجلديد.
الرحال  اجلمعية  ت�سكيلة  وت�سد 
اأجل  من  تون�ص  اإىل  االأحــد  هــذا 
خــو�ــص الــرتبــ�ــص الــ�ــســتــوي ملــدة 
املنتظر  من  حيث  اأيــام   10 تقارب 
عني  منطقة  يف  احلــجــز  يتم  اأن 
اأن  املنتظر  مــن  فيما  الـــدراهـــم، 
هوية  يف  الــفــريــق  اإدارة  تف�سل 
من  ت�سريحه  �سيتم  الذي  الثنائي 
املقبلة  ال�ساعات  خــالل  التعداد 
تقلي�ص  يف  امل�سريين  رغبة  ظل  يف 
العب  مع  التعاقد  مقابل  التعداد 
بعد  ال�ستوي  املريكاتو  يف  جديد 
مع  �سابق  وقــت  يف  التعاقد  مت  اأن 
العب  وتــرقــيــة  ب�سياف  املــدافــع 

الرديف جنديل. 

بدري.ع 

اأحمد اأمني. ب بدري.ع 

خري الدين زط�سي )رئي�ص الحتادية اجلزائرية لكرة القدم(:

ق.ر

مولودية باتنة 
ــــل غـــيـــاب  ــــس ــــوا� ــــت فــــيــــمــــا ي
ــــول.. ــــل ــــه حـــــــاج عـــيـــ�ـــســـى وب

غيموز ي�صرع يف حت�صري 
اأ�صباله واملهاجم بورزام 

يقرتب من العودة للبوبية 
االأول،  اأم�ص  ع�سية  �سرع 

لفريق  اجلديد  املدرب 
مولودية باتنة اأمني 
مهامه  يف  غــيــمــوز 
العار�سة  راأ�ص  على 
للبوبية  الــفــنــيــة 
اأول  عــلــى  واأ�ـــســـرف 

ــة  ــي ــب ــدري حـــ�ـــســـة ت
اخلمي�ص  ــوم  ي اأم�سية 

مبلعب عبد اللطيف �ساوي، 
وحتدث  الالعبني  على  تعرف  ــن  مـــعـــهـــم اأي

امل�سطرة،  االهداف  وعن  العمل  برنامج  عن  مطوال 
وعرفت اول ح�سة للمدرب اجلديد غيموز ح�سور 
حاج  لــزهــر  الــثــالثــي  با�ستثناء  الــالعــبــني  ــل  ج
اأي  دون  من  وهذا  زير،  وامني  بهلول  وبالل  عي�سى 

تربيرات.
البي�ساء �سبيحة  الكتيبة االأورا�سية  كما خا�ست 
الثنائي  غياب  وتوا�سل  �ساوي،  مبلعب  املران  اأم�ص 
جعل  ما  وهو  بهلول،  بالل  وكذا  عي�سى  حاج  لزهر 
خا�سة  الت�ساوؤالت،  من  العديد  يطرحون  االأن�سار 
وان الثنائي يعترب من ابرز كوادر الفريق وركائزه، 
املذكور  الثنائي  تــربيــر  تنتظر  االدارة  لتبقى 
للمرحلة  للتح�سري  املجموعة  مــع  واندماجهما 

القادمة من عمر البطولة.
ال  كيال  ــراد  م امل�ساعد  املـــدرب  ان  الــذكــر  يجدر 
االدارة  من  بطلب  وهــذا  الفني  الطاقم  يف  يــزال 
التي و�سعت فيه ثقتها واكدت على املدرب اجلديد 
�سرورة بقاء مراد كيال الذي �سري الفريق يف الفرتة 
التي مت فيها الطالق بالرتا�سي بني املدرب ال�سابق 

�سمري حوحو وادارة م�سعود زيداين.
ويف �سياق ذات �سلة، علمت االأورا�ص نيوز من م�سدر 
مقرب من بيت الفريق ان االدارة ات�سلت بـاملهاجم 
الوان  حمل  والــذي  بــورزام  كمال  للبوبية  ال�سابق 
هالل �سلغوم العيد يف مرحلة الذهاب وح�سل على 
ال�سق  ال�ساطو يف  ادارة  وثائقه بعدما مل يتفق مع 
ملولودية  العودة  من  بــورزام  كمال  ليقرتب  املــايل، 
باتنة، يف انتظار تر�سيم االتفاق او ف�سل ال�سفقة 

اأ.جب�سفة نهائية.

العلمة  مولودية  ت�سكيلة  متكنت 
يف  ــوز  ــف ال حتقيق  ــن  م

املــــبــــاراة الـــوديـــة 
�سطيف  اإحتاد  اأمام 
ــود  ــع ــس ــ� مبـــلـــعـــب م
برباعية  زوغـــــار 
كاملة مقابل هدف 
ــــد، وتــــداول  واح
ـــى تــ�ــســجــيــل  عـــل

املولودية  اأهــداف 
بــو�ــســيــف،  ـــن  م ك 

ــارف وبن  ــس � دايــــري، 
ثــابــت، وعــرفــت املــبــاراة 

وهذا  الفريق  العبي  كامل  اإقحام 
ــد يف  ــدي ــل رغــبــة املــــدرب اجل يف ظ
التعداد  كل  اإمكانيات  على  الوقوف 
عن قرب، علما اأن اللقاء جرى حتت 
منا�سري  مــن  قليلة  اأعـــداد  اأنــظــار 
لفريق ب�سبب برجمته �سباحا ف�سال 

عن اجلو املاطر. 
العار�سة  عن  االأول  امل�سوؤول  وبدا 
الفنية للفريق م�سطفى �سبع را�سيا 
الالعبني  ــن  م ــدم  ــق امل االأداء  ــن  ع
الكبرية  الفعالية  ظــل  يف  خا�سة 
التي اأبان عنها اخلط االأمامي الذي 
وقع رباعية كاملة وهذا رغم بع�ص 
يف  معاجلتها  �سيتم  التي  النقائ�ص 
دخــول  مــع  خا�سة  املقبلة  الــفــرتة 
االأيــام  يف  مغلق  ترب�ص  يف  الفريق 
املوجودة  املــركــبــات  بــاأحــد  املقبلة 

داخل الوطن بعد اإ�ستحالة الرتب�ص 
يف تون�ص.

اجلمعية  واأ�سفرت 
ــادي  ــن ــل الـــعـــامـــة ل
الـــهـــاوي ملــولــوديــة 
الــــعــــلــــمــــة عـــن 
ــثــقــة  �ــســحــب ال
مــــن الــرئــيــ�ــص 
�سمري  الـــ�ـــســـابـــق 
مع  باالأغلبية  رقاب 
جلمع  جلنة  تن�سيب 
للراغبني  الرت�سيحات 
ــادي،  ــن يف تـــويل رئــا�ــســة ال
فيما مت امل�سادقة على دخول 10 
اأع�ساء �سرفيني جدد للنادي الهاوي، 
حيث ت�سري االأمور نحو تر�سح امل�سري 
احلايل العلمي بلول لرئا�سة النادي 

رفقة املناجري ال�سابق وليد وادة. 
اإدارة  جنحت  متوقعا  ــان  ك وكــمــا 
اإتفاق  اإىل  التو�سل  يف  املــولــوديــة 
للفريق  ال�سابق  الالعب  مع  نهائي 
عبا�ص عبد املالك بخ�سو�ص ت�سوية 
مليار   1.2( العالقة  م�ستحقاته 
�سنتيم( وهذا لتفادي عقوبات الفيفا 
بعد اأن حت�سل الالعب يف وقت �سابق 
على  باحل�سول  ل�ساحله  حكم  على 
عقده  ف�سخ  نتيجة  املذكورة  القيمة 
طرف  مــن  واحـــــــد  جـــــــانب  مــن 

اإدارة الفريق. 

اأكدت م�سادر مقربة من االإدارة عن 
اإ�ــســتــقــدام العــبــني خالل 

ال�ستوي  املـــريكـــاتـــو 
اإىل  ــافــتــهــمــا  واإ�ــس
اجلديد  امل�ستقدم 
ب�سكرة  اإحتــــاد  مــن 
ـــــوراري  ـــامـــة ق ـــس اأ�
املعلومات  وحــ�ــســب 

فاإن  عليها  املتح�سل 
ر�سميا  اإتفقت  االإدارة 

ال�سابق  املــهــاجــم  مـــع 
هالل  اأمني  خن�سلة  الإحتاد 

املنا�سب  املــتــعــدد  العـــب  وكـــذا 
تيارت  �سبيبة  مــن  الــقــادم  لعرا�ص 
اإدارة  اأن  اأكدت م�سادر مطلعة  حيث 
مع  ر�سميا  اإتــفــقــت  بكو�ص  ح�سان 
على  ح�سولهما  ويتنتظر  الثنائي 
ر�سيد  فــاملــدرب  ت�سريحهما  ورقـــة 
ا�ستقدام  �سرورة  على  اأ�سر  ترعي 
اأن  اأكـــدت  نف�سها  واملــ�ــســادر  مهاجم 
الطريق  يف  ت�سري  ال�سفقات  اإحــدى 
ال�سحيح خا�سة املتعلقة مب�سفار مبا 
اأنه ال يعار�ص فكرة العودة للفريق، 
من  التفا�سيل  بع�ص  �سوى  تبق  ومل 
اأجل ح�سم االأمور ب�سكل نهائي رغم 
العب  مــع  متقدمة  املــفــاو�ــســات  اأن 
من  الــقــريــب  زازوة  ن�سيم  الــو�ــســط 

التوقيع مع ال�سباب.
فريق  تعادل  �سلة  ذات  �سياق  ويف 

جنم  مــع  وديـــا  فــكــرون  عــني  �سباب 
بنتيجة  ــت  ــاغ ــازوق ت
مباراة  يف   )1-1(
لــــعــــبــــت مبــلــعــب 
الطاهر"  "ميزان 
بــــتــــازوقــــاغــــت 
وقــــــــد اأقــــحــــم 
اخلروبي  املــدرب 
ت�سكيلتني من اأجل 
اأكرب عدد  جتريب 
الالعبني  مــن  ممكن 
االأ�سا�سيني  واخــتــيــار 
امل�ساركة  باإمكانهم  الذين 
البطولة وكذا  الثاين من  ال�سطر  يف 
الــوقــوف عــلــى مـــدى جــاهــزيــة كل 
اجلديد  الوجه  معاينة  وكذا  العب 
ـــوراري  ــامــة ق يف الــفــريــق وهـــو اأ�ــس
م�سجل الهدف و�ستكون الت�سكيلة مع 
�ستكون  والتي  اأخرى  ودية  مواجهة 
ــاراة قــبــل بداية  ــب م اآخـــر  مبــثــابــة 
وياأمل  البطولة  من  الثانية  املرحلة 
املدّرب ر�سيد ترعي اأن يكون الرتب�ص 
ناجحا من كاّفة اجلوانب، ومن ثّمة 
دخول مرحلة العودة بقّوة من اأجل 
النقاط  من  ممكن  عدد  اأكرب  ح�سد 
يف  الفريق  ت�سع  اأن  �ساأنها  من  التي 
ظروف مالئمة لتج�سيد هدف اإنهاء 

البطولة يف مرتبة متقدمة.



ذكرت �سرطة العا�سمة االإيطالية روما، اأنه مت 

اأي  ح�سور  من  الت�سيو،  فريق  من  م�سجًعا  منع  

منا�سبات ريا�سية، وذلك بعد اعتدائهم على �سباط، 

مباراتي  يف  اخل�سم،  الفريق  جماهري  اإىل  اإ�سافة 

�سيلتيك واأتالنتا.

مباراة  بعد  ا�ستباكات  يف  �ساركوا  م�سجعا  منع   ومت 

اأمام  القدم،  لكرة  االأوروبــي  الدوري  بطولة  يف  الت�سيو 

�سيلتيك اال�سكتلندي يف  نوفمرب املا�سي.

بالعا�سمة  االأوملبيكو ملعب  يف  عنف  اأعمال  وقعت  كما 

كاأ�ص  نهائي  يف  اأتالنتا  نظريه  الت�سيو  واجه  عندما  رومــا، 

منع   اإىل  اأدى  مما  املا�سي،  مــايــو/اآذار  يف   اإيطاليا 

م�سجعا اآخرين للفريق.

اإىل   مــن   املــبــاريــات  ح�سور  مــن  املنع  عقوبات  وتـــراوح 

مت  مل�سجع  �سنوات  لـ   املنع  عقوبة  توقيع  مت  كما  �سنوات، 

اإيقافه بالفعل فيما يتعلق بحوادث �سابقة.
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غياب  مــدريــد،  اأتلتيكو  اأعــلــن 
الفريق عن مباراة  اأحد العبي 
يف  املقبل،  االأحــد  مدريد،  ريال 
على  االإ�سباين،  ال�سوبر  نهائي 

ملعب اجلوهرة امل�سعة بجدة.
ووفًقا للموقع الر�سمي الأتلتيكو، 
فاإنه مت ا�ستبعاد خورخي كوكي 
ب�سبب  الــنــهــائــي،  خــو�ــص  مــن 
ع�سالت  يف  اآالم  مــن  معاناته 
الفخذ االأمين، والتي ت�سببت يف 

ا�ستبداله اأمام بر�سلونة.

االأول  الفح�ص  اأن  اإىل  واأ�سارت 
اأثبت  كــوكــي،  لــه  خ�سع  الـــذي 
الفخذ  بــاأوتــار  اإ�سابة  وجــود 

االأمين.
ـــراء املــزيــد من  ومــن املــقــرر اإج
عند  الالعب  على  االختبارات 
اإعالن  اإىل مدريد، قبل  العودة 

الت�سخي�ص النهائي.
يف الوقت نف�سه، �سارك خو�سيه 
املـــران  مـــاريـــا خــيــمــيــنــيــز، يف 
اآالم  من  تعافيه  بعد  اجلماعي، 

ع�سلية.
وتدرب خيمينيز ب�سكل طبيعي، 
م�ساركته  الحتمالية  ي�سري  مما 

يف النهائي اأمام ريال مدريد.
تفوق  قد  مدريد  اأتلتيكو  وكان 
بنتيجة  بر�سلونة  نظريه  على 
يف  اخلمي�ص،  يوم  �سهرة   ،2-3
االإ�سباين،  ال�سوبر  نهائي  ن�سف 
الهدف  ــراز  اإح يف  كوكي  وجنــح 

االأول للروخي بالنكو�ص.

اأن  اإ�سباين،  �سحفي  تقرير  اأكد 
اأمام   )3-2( بنتيجة  اخل�سارة 
نهائي  ن�سف  يف  مدريد  اأتلتيكو 
ال�سوبر االإ�سباين تعود اإىل اأ�سواأ 

ثغرة بالبار�سا هذا املو�سم. 
"موندو  لــ�ــســحــيــفــة  ــــا  ــــًق ووف
فــاإن  االإ�ــســبــانــيــة،  ديبورتيفو" 
ـــان مــتــفــوًقــا على  بــر�ــســلــونــة ك
و�سنع  ــاراة،  ــب امل خــالل  اأتلتيكو 
مرمى  على  الفر�ص  من  العديد 

احلار�ص يان اأوبالك.
الدفاع  ه�سا�سة  اأن  اإىل  واأ�سارت 
اأتلتيكو  اأمـــام  بر�سلونة  قتلت 
احلــار�ــص  اإىل  يــ�ــســل  مل  الــــذي 
هددت  جميعها  مرات   6 اإال  نيتو 

املرمى، واأ�سفرت عن 3 اأهداف.
الدفاعية  االأزمــة  اأن  واأو�سحت 
لكنها  ال�سوبر  يف  فقط  تظهر  مل 
تربز ب�سدة يف الليغا، بعد اأن اأنهى 

م�ستقباًل  االأول  الــدور  الفريق 
الدفاع احلايل  ليكون  23 هدًفا، 
لرب�سلونة هو االأ�سواأ يف اآخر 15 

عاًما.
اأهداًفا  بر�سلونة  ي�ستقبل  ومل 
خالل  اإال  االأول  ــدور  ال يف  اأكــر 
حتت   2004-2003 مــو�ــســم 

قيادة فرانك ريكارد.
بر�سلونة  اإن  ال�سحيفة  وقالت 

خالل اأول مباراتني فقط يف عام 
2020 ا�ستقبلت �سباكه 5 اأهداف 
اإ�سبانيول  اأمــام  )هدفني  بواقع 

وثالثية �سد اأتلتيكو(.
الروخيبالنكو�ص  اأن  وختمت 
لي�ص الفريق االأول الذي ي�سجل 
ثالثية �سد بر�سلونة هذا املو�سم، 

بل �سبقه ليفانتي يف الليغا.

ك�سف تقرير �سحفي اإيطايل، 
ام�ص اجلمعة، عن تطور جديد 
ب�ساأن �سعي ميالن لتجديد عقد 

حار�سه جيانلويجي دوناروما.
ووفًقا ملوقع "كالت�سيو مريكاتو"، 
زالتان  ال�سويدي  ان�سمام  فاإن 
ميالن،  اإىل  اإبراهيموفيت�ص 
�ــســاهــم يف حتــ�ــســن الــعــالقــات 
ووكيل  الرو�سونريي  اإدارة  بني 

الالعبني مينو رايوال.
ــوكــيــل  ـــو ال ــــــوال ه ويـــعـــد راي
باإبراهيموفيت�ص  اخلـــا�ـــص 
ــالن،  ــي ــي م ــم ودونـــــارومـــــا جن
مفاو�سات  اإدارة  عن  وامل�سوؤول 
ــص الــ�ــســاب مع  ــار� جتــديــد احل

الرو�سونريي.
ــار املــوقــع االإيــطــايل اإىل  ــس واأ�

جتديد  يف  يرغب  دوناروما  اأن 
�سيف  يف  ينتهي  ــذي  ال عقده 
احلايل  الراتب  بنف�ص   2021
لكن  يــــــــورو(،  ـــني  ـــالي م  6(
الرو�سونريي يريدون  م�سوؤويل 
خف�ص جميع الرواتب الكربى 

يف الفريق.
مالديني  باولو  اأن  واأو�سحت 
املدير التقني مليالن، وزفونيمري 
بوبان مدير قطاع الكرة، جعال 
دوناروما،  عقد  جتديد  م�ساألة 
ـــويـــة الـــنـــادي يف الــفــرة  اأول
اهتمام  ظهر  بعدما  املقبلة، 
احلار�ص  ب�سم  مــدريــد  ريـــال 

ال�ساب.

بريطاين،  �سحفي  تقرير  ــد  اأك
ي�سعى  ــردام  ــس ــ� اأم اأيــاكــ�ــص  اأن 
ليخت،  دي  ماتيا�ص  ال�ستعادة 
مدافع يوفنتو�ص، خالل املريكاتو 

ال�ستوي احلايل.
وكان دي ليخت انتقل من اأياك�ص 
اإىل يوفنتو�ص يف ال�سيف املا�سي 

مقابل 75 مليون يورو.
�سن"  "ذا  لــ�ــســحــيــفــة  ـــا  ـــًق ووف
يريد  اأياك�ص  فــاإن  الربيطانية، 
�سفوفه  اإىل  ليخت  دي  ـــادة  اإع

الإنقاذه من كابو�ص يوفنتو�ص.
حتى  ليخت  دي  اأن  اإىل  واأ�سارت 
بــدايــة  حتــقــيــق  يف  فــ�ــســل  االآن 
مميزة مع ال�سيدة العجوز، وذلك 
من  املنتظرة  للتوقعات  وفًقا 

ال�سفقة الهولندية.
لدي  املهتز  االأداء  اأن  ــح  واأو�ــس
ــص جعل  ــو� ــت ــن ــوف ي ـــع  م ــيــخــت  ل
"فيل  لقب  اجلماهري تطلق عليه 

جونز الهولندي".
رونالدو  كري�ستيانو  اأن  وذكــرت 
يوفنتو�ص  يف  اآخــريــن  والعــبــني 
ليخت  دي  ــز  ــي ــف حت ــــوا  حــــاول
م�ستواه  ال�ستعادة  وم�ساعدته، 

املميز.
مــقــعــده يف  لــيــخــت  وخــ�ــســر دي 
ليوفنتو�ص  االأ�سا�سي  الت�سكيل 
حل�ساب  االأخــرية،  الفرة  خالل 
الــركــي مــرييــح دميــرييــل، وبات 
مقاعد  على  دائــم  ب�سكل  يجل�ص 

البدالء. االإجنليزية  ال�سحف  اهتمت 
تلقاه  الذي  ال�سادم  باخلرب  اجلمعة  ام�ص  ال�سادرة 

توتنهام، بغياب هاري كني حتى افريل املقبل.

"اآمل  مــــريور  �سحيفة  ــت  ــون ــن وع
تهز  كني  اإ�سابة  �سدمة  ــاري..  ه
بانتظار  ــهــاجــم  امل ــريز..  ــب ــس ــ� ال
التدخل اجلراحي و�سيغيب حتى 

اأفريل املقبل".
 

"جوزيه  اأما �سحيفة مرتو كتبت 
حاجة  ب�سبب  ــاآمل  يــت مــوريــنــيــو 

هاري كني للتدخل اجلراحي".
من جانبها عنونت �سحيفة ديلي �ستار "�سدمة االإ�سابة ت�سرب 

توتنهام لغياب كني حتى افريل املقبل".
 

كني  القائد  هــاري..  "اآمل  الغارديان  �سحيفة  كتبت  بدورها 
يجري جراحة ويغيب حتى افريل ".

�ضدمة هاري 
كني تت�ضدر 

ال�ضحف 
االإجنليزية 

 ال�صحافة معـــــــــــــــــــــــر�ض

للدوري  الر�سمي  احل�ساب  اأعلن 
املــمــتــاز عــلــى موقع  ــيــزي  االإجنــل
التوا�سل االجتماعي "توير"، عن 
الفائز بجائزة االأف�سل بالبطولة 

عن �سهر دي�سمرب املن�سرم.
فاإن  الربميريليغ،  حل�ساب  ووفًقا 
األك�سندر  تــريــنــت  ــزي  ــي ــل االإجن
ح�سد  ليفربول،  ظهري  ــد،  ــول اأرن

جائزة االأف�سل.
متكن  اأن  بعد  اأرنولد  متيز  وجــاء 
يخرج  اأن  املا�سي  ال�سهر  خــالل 
ـــع فــريــقــه  ــاك نــظــيــفــة م ــب ــس ــ� ب
بينما  مــــرات،   4 بــالــربميــريلــيــغ 
�سباك  يف  ــًدا  ــي وح ــا  هــدًف اأحـــرز 
متريرات   3 وقــدم  �سيتي  لي�سر 

حا�سمة لزمالئه.

ـــد حــ�ــســل مـــوؤخـــًرا  ـــول وكــــان اأرن
ـــل العـــب  عـــلـــى جــــائــــزة اأفـــ�ـــس
�سهر  عـــن  ــيــفــربــول  ل فــريــق  يف 

دي�سمرباملن�سرم.
االأول  املــركــز  ليفربول  ويحتل 

ـــــــدوري  ـــب ال ـــي ـــرت بـــــجـــــدول ت
نقطة،   58 بر�سيد  االإجنليزي 
يف  �سيتي  لي�سر  يــاأتــي  بينما 

الو�سافة بـ45 نقطة.

اأتلتيكو مدريد يخ�ضر 
جنمه يف نهائي ال�ضوبر 

اأمـــام الريال 

ي�سعى لي�سر �سيتي االإجنليزي، 
الإبرام �سفقة من �سفوف 

بر�سلونة، خالل فرة االنتقاالت 
ال�ستوية احلالية، على امل�ستوى 

الدفاعي.
وبح�سب �سحيفة "ديلي �ستار"، 

فاإن لي�سر �سيتي مهتم بالتعاقد 
مع ال�سنغايل مو�سى واجي الظهري 

االأمين للبلوغرانا.
واأ�سافت ال�سحيفة "لي�سر يريد 

�سم واجي على �سبيل االإعارة 
مع خيار ال�سراء ب�سكل نهائي، 
ب�سبب اقراب رحيل ريكاردو 

برييرا، الذي جذب اأنظار توتنهام 
ومان�س�سر يونايتد".

واأ�سار التقرير اإىل اأن رحيل 
واجي لن ُي�سكل �سربة كبرية 

لرب�سلونة، يف ظل اعتماد املدير 
الفني للبار�سا اإرن�ستو فالفريدي 

على �سريجي روبريتو ونيل�سون 
�سيميدو، اأما الالعب ال�سنغايل 
ي�سارك يف دقائق معدودة منذ 

بداية املو�سم اجلاري.



براءة تتجرع املعاناة وتدفع ثمن الإهمال والإعتداء.. 

اأمينة تتخلى عن درا�ضتها 
وتطرق باب العيادات النف�ضية

يتجرع �لأبناء يف �أغلب �لأوقات، عديد �مل�شاكل �لتي قد تو�جههم ب�شكل يومي و�شط غياب ملحوظ 
لالأولياء للتكفل مبهمة حمايتهم، ليعي�س غالب �لق�شر منهم ق�ش�شا تر�جيدية من نوعها، �أبطالها 
�لتهرب من �مل�شوؤوليات ومو�جهة  فما بني  �لربيء،  �لإعتد�ء على عاملهم  ب�شرية حاولو�  وحو�س 

عامل كله عنف، ي�شبح �لطفل �لكائن �لربيء، �ل�شحية �لأوىل و�لأخرية..

اإن�ســانق�ضــــــــــــــــة
احتفالت راأ�ص ال�سنة الأمازيغية ت�سنع احلدث يف الأورا�ص

مت تخ�سي�سه للتعريف باملنتوجات اليدوية لذوي الإعاقة 

بريكةنقاو�صمروانةاآري�صعني التوتةباتنةالتاريخ

بن دراجي عبد املالك/ نهج احمد بن �سخرية ال�سبت 11  جانفي  2020
الوخ�ص ج/ الدينيزة نور الهدى�سايح هنابوعقال/ 033279044

033830188
زروال جميلة

033376840
حارك احمد

033386026

ال�سيادلة املناوبون خالل الفرتة الليلية )من ال�ساعة 19:00 اإىل ال�ساعة 08:00 �سباحا(

�سكان  على  تقت�سر  ينار  احتفاالت  اأن  قال  من 
بل  فــقــط،  وجبالها  االأورا�ـــــص  وقـــرى  االأريــــاف 
البيوت  قبل  والعقول  القلوب  يف  ــزال  ت ال  اإنــهــا 
التغريات  وال  واجلغرافيا  بالبيئة  مكرتثة  غري 
الطارئة، وهو ما يعك�ص االهتمام الكبري واملتاأ�سل 
احلر  االإن�سان  بها  يعي�ص  التي  والعادات  للتقاليد 
الآخر،  مكان  من  انتقاله  مبجرد  عنها  يتخلى  وال 
واالبتعاد  االن�سالخ  من  ذاتــه  على  يحافظ  كما 
عمق  يف  ال�سارب  الثقايف  ومــوروثــه  اأ�سوله  عن 
الكبار عرب  املوؤرخني والباحثني  التاريخ ب�سهادات 
ودرا�سات  بحوثا  يجرون  زالــوا  ال  والــذي  العامل 
عميقة حول االنرثوبولوجيا الثقافية االأورا�سية 
التح�سريات  ولــعــل  عـــام،  ب�سكل  واالأمــازيــغــيــة 
ولدى  البيوت  خمتلف  يف  املنا�سبة  لهذه  امل�سبقة 
عديد العائالت يف مدينة باتنة، لهو دليل قاطع 
واختالفاتها  بجذورها  الثقافة  هذه  عراقة  على 
ـــص  االورا� منطقة  ثـــراء  تعك�ص  والــتــي  الغنية 

باملوروث الذي ال يزول بزوال االأجيال.
"امنزو  تقوم العائالت يف مدينة باتنة، باحياء 
مع  القدمية  التقليدية  الطريقة  بنف�ص  نينار" 

خمتلفة،  م�ستويات  على  الع�سرنة  بع�ص  ادخــال 
يتم  بل  املوقد،  يف  تغيريه  يتم  ما  يوجد  ال  فمثال 
تخ�سي�ص  مــع  ــنــزل،  امل ديــكــور  يف  جـــذري  تغيري 
االأواين التقليدية التي ت�سنع من الفخار والطني 
اأطباق  بتح�سري  وذلــك  املنا�سبة  هذه  ال�ستقبال 
"الزيراوي"،  "ال�سخ�سوخة"،  مثل  مميزة  واأكالت 

وغريها  و"املحاجب"  "الغرايف"  "الرفي�ص"، 
الطلب،  ح�سب  اأحيانا  تكون  التي  االأكـــالت  من 
"الق�سابية"  اقتناء  االأمهات  بع�ص  يختار  فيما 
الأطفالهن ال�سغار مع تخ�سي�ص "امللحفة" للفتيات 
منطقة  به  تعرف  الــذي  التقليدي  اللبا�ص  وهــو 

ال�ساوية.
اأما على �سعيد االحتفاالت اجلماعية، فال تزال 
من  تدعو  لعزمية  حت�سر  العائالت  من  العديد 
ويتبادلون  واجلــريان  واالأحباب  االأقــارب  خاللها 
خاللها  يتم  طويلة  �سهرات  يف  واالكالت  االأطباق 
ورمزيتها  املنا�سبة  حول  احلديث  اأطراف  تقا�سم 
احلالية  ال�سنة  يف  اأمـــا  االأورا�ـــــص،  منطقة  يف 
االأمهات  من  العديد  قامت  فقد   2970 اجلديدة 
�سارك  تقليدية  الأطــبــاق  حثيثة  بتح�سريات 
اأجواء  يف  زمالئهم  مع  مدار�سهم  يف  االأطفال  بها 
احتفالية مميزة جدا، مت خاللها ا�ستذكار رمزية 
لالأجيال  لرت�سيخها  بها  والتعريف  املنا�سبة  هذه 
القادمة ليحافظوا عليها اأي�سا وفق ما حتمله من 

معاين عميقة لالأر�ص واالأ�سل.

على  االأمازيغية  العائلة  تعمل  التي  الــعــادات  تلك  اأبـــرز  مــن  لعل 
احياءها كل �سنة التجديد الكامل للبيوت كاإمتام املن�سج اأو كما يعرف 
من  يتم  األواح  عن  عبارة  وهي  بـ"ال�سداية"،  الوالية  وقرى  اأرياف  يف 
انهائه  على  املنزل  ربة  ت�سارع  لذا  والزرابي،  احلنابل  �سناعة  خاللها 
تقوم  التاريخ  هذا  قبل  ت�ستطع  مل  واإن  اجلديدة  ال�سنة  دخول  قبل 
باإخراجها من املنزل، فح�سب عادات اأجدادنا اأن املن�سج غري املكتمل يف 
راأ�ص ال�سنة االأمازيغية يعد فال غري حممود للبيت، كما تعمد االأمهات 
من  ممكن  عدد  اأكرب  ن�سج  نحو  والت�سابق  الت�سارع  اإىل  املنا�سبة  بهذه 

الزرابي واحلنابل الأن ال�سنة �ستكون باردة اإن كانت �سنة خري طبعا.
اإعداد  على  الريفية،  املناطق  يف  االأمازيغيات  الن�ساء  وتعمل  هذا 
املاأكوالت التقليدية كال�سخ�سوخة، ال�سر�سم، الرفي�ص والزيراوي وكذا 
لغرايف واأي�سا الطمينة وغريها الكثري من االأطباق ال�سعبية املعروفة 
ال�ساعات  منذ  الإعدادها  يت�سابقن  الن�ساء  يجعل  مما  باتنة  والية  يف 
املائدة مزينة بكل ما  لل�سنة االأمازيغية لتكون  نهار االأول  االأوىل من 
تلك  اأهم  اإعداد  طريقة  اإليه  التطرق  الواجب  ومن  لكن  تقليدي،  هو 
االأوىل  خمتلفتني  بطريقتني  تعد  والتي  مثال  كال�سخ�سوخة  االأطباق 
خبز الك�سرة ثم هر�سها باملهرا�ص للح�سول على فتات ثم اإعداد مرق 
الطريقة  اأما  اأ�سا�سا من اخل�سر و"القديد"،  الفتات مكون  لهذا  خا�ص 
الأنه  خمتلف  يكون  املرق  اأن  اإال  متاما  كــاالأوىل  يكون  الفتات  الثانية 
عبارة عن جمموعة من التوابل ح�سب الذوق كالفلفل االأ�سود والكركم 
اإىل  قليال  مائل  املــرق  يكون  اأي  الطماطم  من  القليل  واأي�سا  وغريها 
غليان  اأثناء  والطماطم جيدا  التوابل  تتحلل  ما  احلمرة فقط وعند 
املاء يك�سر البي�ص داخل املاء املغلي ويتم تفتيته داخله ثم �سكبه على 
البي�ص  الفتات مبرق  يت�سرب  الفتات حتى يغمره جيدا وعندما  ذلك 

جيدا ي�ساف بعد ذلك "الدهان الطبيعي" اأو الزبدة.
لتنظيف  االأمازيغية  ال�سنة  دخول  فر�سة  املنزل  ربات  ت�ستغل  كما 
جديد  �سيء  كل  ويكون  مباركا  االأمازيغي  العام  ليدخل  كامال  املنزل 
املنزل  اإىل تنظيف  االأمازيغيات يت�سابقن  اأين كانت اجلدات  ونظيف، 
وترتيبه ليكون بادرة ل�سنة خري على املنزل واأهله، وبعد االنتهاء من 
التنظيف الكامل تتجهز ربة البيت للتزيني وترتدي اأح�سن ما لديها 

عندها  �ساوية  ملحفة  اأجمل  ترتدي  قدميا  االأمازيغية  كانت  فقد 
للتتباهى بها بهذه املنا�سبة.

من  املمتدة  الفرتة  يف  تنطلق  اأن  املنتظر  من 
االأيــام  ورقلة،  بوالية  جانفي  اإىل25   12
التقليدية  وال�سناعة  للحرف  االإعــالمــيــة 
لفائدة ذوي االإحتياجات اخلا�سة، و�سي�سارك 
مت  ح�سبما  الثقافية  التظاهرة  هــذه  �سمن 
حوايل  من  م�سارك   30 حوايل  عنها  الك�سف 
ثــمــان واليـــات مــن الــوطــن اجلــزائــري على 
العا�سمة،  البواقي، اجللفة،اجلزائر  اأم  غرار 
باقي  اإلتحاق  اإنتظار  يف  تيبازة..  وزو،  تيزي 
التظاهرة  هذه  برنامج  و�سيعرف  امل�ساركني، 
التي تزامنت واإحياء راأ�ص ال�سنة االأمازيغية، 

اإىل  تهدف  متنوعة  ثقافية  اأن�سطة  عــدة 
حيث  الوطن،  مناطق  خمتلف  عــادات  ــراز  اإب
تقليدية  اأزيـــاء  تقدمي  باملنا�سبة  �ست�سهد 
لالأكالت  معر�سا  امل�ساركة،  الواليات  ملختلف 
اإىل معر�ص متنوع يربز  باالإ�سافة  التقليدية 

الرتاث والثقافة. 
جاءت  الــتــي  االإحتفالية  هــذه  و�ستعرف  
تنظيم  اخلا�سة،  االإحتياجات  ذوي  لفائدة 
ورقلة  واليــة  الإ�ستك�ساف  �سياحية  خرجات 
وتقاليدها  عاداتها  على  كثب  عن  للتعرف 
�سيما واأن هذه التظاهرة جاءت الإحياء راأ�ص 

ال�سنة االأمازيغية، كما ت�سعى اجلهات املنظمة 
بني  فيما  التناف�ص  روح  خلق  املنا�سبة   لهذه 
ذوي  اأو  العاديني  االأ�سخا�ص  �سواء  امل�ساركني 
فر�سة  بالتايل  لتكون  اخلا�سة  االإحتياجات 
اخلربات  وتبادل  االإحتكاك  الأجــل  �سانحة 

املختلفة فيما بني الواليات.
وال�سناعة  للحرف  االإعالمية  االأيــام  وتعد 
التقليدية لفائدة ذوي االإحتياجات اخلا�سة 
اأول طبعة ي�سهدها الوطن من املنتظر اأن تاأخذ 
على  املقبلة  ال�سنوات  خالل  مغاربية  طبعة 
وتهدف  نوعها  من  فريدة  تظاهرة  اإعتبارها 

اليدوي  باملنتوج  التعريف  اإىل  االأ�سا�ص  يف 
لذوي االإحتياجات اخلا�سة والعمل م�ستقبال 
خالل  مــن  فيها  واالإ�ستثمار  تطويرها  على 
االإلتفات اإىل اأهمية القدرات والطاقات التي 
بح�سب  ت�ستدعي  والتي  الفئة  هذه  متتلكها 
اجلهة املنظمة االإهتمام بها عمال يف اآن واحد 
للنهو�ص بالقطاع ال�سياحي اأي�سا، ووفقا لذات 
ي�ستدعي  ال�سياحية  اجلمعيات  غياب  اجلهة 
لتفعيل  والعمل عليه  اإىل هذا اجلانب  النظر 

هذا القطاع.

جدول املنــــــــاوبة لل�ضيادلة بوالية باتنة ل�ضهر جــــانفي 2020

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

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

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

قرزة �سورية
033327036

ملباركية خالد
033211834

عمري ليلى
033268227

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

جدان رابح
033899810

حمادي ح�سام الدين
033898236

�سواملية كمال

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

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

اأبركان وفاء
033323439

بلولة ح�سينة
033985395

حممدي عبد املومن
033340009

دغدغ الميةمدور �سهام
033208174

ملقار�ص دالل 
033334123

رجيمي �سعيدبلغوار ريحانة
033876253

بعزي هيبةبن يو�سف وفاءروبعي �سربينة
033366180

بورا�ص رحمة

جدول املناوبة لل�سيادلة عرب بلديات والية باتنة ل�سهر اأكتوبر
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جدول املناوبة لل�سيادلة عرب بلديات والية باتنة ل�سهر جانفي
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برو�ئح �لبخور و�لتو�بل و�حلبوب وخمتلف �لأع�شاب �ملرتبة على طاولت خ�شبية وحديدية، ويف �أروقة �شيقة و�أ�شو�ء بهيجة ت�شنع جو� 
من �لبهاء و�لإثارة و�جلمال، ي�شطف �لع�شر�ت من �لن�شوة هناك يتبادلن �أطر�ف �حلديث مع �لتجار، يخرتن تو�بل خا�شة جد�، و�أو�ين 
فخارية وطينية جديدة، ناهيك عن �ملك�شر�ت و"�لغر�س" و�قتناء "�ملرمز" و"�لر�شتة" و"�ل�شخ�شوخة" �مل�شنوعة بطريقة يدوية، وعدد 

و��شع من �لإحتياجات و�مل�شتلزمات �لتي حت�شر خ�شي�شا لالحتفال بر�أ�س �ل�شنة �لأمازيغية �جلديدة "�أمنزو نينار" مبدينة باتنة.

 12 "ينار" �لتي ت�شادف  حتتفل �لعائالت �لباتنية، وعلى غر�ر �لعديد من وليات �لوطن مبنا�شبة ر�أ�س �ل�شنة �لأمازيغية �أو 
�أن هذه �ملنا�شبة تعترب فر�شة �شانحة  �إحياء �لعاد�ت و�لتقاليد �ملعروفة يف كل منطقة، كما  جانفي من كل �شنة، من خالل 

للتجديد لنتظار �شنة مليئة باخلري على خمتلف �لأ�شعدة.

"الرحبة" وجهة املحتفلني بينار يف باتنة 

االأمازيغ وتقاليد  عادات  الإحياء  "ينار" منا�ضبة 

بورقلة   اخلا�ضة  االحتياجات  بذوي  خا�س  العام  "ينـار" هذا 

االأمر،  اأهمية  عن  الغافلني  من  واحدة  اأمينة،  والدة 
فقبل اأ�سهر مل تعلم مبا حل باإبنتها خالل تلك الفرتة 
وما  العامل  اعتزلت  مزاجها،  تغري  الحظت  حينما  اإال 
تاأبى  لغرفتها  مالزمة  الوقت  طيلة  �سارت  فقد  حوله، 
عن  وتوقفت  بل  متدنية،  درا�سية  عالمات  مفارقتها، 
الدائم  اأمينة وخروجها  والدة  الدرا�سة، وبحكم عمل 
ال  البع�ص،  ببع�سهما  عالقتهما  على  ذلك  اأثر  وغيابها 
والدا  واأن  �سيما  اإبنتها،  يوميات  تفا�سيل  معظم  تعلم 
فجوة  من  زاد  ما  طويلة  �سنوات  منذ  انف�سال  اأمينة 
العالقة بينهما وحقد ابنتها عليها التي حتاول يف كل 
مرة اأن تعود اإىل ح�سن والدها بل وتهدد اأمها بالهروب 
والأن  بع�سها  اإىل  الوالدين  يعد  مل  حال  يف  املنزل  من 
اأمينة وجدت يف بقائها بعيدة عن زوجها قرارا  والدة 

�سائبا. 
الطور  يف  تــدر�ــص  كانت  ربيعا،   14 �ساحبة  اأمينة 
املتو�سط، بداأت ق�سة معاناتها حينها طردتها مدر�ستها 
يتنا�سب  ال  زيـــًا  تــرتــدي  الأنــهــا  الــدرا�ــســي  الق�سم  مــن 
مكتب  اإىل  مبا�سرة  لتتوجه  مثلها،  تليمذة  وواحــدة 
الطفلة  بهذه  بالتحر�ص  قــام  ــذي   ال املوؤ�س�سة  مدير 
امل�سكينة بل وحاول االإعتداء عليها لوال �سرت اهلل لكان 
االأمر اأف�سع مما عليه، املوقف الذي تعر�ست له اأمينة 
من طرف املدير جعلها ت�سقط اأر�سا فلم ت�سدق عيناها 
عمر  يف  واأنه  خ�سو�سا  عمره  مثل  يف  لواحد  يحدث  ما 
تبلغ  مل  طفلة  من  االقرتاب  على  يجروؤ  وكيف  والدها 
بعد حتى 15�سنة، اأمينة بعد هذا احلادث جتمدت يف 
اأن ا�ستيقظت من حالة االإغماء لتدخل يف  مكانها بعد 
اأزمة نف�سية حينما علمت والدتها مبا حل باإبنتها ومل 
جتد ما تفعل حيال هذا املوقف يف ظل غياب دليل يثبت 
حماولة التعدي اجلن�سي يف الوقت الذي مل ت�ستطع اأن 
حترك فيه �ساكنا ومل جتروؤ على مواجهة املدير الذي 
اأنكر كل ما حدث وال وجود الأي �ساهد اي�سا غري تلك 

والدة  اأحــد،  كالمها  ي�سدق  لن  التي  الربيئة  الطفلة 
اأمينة ا�سطرت للتكتم عن املو�سوع خوفا من علم ابنها 
اأنهما  اأي�سا مبا حل بابنتها الأنها تدرك جيدًا  وطليقها 
�سيقومان باالعتداء �سربا على هذا املدير خا�سة واأنه 
الفتاة وبح�سبها يف حال علم باالأمر  �سديق والد هذه 
قد ي�سل االأمر حلد قتله، مل تتقدم ب�سكوى ر�سمية ومل 
تقدم على اأي �سيء، بقيت الق�سة على حالها  ووحدها 
اأمينة من جترعت االآالم وراء اأخرى بل وانقطعت عن 
الدرا�سة ومل تعد اإىل مقاعدها منذ اأ�سهر طويلة ومنذ 
وقوع هذه احلادثة وهي تالزم غرفتها ليال نهارا مادفع 
مبعاجلتها  يقوم  نف�ساين  طبيب  عن  للبحث  والدتها 
النف�سية  االأزمة  هذه  تداعيات  من  �سفائها  من  وي�سرع 
ملحاولة  تعر�ست  اأنها  النف�سانية  املعاجلة  اأثبتت  وقد 

اإعتداء.
اأمينة االآن عو�ص اأن تلتحق يف ال�سباح الباكر كعادتها 
مبقاعد الدرا�سة رفقة اأقرانها، تالزم الفرا�ص وتبحث 
عن موعد جلل�سة نف�سية قد تعاجلها من هول ال�سدمة 
التي طرحتها فري�سة االأر�ص يف ظل غياب من ي�سندها 
اأم عاملة ال تعلم بحال ابنتها  اأبوين منف�سلني،  ما بني 
اإال حينما وقع "الفا�ص يف الراأ�ص"، واأب قلما تلتقي به 
اأ�سابها يف ظل غياب لغة  اأن تخربه مبا  وي�سعب عليها 
احلوار بني اأ�سرة مفككة و�سط جهل يف اآن واحد بكيفية 
معاجلة بع�ص االأمور بعقالنية وهدوء فهو حال االأ�سرة 
حتى  الغالب  يف  العنف  منهج  ت�سلك  التي  اجلزائرية 
فعلته  على  معاقبته  بال  فما  االآخــر  الطرف  �سماع  يف 
اأنها  اأمينة واأخريات ثمن ذنب مل تقرتفه �سوى  لتدفع 
م�سوارها  تخ�سر  تكاد  مرة،  كل  يف  �سحية  لقب  حتمل 
ووحدها  �سبابي  ب�سكل  بداأ  الذي  وم�ستقبلها  الدرا�سي 
من باإمكانها اأن تنجو منه لتظل االأيام كفيلة مبعاجلتها 
�سفاه  على  االإبت�سامة  اإحياء  وتعاود  ال�سدمة  اآثار  من 

الطفلة الربيئة.
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اإىل  ــة  ــوؤدي امل بــاالأ�ــســبــاب  يتعلق  فيما 
يفرق  الكلوي،  الف�سل  بــداء  االإ�سابة 
الدكتور زروقي يون�ص بني اأ�سباب الف�سل 
ــن حــيــث تتمثل  ــزم الــكــلــوي احلـــاد وامل
الكلوي  الف�سل  بــداء  االإ�سابة  اأ�سباب 
الفقدان  يف  االأحــيــان  اأغــلــب  يف  ــاد  احل
نتيجة  ال�سوائل  فقدان  اأو  للدم  الكبري 
اإىل  اإ�ــســافــة  مــعــني،  حلـــادث  للتعر�ص 
والتعر�ص  االإ�سابة باحلروق اخلطرية، 
مبا  ال�سامة  باملواد  والت�سمم  للجفاف، 
ان�سداد  وكــذا  االأدويـــة،  بع�ص  ذلــك  يف 
امل�سالك البولية وت�سمم احلمل وغريها 
توؤدي  اأن  �ساأنها  من  التي  االأ�سباب  من 
الكلوي  بالق�سور  ال�سخ�ص  اإ�سابة  اإىل 

احلاد.
الف�سل  اأما فيما يتعلق باالإ�سابة بداء 

كل  بــاأن  الدكتور  يقول  املزمن،  الكلوي 
ال�سغط  ارتفاع  وداء  ال�سكري  داء  من 
قائمة  راأ�ـــص  على  يــاأتــيــان  ال�سرياين 
الطريق  متهد  التي  املزمنة  االأمــرا�ــص 
املزمن،  الكلوي  الف�سل  بــداء  لالإ�سابة 
الدم  يف  ال�سكر  ن�سبة  ارتفاع  اأن  حيث 
ال�سكري  داء  مر�سى  عند  الــبــول  ويف 
املنتظم  الـــعـــالج  يــتــبــعــون  ال  الـــذيـــن 
التاأثري  اإىل  يــوؤدي  الغذائية  واحلمية 
الداخلية  الت�سفية  ــــدات  وح عــلــى 
يوؤدي ذلك تدريجيا وعلى  للكلى، حيث 
حني  يف  الــكــلــى،  تلف  اإىل  ال�سنني  مــر 
لذلك  اأعرا�ص  باأية  املري�ص  يح�ص  ال 
يف  كليتيه  وظائف  على  التاأثري  يكون 
مــراحــل مــتــاأخــرة مــن املــر�ــص، اأي بعد 
عدة �سنوات من االإ�سابة بداء ال�سكري، 

االأمر الذي يوؤدي اإىل �سعوبة املحافظة 
على وظائف الكلى، وبالتايل اإىل الف�سل 
اأهمية  تت�سح  هنا  ومن  املزمن،  الكلوي 
مراجعة الطبيب املخت�ص ب�سفة دورية 
املري�ص،  لو�سع  ال�سحية  املتابعة  لتلقي 
الف�سل  اأو  بالق�سور  االإ�ــســابــة  ــاليف  وت

الكلوي.
الوحيد  العامل  لي�ص  ال�سكري  داء 
الف�سل  داء  يف  يت�سبب  اأن  ميكن  الــذي 
�سغط  ارتــفــاع  يت�سدر  حيث  الــكــلــوي، 
املوؤدية  الدم ال�سرياين قائمة االأ�سباب 
وظيفتها  كانت  اإن  فالكلى  ذلــك،  اإىل 
االأ�سا�سية هي ت�سفية ال�سوائل الزائدة 
العملية  هذه  فاإن  الــدم،  من  والف�سالت 
حتتاج اإىل وجود اأوعية دموية �سحية 
اأن  غــري  نف�سها،  الكلى  ويف  اجل�سم  يف 

ارتفاع �سغط الدم ميكن اأن ي�سيب هذه 
االأوعية بالتلف التي تت�سبب بدورها يف 
ما  اإىل  توؤدي  واأمرا�ص  عديدة  م�ساكل 
ي�سمى باعتالل جهاز الكلية، ب�سبب تلف 
اإىل  املوؤدية  الكبرية  ال�سرايني  من  كل 
ال�سغرية  الدموية  واالأوعية  الكليتني 
الكلى،  داخــل  بالكبيبات  يعرف  ما  اأو 
منهما  باأي  تلحق  التي  االأ�سرار  وهذه 

على  الكليتني  قــدرة  عدم  يف  تت�سبب 
بال�سورة  الدم  من  املخلفات  ت�سفية 

حيث  الالزمة،  والفعالة  الطبيعية 
تراكم  اإىل  حــتــمــا  ذلـــك  ــــوؤدي  ي
ال�سوائل  من  خطرية  م�ستويات 
والف�سالت تاأخذ امل�ساب يف نهاية 

املطاف اإىل مرحلة اللجوء اإىل الغ�سيل 
الكلوي اأو زرع الكلى.

زروقي  الدكتور  اأ�ساف  اأخرى  جهة  من 
تعترب  املناعية  ــص  ــرا� االأم اأن  يون�ص، 
ثالث اأكرث م�سبب للمر�ص الكلوي املزمن 
الـــدم،  �سغط  وارتـــفـــاع  الــ�ــســكــري  بــعــد 
الذاتية  املناعة  ــص  ــرا� اأم اأمثلة  ــن  وم
مر�ص  كلويا  ف�سال  ت�سبب  اأن  ميكن  التي 
الذئبة  اأو  ال�ساملة  احلمامية  الذئبة 
من  وهي  ت�سميتها،  ت�سيع  كما  احلمراء 
ل�سريحة  بالن�سبة  املجهولة  االأمرا�ص 
كبرية جدا من اأفراد املجتمع على الرغم 
به  االإ�سابة  وكرثة  الداء  �سيوع هذا  من 
ت�سل  بن�سبة  الن�ساء  طرف  من  خا�سة 
وهو  بالرجال،  مقارنة  باملائة   90 اإىل 
التي  واخلــطــرية  املزمنة  االأمــرا�ــص  من 
وح�سب  املفا�سل  التهاب  يف  تت�سبب  ال 
اجل�سم  اأع�ساء  اإىل  تاأثريها  ميتد  واإمنا 
املختلفة وعلى راأ�سها الكلى، ويعترب ذلك 

من اأخطر م�ساعفات الذئبة احلمراء.
احلمراء  الذئبة  م�ساعفات  اأهــم  ومن 
على الكلى اإ�سابتها بااللتهاب النفروين، 
اأن  اأ�ــســاف  الـــذي  املتحدث  ذات  ح�سب 
حوايل ن�سف االأ�سخا�ص امل�سابني بالداء 
الكلوي  اأ�سكال االلتهاب  اأحد  يعانون من 
الذي  الذئبي  الكلية  بالتهاب  وي�سمى 
الكلى  اأنابيب  يف  خلل  حدوث  يف  يت�سبب 

الع�سو  هذا  وظائف  يف  ق�سور  ثمة  ومن 
والف�سل الكلوى كنتيجة نهائية لالإ�سابة 

بالذئبة احلمراء.
اإىل  املوؤدية  باالأ�سباب  يتعلق  فيما  اأما 
اأجمع  فقد  احلمراء  بالذئبة  االإ�سابة 
االأطباء عرب العامل ح�سب الدكتور، على 
وعوامل  جينية/وراثية  عوامل  ت�سارك 
بيئية يف ظهور هذا املر�ص لدى ال�سخ�ص 
اأخرى  اأ�سباب  اإىل  باالإ�سافة  امل�ساب، 
والفريو�سات  للعدوى  التعر�ص  منها  ذكر 
والتعر�ص  مالئمة،  غري  اأدويــة  وتناول 
املفرط ل�سوء ال�سم�ص، وال�سغط الع�سبي 
ال�سامة  للمواد  التعر�ص  وكذا  ال�سديد، 

والتلوث البيئي كما �سبق ذكره.
وعن اآلية عمل املر�ص اأفاد ذات املتحدث 
باأن الذئبة احلمراء كغريها من اأمرا�ص 
يهاجم  عندما  حتــدث  الذاتية  املناعة 
يف  ال�سليمة  االأن�سجة  املناعي  اجلــهــاز 
الغريبة  االأج�سام  مهاجمة  بدل  اجل�سم 
ونتيجة  والفريو�سات،  كاجلراثيم  فقط 
الأجزاء  واأ�سرار  التهابات  حتدث  لذلك 
فقط  لي�ست  اجل�سم  يف  عديدة  واأع�ساء 
والقلب  واملفا�سل  اجللد  واإمنــا  الكليتان 

والرئتني واالأوعية الدماغية والدماغ.

العمر  من  البالغ  ج.ب  الطفل  ق�سة 
ــة  والي ــن  م واملــنــحــدر  ــنــوات،  �ــس  07
انقلبت  اأن  بعد  ال�سجن،  تثري  ب�سكرة 
اكت�سافه  بعد  عقب  على  راأ�سا  حياته 
الع�سال  الكلوي  الف�سل  الإ�سابته بداء 
م�ستوى  عــلــى  خــلــقــي  تــ�ــســوه  ب�سبب 
حبي�ص  االأخــري  هــذا  لي�سبح  املثانة، 
يتوق  كــان  حــني  يف  امل�ست�سفى  �سرير 
الدرا�سة  ملزاولة  مدر�سته  اإىل  للعودة 

واللعب مع اأقرانه.
بفلذة  املفجوعة  الأمــه  ت�سريح  ويف 
مل  باأنه  االأخــرية  هذه  اأكــدت  كبدها، 
يكن يعاين من اأية اأعرا�ص تذكر حتى 
بلوغه �سن ال�سابعة، عندما بداأ ي�سعر 
عند  ال�سديدين  ــــاق  واالإره بالتعب 
الريا�سية  الن�ساطات  ببع�ص  قيامه 
ببع�ص  الــقــيــام  وبــعــد  والــروتــيــنــيــة، 
الطفل  اإ�سابة  ت�سخي�ص  مت  التحاليل 
باالأنيميا التي مل تكن يف الواقع �سوى 
واحـــدة مــن االأعــرا�ــص الــتــي ت�سبب 
�سببه  كان  الذي  الكلوي  الق�سور  فيها 
الذي  ابنها،  كلية  يف  خلقيا  ت�سوها 
اأنه  اأخـــريا  باالأ�سعة  الك�سف  اأو�ــســح 
هذا  فـــاإن  كليته،  ت�سوه  على  عـــالوة 
واحــدة  كلية  �سوى  ميلك  ال  االأخـــري 
جد  �سحية  اأزمــة  يف  و�سعه  ما  وذلــك 
ح�سا�سة ت�ستدعي �سروعه العاجل يف 
الت�سفية ومن ثمة زراعة كلية �سليمة 

يف القريب العاجل.
الت�سوه  ملو�سوع  اأكـــرث  تف�سيل  ويف 
زروقي  الدكتور  اأ�ساف  للكلى  اخللقي 
الكليتني  ـــدى  اإح نق�ص  بـــاأن  يــونــ�ــص، 
املرافقة  اخللقية  العيوب  من  يعترب 
اأع�ساءهم  تــكــون  خـــالل  لــالأطــفــال 
وميكن  التنا�سلي،  باجلهاز  املرتبطة 
للعي�ص  اأن تكفي  �سليمة واحدة  لكلية 
ب�سورة طبيعية، غري اأن هذه االأخرية 
�ستبذل جهدا كبريا مما يتطلب حذرا 

ك�سرب  عليها  احلفاظ  اأجــل  من  اأكــرب 
الكمية الالزمة للمياه وجتنب االأدوية 

امل�سرة بالكلى.
كما اأفاد هذا االأخري، باأن الت�سوهات 
التي  الهاجرة  الكلية  اأي�سا  الكلوية 
الطبيعي،  مكانها  غــري  يف  تتمو�سع 
الطبيعي  غري  الدوران  اإىل  باالإ�سافة 
ميكن  الــتــ�ــســوهــات  اأن  كــمــا  للكلية، 
اجلهاز  مــن  اأخـــرى  ـــزاء  اأج تطال  اأن 
التنا�سلي على غرار العيوب التي مت�ص 
واالإحليل  البولية  واملثانة  احلالب 

واخل�سية.
يقول  الت�سوهات،  هذه  اأ�سباب  وعن 
هنالك  اأن  يــونــ�ــص،  ـــي  زروق الــدكــتــور 
احلاالت  هذه  النت�سار  متعددة  اأ�سبابا 
منها العوامل الوراثية واجلينية، وكذا 
التي  ال�سارة  البيئية  العوامل  بع�ص 
احلمل  فرتات  اأثناء  االأم  لها  تتعر�ص 
كالتلوث البيئي واال�سعاعات واملبيدات 
احل�سرية وتلوث املاء باملعادن الثقيلة 
ال�سارة  ــــة  االدوي لبع�ص  وتــنــاولــهــا 
هذه  كل  اأن  حيث  احلمل،  فرتة  اأثناء 

ت�سوهات  اإيل  توؤدي  اال�سباب 
ـــــدى  ـــــي ل ـــــل ـــــك ال

االأطفال.

ــدكــتــور زروقــــي يــونــ�ــص طبيب  اأكـــد ال
بامل�ست�سفى  الــكــلــى  اأمـــرا�ـــص  مب�سلحة 
اأن  بباتنة،  التهامي  فلي�ص  بن  اجلامعي 
اأخطر  من  يعترب  الكلوي  الف�سل  مر�ص 
على  باتنة  والية  يف  املنت�سرة  االأمرا�ص 
هذا  وا�سفا  الوطن  ــات  والي باقي  غــرار 
لكون  نظرا  ال�سامت،  بالقاتل  االأخـــري 
اأعرا�سه ال تظهر يف كثري من االأحيان اإال 
املر�ص  ي�سل  اأن  وبعد  االأوان،  فوات  بعد 
املري�ص  ي�سبح  متقدمة  جد  مراحل  اإىل 
ظروف  ويف  �سعبة  خــيــارات  بــني  حينها 

�سحية ح�سا�سة.
الق�سور  مر�ص  زروقــي،  الدكتور  وعرف 
القيام  عن  الكليتني  عجز  باأنه  الكلوي 
يف  واملتمثلة  بهما  املنوطة  بالوظيفة 
تنقية الدم يف اجل�سم من الف�سالت التي 
اإحــداث  اإىل  ــوؤدي  ي كبري  ب�سكل  تتزايد 
خلل يف الرتكيب الكيميائي للدم، ومن هنا 
الكلى  اإ�سابة  مبجرد  اأنه  جليا  لنا  يت�سح 
اإخراج  عن  االأخــرية  هذه  تعجز  باملر�ص 
املواد ال�سامة من اجل�سم، وذلك ما يوؤدي 
اإىل م�ساعفات خطرية جدا قد ت�سل اإىل 

الوفاة يف بع�ص االأحيان.
اأو�سح الدكتور زروقي،  يف ال�سياق ذاته، 
الف�سل  مــن  رئي�سيني  نــوعــني  هــنــاك  اأن 
احلــاد  الــكــلــوي  الف�سل  اأولــهــمــا  الــكــلــوي 
و�سامال  مفاجئا  ــررا  ــس � يــحــدث  ـــذي  ال
موؤقتا  يكون  ما  وغالبا  الكلى  الأن�سجة 
فيتمثل  الثاين  النوع  اأما  لل�سفاء،  وقابال 
حالة  وهـــو  ــزمــن  امل الــكــلــوي  الف�سل  يف 
ت�سيب  لل�سفاء  قابلة  وغري  جدا  خطرية 
وم�ستمرا  عاما  تدهورا  وحتدث  الكليتني 
عن  ينجم  النهاية  ويف  وظائفهما،  يف 
يف  الكلوي  الف�سل  املتاأزمة  احلالة  هــذه 
بخم�سة  ــروره  م بعد  النهائية  مرحلته 
خاللها  من  الكلى  وظائف  تهبط  مراحل 
10 باملائة من م�ستوى  اأقل من  اإىل 
وبالتايل  الطبيعي،  اأدائها 
تفقد الكلى قدرتها 
تدريجيا على 
�سيح  تر

يف  منها  والتخل�ص  الــدم،  من  الف�سالت 
ال�سموم  تــراكــم  اإىل  ـــوؤدي  ي مــا  ــبــول،  ال

وال�سوائل يف اجل�سم.
وكغريه من االأمرا�ص اخلطرية واملزمنة، 
ب�سرورة  واملخت�سون  ــاء  ــب االأط ين�سح 
اإجراء الك�سف املبكر للوقاية من خماطر 
الق�سور الكلوي، خا�سة اأن ثقافة الك�سف 
املبكر عن هذا املر�ص حتديدا تغيب عن 
ال  الذين  اجلزائريني  من  الكثري  ــان  اأذه
زالوا يجهلون الكثري عن خطورة اإ�سابتهم 
بهذا الداء الع�سال الذي و�سفه الكثريون 
يف  اأعرا�سه  تظهر  ال  �سامت  قاتل  باأنه 
االأوان  فـــوات  بعد  اإال  ــان  ــي االأح اأغــلــب 
ال�سخ�ص  ي�سيب  ما  غالبا  ــه  واأن خا�سة 
ناهيك  و�ــســريــعــة،  فــجــائــيــة  بــطــريــقــة 
مراحل  يف  اإال  اأعرا�سه  ظهور  عــدم  عن 
متقدمة من االإ�سابة به، وح�سب الدكتور 
زروقي فاإن اأغلب االأعرا�ص املرافقة لداء 
مزمنا  اأو  حادا  كان  �سواء  الكلوي  الف�سل 
الكمية  من  اأقل  التبول  يف  عموما  تتمثل 
التبول  و�سعوبة  املــعــتــادة،  الطبيعية 
ب�سكل  التبول  اإىل  باالإ�سافة  واحتبا�سه، 
عن  ناهيك  ــان،  ــي االأح بع�ص  يف  مفرط 
وخا�سة  اجل�سم  كتورم  اأخــرى  اأعــرا�ــص 
نتيجة  وانتفاخهما  واليدين  القدمني 
عجزت  التي  ال�سائلة  الف�سالت  لرتاكم 
و�سياع  الــدم  من  ت�سفيتها  عن  الكليتني 
عن  الزائد  بال�سكل  البول  يف  الربوتني 
حده، ال�سعور باالإرهاق ال�سديد وال�سعف 
و�سيق  الفكر،  وت�سو�ص  الدائم،  والنعا�ص 
باأمل  ال�سعور  ــذا  وك واحلــكــة،  التنف�ص، 
و�سيق يف ال�سدر واآالم يف البطن والظهر، 

والتعر�ص للرعاف من حني اإىل اآخر.
بل  احلد  هذا  عند  تنتهي  ال  االأعرا�ص 
التي  املــعــدة  م�ستوى  على  كذلك  تظهر 
تعاين يف حالة اال�سابة بالق�سور الكلوي 
من اال�سطراب وال�سعور بالغثيان والقيء 
ال�سعور  عــن  ناهيك  ال�سهية،  وفــقــدان 
نق�ص  ب�سبب  والعط�ص  احلــلــق  بجفاف 
اإىل  البول  وحتــول  اجل�سم،  يف  ال�سوائل 

اللون الداكن ب�سبب وجود الدم فيه.
زروقي  الدكتور  بن�سح  ال�سدد  هذا  ويف 
حتاليل  اإجـــــراء  ــرورة  ــس ــ� ب ــني  ــن ــواط امل
يتمكن  حتى  دوريــة  ب�سفة  والبول  الدم 
يف  املر�ص  عن  املبكر  الك�سف  من  االأفــراد 
االجراءات  واتخاذ  به،  اإ�سابتهم  حالة 
اإىل  تقدمه  قبل  لعالجه  الالزمـــــة 

مراحل نهائية.

املبكر..  "الك�صف 
اإجراء فعال للوقاية 
من الق�صور الكلوي"

مر�صى ال�صكري وارتفاع ال�صغط ال�صرياين 
الأكرث عر�صة لالإ�صابة بالف�صل الكلوي

الذئبة احلمراء خطر يحدق 
باملراأة ويوؤدي لق�صور كلوي طفل حمروم من الذهاب 

اإىل املدر�صة ب�صبب اإ�صابته 
بالف�صل الكلوي

الدكتور زروقي يوؤكد: 

ب�سبب ت�سوهات على م�ستوى املثانة ..

الدكتورعيــــــــــــادة

الدكتور يون�ص زروقي/ 
خمت�ص يف اأمرا�ص الكلى 

اإميان جاب اهلل

اإميان جاب اهلل

اإميان جاب اهلل

اإميان جاب اهلل

مر�ص تكي�ص الكلى اأو مر�ص الكلى متعدد الكي�سات PKD، هو ا�سطراب وراثي ينتج عنه تكون جمموعة من االأكيا�ص يف الكلى، ونتيجة لذلك يحدث ت�سخم لهذا 

الع�سو الذي يبداأ بفقدان وظيفته تدريجيا ومبرور الوقت، وهي من االأكيا�ص الدائرية غري ال�سرطانية التي متتلئ بال�سوائل ويختلف حجمها من كي�ص الآخر، حيث 

ميكن اأن تنمو هذه االأكيا�ص ب�سورة كبرية جدا توؤدي يف النهائية اإىل حدوث تلف للكلى.

واأما فيما يتعلق باأ�سباب االإ�سابة مبر�ص تكي�ص الكلى اأكد الدكتور زروقي يون�ص، باأن 90 باملائة منها راجع اإىل العوامل الوراثية، حيث ت�سبب اجلينات 

الغري طبيعية داء الكلى متعدد الكي�سات، وهذا ما يعني اأنه يف اأغلب احلاالت يكون املر�ص وراثيا بني اأفراد العائلة الواحدة، وباالأخ�ص يف 

حالة زواج االأقارب، اأما عن احتمالية حدوث طفرة جينية من تلقاء نف�سها توؤدي فجاأة اإىل ظهور املر�ص دون اأن يكون لعامل 

الوراثة دخل اأو عالقة فذلك نادر احلدوث ح�سب ذات املتحدث.

املراأة ومر�س الف�صل الكلوي 

معلومات حول م�صاعفات املر�س

ق�صتي مع الف�صل الكلوي

هكذا ينت�صر املر�س..

اأمرا�س وراثية توؤدي اإىل الإ�صابة بالف�صل الكلوي

اإعداد/ فوزية قربع

اإميان جاب اهلل

اأزيد من 28 األف جزائري يعانون من الف�صل الكلوي واأطباء يدقون ناقو�س اخلطر
فيما بلغت معدلت الزيادة 1000 حالة �سنويا..

دق �لأطباء عرب �إقليم �لوطن، ناقو�س �خلطر من �لإرتفاع �لبالغ يف عدد �مل�شابني 
و�لبالغ عددهم حاليا ح�شب  �لت�شفية  �إىل مرحلة  �لذين و�شلو�  �لكلوي  بالق�شور 

م�شاب  �ألف   28 حو�يل  �ملن�شرم،  �لعام  خالل  قدمت  �لتي  �لإح�شائيات  �آخر 
مبر�س �لف�شل �أو �لق�شور �لكلوي مبعدل زيادة ت�شل �إىل 1000 حالة �شنويا.

مر�ص الكلى متعدد الكي�سات..
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العقاقري  اإىل  الن�ساء  بع�ص  تعمد  مــا  عـــادة 
اأّنها  واملنتجات اجلاهزة مللء هذه الفراغات، غري 
ال حتّقق تلك النتيجة املرجّوة، كما اأّن الّلجوء لها 
ة واأّن البع�ص منها،  فيه الكثري من املجازفة، خا�سّ
لهذه  جتّنبًا  بها.  موثوق  غري  جتارّية  منتجات 
واعتماد  الطبيعة  اإىل  بالعودة  ين�سح  املخاطر، 
ومنح  الفراغات  ملء  على  ت�ساعد  اآمنة  و�سفات 
تعتني  ــراأة  ام كّل  تتمّناها  التي  الكثافة  ال�سعر 

ب�سّحة وجمال �سعرها.

و�صفة اجلزر
اجلزر غنّي بفيتامني C، A، K و Eg ي�ساعف من 
قّوة وكثافة ال�سعر، يغّذي فروة الراأ�ص بالعنا�سر 
الغذائّية التي حتتاجها، اأّما زيت جوز الهند، واإىل 
اجلراثيم  من  يطّهرها  الدموّية  للدورة  حتفيزه 
تعيق  التي  املر�ّسبة  ال�سعر  م�ستح�سرات  وبقايا 
منّو ال�سعر، وذلك الحتوائه على حم�ص اللوريك 

واالأحما�ص الدهنّية.

املكّونات:
الهند. جوز  زيت  من  • كوب 

اجلزر. من  • حّبة 
ُيب�سر اجلزر ويو�سع مع زيت جوز الهند يف وعاء 

على نار هادئة لـ 10 دقائق. 
النار  عن  الــوعــاء  يبعد  الوقت  هــذا  مــرور  بعد 

فروة  على  ويــوّزع  ي�سّفى  ثّم  يربد،  حتى  ويرك 
 3 ملــّدة  ــة  دائــرّي بحركات  التدليك  مــع  ــراأ�ــص  ال

دقائق.
الـ  اأو  النايلون  ال�سعر ببونيه اال�ستحمام  ُيغّطى   
باملاء  يغ�سل  ثّم  �ساعات،   3 لـ   Cling Film

الفاتر.
تكّرر الو�سفة مّرتني يف االأ�سبوع.

 و�صفة �صفار البي�س
بوقت  ال�سعر  كثافة  مــن  يزيد  البي�ص  �سفار 
الكربيت  من  عالية  ن�سبة  على  الحتوائه  ق�سري، 
تغّذي  الــتــي   ،A، E، D  ،B12 فيتامني  وعــلــى 
الراأ�ص،  فــروة  ترّطب  ال�سعر،  ــذور  وج ب�سيالت 
وحتميها من اجلفاف، الق�سرة، التلف والت�ساقط. 
بدوره الع�سل م�ساّد حيوّي يحمي فروة الراأ�ص من 
اجلراثيم والبكترييا التي تعيق منّو ال�سعر ويعيد 

ن�ساط الب�سيالت اخلاملة.

املكّونات:
بي�سة. • �سفار 

الع�سل. من  طعام  • ملعقة 
اخلروع. زيت  من  • ملعقتان 

نظيفة  ما�سك  بفر�ساة  ثّم  معًا،  املكّونات  متزج 
تدهن فروة الراأ�ص وال�سعر باملزيج ملّدة ال تقّل عن 

�ساعتني و ½. 

يـــغـــّطـــى الــ�ــســعــر 
ببونيه اال�ستحمام وي�سطف باملاء

تكّرر هذه الو�سفة مّرتني فقط يف االأ�سبوع.

و�صفة اجلرجري
يلعب  الــذي   A فيتامني  على  اجلرجري  يحتوي 
دورًا هاّمًا يف حتفيز ال�سعر على النمّو، هذا اإ�سافة 
اإىل الكربيت والزنك الّلذين يحميان فروة الراأ�ص 
بالتهابها  تت�سّبب  التي  والبكترييا  اجلراثيم  من 
بفيتامني  غنّي  الثوم  جهته  من  ال�سعر.  وت�ساقط 
يف  ال�سرورّي  الكوالجني  اإنتاج  من  يعّزز  الذي   C
الزنك،  على  يحتوي  كذلك  ال�سعر،  منــّو  عملّية 
تن�ّسط  التي  الكال�سيوم  ال�سيلينيوم،  الكربيت، 
الدورة الدموّية اإىل فروة الراأ�ص، ما مينع ت�ساقط 
ال�سعر. اأّما بالن�سبة لزيت اخلروع، االأكر �سيوعًا 
بني الزيوت لتحفيز ال�سعر على النمّو بالرغم من 

�سريرّي  اإثبات  اإّي  وجود  عدم 
ـــك، لـــكـــّن زيــــت اخلــــروع  ـــذل ل

اأحما�ص دهنّية  يحتوي على 
تعمل  التي   E فيتامني  وعلى 

الدموّية  الــدورة  حتفيز  على 
وعلى عالج الق�سرة التي تعترب 
ال�سعر  ت�ساقط  م�سّببات  مــن 
فـــروة  ـــات يف  ـــراغ ف ـــــود  ووج

الراأ�ص.

املكّونات:
مهرو�سة. ثوم  ف�سو�ص   4 •
اجلرجري. من  • ½ حزمة 

اخلروع. زيت  من  • ملعقتان 
اخلاّلط  يف  ت�سحن  ثّم  اجلرجري،  اأوراق  ُتغ�سل 
الــكــهــربــائــّي مــع الــثــوم وزيــت 

مع  ــراأ�ــص  ال فــروة  على  اخلليط  يـــوّزع  ـــروع.  اخل
 5 ملـــّدة  ويــفــرك  فيها  الــفــراغــات  على  الــركــيــز 

دقائق.
 يرك لـ 45 دقيقة اأخرى ومن ثّم يغ�سل كاملعتاد 

باملاء البارد وال�سامبو.
تكّرر هذه الو�سفة يومًا بعد يوم.

اأولً: اعريف ما هو عملك
اأن تعريف ما  قبل كل �سيء يجب عليك 
الوظيفي، وما  هو عملك، ما هو م�سماك 
اإليك، هذه املهام غالبًا  هي املهام املوكلة 
الداخلي  للنظام  كجزء  مكتوبة  �ستكون 
ن�سخة  مــديــرك  مــن  اطلبي  لل�سركة، 
وحــدود  وظيفتك  مبهام  ن�سخة  عنها، 

�سالحياتك وم�سوؤوليتك.

ثانياً: جدول الأعمال اليومي
من اأجنح طرق تنظيم الوقت يف العمل 
اأعمال  جــدول  لنف�سك  ت�سعي  اأن  هــي 
ي�ساعدك  اأي�سًا  به، وهذا  يوميًا تقومني 

على معرفة ن�سبة اإجنازك يف العمل.
احلايل. لل�سهر  العمل  خطة  �سعي   -  1

وو�سع  يومي،  ب�سكل  عملك  ق�سمي   -  2
عدة  اأو  خــطــوة  �سكل  عــلــى  عــمــل  ــل  ك

خطوات.
بها  �سيتم  التي  الكيفية  حــددي   -  3

تنفيذ كل عمل.
عمل،  كــل  تنفيذ  ــت  وق حـــددي   -  4

وو�سع اأولويات ح�سب االأهمية.
يوميًا،  اأعمالك  ــدول  ج راجــعــي   -  5
هي  وما  بالفعل،  تنفيذه  مت  ما  وقــارين 

درجة االإمتام.
اإعداد  خالل  نف�سك  ت�سغطي  ال   -  6
الوقت  من  ببع�ص  ا�سمحي  بل  اجلــدول، 

اأو  اخلا�سة  احلـــاالت  يف  لت�ستخدميه 
الطارئة.

لراحتك وقتًا  خ�س�سي   -  7
اليومي  عملك  ـــدول  ج اجــعــلــي   -  8
ح�سب  التعديالت  الإجراء  وقاباًل  مرنًا، 

متطلبات وظروف العمل.

ثالثاً: نظمي مكتبك ومكان عملك
جو  وتــوفــري  العمل  بيئة  تنظيم  اإن 
الكثري  عليك  يوفر  اأن  �ساأنه  من  منا�سب، 
يخفف  كونه  اإىل  باالإ�سافة  الوقت  من 
ح�سب  ذلك  ويتم  العمل،  �سغوطات  من 

االآتي:
ب�سكل  املكتب  بنظافة  اهتمي   -  1

جيد
غري  االأوراق  جميع  من  تخل�سي   -  2
تبقي  وال  املكتب،  �سطح  عن  ال�سرورية 
عملك  بـــجـــدول  مــرتــبــط  هـــو  مـــا  اإال 

اليومي، والذي تقومني بتنفيذه حاليًا.
اإ�ساءة جيدة - احر�سي على توفري   3

االأدوات  ترتيب  على  حافظي   -  4
وامل�ستلزمات املكتبية ب�سكل حمدد.

قريبًا  كثريًا  حتتاجينه  ما  �سعي   -  5
ــالم،  االأق مثل  دائــمــًا،  يــدك  متناول  من 
دفر  احلا�سبة،  االآلة  الكومبيوتر،  فارة 
احتياجات  ح�سب  وغريها  مالحظات، 

عملك.

مت�سل�سل  ب�سكل  املــلــفــات  رتــبــي   -  6
و�ــســعــي جــــدواًل يــو�ــســح حمــتــويــات كل 
يف  تفيدك  بن�سائح  قائمة  وهذه  ملف، 

اإدارة وقتك:
1 - ق�سمي وقتك: جزءًا للعمل، جزءًا 

للتخطيط، وجزءًا للراحة.
لالأولويات. قائمة  �سعي   -  2

لغريك  ــال  ــم االأع بع�ص  فو�سي   -  3
بح�سب حدود م�سوؤوليته.

االأعمال. من  الكثري  توؤجلي  ال   -  4
خطة. بح�سب  دائمًا  اعملي   -  5

متفائلة. كوين   -  6
مرهقة،  واأنت  بالعمل  ت�ستمري  ال   -  7

بل توقفي وخذي قلياًل من الراحة.
باأق�سر  العمل  م�ساكل  حل  حاويل   -  8

وقت ممكن.
العمل  اأوقات توقف  من  ا�ستفيدي   -  9
من  ق�سط  اأخــذ  اأو  مفيد،  �سيء  بعمل 

الراحة.
باأعمال  نف�سك  تقحمي  ال   -  10

الغري.
بالعمل. زمالئك  مع  تعاوين   -  11

العمل. زيارات  من  خففي   -  12
اأعمالك  وجداول  خطط  راجعي   -  13

كل فرة.
14 - احر�سي على تغيري روتني عملك 

بني احلني واالآخر.

تعد الأكرث �صعبية لدى الطفل... والأكرث تردداً على ل�صان الأهل اأي�صاً؛ فاأمام مل�س 
ل  »ل«؛  قول  عن  الأهل  يكف  مكان...ل  كل  يف  اأنوفهم  وح�صر  �صيء  لكل  الأطفال 
تلم�س هذا، ل تفعل هذا، ونظراً لف�صول الطفل يف هذا العمر والرغبة يف معرفة اإن 
كان باإمكانهم ال�صيطرة على الأحداث والأ�صخا�س فهم يكررونها عالية مدوية يف كل 
منا�صبة واأمر يوجه اإليهم...، فيكيف ميكن حتوير هذه الكلمة، وتكييفها مع املحيط 

الإجتماعي والأ�صري، وكذا مع �صلوكات الطفل واإن كانت  خاطئة.
ن�صائح لالأولياء:

واإذا  �سخ�سية طفلكم،  التعرف على  •تعلموا 
حاجات  تــدركــون  فاأنتم  جــيــدًا  عرفتموها 
ويعني  »ال«  يــقــول  متى  ورغــبــاتــه؛  طفلكم 
اأن  قبل  وفكروا  فعاًل،  »ال«  يعني  ومتى  »نعم«، 
تقولوا »ال«. وجتنبوها اإذا كان ال يهمكم كثريًا 

اأن يقوم اأو ال يقوم بعمل ما.
جوابًا  تتطلب  التي  االأ�سئلة  من  تكروا  •ال 
مثاًل:  ا�ساألوه  »ال«، وال تطرحوها،  اأو  بـ»نعم« 
ولي�ص:  تريدها؟  التي  الع�سري  كمية  هي  ما 
»هل تريد �سرب الع�سري؟ واإذا اأردمت اأن ي�سعد 
طفلكم اإىل ال�سيارة فال تقولوا له: »اأال تريد 
�سن�سعد  »هيا  وقولوا:  ال�سيارة«  اإىل  ال�سعود 

االآن اإىل ال�سيارة...ثم ا�سعدوا فعاًل«.
ال�سلبية  اإجــابــاتــكــم  ب�سياغة  •قوموا 
قولوا:  املثال  �سبيل  على  خمتلفة؛  بطريقة 
كاأن  هفوة،  طفلكم  يرتكب  عندما  »توقف« 
لت�سبح  »توقف  قولوا:  النباتات...اأو  يلم�ص 
يف  بداأ  اإذا  اأحد«  منك  يغ�سب  ال  مهذبًا  طفاًل 
كلمة  مــن  ــداًل  ب يــزوركــم،  مــع طفل  مــا  �سجار 
»ال« يف كل ت�سرف اأو كلمة ال تليق ينطق بها 

الطفل.
معني  ت�سرف  عن  يتوقف  طفلكم  •اجعلوا 
عليه  اقرحوا  اآخر،  بت�سرف  ت�ستبدلوه  باأن 
الهدوء  وقــت  ا�ستغلوا  بــديــاًل،  ت�سرفًا  مثاًل 
لتم�سكوا بيد طفلكم ولتقولوا له: »تعال اإىل 
هنا من ف�سلك«، ثم اجذبوه نحوكم واح�سنوه 
وكرروا  اأتيت«...  الأنك  »�سكرًا،  له:  ولتقولوا 
زيادة  مع  يوميًا،  مــرات  خم�ص  التمرين  هذا 

امل�سافة �سيئًا ف�سيئًا بينكم وبني الطفل.
•تغا�سوا عن كلمة »ال«، وافر�سوا اأن طفلكم 
كان  فــاإذا  »نعم«؛  يقول  اأن  يريد  احلقيقة  يف 
وهكذا  ي�سربه،  لن  فهو  مثاًل  الع�سري  يريد  ال 
عندما  جــديــًا  كــان  اإذا  مــا  �سريعًا  �ستعلمون 
يقول »ال«... وعليكم اإظهار اهتمامكم بـ»نعم« 
اأكر من »ال« مبقابلة »نعم« بابت�سامة واإغداق 

االإطراء على طفلكم.
قلت  الأنك  لطيف  اأنت  »كم  لطفلكم:  •قولوا 
اأنا م�سرورة؛ الأنك قلت نعم لعمتك  اأو:  »نعم« 
يقول  كيف  وعلموه  �سيئًا،  منك  طلبت  عندما 
له:  تقولوا  ــاأن  ب منهجية،  بطريقة  »نــعــم« 
اأن  ممتع  ل�سيء  موافقتك...اإنه  اأقــدر  »اإنني 

اأ�سمعك تقول »نعم«...
املطلوب  املواقف  بع�ص  يف  له  قولوا  •مثال: 
خدمة،  منك  اأطلب  اأن  »اأريــد  فعلها...:  منه 
اأعد  اأن  قبل  بـ»نعم«  جتيب  اأن  منك  واأريـــد 
تلك  على  فهنئوه  اأطـــاع  فـــاإذا  خم�سة«،  اإىل 
الـ»نعم« الرائعة، وكرروا هذا التمرين خم�ص 
و�ستالحظون  اأيــام،  خم�سة  مدة  يوميًا  مرات 

ابنكم وقد اأ�سبح اأكر اإيجابية.
»ال«... يقول  اأن  ابنكم  حق  من  اأن  •اأدركوا 

ما تريدونه منه،  اأن ينفذ  لو كان عليه  حتى 
له  وا�ــســرحــوا  فــعــلــه...  عليه  ينبغي  مــا  اأو 
اأقالم  جتميع  تريد  ال  اأنــك  »اأعــرف  الو�سع: 
التلوين اخلا�سة بك، لكن ميكنك فعل ما تريد 
الطفل  فيعلم  منك«  اأطلبه  ما  تنفذ  عندما 
واأنكم  براأيه،  تاأخذون  واأنكم  �سمعتموه  اأنكم 

مل تعودوا اأ�سحاب القرار وحدكم.
بالن�سبة  طبيعية  »ال«  كلمة  اأن  تــذكــروا 
للطفل و�ستزول، ولكن اإن غ�سبتم ف�ستظهرون 
عن  اإال  يبحث  ال  وهو  »ال«،  بكلمة  اهتمامكم 
وال  االهتمام،  ــذب  وج التاأثري  على  الــقــدرة 
-اأمامه-  االآخرين  نظر  تلفتوا  اأو  ت�سجعوه 
على  ت�سجعونه  بذلك  »ال«،  يقول  طفلكم  اأن 

اال�ستمرار وينتظر رد فعلكم.

طرق التكيف مع اأكرث الكلمات
 �ضهرة يف وجه االأطفال "ال"

ـــك ـــت ـــل ـــائ ع

على  للتعرف  حقيقية  فر�صة  يعطيك  الوقت  تنظيم 
اأعمالك وترتيبها وفقاً لالأولويات، وحتديد وقت ال�صرتخاء 
ا�صتكمال  ت�صتطيعي  حتى  الأعمال؛  من  جمموعة  بني 
اليوم بن�صاط. وبح�صب اخلرباء، فالتنظيم يوفر الكثري من 
الوقت واجلهد لإمتام ما هو خمطط واإ�صابة الأهداف بكل 
دقة، واأي عمل يقوم على خطوات يتم تنفيذها، واأف�صل 

طريقة لتنفيذ هذه اخلطوات هي اأن تكوين منظمة.

يعاين الكثري من الأفراد خا�صة ال�صيدات من م�صكلة فراغات ال�صعر اأو الفراغات يف فروة الراأ�س، مما ي�صبب لهن الكثري من 

احلرج. هذه الفراغات لها اأ�صباب عّدة، منها اعتماد ت�صريحات �صعر قا�صية، كربط ال�صعر و�صّده باأ�صرطة مّطاطية اأو م�صابك، 

الإكثار من ا�صتخدام املنتجات الكيميائّية، كال�صبغات، �صوء التغذية، خلل يف الهرمونات، وكذلك التقّدم يف ال�صّن.

و�شفات طبيعية مللء فراغات ال�شعر

كيــف تنظمني 
مهامك الوظيفية؟



تـــــــــــــــــداول 
التوا�سل  رواد  ـــي  ـــاع ـــم ـــت االج
فيديو  مــقــطــع  لطفل �سغري ي�سري 
عـــلـــى احلـــافـــة  بني غرفة النوم 
من  ــة  ــرف ــس ــ� وال اخلارج، يف م�سهد 
ال�سينما،  ي�سبه  كـــان  ــــــه  اأن اإال 

واقعا خميفا. �سائح  التقط 
جـــــزيـــــرة  يف  ـــــــي  ـــــــف ـــــــرني ت
ـــة  ـــي ـــان ـــب ـــس االإ� املــــحــــيــــط  يف 
االأطل�سي، مقطع  فيديو بال�سدفة 
عــاٍل،  مبنى  مــن  ــر يف  ــه ولـــكـــن ظ
طفل  الــفــيــديــو 

يجري من حافة غرفة الأخرى على طرف ال�سور بينهما.

ين�سرونه  الرواد  ووجد  الطفل،  ذلك  اإىل  النظر  يدقق  اأن  دون  املقطع  ذلك  ال�سائح  ن�سر 

واملئات من التعليقات على الطفل الذي ي�سري على حافة ال�سرفة يف الدور ال�سابع بكل هدوء 
و�سال�سة وكاأنه حدث عادي.

وح�سب ما ورد يف �سحيفة "ديلي ميل" الربيطانية، فاإن مقطع الفيديو نال م�ساهدة حوايل 
يومني. من  اأقل  يف  ماليني   4

فاأر  اأقـــدم  وطــريــف  غريب  موقف  يف 
الإحــدى  تابع  قــط  مهاجمة  على  �سخم 
العائالت اأثناء جتوله يف الفناء االأمامي 

ملنزل اال�سرة.
�سمعت  ميل"  "ديلي  �سحيفة  وبح�سب 
"نوجن ميكون” البالغة من العمر 14 عاما 
قطها وهو ميوء ب�سوت �ساخب على �سيء 
ما خارج منزل العائلة الواقع مبدينة اأجن 
االثنني  ظهر  بعد   ، تايالند  و�سط   ، ثوجن 

املا�سي.
قطها  اأن  اعتقدت  الفتاة  اأن  واأ�سافت 
يتعارك مع �سقيقه كاملعتاد اإال اأنها وجدت 
فناء  اأمـــام  �سخم  فـــاأر  مــع  يعبث  قطها 

منزلها.
اأن  اإىل  ميل"،  "ديلي  �سحيفة  وا�سارت 
الفاأر ال�سخم كان ي�سعر باخلوف لذا بادر 

و�سربه  القفز  عــرب  القط  على  بهجوم 
ا�ستمرت  مواجهة  يف  وجهه  يف  باأقدامه 

ملدة يف ع�سر دقائق

ويف النهاية متكن الفاأر من التغلب على 
عدت  هاجمه  ان  بعد  منه  وهــرب  القط 

مرات يف �سجاعة مثرية للغرابة.
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بعد اأن دخل يف معركة غري متكافئة

طفل يجري على حافة �ضرفة من 
الدور ال�ضابع

هجوم �ضاخر على ميجان وهاري 
بعد خلعهما رداء امللكية 

زوجته ف�ضلته عن عائلته.. 

طفلة تلقى نف�ضها اأ�ضفل نع�س والدها 
بعد م�ضرعه يف حرائق ا�ضرتاليا 

الإنقاذ  بحياتها  تخاطر  كالب   3
مالكها من هجوم مميت

كالب  لثالثة  مذهلة  لقطات  ك�سفت 
تخاطر بحياتها للهجوم على رجل غريب 
مب�سد�ص  مالكها  على  ــداء  ــت االع حـــاول 

ناري.
العمر  مــن  البالغ  بونيون  ــاي  م وكـــان 
الواجهة  اأمام  م�سلح  لهجوم  تعر�ص   52
االأمامية من منزله مبدينة رايوجن ، �سرق 
اأدي�ساك  ــاره  ج اأ�سهر  عندما   ، تايالند 

براخوجنوجن ، م�سد�ًسا يف وجهه.
املو�سوعة  املراقبة  كامريات  وك�سفت 
بالقرب من منزل ال�سحية جاره ال�ساخط 
يدافع  اأن  قبل  عليه  الهجوم  يحاول  وهو 

بع�سا  نف�سه  عــن  اخلم�سيني  الــرجــل 
اجلولف.

وال�سحية،  املهاجم  ت�ساجر  وخـــالل 
كالب  ثالثه  ليهرع   ، االأر�ــص  على  �سقًطا 
اإليه الإنقاذه من حتت يد  لل�سحية  تابعة 

جاره الغا�سب.
" مريور" الربيطانية،  ل�سحيفة  ووفقاأ 
االنق�سا�ص  الثالثة  الكالب  ا�ستطاعت 
على مهاجم مالكها وهو م�سهًرا ال�سالح يف 
وجهه، لتقدم على نه�سه يف ذراعه و�ساقه 
، ليتمكن ال�سحية بعدها من الوقوف على 

اأقدامه مرة اأخرى ملطاردة مهاجمه.

اأعلن  الربيطاين..  للمجتمع  �سدمة  يف 
ــه ميجان،  ــت كــل مــن االأمــــري هـــاري وزوج
العائلة  اأعــ�ــســاء  "كبار  مــن  ا�ستقالتهما 
يف  اأنــهــمــا  اإىل  ـــر  االأم مرجعني  املالكة"، 
اململكة  بني  وقتيهما  تق�سيم  اإىل  حاجة 
بجد  والعمل  ال�سمالية،  واأمريكا  املتحدة 

من اأجل اأن ي�سبحا م�ستقلني مالًيا.
والنكات  ال�ساخرة  التعليقات  انت�سرت 
عن  االنف�سال  وهــاري  ميجان  رغبة  على 
العائلة املالكة واالبتعاد بحجة اال�ستقالل 

املادي ورغبتهما يف تكوين اأنف�سهم.
ب�سعوبة  عالنية  اعرتفا  الزوجان  كان 
خالل  امللكية  احلياة  �سغوط  مع  العي�ص 
املا�سي،  العام  �سريحة  تلفزيونية  مقابلة 
لهم  �ستتيح  اخلطوة  هــذه  اإن  قالوا  حيث 
 8 العمر  من  البالغ  »اأرت�سي«  ابنهم  اإبعاد 
اأ�سهر بعيًدا عن دائرة ال�سوء على الرغم 
ب�سكل  امللكة"  "دعم  يف  ا�ستمرارهم  من 

كامل.
ت�سارلز  واالأمـــري  امللكة  اأن  ات�سح  لكن 
مل يكونا على علم بفحوى بيان الزوجني، 
من  كثرًيا  غ�سبا  باأنهما  اأقاويل  وت�سربت 

هذه اخلطوة وفًقا ل�سحيفة مرتو.
على  الربيطانيني  املواطنني  اأحد  غرد 
اأرى  التي  االأوىل  املرة  "اإنها  قائاًل:  تويرت 
العك�ص،  ولي�ص  اأمــرًيا  تخطف  امــراأة  فيها 

غريب!".
وغردت م�ستخدمة �ساخرة: "تخيل اأن 
عمرك،  من  الثالثينيات  اأواخــر  يف  تكون 
بني  كله  الــعــامل  متتلك  ق�سر،  يف  تعي�ص 
يديك، لكنك تكت�سف فجاأة باأنك يف حاجة 

لال�ستقالل املادي، وتكوين نف�سك!"، 
املخت�سون  يــجــادل  الـــذي  الــوقــت  ويف 
ب�سرورة ق�ساء وقت مع العائلة بعيًدا عن 
قائلة:  ــرى  اأخ م�ستخدمة  غــردت  العمل 
"رائع! ها هم ميجان وهاري ينف�سالن عن 

عائلتهما لق�ساء وقت اأكرث مع وظائفهم".
اأيدوا  قد  الكثريون  كان  النقي�ص  وعلى 
الهروب  ميجان  بقدرة  م�سيدين  الفكرة، 
ال�سارمة،  املــلــكــيــة  تــقــالــيــد  ــن  م ــاري  ــه ب
فيما  حلياتهما،  االإعــالم  و�سائل  واقتحام 
رجح البع�ص اأن هاري رمبا خ�سي اأن يحدث 
ب�سبب  والــدتــه  مــع  حــدث  مــع  ميجان  مــع 

االإعالم.

املئات  عيون  من  تنهمر  دمــوع  و�سط 
املحت�سدين داخل كني�سة، جلبت براءة 
وجوههم  على  ابت�سامة  �سجاعة  طفلة 
اأثناء ت�سيع جثمان والدها رجل االإطفاء 
الذي لقى م�سرعه خالل تاأدية واجبه 

جتاه حرائق غابات ا�سرتاليا.
االإطفاء  رجل  ابنة  اأودويــر  �سارلوت 
والدها  ترى  لن  اأنها  تفهم  اأن  من  اأ�سغر 
ــه لن  اأن اأخـــرى، ناهيك عن  اأنـــدرو مــرة 
يكون برفقتها يف اأول يوم لها يف املدر�سة 
، اأو يف اآخر يوم لها يف املدر�سة ، اأو قادر 
على ال�سري بها يف حفل زفافها حني تكرب 

وتتزوج.
 ، اأب  بــدون  �ستكرب  اأنها  من  وبالرغم 
اأن  �سيخربونها  مكان  كل  يف  النا�ص  لكن 

والدها كان بطاًل.
لقى  ميل"،  "ديلي  ل�سحيفة  ووفــًقــا 

جيفري  وزميله   ، عاًما   36  ، ـــر  اأودواي
19 دي�سمرب عندما  كيتون م�سرعهم يف 
ي�ستقلونها  كانوا  التي  ال�ساحنة  انقلبت 
بينما  االأ�سجار  باأحد  ا�سطدموا  حني 
كانوا يخمدون حرائق الغابات الغا�سب 
يف مدينة بوك�ستون ، بجنوب �سيدين يف 

ا�سرتاليا.
باجلهود  امل�سيعون  �سمع  وعــنــدمــا 
الليلة  تــلــك  يف  ــــــر  اأودوي الــبــطــولــيــة 
ــة، ارتــــدت ابــنــتــه �ــســارلــوت  ــوؤوم ــس ــ� امل
ال�سغرية خوذته وقبلت ميدالية خدمة 

وفاته. بعد  عليها  ح�سل  التي   RFS
بعد حلظات ، كانت الفتاة البالغة من 
العمر 19 �سهًرا ملقاة على االأر�ص حتت 
 ، الرقائق  كي�ًسا من  واأكلت  والدها  نع�ص 
على  للغاية  مطلوبة  ابت�سامة  جلب  مما 

وجوه امل�سيعني.

فاأر �ضخم يهاجم قطا ويتغلب عليه 

عجوز تلقي 
حفيدها من ارتفاع 

قدما  50

يف "الكرب عرب" كما يقولون.. 
فقد قامت عجوز �سينية 

بالت�سحية بحفيدها باإلقائه من 
�سرفة املنزل فقط الإنقاذ قطتها، 

يف مقطع فيديو �سادم.
علقت قطة العجوز »تاجن« 

على حافة تقع بني �سرفتني يف 
اأحد الطوابق ال�سفلية والتي 

تبعد 50 قدًما عن �سرفتها 
مما جعل من ال�سعب االإم�ساك 

بالقطة.
مل تفكر العجوز يف عواقب 

ما اأقدمت على فعله، حيث 
قامت بربط حبل بدائي ال�سنع 
حول ج�سد حفيدها، واألقته من 

ال�سرفة على ارتفاع 50 قدما 
لينقذ القطة بينما اأم�سكت 
باحلبل جيًدا برفقة عمه.

يبدو امل�سهد الذي ن�سرته 
�سحيفة "الدايلي ميل"، مفزًعا 

ملن ي�ساهده من بعيد، لكن هذا مل 
يكن راأي اجلدة فلم ت�ستمع اإىل 
كل من حذروها باأال تفعل هذا.

لكن عندما راأت مقطع الفيديو 
�سعرت بال�سدمة ال�سديدة، 

وقالت باأنها مل تتوقع هذا الأنها 
كانت واثقة باأن الطفل �سينجو 

و�سيتمكن من اإنقاذ القطة.

�صدق

اأولت�صدق



االإلــكــرتونــيــات  مــعــر�ــص  فــعــالــيــات  �سمن 
حالًيا  املنعقد   2020  CES االإ�ستهالكية 
قامت  االأمــريــكــيــة،  فيغا�ص  ــص  ال� مبدينة 
من  الــعــديــد  عــن  بالك�سف   Asus �سركة 
عدم  من  الرغم  وعلى  اجلــديــدة،  املنتجات 
الكثري  هناك  اأن  اإال  جديدة،  هواتف  وجود 
التحم�ص  لالعبني  كن  ميمُ التي  االأ�سياء  من 
 Asus املحمولة  احلوا�سيب  لدينا  اإليها. 

 Asus Zephyrus و Zephyrus G14
 Asus االألــعــاب  �سا�سة  عن  ف�سال   ،G15

.ROG Swift
جًدا  ال�سريعة  االألــعــاب  �سا�سة  مع  لنبداأ 
اإ�سمها،  يوحي  كما   .360  ROG Swift
اإن�ص   24.5 بحجم  متــتــاز  ال�سا�سة  فــهــذه 
يجعلها  مما   360Hz يبلغ  حتديث  ومبعدل 
وبطبيعة  الــعــامل.  يف  نــوعــهــا  ــن  م االأوىل 

جاذبية  اأكــرث  يجعلها  هذا  احلــال، 
من �سا�سات 240Hz املتاحة لدينا 
فهذه  الدقة،  يخ�ص  وفيما  اليوم. 
ال�سا�سة متتاز بدقة FullHD مع 
ا تكنولوجيا  العلم باأنها تدعم اأي�سً

بالكامل.  Nvidia G-Sync
وعندما يتعلق االأمر باحلا�سوبني 
و   Asus Zephyrus G14
 ،Asus Zephyrus G15
فــهــمــا يـــاأتـــيـــان مـــع مــعــاجلــات 
االأحــــدث   AMD Ryzen
ــي  ــت وال  AMD ــة  ــرك ــس � مـــن 
 Zen معمارية  على  ت�ستند 
على  بدورها  ت�ستند  الــذي   2

نانومرت.   7 الت�سنيع  تكنولوجيا 
ت�ستخدم  الر�سوميات،  مع  التعامل  اأجل  ومن 
�سركة  من  اجلــديــدة  املحمولة  احلوا�سيب 
 Nvidia الــر�ــســومــيــات  بطاقة   AMD
ميكنك  وكما   .2060  GeForce RTX
 Asus Zephyrus اأن تتوقع، فاحلا�سوب 
اإن�ص ومبعدل   14 �سا�سة بحجم  G14 ي�سم 
حتديث يبلغ 120Hz، بينما ي�سم احلا�سوب 
بحجم  �سا�سة   Asus Zephyrus G15

حتديث  ومبــعــدل  اإنــ�ــص   15.6
.240Hz يبلغ

�سا�سة  غــطــاء  اأن  اإىل  ـــارة  ـــس االإ� جتـــدر 
Asus Zephyrus G14 ي�سم  احلا�سوب 
1215 م�سباح LED �سغري قابلة للتخ�سي�ص 
عر�ص  اإختيار  ميكنك  بحيث  كبرية  بدرجة 
واالألوان،  اخلطوط  من  كبري  بعدد  �سيء  اأي 
متحركة  �ــســورة  احل�سول  حتى  ميكنك  اأو 

اإنها  عليه.  وعر�سها   GIF
لي�ست  لالآ�سف،  ذلك.  رغم  اإختيارية،  ميزة 
حول  معلومات  اأي  الراهن  الوقت  يف  هناك 
 Asus االأ�سعار، ومن غري الوا�سح ما اإذا كان
نف�ص  على  �سيح�سل   Zephyrus G15
الغطاء القابل للتخ�سي�ص الذي ح�سل عليه 

.Asus Zephyrus G14 احلا�سوب

تكنولوجياال�سبت 31 جمرب 2969/ 11  جانفي 2020 املوافق لـ 15 جمادى الأوىل 191441 اجلديدة،  املنتجات  من  جمموعة  عن  تعلن   ASuS
ومن بينها اأول �ضا�ضة 360HZ يف العامل

تفكر  قد   ،Sony يف  تفكر  عندما 
تفكر  قــد  اأو   ،Playstation يف 
تفكر  قـــد  اأو   ،Walkman يف 
مــكــربات  اأو  ـــص  ـــراأ� ال �ــســمــاعــات  يف 
الكامريات  يف  تفكر  قد  اأو  ال�سوت، 
معر�ص  يف  ــك،  ذل ومــع  بها.  اخلا�سة 
 CES االإ�ستهالكية  االإلــكــرتونــيــات 
ال�ص  مبدينة  حالًيا  املنعقد   2020
ال�سركة  متكنت  االأمريكية،  فيغا�ص 
من مفاجاأة اجلميع من خالل الك�سف 
تدعى  كهربائية  ل�سيارة  مفهوم  عن 

.Sony VISION-S
اأن تبداأ يف الت�ساوؤل عما  االآن، قبل 
�سركة  اأن  على  اإ�سارة  هذه  كانت  اإذا 
�سياراتها  �سنع  يف  �ستبداأ   Sony
ـــر كذلك.  اخلــا�ــســة، فــال يــبــدو االأم
 Sony مفهوم  فـــاإن  ذلـــك،  مــن  بـــداًل 
اإظهار  حــول  يــدور   VISION-S
مت  حيث  ك�سركة  لقوتها   Sony
التي تطورها  املختلفة  التقنيات  دمج 

خمتلف االأق�سام يف ال�سركة بطريقة 
ما يف ال�سيارة نف�سها.

تاأتي  ال�سيارة  املــثــال،  �سبيل  على 
جمهزة بعدد كبري من امل�ست�سعرات من 
ا �سا�سات  الداخل واخلارج. هناك اأي�سً
اإىل  ال�سيارة،  يف  �ستخدم  تمُ عري�سة 
املحيطي  ال�سوت  مثل  ميزات  جانب 
عن  فــ�ــســال  درجـــــة،   360 بـــزاويـــة 
التي  االأخــرى  التقنيات  من  العديد 
واملنتجات  القوة  نقاط  بع�ص  تعر�ص 

.Sony التي اإ�ستهرت بها �سركة
مع  عملت   Sony �سركة  اأن  قال  يمُ
العديد من ال�سركاء يف القطاع لتحويل 
واقــعــة،  حقيقة  اإىل  املــفــهــوم  هـــذا 
و   Bosch اأمــثــال  مع  تعاونت  حيث 
و   Genetex و   Continental
ذلك،  ومــع   .Nvidia و   Magna
ب�سراحة،  ومذهل  جميل  مفهوم  اإنه 
املفهوم   هـــذا  ــــة  روؤي ــع  منــان ال  نــحــن 

يتحول اإىل حقيقة يف امل�ستقبل

الكهربائية  �ضيارتها  عن  لنا  تك�ضف   Sony
 Sony VISION-S النموذجية

املعلومات  تكنولوجيا  �سركات  توا�سل 
م�ساعيها  واأمــازون  جوجل  مثل  العمالقة 
على  العمالء  طماأنة  اأجــل  من  احلثيثة 
ــن  واالأم باخل�سو�سية  ــددا  جم التزامها 
ــــدت عــلــى هـــذه االأمـــــور خالل  حــيــث اأك
معر�ص  يف  اجلــديــدة  منتجاتها  عــر�ــص 
ال�ص  يف  اال�ــســتــهــالكــيــة  ــات  ــي ــرتون ــك االإل

فيجا�ص.
اأ�سافت  اأنها  "جوجل"  �سركة  واأعلنت 
مل�ساعدة  جــديــديــن  �سوتيني  تطبيقني 
اف�سل  ب�سكل  ال�سيطرة  على  الــعــمــالء 
ال�سوتية  و�سائلها  على  خ�سو�سيتهم  على 
جوجل  "يا  العميل  قال  واإذا  امل�ساعدة، 
هذا لي�ص خا�سا بك" فاإن م�ساعد جوجل 

�سيتجاهل االأمر.
يغريوا  اأن  للم�ستخدمني  ميــكــن  كــمــا 
من  باخل�سو�سية  يتعلق  فيما  تف�سيالتهم 
معلوماتهم  بحفظ  جوجل  مطالبة  خالل 

ال�سوتية.
وهى  انكوربوري�سن  ريــنــج  �سركة  اأمـــا 
متخ�س�سة  اأمــازون  ل�سركة  تابعة  وحدة 

قي و�سائل االأمن املنزلية فقد ك�سفت عن 
املحمول  الهاتف  على  لتطبيقها  حتديث 
ي�سمى "مركز حتكم" ي�سمح للم�ستخدمني 
واالأمن  اخل�سو�سية  نظام  وتغيري  بروؤية 
فى  التطبيق  يطرح  و�سوف  بهم.  اخلا�ص 

وقت الحق من ال�سهر احلايل.

اأنها  اأعلنت �سركة في�سبوك  من جانبها، 
التي  اخل�سو�سية"  "فح�ص  اأداة  حدثت 
اأنظمة  عرب  للدخول  امل�ستخدمني  توجه 
اخل�سو�سية اخلا�سة بهم وجاء ذلك بعد 
�سل�سلة ف�سائح ت�سريب املعلومات اخلا�سة 

بامل�ستخدمني يف ال�سنوات االأخرية.

�ضركات تكنولوجيا املعلومات العمالقة توؤكد التزامها 
جمددا باخل�ضو�ضية واالأمن

باإ�سدار  اأم�ص  يوم   HMD Global Oy �سركة  بــداأت 
حتديث Android 10 للهاتف Plus 6.1 Nokia، واالآن 
اإت�سح اأن ال�سركة الفنلندية بداأت كذلك اليوم باإ�سدار نف�ص 

ا. التحديث للهاتف Plus 7 Nokia اأي�سً
 Plus  7  Nokia للهاتف   10  Android حتــديــث 
 1.4 من  اأكرث  حجمه  ويبلغ   ،V4.10C رقم  البنية  يحمل 
جيجابايت. وبغ�ص النظر عن امليزات اجلديدة التي و�سعتها 
االأنــدرويــد  نظام  من  اجلديد  االإ�ــســدار  يف  جوجل  �سركة 
م�ستوى  على  الليلي  والو�سع  باالإمياءات  التنقل  نظام  مثل 
واإعدادات  الذكية،  الــردود  وميزة  بالكامل  الت�سغيل  نظام 
اجلديدة،  امليزات  من  ذلك  اإىل  وما  اجلديدة،  اخل�سو�سية 
االإ�سالحات  كذلك  معه  يجلب  اجلــديــد  التحديث  فهذا 

االأمنية ل�سهر دي�سمرب املا�سي.
هذا التحديث قد ي�ستغرق بع�ص الوقت قبل اأن ي�سل اإىل 
ت�ستطيع  ال  كنت  اإذا  حالة  يف  ولكن  بــك،  اخلا�ص  الهاتف 
امل�ستقبل  يف  التحديث  هذا  على  للح�سول  وتتطلع  االإنتظار 
القريب، فباإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث جلهازك 
 Settings ” يدويا من خالل الذهاب اإىل تطبيق االإعدادات
 About  " اجلهاز  حول  خيار  اإىل  ذلك  بعد  والذهاب   ”
"، والتوجه بعد ذلك اإىل خيار حتديثات النظام   Device

.“  System updates ”

وبطبيعة احلال، باإمكانك حتميل هذا التحديث باإ�ستخدام 
WiFi على  باإ�ستخدام �سبكة  اأو  بيانات االإنرتنت املحمولة 
الرغم من اأننا نو�سي دائما باإ�ستخدام �سبكة WiFi عندما 
عن  يغنيك  ذلــك  الأن  التحديثات  بتحميل  االأمـــر  يتعلق 
اإ�ستنزاف بيانات االإنرتنت املحمولة اخلا�سة بك. وبطبيعة 
ملحتويات  اإحتياطي  ن�سخ  بعمل  تقوم  اأن  تن�سى  ال  احلــال، 
هاتفك لتجنب فقدان امللفات والبيانات اخلا�سة بك يف حال 

�ساءت االأمور اأثناء تثبيت التحديث.
 Nokia 6.1 و Nokia قبل اخلتام، نود اأن ن�سري اإىل اأن
 4.2 Nokia 3.2 و Nokia و Plus 3.1 Nokia 2.2 و
 Android هي الهواتف التالية التي �ستح�سل على حتديث

.HMD Global Oy �سركة  من   10

الهاتف NOKIA 7 PLuS يبداأ بدوره بتلقي
 حتديث ANDROID 10 الر�ضمي وامل�ضتقر

جلــهــاز  ـــــد  واح ـــقـــاد  ـــت اإن هـــنـــاك  كــــان  اإذا 
Nintendo Switch، فهو عدم متتعه بنف�ص 
اأو   Xbox One اأو   4  Playstation يجب قــوة  ــه  اأن يعني  هــذا  ال�سخ�سية.  اإطالقها احلوا�سيب  اأثناء  االألعاب  بع�ص  م�ستوى  اجلانب تقلي�ص  يف   Nintendo Switch جهاز  على 

الرغم  وعلى  واالأداء،  بالر�سوميات  فنحن املتعلق  متاًما،  �سيًئا  �سيًئا  لي�ص  االأمر  هذا  اأن  متاأكدين من اأن معظم الالعبني يف�سلون لو كان من 
قلياًل. اأقوى   Nintendo Switch

حل  اإيجاد  على  تعمل   Dell �سركة  اأن  يبدو 
االإ�ستهالكية  االإلكرتونيات  معر�ص  يف  ال�ص ذلــك.  مبدينة  حالًيا  املنعقد   2020  CES
االأمريكية  ال�سركة  قامت  االأمريكية،  Dell Concept فيغا�ص  دعى  يمُ جهاز  عن  اأين بالك�سف  من  يت�سح  ت�سميمه،  اإىل  اإ�ستناًدا   .uFO
ت�سميم اأخذت ال�سركة االإلهام، حيث ت�سعر اأنها حتاول  نف�ص  مع  حممول  األعاب  حا�سوب  احلا�سوب اإن�ساء  بقوة  ولكن   Nintendo Switch

ال�سخ�سي.

كما هو متوقع، نظًرا الأن هذا حا�سوب �سخ�سي، 
وهو   ،Windows األعاب  بت�سغيل  �سيقوم  باجلهاز. اإىل مكتبة اأكرب بكثري، على اإفرتا�ص اأن االألعاب اأمر جيد بالفعل الأنه يعني اأن الالعبني �سي�سلون فهو  اخلا�سة  التحكم  عنا�سر  مع  واقع، ل�سوء احلظ، بالن�سبة الأولئك الذين ياأملون يف متوافقة  اإىل  هذا  بتحويل   Dell �سركة  تقوم  اأن 

حالًيا فال يبدو االأمر كذلك يف الوقت احلايل. مفهوم  جمرد  اأنــه  اإىل  االإ�ــســارة  جتدر 
ال واأن ما راأيناه يف معر�ص CES 2020 هو جمرد  لذلك  لل�سراء،  متاًحا  ولي�ص  اأويل  ــوذج  من
حتب�ص اأنفا�سك وتتوقع روؤيته ي�سل اإىل ال�سوق 

يف اأي وقت قريب.

بني  يجمع   DELL CONCEPT uFO
ت�ضميم NINTENDO SWITCH وقوة 

احلا�ضوب ال�ضخ�ضي 



برامج متنوعة ووليات تناف�ص على تقدمي الأف�سل

الرئي�سية  باملكتبة  خن�سلة  واليــة  �سطرت 
لــلــمــطــالــعــة الــعــمــومــيــة عــديــد االأنــ�ــســطــة 
وذلك  املنا�سبة  بهذه  لالإحتفال  الثقافية 
جانفي،  �سهر  من   12 و   11 يومني  مــدار  على 
معر�ص  اإقامة  االحتفاالت  هذه  �ست�سهد  اأين 
الكتاب اخلا�ص بدار الن�سر ثريا بجاية وكذا 
املكتبة  ر�سيد  من  االأمازيغي  الكتاب  معر�ص 
ومداخالت خمتلفة على غرار مداخلة بعنوان 
وحتديات" للكاتب  واقع  باالأمازيغية  "الن�سر 
والــنــا�ــســر ابــراهــيــم تـــازغـــارت، وملــحــة حول 
الثقافة والفنون الغنائية االأمازيغية واأهمية 
يف  واملعلوماتية  التكنولوجية  الــو�ــســائــط 
خدمة الثقافة االأمازيغية لالأ�ستاذ نور الدين 
املحلية يف  االإذاعــات  دور  اإىل جانب  برقادي 
حممد  للكاتب  والهوية  اللغة  على  احلفاظ 
جل�سة  تنظيم  �ست�سهد  كما  اوني�سي،  ال�سالح 
اأدبية لتقدمي وتوقيع ا�سدار جديد واملو�سوم 
وكذا  �سيف  عثمان  راجل" للكاتب  "عي�سة  بـ 

قراءات �سعرية ملختلف ال�سعراء. 
اأن  بوثريد  نذير  ال�سيد  املكتبة  مدير  وقــال 
تاأتي  ــة  ــي واالأدب الثقافية  االأن�سطة  هـــذه  
باعتبار  االأمازيغي  ــراث  ال اإحياء  اأجــل  من 
متتاز  التي  الــواليــات  بني  من  خن�سلة  واليــة 
بف�سيف�ساء من العادات والتقاليد االأمازيغية، 
منوها اأنه �سيتم تكرمي كل امل�ساركني يف احياء 
املكتبة  مدير  ووجه  االأمازيغية،  ال�سنة  راأ�ص 
الدعوة للجميع من اأجل ح�سور فعاليات هذه 
االحتفاالت والتعرف على خمتلف اال�سافات 
خالل  مــن  والــكــتــاب  ال�سعراء  يقدمها  الــتــي 
معر�ص  وكذا  ال�سعرية  والقراءات  املداخالت 

الكتاب.
من جهتها حتت�سن دار الثقافة فعاليات االأيام 
من  الثانية  طبعتها  يف  االأمازيغية  امل�سرحية 

امل�سارح  مب�ساركة  الثقافة  مديرية  تنظيم 
امل�سرحية  الثقافية  واجلمعيات  اجلهوية 
يف  متتالية،  اأيــام   3 مــدار  على  ت�ستمر  والتي 
حني تنظم دار الثقافة علي �سوايعي بالتن�سيق 
مع دار الثقافة حممد ال�سوبكي لوالية تب�سة 
افتتاح  خالل  من  الثقافية  االأن�سطة  عديد 
الــتــبــادل الــثــقــايف بــني الــواليــتــني مــن خالل 
لالحتفال  الطقو�ص  متنوعة  معار�ص  تنظيم 
ديــوان  ومعر�ص  االأمازيغية  ال�سنة  بــراأ�ــص 
تب�سة،  االأثرية  املمتلكات  وا�ستغالل  حماية 
اإىل جانب حفل فني ومعر�ص املتحف العمومي 

الوطني ومعر�ص ال�سورة الفوتوغرافية.
ال�سبوكي  حممد  الثقافة  دار  حتت�سن  يف  كما 
تب�سة افتتاح الربنامج الثقايف لوالية خن�سلة 
وعرو�ص  خمتلفة  معار�ص  من  تب�سة  بوالية 
وا�ستعرا�سات  فنية،  وحــفــالت  م�سرحية 
وكذا  الثقايف  االبـــداع  جلمعية  فولكلورية 
جل�سة  وتنظيم  الـــبـــارود  لــفــرقــة  عــرو�ــص 
وتب�سة  خن�سلة  واليــة  �سعراء  بني  �سعرية 
اإىل جل�سة علمية تراثية من تقدمي  اإ�سافة 
ال�سيدة  الثقافية  جــواهــر  جمعية  رئي�سة 

جميلة فالح.
املتحف  يــنــظــم  اأخـــــرى  جــهــة  مـــن 
خن�سلة  لوالية  العمومي  الوطني 
لغرور  عبا�ص  جامعة  مع  بالتن�سيق 
ثري  برنامج  ق�سنطينة  وجامعة 

الثقافية  العلمية  االأن�سطة  بعديد 
الفخار  مــعــر�ــص  تنظيم  غـــرار  عــلــى 

اإىل  اإ�ــســافــة  ــيــة  االن اإىل  الـــراب  مــن 
باحللي  خــا�ــســة  بــيــداغــوجــيــة  ــة  ــس ور�

ور�سة  وكــذا  واأ�سكاله  االأورا�ــســي  الف�سي 
واحللي،  احلجرية  لل�سناعات  بيداغوجية 

اأهمية  حول  درا�سي  يوم  تنظيم  �سيتم  كما 
الراث  على  املحافظة  يف  االمازيغية  اللغة 
امقران  نبيل  الــدكــتــور  مب�ساركة  الــوطــنــي 
وملحق احلفظ ليديا راحمي واال�ستاذة ورقة 

بخو�ص واال�ستاذ بو�ستة �سفيان.
كما �ستحت�سن بلدية باباروبلدية عني الطويلة 
مديرية  طرف  من  املنظمة  االأن�سطة  عديد 
اجلمعيات  خمتلف  مــع  بالتن�سيق  الثقافة 
الثقافية والديوان الوطني للت�سيري وا�ستغالل 
تنظيم  االأن�سطة  هذه  �ستعرف  اأين  املمتلكات، 
جل�سات ثقافية اأمازيغية ومعار�ص 
متنوعة واأم�سية �سعرية 
ور�ـــســـات  اإىل  اإ�ـــســـافـــة 
وجت�سيد  ال�سعبي  الراث 
براأ�ص  االحتفال  طقو�ص 
يف  االمــازيــغــيــة،  ال�سنة 
ـــوان  ـــدي ـــني يــنــظــم ال ح
ــري  ــي ــس ــ� ــت ــل الــــوطــــنــــي ل
املمتلكات  وا�ــســتــغــالل 
خن�سلة  لوالية  الثقافية 
لقرية  اكــتــ�ــســاف  زيــــارة 
الوجلة  ببلدية  اأمازيغية 

تبويحمت". "قرية 

انطلقت عرب خمتلف واليات الوطن برامح واأن�ضطة ثقافة وفنية وحما�ضرات وندوات فكرية ال�ضتقبال راأ�س ال�ضنة االمازيعية 2970، وهي االحتفالية التي تعمل على تر�ضيخ عادات 
وتقاليد الهوية االمازيغية، ت�ضاحبها قراءات �ضعرية ومعار�س للفنون الت�ضكيلية وامل�ضرحيات التي ُجندت الأجل اعادة بعث الهوية االأمازيغية والعمل على احياءها عرب هذه التظاهرات.
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معر�س للكتاب الأمازيغي وفعاليات الأيام امل�صرحية الأمازيغية بخن�صلة

"ينار"... الهوية الوطنية حتتفي برتاثها وتقاليدها

مديرية  تعمل  جهتها  مــن 
البواقي  اأم  لوالية  الثقافة 
عــلــى عــر�ــص جمــمــوعــة من 
اإىل  ــغــيــة  االأمــازي االأفـــــالم 
يف  ت�سب  حما�سرات  جانب 
تقدمي  �سيتم  كما  املنا�سبة، 
حكايات �سعبية باالأمازيغية 
وور�سات  م�سرحية  وعرو�ص 

االأمازيغية،  للغة  تكوينية 
تقليدية  األــعــاب  تتخللها 
ــاويــة  ــس ــيــة � وحـــفـــالت فــن
متنوعة ومعار�ص لل�سناعات 

التقليدية.
كما تنظم املكتبة الرئي�سية 
مالك  العمومية  للمطالعة 
بيع  الــواليــة  بــذات  نبي  بن 

اأ�سماء  لكتاب حبلى  وتوقيع 
" درا�سة ل�سانية  واملو�سوم بـ 
التداويل  احل�سور  نقدية  و 
االأمـــازيـــغـــي  ـــرح  ـــس ـــ� امل يف 
البواقي  اأم  اجلهوي  امل�سرح 
اأمنوذجا" و�سط ح�سور كتاب 

وباحثي ومثقفي الوالية.

اأم البواقي حتيي ينار باحلكايات ال�صعبية 
والأفالم الأمــــازيغية 

مكتبة  افتتحت 
املطالعة العمومية 
فعاليات  املاء  وادي 
االإحــتــفــال بــراأ�ــص 
االأمــازيــغــيــة  ال�سنة 
ينار"    " اجلــــديــــدة 
االأن�سطة  مــن  بالعديد 
و  والــفــكــريــة  الثقافية 
�سهد  حــيــث  الــرفــيــهــيــة، 
ـــاين مــعــار�ــص  ـــث ـــوم ال ـــي ال
معر�ص  مــنــهــا  خمــتــلــفــة 
خلفي،  يزيد  الت�سكلي  للفنان 

ومعر�ص كتاب ومعار�ص تقليدية تعريفية 
الربنامج  توا�سل  كما  االورا�سية،   للثقافة 
امل�سطر اىل الفرة امل�سائية التي برجمت 
من  التيفيناغ  حروف  لتعليم  ور�سة  فيها 
تاأطري االأ�ستاذ علي عنون التي توا�سلت 
و�سالت  تخللتها  �ساعتني  مــن  الأكــر 

غنائية اأمازيغية.
عنون  علي  ال�ساعر  وافــتــتــح   هــذا 
الور�سة بنبذة تاريخية عن حروف 
خ�سائ�ص  وبــعــ�ــص  الــتــيــفــيــنــاغ 
يبادر  اأن  قبل  االأمازيغية  اللغة 
اأ�سا�سيات  احل�سور  تلقني  اإىل 
بالتيفيناغ  والكتابة  النطق 

واأهمية املحافظة 
على هذا االإرث

وكيفية امل�ساهمة يف 

وتلقينه  ــه  ب ــي  ــرق ال
اأهمها  بتو�سيات  الور�سة  اختتمت  كما  للغري، 
ملهما  باالأمازيغية  واالإبداع  الكتابة  ممار�سة 

قريبا  اإعــالنــهــا  �سيتم  مب�سابقة  احل�سور 
ختام  قــبــل  ــي  ــغ ــازي االأم االإبـــــداع  تخ�ص 

احتفاليات ينار.
مراد  ال�سيد  املكتبة  مدير  اأعقب  كما   

بوب�سي�ص على دعمه ملختلف االأن�سطة 
الثقافة املحلية  التي ت�سب يف �سالح 

امل�سطر  ــامــج  الــربن يف  جتــلــى  كــمــا 
ــهــذا احلــدث  مــن قــبــل املــكــتــبــة ل

مدى  عــلــى  �سيتوا�سل  ــــذي  وال
تنوع  �سي�سهد  اأ�سبوع  من  اأكــر 

بح�سور  الثقافية  االأن�سطة 
و�سعراء  واأ�ساتذة  دكاترة 

خمتلف  ــن  م مــ�ــســاركــني  و 
االأطوار وامليادين.

ور�صة التيفيناغ 
مبكتبة وادي املاء بباتنة

على  ينار  ومنا�سبة  تزامنا  تب�سة  بوالية  ال�سباب  ومديرية  والهوية  للثقافة  تيفا�ستي�ص  جمعية  تعكف 
اأين  االإنــدثــار،  �سبح  تواجه  التي  االأمازيغية  ال�سعبية  الريا�سات  عن  الن�سيان  اأتربة  ورفــع  اإحياء 

�ستحت�سن الوالية الأول مرة مباراة ر�سمية دولية يف تاريخ لعبة الهاكورث االأمازيغية بني ال�سقيقتني 
اجلزائر وتون�ص )تب�سة و املركز الثقايف جبل �سمامة _ الق�سرين (. 

جمع  ح�سور  و�سط  اليوم،  فعالياته  �ستنطلق  املنظمني  ح�سب  �سخما  برناجما  �ستعرف  التي  املنا�سبة 
غفري من املثقفني والباحثني واملهتمني بلعبة هاكورث االمازيغية.

للدكتور  باملنا�سبة  مداخلة  تت�سمن  متنوعة  احتفالية  تب�سة  لوالية  اجلزائري  ال�سعر  بيت  �سي�سهد  كما 
ت�سكيليني. لفنانني  زيتية  للوحات  وعرو�ص  املتنوعة  ال�سعرية  القراءات  بع�ص  برباق" مع  "ربيعة 

تب�صة على موعد مع لعبة "هـــــاكورث" الأمازيغية
تعد اأول مبارات ر�سمية دولية بني اجلزائر وتون�ص

رقية. ل/ معاوية. �ص

ّ



ا�صتعجال
ال�ساب: تتزوجيني؟
ال�سابة: عندك دار؟
ال�ساب: ال..ب�سح...

ال�سابة: عندك طومبيل 
BMW

ال�ساب: ال..ب�سح...
ال�سابة: �سهريتك قداه؟
عندي�ص  مـــا  الـــ�ـــســـاب: 

�سهرية..ب�سح..
هذا؟؟.. وا�سي  ال�سابة: 

ـــا عـــنـــدك والـــــو وجـــاي  م
تخطب روح تلعب بعيد

ال�ساب: بقا حاير..وا�ص بيها هاذي..
فيال..اأعاله  عندي  واأنـــا  بــالــدار  ندير  ــص  وا�
BMW و اأنا عندي "فرياري"..اأعاله ال�سهرية 
كل�ص  تربحي..  ال�سركة..اأيا  موال  اأنا  كنت  اإذا 

باملكتوب؟!؟.

�صذاجــــة
واحد لعجوز دخلت للقهوة

قالت لو ا�سحال  كا�ص القهوة
قالها 20 دج

قالت لو وال�سكر
قالها باطل

كيلو  زوج  اأعطيني  لو  قالت 
�سكر وكا�ص قهوة؟!!.

�صوء فهامة
غبي راح لل�سينما

لقى الفتة مكتوب عليها
ممنوع الأقل من 18

راح ا�سرى تذاكر لـ 17 واحد ودخلهم معاه؟!!.

معلومات م�سلية

املن�سج

اأمثال �سعبية

من  العديد  نومه  خالل  يتقلب  • االإن�سان 
اجللد  يت�سرر  ال  حتى  اإراديــــا  ال  ـــرات  امل

وي�ساب بنوع من اأنواع العفن.
فنلندا  يف  العلماء  من  جمموعة  هناك   •
فرتة  خالل  ال�سكوالطة  تناول  اأن  اأثبتوا 
اأكرث �سعادة  احلمل جتعل االأطفال الر�سع 

وحيوية ون�ساطا من غريهم.
�سخ�سية  عــن  تنم  القوية  العط�سة   •
مرحة ومنطلقة ال تخ�سى �سيئا، والعط�سة 
تخ�سى  خجولة  �سخ�سية  تعك�ص  املكتومة 

املواجهات.
• عندما يحدق الزوجان ببع�سهما البع�ص 
ب�سكل  ينب�ص  قلبهما  فاإن  الوقت  من  لفرتة 

متزامن مع قلب االآخر.
اللحظات  يف  هــادئــني  يبقون  الــذيــن   •
اأكرث عر�سة لالكتئاب وال�سمنة،  الع�سيبة 
فاإنهم  قوية  انفعاالتهم  تكون  الذين  اأمــا 
وت�سلب  الـــدم  �سغط  ــاع  ــف الرت معر�سني 

ال�سرايني.
اأن  اإىل  تو�سلت  �سوي�سرية  درا�ــســة   •
لل�سعادة  امل�سببة  االأغــذيــة  اأكــرث  الب�سل 
املوز  ثم  الفول  ثم  اجلــزر  يليه  وال�سرور، 

ثم البطاطا.
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ا�سحك وال�سحك بال�س.. قبل ما يغلى وتقول يامن عا�س

جواب 
املحاجية

حاجيتكم على 
ربيع مربع و 

النوار مواتيه 
الراجل �سابق و 
املراة تّبع فيه 

حدث يف مثل هذا اليوم
احلادي ع�سر 
من �سهر جانفي

يف  ــداأ  ــب ي "اإتنا"  ــان  ــرك ب  -  1693
مقتل  اإىل  ويـــوؤدي  والــثــوران  االنفجار 

�سخ�ص.  20000
باإيطاليا  �سقلية  يف  زلزال    -  1693
يوؤدي اإىل مقتل 60000 �سخ�ص، ويعد 

اأحد الزالزل االأكرث دمارا يف العامل.
للمرة  االأن�سولني  ا�ستخدام  ـ   1922

االأوىل ملري�ص يعاين من داء ال�سكري.
اال�ستقالل  حــزب  تاأ�سي�ص  ـ   1943

املغربي بقيادة عالل الفا�سي.
الربجوازية  من  جمموعة   -  1944
وثيقة  يقدمون  املــغــرب  يف  ــان  ــي واالأع

للمطالبة باال�ستقالل عن فرن�سا.
امللكية  ينهي  خــوجــا  ـــور  اأن ـ   1946
ال�سعبية ويعلن  البانيا  ويعلن جمهورية 

نف�سه رئي�سا.
اجلزائرية  الــثــورة  قــيــادة  ـ   1955
امل�سرية  بالعا�سمة  ت�سريحا  تن�سر 
متثل  جلــنــة  تــاأ�ــســيــ�ــص  ــن  ع فــيــه  تعلن 

جبهة التحرير الوطني بالقاهرة.
فرن�سا. عن  ت�ساد  ا�ستقالل  ـ   1960

تغري  ال�سرقية  باك�ستان  ـ   1972
ا�سمها اإىل بنغالدي�ص.

ال�ساذىل  الرئي�ص  تنحي  ـ   1992
بــن جــديــد عــن الــرئــا�ــســة بــعــد اإلــغــاء 

االنتخابات الت�سريعية.
حامد  �سيدي  مذبحة  وقوع  ـ   1998
من  اأكــرث  وقــوع  اإىل  ــوؤدي  ت اجلزائر  يف 

قتيل.  100
رايان  جورج  اإلينوي  حاكم   -  2003
جميع  اإىل  الرحمة  مبنح  ــرارا  ق يعلن 

املحكومني باالإعدام.
هيالري  اإدموند  ال�سري  وفاة  ـ   2008

اأول رجل ي�سل اإىل قمة اإيفر�ست.
حممد  اجلــزائــري  انتخاب  ـ   2012
االإفريقية  للكونفدرالية  رئي�سا  جواج 
موؤمترها  ــالل  خ الفوفينام  لريا�سة 
اللجنة  مبقر  نظم  الـــذي  التاأ�سي�سي 

االأوملبية اجلزائرية.
اجلمهورية  مب�سريات  القيام  ـ   2015
�سارك  واخلــارج  فرن�سا  اأنحاء  كامل  يف 
منهم  �سخ�ص  مــاليــني   4 حـــوايل  فيها 
وحدها  بــاريــ�ــص  يف  مــلــيــونــني  حـــوايل 
العامل،  قــادة  من   50 قرابة  مب�ساركة 
تاريخ  يف  م�سريات  اأكــرب  بذلك  لت�سبح 

البالد.
غرابار  كوليندا  انتخاب  ـ    2015
وبذلك  لكرواتيا  رئي�سة  كيتاروفيت�ص 

ت�سبح اأول �سيدة تراأ�ص كرواتيا.
مي�سي  ليونيل  االأرجنتيني   -  2016
الفيفا  كــرة  من   2015 بن�سخة  يفوز 

الذهبية.

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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امللح يبنن الطعام 
وال�سح يبنن َلكالم

حكـــمة

ال�سيا�سة فن منع النا�س 
من التدخل فيما يخ�سهم

�ضورة م�ضحكة

ظاهرة جيولوجية 
ال حتدث اإال 
يف اجلزائر؟!

ـ احلمد هلل اأ�سبح لدينا رئي�ص جمهورية و 
دول العامل يطلبون الوالء؟

قادير بن فيالة باتنة
احلمد هلل.. كن يزيد يويّل عندنا �سعب.. 

�سن�سبح دولة عظيمة بكل املقايي�ص؟!.

اأن  احلــيــاة  مــن  وتطلب  مــائــال  مت�سي  ال  ـ 
ت�ستقيم يا �سي عالوة؟

م�سعود �سنة طولقة
رق�سة  يف  معي  تتمايل  اأن  منها  �ساأطلب 
�سعبية ما نقولك�ص اإذا ما هي�ص َمْزَوْد.باالك 

َقاْيَطة؟!.

ـ ملاذا كل االأبواب مغلقة يف اجلزائر يا �سي 
عالوة؟

مديحة بلعلى العلمة
من  اخطاك  االأبــواب  على  طبطبي  جربي 
نا  خ�سّ زْينة  بالدنا  لها..  الوهمي  االنعكا�ص 

نفهموها ِزين!!.

�سي  يــا  م�ستقبلك  بــنــاء  يف  و�سلت  اأيـــن  ـ 
عالوة؟

�سميحة عزوي القنطرة
املا�سي..  يف  نك�سر  قاعد  راين  احلا�سر  يف 
البناء..  خمطط  نــعــاود  كيفا�ص  ون�سوف 

ال�سلعة غالت و اليد العاملة هاملة..؟!.

ـ اإحدى الدرا�سات تو�سلت اإىل اأن الرق�ص 
يزيد من ذكاء االإن�سان؟

وليد.م باتنة
ن�ستنتج اإذن اأن "فيفي عبدو"  و "�ساكريا" 

يتنفا�سان على جائزة نوبل للعبقرية!!.

ـ قيل اأن  البارعني يف اإعطاء الن�سائح هم 
�سي  يا  منهم  اأنت  فهل  بها..  يتقيد  من  اأ�سواأ 

عالوة؟
كرمية دردو�ص عني مليلة
اأم  الــبــارعــني  جماعة  مــن  اأوال  فهميني 
نقدر  با�ص  بها..  يتقيد  من  اأ�ــســواأ  جماعة 

جناوبك �سح؟!.



حــادث  اإىل  تعر�ــص  �ســاب  فــارق 
مــرور خطــري بواليــة خن�سلــة، احلياة 
داخــل �سيــارة اإ�سعــاف خــارج م�ست�سفى 
ق�سنطينة، بعد اأن رف�ص القائمون على 
هذا االأخري ا�ستقباله، وح�سب م�سادرنا 

اأن ال�سحيــة الــذي ظــل ي�ســارع اآالمــه 
طــوال 7 �ساعــات كاملة ق�ساهــا داخل 
�سيارة اإ�سعاف، مل يتم اإ�سعافه وعالجه 
ومل يلقــى الرعايــة الطبيــة الالزمــة، 
هــذا ورفــع النائــب مبجل�ــص االأمة عن 

والية خن�سلة "بن زعيم عبد الوهاب" 
هــذه  عــن  العــدل  وزيــر  لــدى  تظلمــا 
احلادثــة ومطالبتــه بفتــح حتقيــق يف 
جمرياتها وهو نف�ص الطلب الذي تقدم 

به املواطنون لوايل الوالية. 

بعد اأن تعر�ص اإىل حادث مرور 
خن�صــلة
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متكنت عنا�سر ال�سرطة 
باأمن والية ب�سكرة، من فك 

لغز ال�سيارات امل�سروقة 
بعد تفكيك �سبكة اإجرامية 

خمت�سة يف التزوير 
وا�ستعمال املزور و�سرقة 

ال�سيارات الوطنية والدولية، 
اأين مت اإلقاء القب�ص 

على ثالثيني ينحدر من 
والية �سمالية حمل 21 
اأمر بالقب�ص ال�سادر عن 

ال�سلطات الق�سائية ل 11 
والية من واليات الوطن وهو 

جان مبحوث عنه من طرف 
م�سالح االأمن الوالئي لوالية 

ب�سكرة بعد تورطه بعدة 
جرائم، حيث مت القب�ص 

عليه رفقة �سخ�سني اآخرين 
تورطا بالتزوير وتبني انه 

يتم ا�ستعمال املزور يف �سرقة 
املركبات اإ�سافة اإىل تهم 

انتحال هوية الغري مع خيانة 
االأمانة وهي الق�سية التي 

عاجلتها الفرقة االقت�سادية 
واملالية  لل�سرطة الق�سائية.

اإلقاء القب�س على 
�ضاب حمل 21 اأمـر 

بالقب�س بب�ضكرة

اأم�ــص االأول، توقيــف رئي�ــص  مت، 
جلنة التعمــري وال�سياحــة باملجل�ص 
ال�سعبــي لبلديــة �ســوق اأهرا�ص، عن 
ممار�سة مهامه وذلك بقرار من وايل 
الواليــة لونا�ص بوزقــزة، واأو�سحت 

م�سوؤولــة خليــة االإعــالم واالت�سال 
بالوالية، بــاأن قــرار التوقيف جاء 
بعــد اإدانــة املعنــي بحكــم ق�سائــي 

يتعلق بـ"�سوء ا�ستغالل الوظيفة".

ببلديــة  عــداوة  منطقــة  �سهــدت 
احلامة جنوب �سطيــف، حادث األيم 
راح �سحيتــه �ســاب عمــره 19 �سنــة 
بينمــا تعر�ــص مرافقــه اإىل جــروح 
خطرية، وهذا بعــد �سقوط ال�سابان 
مــن البــاب اخللفــي لل�ساحنــة التي 
كانت تنقلهما، حيــث فقدا توازنهما 

يف اإحــدى املنعرجــات و�سقطا اأر�سا، 
اأيــن لقــي اأحدهما م�سرعــه يف عني 
املكان ب�سبب ارتطام راأ�سه بالطريق، 
اأما ال�ساب الثاين فقد اأ�سيب بجروح 
متفاوتة اخلطــورة، ومت نقلهما اإىل 
امل�ست�سفى فيما فتحت م�سالح الدرك 

الوطني حتقيقا يف الق�سية.

جنحت الوحدة الثانوية للحماية 
 04 اإنقــاذ  يف  بفرجيــوة  املدنيــة 
خمتنقني من عائلــة واحدة ترتاوح 
اأعمارهم بــني 24 و72 �سنة، جراء 
اأك�سيــد  اأحــادي  لغــاز  ا�ستن�ساقهــم 

الكاربــون املنبعــث من املدفــاأة بحي 
ببلديــة  �سالــح  بوحنا�ــص  ال�سهيــد 
يحيى بني ق�سة،حيث مت نقلهم اإىل 

امل�ست�سفى لتلقي العالج. 

توقيف رئي�س جلنة التعمري
"APW"وال�ضياحة بـ 

هالك �ضاب واإ�ضابة مرافقه 
بعد �ضقوطهما من �ضاحنة 

اإنقاذ 4 خمتنقني بالغاز 
من املوت يف فرجيوة 

�سي الأورا�سي..
تفرج  راح  جديد...  بكل  متفاءلني 
ال�سابة  جتينا  مــديــد...  عمر  بعد 
وي�سب اخلري من بعيد... نتعاونو على 
الرغيد...  العي�ص  وحتقيق  التغيري 
بتحمل امل�سوؤولية راح يكون كل واحد 

منا �سعيد...

وجب الكالم

hamzalaribi005@gmail.com

ما بات يوؤملني فعال وما بات ي�سعرين باحل�سرة واالأ�سف 
وا�سع  نطاق  على  منت�سرة  فيديو  مقاطع  م�ساهدة  هو 
وهي تنقل تلك ال�سورة البائ�سة عن هوان وذل "رجال 
ب�سالغمهم"، واأكرث هوؤالء االأ�سخا�ص الذين يتعر�سون 
من حني الآخر للبهدلة من "م�سوؤولني اأعلى منهم رتبة" 
هم االأميار، ال ل�سيء �سوى اأنهم جبناء رهنوا كربياءهم 
�سيقة  �سخ�سية  مل�سالح  "كرجال"  وكيانهم  وكرامتهم 

وملن�سب يظنون اأنه "راأ�ص املال" يف حياتهم.
لفر�ص  املــوؤيــديــن  اأ�ــســد  فــاأنــا  �سخ�سيا  يل  بالن�سبة 
اأ�سد  ومن  الدولة،  موؤ�س�سات  يف  وال�سرامة  االن�سباط 
يتمتع  �سخ�سا  البلدية  رئي�ص  يكون  اأي�سا الأن  املوؤيدين 
مواطنيه  ان�سغاالت  نقل  من  ال�سخ�سية متكنه  بقوة يف 
اإىل ال�سلطات العليا يف البالد طاملا اأنه همزة و�سل بني 
�سكان بلديته وبني ال�سلطات االأخرى، واأرى اأنه من حق 
اأي م�سوؤول اأن يبدي �سرامة يف التعامل مع م�سوؤولني اأقل 
منه رتبة وكل هذا يف �سبيل خدمة ال�سالح العام، لكنني 
يف املقابل من اأ�سد املعار�سني ل�سيا�سة "�سوفوين يا نا�ص" 
التي تبنى على "ف�سح الرجال" واإهانتهم اأمام املالأ واأمام 
ملمار�سة  املعار�سني  اأ�سد  من  فاإنني  وبالتايل  الكامريات، 
العنرتيات على ح�ساب "كربياء وكرامة االآخرين"، واإن 
"العنرتيات"  امل�سابني مبر�ص  اأولئك  األوم  فل�ست  حدث 
والهوان  الذل  يظهرون  الذين  امل�سوؤولني  األوم  ما  بقدر 

واخلنوع للحفاظ على املن�سب.
بلديات  من  بلدية"  "رئي�ص  مع  حدثت  ق�سة  اأذكــر 
والية باتنة  "يف �سنوات �سابقة"، اإذ قال الوايل للمري 
لكن  هذا" هذا  الدي�سي  علي  "هز  لالأر�سيف  ي�سري  وهو 
الوايل  فواجه  جوطابل"  بلدية  "رئي�ص  يكن  مل  املري 
"عيب عليك كم�سوؤول يف الدولة تقول  بكل ثقة قائال 
على االأر�سيف دي�سي" فاأدرك الوايل باأنه ارتكب خطاأ 
"م�سوؤول"، وا�ستمر رئي�ص البلدية  فادحا ال ي�سدر عن 
يحا�سبني  ال�سعب  مع  غلطت  اإذا  منتخب  "اأنا  قائال 
باالآليات  نتحا�سب  الت�سيري  يف  ق�سرت  واإذا  ال�سعب، 
عندك"  ما�سي  الــدولــة  عند  نخدم  الين  القانونية 
"قربان" يقدمه كي يعلو  لي�ص  املري  باأن  الوايل  فاأدرك 
اجلميع  على  تنطلي  ال  �سيا�سته  اأن  واأدرك  املنا�سب  يف 

فغري من اأ�سلوب تعامله ب�سبب "�سخ�سية مري".
ميكنهم  ال  االأميار  من  الكثري  اأن  هي  اليوم  م�سكلتنا 
�سرعية  ناق�سو  الأنهم  م�سوؤول،  اأي  وجه  يف  يقفوا  اأن 
املواطنني  مع  متينة  عالقة  يخلقوا  مل  والأنهم  �سعبية 
كي ي�ستندوا عليها يف الرد على "احلقرة"، ومل يقوموا 
قوة  كموقف  ي�ستعملوها  كي  وجه  اأكمل  على  مبهمتهم 
غريه"،  ح�ساب  على  لنف�سه  "ي�سوق  زال  ال  من  اأمــام 
باملن�سب،  ومرهونة  مب�ساحلهم  مرهونة  كرامتهم  والأن 
فهناك فرق وا�سح بني روؤ�ساء بلديات يعملون جاهدين 
واثقون  فتجدهم  الأجلها  انتخبوا  التي  املهمة  لتاأدية 
يف قراراتهم ال اأحد يجروؤ على "احتقارهم واإهانتهم" 
على  يحافظوا  اأن  اأجــل  من  فقط  يعملون  اأميار  وبــني 
واملنفخة"  البهرجة  وعلى  ال�سيارة  وعلى  "من�سبهم 
فتجدهم يبتلعون كل اأنواع البهدلة واالإهانة والذل من 
اأي كان، الأن املهم بالن�سبة لهم اأن يحافظوا على "لقب 

املري" حتى واإن كان الثمن معاملتهم كالـ... 

اأميار بال "�ضخ�ضية"

مت العثور اأم�سية اخلمي�ص على جثة رجل اأعمال 
مبدينة العلمة �سرق �سطيف معلقة بوا�سطة حبل 
"دبي" ، ال�سحية  يف منزله الكائن باحلي التجاري 
"�ص.ب" �ساحب مطعم وجتاوز العقد اخلام�ص وهو 
اأ�سباب  تبقى  فيما  باملدينة،  معروفة  عائلة  من 

احلادثة جمهولة.

م�سالح  مبعية  املدنية  احلماية  م�سالح  متكنت 
ال�سيخ  على  العثور  من  ب�سطيف،  الوطني  الــدرك 
)د/اأ ( البالغ من العمر 90 �سنة، والذي يعاين من 
 03 منذ  االأنظار  عن  غاب  اأن  بعد  الزهامير  مر�ص 
اأيام كاملة، حيث تكللت عملية البحث باإيجاد املعني 
التكفل  لقراج، ومت  بلدية عني  بني حافظ  بقرية 
ورثيالن  لبني  ال�سحية  املوؤ�س�سة  اإىل  واإجــالءه  به 

حيث يوجد حتت الرعاية ال�سحية الكاملة. 

�سطيف  لوالية  املدنية  احلماية  م�سالح  �سجلت 
ــرتاق  االح غـــازات  ا�ستن�ساق  ــراء  ج ــاة  وف حالتي 
املنبعثة من املدفاأة مع اإنقاذ �سخ�سني اآخرين وهذا 
مبنزل عائلي بحي 500 م�سكن "معيزة نور الدين" 
ببلدية �سطيف، حيث مت ت�سجيل وفاة االأم البالغة 
العمر  مــن  البالغة  وابنتها  �سنة   61 العمر  مــن 
جثتي  بنقل  النجدة  فرق  قامت  حيث  �سنة،   33
بامل�ست�سفى  اجلثث  حفظ  م�سلحة  اإىل  ال�سحيتني 
اجلامعي �سعادنة عبد النور �سطيف، فيما مت اإنقاذ 

فتاتني تبلغان من العمر 46 �سنة و20 �سنة. 

عثـر، اأم�ص االأول، على جثة �ساب يبلغ من العمر 
وح�سب  باتنة،  والية  يف  �سفيان  ببلدية  �سنة   28
بال�ستيكي  بحبل  م�سنوقا  وجد  العني  اأن  م�سادرنا 
مت  حيث  املطاطية،  العجالت  وت�سليح  لبيع  مبحل 
مب�ست�سفى  اجلثث  حفظ  م�سلحة  اإىل  جثته  نقل 
املخت�سة  االأمنية  امل�سالح  فتحت  فيما  نقاو�ص، 

حتقيقا ملعرفة مالب�سات احلادثة.

انتحار رجل اأعمال معروف بالعلمة 

العثور علـى �ضيخ
 بعد اأيام من اختفائه 

وفاة اأم وابنتها ب�ضبب الغاز 
واإنقاذ بنتني 

العثور على جثة ع�ضريني
مطالب بفتح حتقيق بعد رف�س م�ضت�ضفى ق�ضنطينة  م�ضنوق ب�ضفيان

ا�ضتقبــــال �ضاب جريح
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