
الرئي�س تبون يعيد هيكلة احلكومة
�أجرى تعديال جزئيا �أنهى مبوجبه مهام 6 وز�ر�ت و��ستحدث وز�ر�ت �أخرى

�ص 03

ب�سكرة

خن�سلة

ت�ضجيل ارتفاع عدد حاالت مر�ضى الربو

مدير ال�ضحة بوالية ب�ضكرة

عمارات عدل بطريق م�ضكيانة

املحاجر تهدد حياة �سكان 
�سيقو�س يف اأم البواقي

"انت�سار فريو�س كورونا 
بلغ مرحلة �سعبة"

مواطنون دون ميـــاه 
منذ 15 يوما

�ص 05

�ص 05

�ص 05

ناقلون يرف�شون ا�شتئناف الن�شاط بخن�شلة
اأبدى العديد من الناقلني اخلوا�ص بوالية خن�ضلة رف�ضهم ملحتوى التعليمة املتعلقة بنقل الركاب والتي تن�ص 
على عدة اإجراءات من بينها ا�ضتغالل 50 باملائة من الطاقة اال�ضتيعابية للحافلة وتغليف الكرا�ضي ووجوب 

�ص 05ارتداء القناع الواقي وغريها من االإجراءات املتعلقة مبحاربة فريو�ص كورونا امل�ضتجد... 
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غياب االإنارة العمومية يثري ا�ضتياء قاطنيها

باتنة زدام" مبدينة  "بالد 

قاطنوها ينتظرون ترميمها

و�ضط �ضمت وجتاهل بع�س املجال�س البلدية

اأحياء بلدية �سفيان
 غارقة يف الظـــالم

اهرتاء الطرقات ب�سبب 
خملفات اأ�سغال ال�سيانة

�سكنات حي "الكومني" 
مهددة باالنهيـار

اال�ستيالء على االأرا�سي 
وامللكيات العقارية 

متوا�سل ب�سطيف

اأم البواقي

�ص 04

�ص 04

�ص 04

باتنة

�سطيف

�ص 05

العثور على عون يف احلماية املدنية م�شنوقا بعد اأيام من اختفائه بخن�شلـة وجد بالقرب من حمام لكنيف

�ص 16

�بدو� �عرت��سهم على �ل�سروط �لتي و�سعتها �لوز�رة

ناقلو خن�سلة دخلوا يف حركة احتجاجية، مطالبني بالتخفيف من ال�سروط امل�ساحبة للعمل

�سورة من االأر�سيف

معقولة  البي�ساء  اللحوم  "اأ�سعار 
والعديد من املربني اأفل�سوا"

ك�سف رئي�ص جمل�ص �سعبة تربية الدواجن بوالية 
باتنة "بن �سايبة علي" اأن اأ�سعار اللحوم البي�ساء 

معقولة، حيث اأن �سعر "الـ300 دج للكيلو غرام" هو 
�سعر حقيقي للحم الدجاج من اأجل تفادي اخل�سائر 
التي يتكبدها املربي كل �سنة كون �سعر التكلفة بات 

�ص 04اأكرب بكثري من �سعر الكيلوغرام الواحد... 

رئي�س �سعبة تربية �لدو�جن بوالية باتنة

جمعية عني امليلة 

اإدارة ال�سام توؤكد 
�سعوبة العودة 

للمناف�سة واالأن�سار 
يطالبون باإيجاد احللول

�ص 09

ا
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نوارة بوبري

نفخنا العجالت "
ودزينا الرو�س"

خالل املحاكمة اخلا�سة بق�سايا الف�ساد يف 
�سركة "�سوفاك" حول م�سانع العجالت املنفوخة 

وال�سيارات املركبة "بتقنية التورنيفي�ص" 
التي ق�ست على كل االأحالم الوردية التي 

ر�سمها املواطن الب�سيط الذي ظل يتخيل نف�سه 
ممتطيا �سيارة �سياحية باأربع عجالت وبهيكل 
كامل متكامل ومبظهر يعيد له الثقة يف �سفته 

لتنتهي  الغنية،  اجلزائرية  الدولة  "كموظف" يف 
اأحالمه ب�سقوط اإمرباطوريات �سناعية لطواغيت 

الف�ساد فيعود اأدراجه منكبا على وجهه موجها 
اتهامات عديدة للقائمني على اقت�ساده من 

املت�سببني يف "القر�سة" التي اأيقظته من عز 
احللم.

وتوجهت هيئة دفاع املتهمني يف الق�سية التي 
م�ست اأربع وزراء �سابقني اإىل توجيه االأنظار نحو 
مكانة كل واحد من االأطراف واجنازاته الكبرية 

خالل عمله كموظف يف الدولة واأن الق�سية لي�ست 
اإال خلطا بني ال�سيا�سة والقانون ذهب �سحيته 
جمموعة من االإطارات وامل�سوؤولني الذين كانوا 

يحاولون اإجناح م�ساريع واعدة وخلق مكيانزميات 
اقت�سادية �ساعدة، مل يجد منها املواطن �سيء 

اإال خزينة فارغة انعك�ست �سلبا على كل جوانب 
حياته وزادت من ه�سا�سة اأو�ساعه املعي�سية بدل 

اأن تنع�سها وترفع م�ستواها لتتوازى مع تطلعاته 
امل�ستقبلية يف اإطار دولة م�سنعة ومنتجة لكل ما 

فيه خري و�سالح له والأبناءه.
واملتمعن لكل ما جرى يف هذه الق�سية بالذات 

ي�سعر وكاأنه ي�ساهد ويتفرج على تفا�سيل 
م�سل�سل درامي، تكرث فيه املو�سيقى ال�ساعرية 
التي تغلب طابع االإن�سانية املتخفية منذ زمن 

وراء خزينة منهوبة واأحالم مغتالة وم�سلوبة 
وظروف اقت�سادية منكوبة يف ظل م�ساريع �سخمة 

ظلت ت�سري وفق �سيا�سة ملعوبة وت�سريها املطامع 
ال�سخ�سية.. اخت�سرت يف كلمة "ق�سية ف�ساد" 

راأ�سها واحد متتد منه اأرجل اأخطبوطية ذات 
عالقة بكل تفا�سيل التفا�سيل احلياتية للفئة 

املغبونة "من ال�سعب" الذي مل يجد ا�سمه مرفوعا 
ومقدرا على  الفتات املجال�ص "ال�سعبية" كمجرد 

ا�سم ال اأكرث، و�ساعت اأجيال من عمر اأبناءه هباءا 
منثورا ب�سبب راأ�ص االأخطبوط نف�سه، لي�سل اإىل 

حو�سلة قول اأن اقت�ساده متكن فعال من "نفخ 
العجالت" يف حني عرف هو طريقة "دفعها".

                                                              غيضس من فيضس 
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يف عــدد �سابــق، تطرقــت "االأورا�ص نيــوز" وبالتحديد يف 
ركن �ســورة وتعليق اإىل م�سهد بطريــق "حملة 3" ومبحاذاة 
مدخــل حــي 1650 م�سكــن "عــدل" حيــث اأن القائمني على 
تهيئــة الطريقــة قــد و�سعــوا ممهــال بجانــب عمــود اإنــارة 
عموميــة عنــد املنفذ متاما وذلك ما بــات ي�سهل على كثري من 
ال�سائقــني تفادي املمهل لكــن بالدخول يف االجتــاه املعاك�ص 
وذلك مــا من �ساأنه اأن ي�سكل خطــر اال�سطدام بني املركبات، 
ومــا حدث هــو اأن جهة ما قد اأعادت يف الغــد تهيئة الطريق 
لكن مــع "ترك املمهل" يف مكانه وكاأن االأمر يتعلق "بتكري�ص 
ملبــداأ التاغنانــت" اأو ما �سابــه؟ فاإىل متى �سيكــون النهي عن 
املنكــر عــرب و�سائــل االإعــالم "اأمــرا م�سيئــا" يف نظــر بع�ــص 

امل�سوؤولني؟

بطاقة حمـــــــــراء
الإ�شرار على اخلطاأ

auresbook
قال: �سيد احمد فروخي 

)وزير ال�سيد البحري واملنتجات ال�سيدية(
ا�سعار  ارتفاع  يف  ت�سببت  التكاليف  "ارتفاع   ...

ال�رسدين".
قلنا: يا راجل... نريد حلوال ال تربيرات.

فيزا ايطالية طويلة الأمد للجزائرين 

طلبيات على لقاح كورونا

  entre famille حج

املطالبه بفتح قاعات الريا�شة

" the king" بن رحمة

اإيطاليا  اإىل  التاأ�سرية  طلبات  ا�ستقبال  عملية  ا�ستئناف  عن  باجلزائر،  االإيطالية  ال�سفارة  اأعلنت 
بالن�سبة لالإقامات طويلة االأمد فح�سب، وذلك بالتعاون مع ال�سريك "تي األ اأ�ص ات�سال" حيث قالت 
اأنه على اإثر الرفع التدريجي للحجر ال�سحي يف اجلزائر وردا على الطلبات الواردة خالل االأ�سابيع 
 28 االحد  يوم  من  ابتداء  التاأ�سرية  طلبات  ت�سيري  لن�ساطات  التدريجي  اال�ستئناف  �سيتم  االأخرية 

جوان 2020".

اأعلن ع�سو اللجنة الوطنية لر�سد ومتابعة انت�سار فريو�ص كورونا يف اجلزائر، الدكتور عبد الكرمي 
امل�ساد لفريو�ص كورونا،  اللقاح  ا�سترياد  اللجنة، بخ�سو�ص  اأن هناك اجتماع على م�ستوى  طواهرية، 
وكمية الطلبية التي �سنقوم با�ستريادها، مو�سحا اأن اللقاح يف مرحلة التجارب على الب�سر، وان عدة 

خمابر يف العامل بداأت فعال تقدمي طلبياتها التي تفوق املاليري.

قررت وزارة احلج ال�سعودية، اإقامة مو�سم احلج لهذا العام باأعداد حمدودة للراغبني يف اأداء منا�سك 
امل�ستجد،  انت�سار فريو�ص كورونا  اململكة فقط، يف ظل  املوجودين داخل  احلج من خمتلف اجلن�سيات 
واأو�سح بيان للوزارة ال�سعودية ان ذلك جاء حيال ا�ستمرار خماطر هذه اجلائحة وعدم توفر اللقاح، 
وللحفاظ على االأمن ال�سحي العاملي، كما اأنه ميكن توفري التباعد االآمن يف التجمعات الب�سرية، لذا 

قررت اإقامة حج هذا العام باأعداد حمدودة جدا.

فنون  االج�سام،  كمال  االثقال،  رفع  )فيتنا�ص،  الريا�سة  قاعات  ومــالك  م�سريي  من  عدد  ينتظر 
قتالية ولياقة بدنية...( قراراإعادة فتح هذه الف�ساءات بفارغ ال�سرب واأبدوا ا�ستعدادهم لتطبيق 
الربوتوكول ال�سحي الوقائي على املمار�سني يف حالة ا�ستئناف ن�ساطهم املتوقف منذ اأكرث من ثالثة 
من  قلقهم  عن  معربين  امل�ستجد،  كورونا  فريو�ص  جائحة  ب�سبب  ال�سحي  احلجر  اإعــالن  عقب  اأ�سهر 

ا�ستمرار غلق القاعات باعتبارها م�سدر رزقهم الوحيد وهم يف انتظار الفرج الإعادة فتحها.

االإعالم  و�سائل  طرف  من  االإ�سادات  من  العديد  رحمة  بن  �سعيد  اجلزائري  الــدويل  الالعب  تلقى 
"حمرز  بـ  بـ"امللك" وتارة  تارة  لقبته  حيث  وفولهام،  برينتفورد  مباراة  يف  م�ستواه  بعد  االجنليزية 
اجلديد"، واأجمعت و�سائل االإعالم الربيطانية باأن بن رحمة اأ�سبح النجم االأول يف ال�سامبيون �سيب 

واأن الالعب اأ�سبح قادر على اللعب يف الربميريليغ مع كبار االأندية. هــو عدد �سيارات االإطفاء للتدخل االأويل �سنف "ج" رباعية 
الدفــع لــكل امليادين التي ا�ستلمتها املديريــة العامة للغابات من 
ال�سركــة اجلزائريــة ل�سناعــة ال�سيارات من عالمــة مر�سيد�ص 
بنــز لعــني بو�سقيف )تيــارت( التابعة لــوزارة الدفــاع الوطني، 
ح�ســب مــا اأفــاد به املديــر العــام للغابــات، مو�سحا بعــد عملية 
اال�ستــالم التي جرت مبقــر ال�سركة املذكــورة اأن الدولة رافقت 
قطــاع الغابــات، حيــث قدمــت لــه اإعانات مــن اأجــل اقتناء 80 
�سيــارة اإطفاء للتدخل االأويل مــن ال�سركة اجلزائرية ل�سناعة 
ال�سيــارات مــن عالمــة مر�سيد�ــص بنــز بتيــارت وذلــك يف اإطــار 

ال�سفقة املربمة بني الطرفني.
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لكل مقام مقال
نهاية طموح �شلطوي 

وبداية ال�شّبة؟!
من �سوء حظ "اأحمد اأويحيى" اأن ي�ستن�سق هواء احلرية 

من خالل "كمامة" يف "مقربة" منذ اعتقاله العام املا�سي ب�سبب 
ملف ثقيل لق�سايا الف�ساد، حيث كانت هذه هي خرجته االأوىل 

اال�ستثنائية و"االإن�سانية" التي رخ�ص بها القا�سي حل�سور 
جنازة اأخيه وحماميه "العيفة اأويحيى"..هذه الرخ�سة التي 
اأثارت الكثري من الت�ساوؤالت واالتهامات وفتحت باب التاأويالت 
على م�سراعيه لكون عامة اجلزائريني غري مطلعني على املادة 

االجتماعي  االإدماج  واإعادة  ال�سجون  تنظيم  قانون  من   56
للمحبو�سني التي ت�سمح للمتهمني اأو املحكومني بحكم نهائي اأن 
يح�سروا جنائز ذويهم ح�سب تقدير القا�سي وله وا�سع النظر 

وما علينا �سوى غ�ص النظر اإىل اأن تت�سح الروؤية..
ومل يكن امل�سهد اجلنائزي موؤثرا بقدر روؤية رئي�ص الوزراء 

االأول واالأ�سبق اأحمد اأويحيى مكبال مذهوال و"بائ�سا" وكاأن 
بكل كلمات ال�سخرية واجلربوت التي اأطلقها الإهانة ال�سعب 

قد رفرفت فوق راأ�سه من "جوع كلبك يتبعك" اإىل "ما يلزم�ص 
تاكلوا الياغورت" نهاية باحلراك جمرد "ريح يف ال�سباك" يف 
حني كانت الريح اإع�سارا اقتلعت الع�سابة ورجاالتها واأثبتت 
اأن الدنيا ال يوؤمتن لها جانب واأنها "متاع الغرور" واأن االأموال 

ال�سخمة التي نهبوها من ال�سعب واكتنزوها يف الداخل واخلارج 
مل تكن لتنفعهم حني دارت عليهم الدوائر وت�ساوت روؤو�سهم 
مع املجرمني، وهم الذين مل نكن لن�ستطيع اأن نذكرهم ب�سوء 

قبل خروج ال�سعب التاريخي لالإطاحة بهم وبزعيمهم �ساحب 
الفخامة الذي ظل )فخامته( خارج كل اأطر امل�ساءلة القانونية 

ناهيك عن االتهام وهذه "لطخة" �سوداء يف ملف حماربة 
الف�ساد االأبي�ص ويجب تداركها ولو باتهام "�سريف" غري نافذ..

فبعد احلراك ال�سعبي وابتداء من اأيامه و�سهوره االأوىل 
تهاوت االأ�سماء الالمعة لرجاالت ال�سيا�سة واملال وبداأ �سيناريو 

االعتقاالت بوترية مت�سارعة غري متوقعة وكاأن باالأمر قد 
الهروب  فر�سة  مينحهم  ومل  اجلميع  اأربك  ما  بليل" وهو  "ُدّبر 

اإىل اخلارج واإنقاذ ما ميكن اإنقاذه من حياتهم..
فمن كان يظن اأن ال�سعيد بوتفليقة واجلرنال التوفيق 

واأويحيى و�سالل ويو�سفي وغريهم من ال�سيا�سيني واالإطارات 
ال�سامية قد ُيزج بهم يف ال�سجن ليحاكموا على تاريخ عريق 

يف الف�ساد؟..من كان يظن اأو يت�سور اأن ُيعتقل علي حداد 
وطحكوت وعوملي واالأخوة كونيناف.. والقائمة اأطول من اأن 

ُتذكر يف "املقام" مع توريط عائالتهم؟؟..ويتواىل م�سل�سل 
حماكمتهم الأ�سهر وقد ميتد الأعوام..وما يزال الغد يحمل 

الكثري من املفاجاآت �سواء لل�سعب اأو لرجال �سلطة املال 
وال�سيا�سة، و اأراهن اأنهم هم اأنف�سهم مل يح�سبوا ح�سابا للحظة 

االعتقال وحلظة االنقالب..انقالب ال�سعب وانقالب الدنيا 
الذي ال ي�ستاأذن اأحدا وال يعرتف بالرتب وال�سارات؟!.

زووووووم الأورا�س....

 ال�سورة ماأخوذة من بلدية بوزينة، وبالتحديد "طريق الربج" مبنطقة اآورير وهي 
توحي باأن بع�ص اجلهات قد متكنت من اأن تبدع يف "تنبيه ال�سائقني" عرب "حفر 

واقعية" ال حفر ثالثية االأبعاد.

�ضماح خميلي

ل م�شابقة ول اإدماج توظيف بالقائمة الحتياطية
بعد اأن اأمر وزير الرتبية الوطنية امل�سالح التابعة لدائرته الوزارية باإح�ساء �سامل للمنا�سب ال�ساغرة 
يف قطاع الرتبية لالأطوار التعليمية الثالث وهذا ق�سد �سد الفراغ قبل الدخول املدر�سي املقبل املحدد 
والثانوي  املتو�سط  الطورين  يف  ا�ساتذة  لتوظيف  الرقمية  االأر�سية  لفتح  حت�سبا  وذلك  اأكتوبر،  ب�سهر 

وفق القائمة االحتياطية الوطنية وال�سروع يف عملية توظيف االأ�ساتذة االحتياطيني منها.
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نوارة 

اأثرت جائحة كورونا واىل جانب تداعياتها 
االقت�سادية واالجتماعية وال�سحية على مكانة روؤ�ساء 

الدول وامل�سوؤولني والدبلوما�سيني كل ح�سب براعته يف 
التعامل مع االأزمة والتمكن من ت�سيري �سوؤونها، وخا�سة 
اإذا تعلق االأمر بالدول االأوروبية التي تعرت حقيقتها 
بعد تراجع �سعبيتها لدى الدول النامية وال�سائرة يف 
طريق النمو واثبتت ف�سلها يف احتواء �سلبيات الوباء 
وما ت�سبب فيه من "�سراء" م�ست الفقراء واالأغنياء، 

وكاد البع�ص منها يعلن ا�ست�سالمه للفناء واالنتحار 
بطريقة غري مبا�سرة بعد تطبيق نظرية "مناعة 

القطيع" وما �سابهها، واال�ستغاثة بدول جماورة لتدارك 
نقائ�ص قطاع ال�سحة الذي تبني انه تابع "لل�سني" 

�سمنيا، فيعرتف دكاترة وم�سوؤولون �سابقني باأن اأوروبا 
ال متلك ال�سيادة يف هذا القطاع احل�سا�ص.

وحدث اأن تغريت كل الظروف واختلت خارطة العامل 
ال�سيا�سية واالقت�سادية وتغريت معها نظرة العامل وكذا 

ال�سعوب للروؤ�ساء و�سناع القرار، فزادت �سعبية رئي�ص 
متكن من احتواء االأزمة وال�سيطرة على االأوا�سع يف 

وقت منا�سب، فيما انهارت مكانة اآخر تهور وا�ستعجل يف 
اتخاذ قرارات ارجتالية وتاأخر يف فر�ص االإجراءات 

االحرتازية، خا�سة ما تعلق بالعزل االجتماعي ان�سياقا 

وراء 
االأنانية، 

اأمثال 
دونالد 

                                                              غيضس من فيضس 

nawara.boubire@gmail.com

نوارة بوبري

نفخنا العجالت "
ودزينا الرو�س"

خالل املحاكمة اخلا�سة بق�سايا الف�ساد يف 
�سركة "�سوفاك" حول م�سانع العجالت املنفوخة 

وال�سيارات املركبة "بتقنية التورنيفي�ص" 
التي ق�ست على كل االأحالم الوردية التي 

ر�سمها املواطن الب�سيط الذي ظل يتخيل نف�سه 
ممتطيا �سيارة �سياحية باأربع عجالت وبهيكل 
كامل متكامل ومبظهر يعيد له الثقة يف �سفته 

لتنتهي  الغنية،  اجلزائرية  الدولة  "كموظف" يف 
اأحالمه ب�سقوط اإمرباطوريات �سناعية لطواغيت 

الف�ساد فيعود اأدراجه منكبا على وجهه موجها 
اتهامات عديدة للقائمني على اقت�ساده من 

املت�سببني يف "القر�سة" التي اأيقظته من عز 
احللم.

وتوجهت هيئة دفاع املتهمني يف الق�سية التي 
م�ست اأربع وزراء �سابقني اإىل توجيه االأنظار نحو 
مكانة كل واحد من االأطراف واجنازاته الكبرية 

خالل عمله كموظف يف الدولة واأن الق�سية لي�ست 
اإال خلطا بني ال�سيا�سة والقانون ذهب �سحيته 
جمموعة من االإطارات وامل�سوؤولني الذين كانوا 

يحاولون اإجناح م�ساريع واعدة وخلق مكيانزميات 
اقت�سادية �ساعدة، مل يجد منها املواطن �سيء 

اإال خزينة فارغة انعك�ست �سلبا على كل جوانب 
حياته وزادت من ه�سا�سة اأو�ساعه املعي�سية بدل 

اأن تنع�سها وترفع م�ستواها لتتوازى مع تطلعاته 
امل�ستقبلية يف اإطار دولة م�سنعة ومنتجة لكل ما 

فيه خري و�سالح له والأبناءه.
واملتمعن لكل ما جرى يف هذه الق�سية بالذات 

ي�سعر وكاأنه ي�ساهد ويتفرج على تفا�سيل 
م�سل�سل درامي، تكرث فيه املو�سيقى ال�ساعرية 
التي تغلب طابع االإن�سانية املتخفية منذ زمن 

وراء خزينة منهوبة واأحالم مغتالة وم�سلوبة 
وظروف اقت�سادية منكوبة يف ظل م�ساريع �سخمة 

ظلت ت�سري وفق �سيا�سة ملعوبة وت�سريها املطامع 
ال�سخ�سية.. اخت�سرت يف كلمة "ق�سية ف�ساد" 

راأ�سها واحد متتد منه اأرجل اأخطبوطية ذات 
عالقة بكل تفا�سيل التفا�سيل احلياتية للفئة 

املغبونة "من ال�سعب" الذي مل يجد ا�سمه مرفوعا 
ومقدرا على  الفتات املجال�ص "ال�سعبية" كمجرد 

ا�سم ال اأكرث، و�ساعت اأجيال من عمر اأبناءه هباءا 
منثورا ب�سبب راأ�ص االأخطبوط نف�سه، لي�سل اإىل 

حو�سلة قول اأن اقت�ساده متكن فعال من "نفخ 
العجالت" يف حني عرف هو طريقة "دفعها".

                                                              غيضس من فيضس 
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يف عــدد �سابــق، تطرقــت "االأورا�ص نيــوز" وبالتحديد يف 
ركن �ســورة وتعليق اإىل م�سهد بطريــق "حملة 3" ومبحاذاة 
مدخــل حــي 1650 م�سكــن "عــدل" حيــث اأن القائمني على 
تهيئــة الطريقــة قــد و�سعــوا ممهــال بجانــب عمــود اإنــارة 
عموميــة عنــد املنفذ متاما وذلك ما بــات ي�سهل على كثري من 
ال�سائقــني تفادي املمهل لكــن بالدخول يف االجتــاه املعاك�ص 
وذلك مــا من �ساأنه اأن ي�سكل خطــر اال�سطدام بني املركبات، 
ومــا حدث هــو اأن جهة ما قد اأعادت يف الغــد تهيئة الطريق 
لكن مــع "ترك املمهل" يف مكانه وكاأن االأمر يتعلق "بتكري�ص 
ملبــداأ التاغنانــت" اأو ما �سابــه؟ فاإىل متى �سيكــون النهي عن 
املنكــر عــرب و�سائــل االإعــالم "اأمــرا م�سيئــا" يف نظــر بع�ــص 

امل�سوؤولني؟

بطاقة حمـــــــــراء
الإ�شرار على اخلطاأ

auresbook
قال: �سيد احمد فروخي 

)وزير ال�سيد البحري واملنتجات ال�سيدية(
ا�سعار  ارتفاع  يف  ت�سببت  التكاليف  "ارتفاع   ...

ال�رسدين".
قلنا: يا راجل... نريد حلوال ال تربيرات.

فيزا ايطالية طويلة الأمد للجزائرين 

طلبيات على لقاح كورونا

  entre famille حج

املطالبه بفتح قاعات الريا�شة

" the king" بن رحمة

اإيطاليا  اإىل  التاأ�سرية  طلبات  ا�ستقبال  عملية  ا�ستئناف  عن  باجلزائر،  االإيطالية  ال�سفارة  اأعلنت 
بالن�سبة لالإقامات طويلة االأمد فح�سب، وذلك بالتعاون مع ال�سريك "تي األ اأ�ص ات�سال" حيث قالت 
اأنه على اإثر الرفع التدريجي للحجر ال�سحي يف اجلزائر وردا على الطلبات الواردة خالل االأ�سابيع 
 28 االحد  يوم  من  ابتداء  التاأ�سرية  طلبات  ت�سيري  لن�ساطات  التدريجي  اال�ستئناف  �سيتم  االأخرية 

جوان 2020".

اأعلن ع�سو اللجنة الوطنية لر�سد ومتابعة انت�سار فريو�ص كورونا يف اجلزائر، الدكتور عبد الكرمي 
امل�ساد لفريو�ص كورونا،  اللقاح  ا�سترياد  اللجنة، بخ�سو�ص  اأن هناك اجتماع على م�ستوى  طواهرية، 
وكمية الطلبية التي �سنقوم با�ستريادها، مو�سحا اأن اللقاح يف مرحلة التجارب على الب�سر، وان عدة 

خمابر يف العامل بداأت فعال تقدمي طلبياتها التي تفوق املاليري.

قررت وزارة احلج ال�سعودية، اإقامة مو�سم احلج لهذا العام باأعداد حمدودة للراغبني يف اأداء منا�سك 
امل�ستجد،  انت�سار فريو�ص كورونا  اململكة فقط، يف ظل  املوجودين داخل  احلج من خمتلف اجلن�سيات 
واأو�سح بيان للوزارة ال�سعودية ان ذلك جاء حيال ا�ستمرار خماطر هذه اجلائحة وعدم توفر اللقاح، 
وللحفاظ على االأمن ال�سحي العاملي، كما اأنه ميكن توفري التباعد االآمن يف التجمعات الب�سرية، لذا 

قررت اإقامة حج هذا العام باأعداد حمدودة جدا.

فنون  االج�سام،  كمال  االثقال،  رفع  )فيتنا�ص،  الريا�سة  قاعات  ومــالك  م�سريي  من  عدد  ينتظر 
قتالية ولياقة بدنية...( قراراإعادة فتح هذه الف�ساءات بفارغ ال�سرب واأبدوا ا�ستعدادهم لتطبيق 
الربوتوكول ال�سحي الوقائي على املمار�سني يف حالة ا�ستئناف ن�ساطهم املتوقف منذ اأكرث من ثالثة 
من  قلقهم  عن  معربين  امل�ستجد،  كورونا  فريو�ص  جائحة  ب�سبب  ال�سحي  احلجر  اإعــالن  عقب  اأ�سهر 

ا�ستمرار غلق القاعات باعتبارها م�سدر رزقهم الوحيد وهم يف انتظار الفرج الإعادة فتحها.

االإعالم  و�سائل  طرف  من  االإ�سادات  من  العديد  رحمة  بن  �سعيد  اجلزائري  الــدويل  الالعب  تلقى 
"حمرز  بـ  بـ"امللك" وتارة  تارة  لقبته  حيث  وفولهام،  برينتفورد  مباراة  يف  م�ستواه  بعد  االجنليزية 
اجلديد"، واأجمعت و�سائل االإعالم الربيطانية باأن بن رحمة اأ�سبح النجم االأول يف ال�سامبيون �سيب 

واأن الالعب اأ�سبح قادر على اللعب يف الربميريليغ مع كبار االأندية. هــو عدد �سيارات االإطفاء للتدخل االأويل �سنف "ج" رباعية 
الدفــع لــكل امليادين التي ا�ستلمتها املديريــة العامة للغابات من 
ال�سركــة اجلزائريــة ل�سناعــة ال�سيارات من عالمــة مر�سيد�ص 
بنــز لعــني بو�سقيف )تيــارت( التابعة لــوزارة الدفــاع الوطني، 
ح�ســب مــا اأفــاد به املديــر العــام للغابــات، مو�سحا بعــد عملية 
اال�ستــالم التي جرت مبقــر ال�سركة املذكــورة اأن الدولة رافقت 
قطــاع الغابــات، حيــث قدمــت لــه اإعانات مــن اأجــل اقتناء 80 
�سيــارة اإطفاء للتدخل االأويل مــن ال�سركة اجلزائرية ل�سناعة 
ال�سيــارات مــن عالمــة مر�سيد�ــص بنــز بتيــارت وذلــك يف اإطــار 

ال�سفقة املربمة بني الطرفني.

80

رقم
اليـــوم

يومية وطنية �إخبارية
ت�صدر عن م �س و ذ م م "�أور��س نيوز"

املدير العام
م�سوؤول الن�سر

�سمري بوخنوفة

�لطبع: 
sie صركة �لطباعة �ل�صرق�

�لتوزيع:
sodipresse

�حل�صاب �لبنكي:
 BADR 336 300562 3000 42 

وكالة باتنة
�لإ�صهار: م�صلحة �لإ�صهار بجريدة �لأور��س نيوز

�أو �لوكالة �لوطنية للن�صر و�لإ�صهار �صارع با�صتور ـ �جلز�ئر 
021.73.76.78 ـ  �لهاتف: 021.73.71.28 

�لإد�رة ـ �لتحرير
�ملنطقة �حل�صرية �لثانية جتزئة 12 رقم 12 ـ باتنة

�لهاتف: 033.29.18.51
�لفاك�س: 033.29.18.51

journalelauresnews@gmail.com :لربيد �لإلكرتوين�

لكل مقام مقال
نهاية طموح �شلطوي 

وبداية ال�شّبة؟!
من �سوء حظ "اأحمد اأويحيى" اأن ي�ستن�سق هواء احلرية 

من خالل "كمامة" يف "مقربة" منذ اعتقاله العام املا�سي ب�سبب 
ملف ثقيل لق�سايا الف�ساد، حيث كانت هذه هي خرجته االأوىل 

اال�ستثنائية و"االإن�سانية" التي رخ�ص بها القا�سي حل�سور 
جنازة اأخيه وحماميه "العيفة اأويحيى"..هذه الرخ�سة التي 
اأثارت الكثري من الت�ساوؤالت واالتهامات وفتحت باب التاأويالت 
على م�سراعيه لكون عامة اجلزائريني غري مطلعني على املادة 

االجتماعي  االإدماج  واإعادة  ال�سجون  تنظيم  قانون  من   56
للمحبو�سني التي ت�سمح للمتهمني اأو املحكومني بحكم نهائي اأن 
يح�سروا جنائز ذويهم ح�سب تقدير القا�سي وله وا�سع النظر 

وما علينا �سوى غ�ص النظر اإىل اأن تت�سح الروؤية..
ومل يكن امل�سهد اجلنائزي موؤثرا بقدر روؤية رئي�ص الوزراء 

االأول واالأ�سبق اأحمد اأويحيى مكبال مذهوال و"بائ�سا" وكاأن 
بكل كلمات ال�سخرية واجلربوت التي اأطلقها الإهانة ال�سعب 

قد رفرفت فوق راأ�سه من "جوع كلبك يتبعك" اإىل "ما يلزم�ص 
تاكلوا الياغورت" نهاية باحلراك جمرد "ريح يف ال�سباك" يف 
حني كانت الريح اإع�سارا اقتلعت الع�سابة ورجاالتها واأثبتت 
اأن الدنيا ال يوؤمتن لها جانب واأنها "متاع الغرور" واأن االأموال 

ال�سخمة التي نهبوها من ال�سعب واكتنزوها يف الداخل واخلارج 
مل تكن لتنفعهم حني دارت عليهم الدوائر وت�ساوت روؤو�سهم 
مع املجرمني، وهم الذين مل نكن لن�ستطيع اأن نذكرهم ب�سوء 

قبل خروج ال�سعب التاريخي لالإطاحة بهم وبزعيمهم �ساحب 
الفخامة الذي ظل )فخامته( خارج كل اأطر امل�ساءلة القانونية 

ناهيك عن االتهام وهذه "لطخة" �سوداء يف ملف حماربة 
الف�ساد االأبي�ص ويجب تداركها ولو باتهام "�سريف" غري نافذ..

فبعد احلراك ال�سعبي وابتداء من اأيامه و�سهوره االأوىل 
تهاوت االأ�سماء الالمعة لرجاالت ال�سيا�سة واملال وبداأ �سيناريو 

االعتقاالت بوترية مت�سارعة غري متوقعة وكاأن باالأمر قد 
الهروب  فر�سة  مينحهم  ومل  اجلميع  اأربك  ما  بليل" وهو  "ُدّبر 

اإىل اخلارج واإنقاذ ما ميكن اإنقاذه من حياتهم..
فمن كان يظن اأن ال�سعيد بوتفليقة واجلرنال التوفيق 

واأويحيى و�سالل ويو�سفي وغريهم من ال�سيا�سيني واالإطارات 
ال�سامية قد ُيزج بهم يف ال�سجن ليحاكموا على تاريخ عريق 

يف الف�ساد؟..من كان يظن اأو يت�سور اأن ُيعتقل علي حداد 
وطحكوت وعوملي واالأخوة كونيناف.. والقائمة اأطول من اأن 

ُتذكر يف "املقام" مع توريط عائالتهم؟؟..ويتواىل م�سل�سل 
حماكمتهم الأ�سهر وقد ميتد الأعوام..وما يزال الغد يحمل 

الكثري من املفاجاآت �سواء لل�سعب اأو لرجال �سلطة املال 
وال�سيا�سة، و اأراهن اأنهم هم اأنف�سهم مل يح�سبوا ح�سابا للحظة 

االعتقال وحلظة االنقالب..انقالب ال�سعب وانقالب الدنيا 
الذي ال ي�ستاأذن اأحدا وال يعرتف بالرتب وال�سارات؟!.

زووووووم الأورا�س....

 ال�سورة ماأخوذة من بلدية بوزينة، وبالتحديد "طريق الربج" مبنطقة اآورير وهي 
توحي باأن بع�ص اجلهات قد متكنت من اأن تبدع يف "تنبيه ال�سائقني" عرب "حفر 

واقعية" ال حفر ثالثية االأبعاد.

�ضماح خميلي

ل م�شابقة ول اإدماج توظيف بالقائمة الحتياطية
بعد اأن اأمر وزير الرتبية الوطنية امل�سالح التابعة لدائرته الوزارية باإح�ساء �سامل للمنا�سب ال�ساغرة 
يف قطاع الرتبية لالأطوار التعليمية الثالث وهذا ق�سد �سد الفراغ قبل الدخول املدر�سي املقبل املحدد 
والثانوي  املتو�سط  الطورين  يف  ا�ساتذة  لتوظيف  الرقمية  االأر�سية  لفتح  حت�سبا  وذلك  اأكتوبر،  ب�سهر 

وفق القائمة االحتياطية الوطنية وال�سروع يف عملية توظيف االأ�ساتذة االحتياطيني منها.

اأجري تعديال جزئيا اأنهى مبوجبه مهام 6 وزارات وا�ضتحدث وزارات اأخرى

الوطني  ال�ضعبي  امل��ج��ل�����ص  ن����واب  ���ض��ادق 
م�ضروع  على  ال��ث��الث��اء،  اأم�����ص  باالأغلبية، 
يوما  ماي   8 تاريخ  اعتماد  املت�ضمن  القانون 

وطنيا للذاكرة.
واأكد رئي�ص املجل�ص ال�ضعبي الوطني، �ضليمان 

�ضنني، اأن اعتماد 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة، 
يهم كل اجلزائريني، واأن الثورة فوق اجلميع. 
ومن جهة اأخرى، قال �ضنني، اأن م�ضروع قانون 
جترمي اال�ضتعمار مطلب �ضعبي، ولي�ص مطلب 

النواب فقط.

للديوان  العام  املدير  قال 
والعمرة،  للحج  ال��وط��ن��ي 
ي��و���ض��ف ع�������زوزة، اأم�����ص 
الثالثاء، اإن اجلزائر تتفهم 
بح�ضر  ال�����ض��ع��ودي��ة  ق���رار 
احل����ج ع��ل��ى امل���وج���ودي���ن 
خمتلف  من  اململكة  داخ��ل 
تف�ضي  ب�ضبب  اجلن�ضيات 

وباء كورونا.
نيوز''،  ''ال�ضروق  قناة  يف  ا�ضت�ضافته  ولدى 
اأو�ضح عزوزة اأن اجلزائر تتفهم قرار اململكة 
ملختلف  احل��ج  بح�ضر  القا�ضي  ال�ضعودية 
اململكة  داخ���ل  امل��وج��ودي��ن  م��ن  اجلن�ضيات 
ب�ضبب تف�ضي وباء كورونا، م�ضريا اأن ''اجلالية 
اجلزائرية يف اململكة هي من متثل اجلزائر يف 

احلج هذا املو�ضم''.
 2020 حج  تاأجيل  ع��زوزة  يو�ضف  واأع��ل��ن 
املقبل،  املو�ضم  اإىل  للجزائريني  بالن�ضبة 

العربية  اململكة  قرار  بعد 
باإقامة  القا�ضي  ال�ضعودية 
ح��ج ه���ذا ال��ع��ام ب��اأع��داد 
حمدودة جدا للراغبني يف 
ملختلف  احلج  منا�ضك  اأداء 
املوجودين  من  اجلن�ضيات 

داخل اململكة.
حجاج  م�ضري  وبخ�ضو�ص 
اأكد  ال��ق��رع��ة،  يف  الفائزين   2020 مو�ضم 
املو�ضم  احلج  منا�ضك  ''�ضيوؤدون  باأنهم  عزوزة 

املقبل''.
ال�ضعودية  يف  والعمرة  احل��ج  وزارة  وكانت 
�ضتقام  احل��ج  �ضعرية  اأن  االثنني  ي��وم  اأعلنت 
ال��ع��ام ب��اأع��داد حم���دودة م��ن جن�ضيات  ه��ذا 
، موؤكدة على عدم  خمتلقة من داخل اململكة 
يف  وذل��ك  البالد،  خ��ارج  من  حجاج  ا�ضتقبال 
اإطار االإجراءات االحرتازية للحّد من تف�ضي 

وباء كورونا العاملي.

�ضالل،  املالك  عبد  االأ�ضبق،  االأول  الوزير  نفى 
االأعمال  رجل  ق�ضية  يف  اإليه  املوّجهة  االتهامات 
 2013 �ضنة  م��ن��ذ  اأن���ه  اأك���د  فيما  ح����داد،  ع��ل��ي 
ال�ضابق  الرئي�ص  على  نيابة  ال��ب��الد  ي�ضري  وه��و 

بوتفليقة.
كان  ملا  اإنه  املحاكمة،  جل�ضة  خالل  �ضالل  وتابع 
يف من�ضبه مل تكن لديه �ضالحيات يف ق�ضية رجل 
االأعمال علي حداد، موؤكدا اأنه مل مي�ِص اأي ر�ضالة 

ومل يعِط اأي اأمر كتابي بالن�ضبة للم�ضاريع.
م��ن ب��ني امل��ل��ف��ات ال��ت��ي مت ال��ت��ط��رق ل��ه��ا، خالل 
حماكمة رجل االأعمال املحبو�ص علي حداد، وعدد 
االأوالن  الوزيران  اأبرزهم  ال�ضابقني  امل�ضوؤولني  من 
املالك �ضالل، ملف  اأويحيى وعبد  اأحمد  ال�ضابقان 
الذي  امل�ضروع  وه��و  بغليزان.  االإ�ضمنت  م�ضنع 
�ضنة  اأجنز  االأخري  بكون  حلداد  منحه  �ضالل  برر 

مماثال. م�ضروعا   2003
م�ضاركة  وراء  ال�ضبب  عن  ب�ضوؤاله  القا�ضي  لريد 
جيكا،  العمومية  لل�ضركة  ولي�ص  لل�ضينيني،  حداد 
رد �ضالل باأن جيكا موؤ�ض�ضة عمومية اقت�ضادية ال 

ميكن اإجبارها على الدخول يف �ضراكة.
وعند مواجهته بت�ضريحات مدير جيكا، حول اأن 
ال�ضركة العمومية متلك م�ضروعي �ضيبو�ص وكذلك 
غليزان، قال اأن جيكا اأ�ضال كانت تتهرب من اإجناز 
م�ضروعني يف ب�ضار وعني �ضالح رغم اإحلاح الدولة 

عليهما.

�أويحي.. بوتفليقة كان له علم بكل ما قمت به
اأحمد  االأ���ض��ب��ق  االأول  ال��وزي��ر  اأك��د  جهته،  م��ن 
العزيز  ع��ب��د  ال�����ض��اب��ق  ال��رئ��ي�����ص  اأن  اأوي��ح��ي��ى، 

بوتفليقة كان له علم بكل ما كان يقوم به، كا�ضفا 
اأنه كان يهاتفه يوميا ويبعث له بتقارير بخ�ضو�ص 

�ضري امل�ضاريع.
وخالل جل�ضة حماكمته اأم�ص يف ق�ضية االمتيازات 
علي  االأع��م��ال  لرجل  املمنوحة  امل�ضروعة  غ��ري 
كان  اأن��ه  بالقول  نف�ضه،  عن  اأويحي  داف��ع  ح��داد، 
ي�ضرّي احلكومة وكان يدقق يف كل التفا�ضيل خا�ضة 

تلك املتعلقة مبنح ال�ضفقات وامل�ضاريع. 
يتعلق  فيما  م�ضوؤولية  اإي  يتحمل  ال  انه  واأو�ضح 
كاملة  تقع  امل�ضوؤولية  اأن  موؤكدا  ال�ضفقات،  بهذه 
بوتفليقة  ال�ضابق  اجلمهورية  رئي�ص  عاتق  على 

باعتباره هو من اأ�ضدى التعليمات.
ملن�ضبه كان يتكيف  بالنظر  انه  اويحي،  واأ�ضاف، 
الرئي�ص  �ضيا�ضة جماعية مع  الوقائع بتطبيق  مع 
م�ضريا اإىل وجود هياكل قاعدية و �ضكك حديدية 
ال�ضفقات  غ���رار  على  عليها  حما�ضبته  تتم  مل 
 ،2003 ماي   21 الزلزال يف  ت�ضيري  التي ت�ضمنت 
الظرف  ب�ضبب  بالرتا�ضي  �ضفقات  مبنح  قام  اأين 

اال�ضتعجايل اآنذاك

يو�سف يو�سفي: يف حياتي مل �أبدد �أمو�ل �لدولة 
يو�ضفي   يو�ضف  االأ�ضبق  ال�ضناعة  وزير  نفى  كما 
له  وجهها  التي  العام  امل��ال  وتبديد  الف�ضاد  تهم 
قا�ضي اجلل�ضة خالل حماكمة رجل االأعمال علي 
حداد. وقال يو�ضفي ''اأنا يف حياتي مل اأبدد املال 
واأن  ال�ضعبة  العملة  قيمة  جيدا  اأعرف  اأنا  العام 
جلبها خلزينة الدولة  �ضعب جدا علما اأنني كنت 
وزيرا �ضابقا للطاقة، حياتي كاملة واأنا اأدافع على 

خزينة الدولة''.

ال�ضعيد  ال��ل��واء  �ضرع 
���ض��ن��ق��ري��ح��ة رئ��ي�����ص 
الوطني  اأركان اجلي�ص 
بالنيابة،  ال�����ض��ع��ب��ي 
واإىل  ال��ث��الث��اء  اأم�����ص 
املقبل،  اخلمي�ص  غاية 
مو�ضكو،  اإىل  زي��ارة  يف 
الفريق  م���ن  ب���دع���وة 
�ضريغي  �ضويغو  اأول 
وزير  كوجوغيفيت�ص، 

به  اأف��اد  ما  ح�ضب  رو�ضيا،  فدرالية  دف��اع 
بيان لوزارة الدفاع الوطني.

الفريق  م��ن  ''ب��دع��وة  البيان  يف  وج��اء 
وزير  كوجوغيفيت�ص،  �ضريغي  �ضويغو  اأول 
اللواء  ال�ضيد  ي�ضرع  رو�ضيا،  فدرالية  دفاع 
اجلي�ص  اأركان  رئي�ص  �ضنقريحة،  ال�ضعيد 

ال�ضعبي  ال���وط���ن���ي 
من  ابتداء  بالنيابة، 
 ،2020 ج���وان   23
مو�ضكو،  اإىل  زي��ارة  يف 
الن�ضاطات  حل�����ض��ور 
مبنا�ضبة  الر�ضمية 
اإحياء الذكرى ال� 75 
لعيد الن�ضر يف احلرب 
ال���وط���ن���ي���ة ال���ك���رى 

.''1945  -1941
الزيارة،  "هذه  اأن  امل�ضدر  نف�ص  واأو�ضح   
ال��ت��ي ت��ن��درج يف اإط����ار ت��ع��زي��ز اأوا���ض��ر 
الوطني  اجلي�ص  بني  والتعاون  ال�ضداقة 
ال�ضعبي والقوات امل�ضلحة لفدرالية رو�ضيا، 
تباحث  اأجل  من  للطرفني  �ضانحة  �ضتكون 

امل�ضائل ذات االهتمام امل�ضرتك".

االأفريقي،  باالحتاد  وال�ضلم  االأمن  مفو�ص  اأكد 
لت�ضوية  اجلزائر  مقاربة  اأن  �ضرقي،  اإ�ضماعيل 
تتوفر  احل���وار  على  واملبنية  ليبيا  يف  االأزم���ة 
االحتاد  اأن  اإىل  م�ضريا  النجاح  مقومات  كل  على 
�ضاأنها  من  مبادرة  اأية  وي�ضجع  يدعم  االأفريقي 
احل��وار  على  قائمة  ل��الزم��ة  نهائي  ح��ل  اإي��ج��اد 

وامل�ضاحلة الوطنية''.
لوكالة  خا�ص  ت�ضريح  يف  �ضرقي  ال�ضيد  واأو�ضح 
االأن��ب��اء اجل��زائ��ري��ة، اأن��ه ''ان��ط��الق��ا م��ن منهج 
االحتاد االأفريقي يف اإدارة الو�ضاطات القائم على 
دول  دعم  على  املبني  الفرعي  االخت�ضا�ص  مبداأ 
اجلوار يف قيادة الو�ضاطة بحكم قربها ومعرفتها 
ت�ضجع  القارية  املنظمة  فاإن  املحليني،  بالفاعلني 
وتدعم اأية مبادرة للت�ضوية من �ضاأنها اإيجاد حل 
الليبية قائمة على احلوار  �ضريع ونهائي لالزمة 

وامل�ضاحلة الوطنية''.
واالأم��ن  ال�ضلم  مفو�ص  ي��رى  ال�ضياق،  ه��ذا  ويف 
اجلزائرية  امل��ب��ادرة  يف  االإف��ري��ق��ي  ب��االحت��اد 
اللجنة  يف  ع�ضويتها  بحكم  ليبيا�  يف  للت�ضوية 
ليبيا  حول  االإفريقي  لالحتاد  امل�ضتوى  الرفيعة 
اأنها  ع��ن��ه-  املنبثقة  االت�����ض��ال  جمموعة  ويف 

''تتوفر على كل مقومات النجاح''.

املقاربة  جناح  اأن  قائال:  ال�ضاأن  هذا  يف  واأو�ضح 
اجلزائرية يعود اإىل اأنها ''تتبنى احلل ال�ضيا�ضي 
لالزمة الليبية الذي ي�ضمن احرتام اإرادة ال�ضعب 
الوطنية  و�ضيادته  الرتابية  ووحدته  الليبي 
الليبيون  يقوده  ليبي  ليبي-  حوار  خالل  من  اأي 

اأنف�ضهم''.
ف�ضال عن ذلك � ي�ضيف ال�ضيد �ضرقي � فاإن موقف 
الليبية  االأط��راف  كل  جتاه  ''املتوازن''  اجلزائر 
منذ بداية االأزمة جعلها ''حتظى بثقة اجلميع'' 
وخري دليل على ذلك -كما قال- الزيارة التي قام 
بها اإىل اجلزائر يف االأيام القليلة املا�ضية كل من 
رئي�ص جمل�ص النواب الليبي، عقيلة �ضالح، تلتها 
الوفاق  حلكومة  الرئا�ضي  املجل�ص  رئي�ص  زي��ارة 
باالإ�ضافة  هذا  ال�ضراج،  فائز  الليبية،  الوطني 

اإىل ثقة اأعيان و�ضيوخ القبائل.
بتف�ضيل  اجل��زائ��ري��ة  امل��ق��ارب��ة  تتميز  ك��م��ا 
مل�ضه  ما  وهو  والتكاملية،  الت�ضاركية  الو�ضاطة 
رئي�ص  ت�ضريحات  خالل  من  االإفريقي،  املفو�ص 
اأكد  الذي  تبون،  املجيد  عبد  ال�ضيد  اجلمهورية، 
مع دول  بتعاون  �ضتكون  الو�ضاطة اجلزائرية  اأن 
اأي طرف وبدعم من االأمم  اإق�ضاء  اجلوار ودون 

املتحدة واالحتاد االأفريقي.

اللواء �سعيد �سنقريحة يقوم بزيارة 
اإىل فدرالية رو�سيا 

ندعم املقاربة اجلزائرية لت�سوية 
االأزمة يف ليبيا 

ال�سجن ثمان �سنوات نافذة يف حق العميد وا�سيني بوعزة

�سالل.. اأنا من كنت اأ�سري البالد 
منذ مر�س بوتفليقة يف 2013

اأجرى م�ضاء اأم�ص الثالثاء رئي�ص اجلمهورية عبد 
املجيد تبون تعديال حكوميا، وت�ضمن التعديل اإنهاء 
مهام وزير املالية، وزير الطاقة، وزير التعليم العايل 
الفالحة  وزي��ر  الرقمنة،  وزي��ر  العلمي،  والبحث 

ووزير ال�ضياحة. وجاء التعديل كاالآتي:
� الوزير االأول عبد العزيز جراد
� وزير اخلارجية �ضري بوقادوم

والتهيئة  املحلية  واجلماعات  الداخلية  وزي��ر   �
العمرانية كمال بلجود

� وزير العدل بلقا�ضم زغماتي
� وزير املالية اأمين بن عبد الرحمن.

� وزير الطاقة عبد املجيد عطار.
� وزير التعليم العايل والبحث العلمي عبد الباقي 

بن زيان.
� وزير ال�ضناعة فرحات اٱيت علي.

� وزير املجاهدين الطيب زيتوين.
� وزير ال�ضوؤون الدينية يو�ضف بلمهدي.

� وزير ال�ضكن كمال نا�ضري.
� وزير التجارة يو�ضف رزيق.

� وزير االت�ضال عمار بليحمر

� وزير الفالحة حميد حمدان.
� وزير االأ�ضغال العمومية فاروق �ضيعلي.

� وزير النقل لزهر هاين.
� وزير ال�ضياحة حممد حميدو

� وزير ال�ضحة عبد الرحمان بن بوزيد
� وزير ال�ضيد البحري �ضيد احمد فروخي

� وزيرة الت�ضامن كوثر كريكو.
� وزير العمل احمد �ضوقي عا�ضق جنيب

� وزيرة العالقات مع الرملان ب�ضمة عزوار
� وزير منتدب لدى اجلالية �ضمري �ضعابنة

�ضليمة  النخبة  بريا�ضات  مكلفة  منتدبة  وزيرة   �
�ضواكري.

بالبليدة  الع�ضكري  اال�ضتئناف  جمل�ص  اأ���ض��در 
العميد  املتهم  باإدانة  يق�ضي  حكما  الثالثاء  اأم�ص 
وا�ضيني بوعزة، املدير العام لالأمن الداخلي �ضابقا، 
و500.000  نافذا  حب�ضا  �ضنوات  ثماين  بعقوبة 
نظامية،  هيئة  اإهانة  منها  بتهم  نافذة  غرامة  دج 
بيان  يف  ج��اء  ح�ضبما  امل��زور،  وا�ضتعمال  التزوير 

لذات  املجل�ص.
اأن���ه ''ط��ب��ق��ا الأح���ك���ام قانون  ال��ب��ي��ان  واأو����ض���ح 

االإجراءات  اجلزائية، يحيط ال�ضيد النائب العام 
الع�ضكري لدى جمل�ص اال�ضتئناف الع�ضكري بالبليدة 
يونيو   23 اليوم  هذا  مت  باأنه  علما،  العام  ال��راأي 
الع�ضكرية  باملحكمة  علنية  جل�ضة  عقد   2020
للمدير  امللف االأويل  للف�ضل ح�ضوريا يف  بالبليدة، 
العام لالأمن الداخلي �ضابقا، املتهم العميد وا�ضيني 
هيئة  اإهانة  تهم  اأج��ل  من  �ضده  املفتتح  بوعزة، 
نظامية بالقول، اإهانة مروؤو�ص، التزوير وا�ضتعمال 

من  حربية  ذخ��رية  و  ن��اري  �ضالح  ح��ي��ازة  امل���زور، 
عليها  واملعاقب  املن�ضو�ص  االأفعال  الرابع،  ال�ضنف 
العقوبات، و4 و32  قانون  144 و222 من  باملواد 
 1997   /01/  21 يف  امل��وؤرخ   06/97 االأم��ر  من 
وال��ذخ��رية،  واالأ�ضلحة  احل��رب��ي  بالعتاد  املتعلق 
و320 من قانون الق�ضاء الع�ضكري''، واأ�ضار البيان 
اأنه مت الف�ضل يف هذه الق�ضية ''يف انتظار حماكمات 

اأخرى يف ق�ضايا حمل حتقيق''.

املحلية  اجلماعات  و  الداخلية  وزارة  حذرت 
حزب التجمع من اأجل الثقافة والدميقراطية 
عمومية  مظاهرات  و  باجتماعات  القيام  من 
و�ضالمة  ال��ع��ام  بالنظام  امل�ضا�ص  �ضاأنها  م��ن 

املواطنني.
املحلية  واجلماعات  الداخلية  وزارة  واأر�ضلت 
اإنها  فيه  تقول  االأر�ضيدي،  رئي�ص  اىل  اإع��ذار 
من  لالنتباه  ملفتة  و  متكررة  خروقات  �ضجلت 
قبل احلزب للد�ضتور والت�ضريعات و التنظيمات 
املعمول بها تتمثل اأ�ضا�ص يف امل�ضا�ص بخ�ضائ�ص 
غري  لتنظيم  امل��ج��ال  وفتح  ورم��وزه��ا  ال��دول��ة 

الوطنية  بالوحدة  للم�ضا�ص  يهدف  قانوين 
اجتماع  خ��الل  مغر�ضة  بت�ضريحات  ل��الإدالء 

مرخ�ص للحزب.
هناك  اأن  اإع��ذاره��ا  يف  الداخلية  واأ���ض��اف��ت 

ا�ضتغالل ملقر احلزب يف عقد اجتماعات لتنظيم 
عن  خ��ارج��ة  باأن�ضطة  وال��ق��ي��ام  معتمد  غ��ري 
االأهداف امل�ضطرة له على غرار اإيواء اأ�ضخا�ص 
بالتعبئة  القيام  بغر�ص  احل��زب  عن  اأج��ان��ب 
وكذا  العام،  بالنظام  للم�ضا�ص  تهدف  الأن�ضطة 
التحري�ص على غلق موؤ�ض�ضات عمومية من قبل 
للقيام  الدعوات  اىل  اإ�ضافة  احلزب  منتخبي 
ما  العمومي  بالطريق  مرخ�ضة  غري  باأن�ضطة 
فريو�ص  ملواجهة  املتخذة  والتدابري  يتنافى 
كورونا. ودعت الداخلية يف االأخري االر�ضيدي 

اىل �ضرورة التوقف عن هذه اخلروقات.
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الرئي�س تبون يعيد هيكلة احلكومة

وزارة الداخلية حتذر االأر�سيدي

النواب يعتمدون 8 ماي يوما 
وطنيا للذاكرة

ال حجاج من خارج ال�سعودية هذا العام

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

كورونا يف اجلزائر.. 

اإ�سابة   157
جديدة و9 وفيات 
و115 حالة �سفاء

عن  الثالثاء،  اأم�ص  ال�ضحة،  وزارة  اأعلنت 
بفريو�ص  ج��دي��دة  اإ���ض��اب��ة   157 ت�ضجيل 
�ضاعة  ال�24  خ��الل  وف��ي��ات،  و9  ك��ورون��ا، 
115 حالة �ضفاء  االأخرية. كما مت ت�ضجيل 

خالل نف�ص الفرتة، ت�ضيف الوزارة.
لريتفع بذلك، اإجمايل االإ�ضابات بالفريو�ص 
اإ�ضابة موؤكدة، بينما   12077 اإىل  التاجي، 
الفريو�ص  ل�ضحايا  االإجمايل  العدد  ارتفع 
عدد  اأن  ال���وزارة،  بيان  واأ�ضاف   .861 اإىل 
االإ�ضابة  م��ن  ت��ع��اف��وا  ال��ذي��ن  االأ���ض��خ��ا���ص 
8674 �ضخ�ص،  اإىل  بكوفيد-19، قد ارتفع 
العناية  داخ���ل  ح��ال��ة   37 ت��ت��واج��د  فيما 
املركزة،  واأو�ضح اأن االأ�ضخا�ص البالغني 60 
من  باملائة   66 ن�ضبة  ميثلون  فوق  فما  �ضنة 

جمموع  الوفيات. 
واأ�ضاف الدكتور فورار باأن 29 والية �ضجلت 
الوطنية  الن�ضبة  من  اأقل  حاالت  ن�ضبة  بها 
و17 والية مل ت�ضجل بها اأي حالة جديدة 

خالل ال�24 �ضاعة املا�ضية .
خ�ضعت  ال��ت��ي  ب��احل��االت  يتعلق  فيما  اأم���ا 
فقد  به،  املعمول  الروتوكول  ح�ضب  للعالج 
االأخ��ري،  ويف  ح��ال��ة،   26204 ع��دده��ا  بلغ 
اأن ارتداء القناع الواقي  اأكد الدكتور فورار 
منع  اأجل  من  م�ضوؤول  و�ضلوك   وطني  واجب 

انتقال الفريو�ص.

ق. و

قال اإنها تتوفر على كل مقومات النجاح، �ضرقي

الفائزين يف القرعة �ضيوؤدون منا�ضك احلج املو�ضم املقبل..

جمل�س اال�ضتئناف الع�ضكري بالبليدة ي�ضدر حكما بخ�ضو�س مدير االأمن الداخلي ال�ضابق

فيما قال اأويحي.. بوتفليقة كان له علم بكل ما قمت به



بعث �أم�س، و�يل باتنة، توفيق مزهود، بر�صائل تطمينية �إىل �صاكنة �لواليـة فيما يتعلق بالتد�بري �ملتخذة حل�صر فريو�س كورونا، فيما �أعاب باملقابل من 
ذلك ال وعي �لكثري من �ملو�طنني جتاه خطورة هذ� �لفريو�س و��صتهتارهم باالإجر�ء�ت �ملتخذة وقال �أن �جلهود �ملبذولة للتحكم يف �نت�صار �لفريو�س مهددة 

ب�صبب قلة �لوعي وال مباالة بع�س �لـمو�طنني.

�ل�صحية  �الأزمة  �لطرق �ال�صتثمار يف هذه  بكل  باتنة و�لذين يحاولون  بوالية  �لتجار  �أ�صباه  �لعديد من  �أثبتت جائحة كورونا، �صجع 
لتحقيق �أرباح �إ�صافية ولو على ح�صاب �صحة �ملو�طنني، وي�صعى �لعديد من �الأ�صخا�س ت�صويق مو�د غذ�ئية و�أخرى �صيدالنية بغ�س 
�لنظر عن تاريخ �إنتاجها و�صالمتها �ل�صحية، حيث مت �صبط �لع�صر�ت منهم يف حالة تلب�س لت�صويق مو�د غذ�ئية و��صعة �ال�صتهالك 

و�لتي �زد�د �لطلب عليها خالل �الأيام �الأخرية.

�ص. ع

حفيظة. ب

اإميان. ج

مرمي. ع

مرمي. ع

باتنة،  مبدنية  زدام"  "بالد  �سكان  ي�ستكي 
املحاذي  للطريق  الكارثية  الو�سعية  مــن 
معاناة  يف  تت�سبب  والـــذي  "بالل"  مل�سجد 
املواطنني، وياأتي هذا يف ظل غياب ال�سرامة 
اأ�سغال احلفر  واالن�سباط يف تعبيده وكرثة 
التي تبا�سرها بع�ص املوؤ�س�سات، لت�سوه  بذلك 
طرقاتها  تعرف  باتت  التي  املنطقة  اأحياء 
عن  املرتتبة  العيوب  جــراء  كارثية  حالة 
العمليات ال�سطحية املتبعة يف اإجناز م�ساريع 
ال�سحي  الــ�ــســرف  قــنــوات  تن�سيب  اإعــــادة 
�سبكات  تهيئة  اأو  املــ�ــســدودة  والــبــالــوعــات 

املياه.
المباالة  امليدانية  املعاينة  واأظهرت  هذا 
اأو  االإتقان  وغياب  امل�ساريع  على  القائمني 
باملوازاة  لها  البعدية  املراقبة  غياب  حتى 
االأ�سغال  انتهاء  فور  تت�سكل  التي  احلفر  مع 

اأ�سبه مب�سلك ريفي،  ب�سبب  حمولة الطريق 
التموجات واحلفر، وت�سبب الو�سع يف متاعب 
لل�سكان وللراجلني الذين نقلوا معاناتهم اإىل 

اجلهات املعنية عرب "االأورا�ص نيوز".

من  املــعــنــيــون،  يطالب  الــ�ــســيــاق،  ذات  ويف 
الإ�سالح  العاجل  التدخل  الو�سية  امل�سالح 
معاناتهم  الإنهاء  وهــذا  وتزفيتها،  الطريق 

التي دامت اأكرث من �سنة.

واأ�ساف حمدثنا ثمن التكلفة تقدر بـ160 
دينار، فيما كان ثمن الكيلوغرام  يباع �سابقا 
من  الكثري  اأحلق  الذي  االأمر  دينار  بـ120 
امل�ساكل باملربني واأدى اإىل اإفال�سهم، م�سيفا 
يف ذات ال�ساأن اأن االأ�سعار احلالية م�ستقرة 
خالل  املــربــون  تكبده  مــا  مــقــارنــة  ن�سبيا 
اأ�ساف  كما  خ�سائر،  من  االأخــرية  ال�سنوات 

اأن جائحة كورونا �ساهمت كثريا يف حتديد 
املطاعم  وغلق  املذابح  لغلق  نظرا  االأ�سعار 
واأي�سا املطاعم اجلامعية وغريها، ويف �سياق 
ذي �سلة اأكد رئي�ص �سعبة الدجاج اأي�سا اأن 
اأ�سعار االأعالف عرفت هي االأخرى ارتفاعا 
خميفا وكل هذه االأ�سباب كانت �سببا وجيها 

الرتفاع اأ�سعار الدجاج يف االأ�سواق.

لو�سع حلوال  هذا وقد مت تنظيم اجتماع 
ب�سكل  االأ�سعار  ا�ستقرار  ل�سمان  منا�سبة 
ي�سمن هام�ص ربح جيد للمربي دون اإحلاق 
ومت  للمواطن  ال�سرائية  بالقدرة  �سرر  اأي 
ت�سادق  �سروط  دفــرت  و�سع  على  االتفاق 
ال�سعبة  لتنظيم  الو�سية  ـــوزارة  ال عليه 

وا�ستقرار االأ�سعار طوال ال�سنة.

باتنة،  بوالية  غويف  قرية  �سكان  ي�ستكي 
من العديد من النقائ�ص التنموية، وتطرق 
التي  العقرب  الل�سعات  خماطر  اإىل  ال�سكان 
تنت�سر ب�سكل كبري يف منطقتهم، فيما اأعابوا 
على  التنموية  بامل�ساريع  تزويدهم  عــدم 
بها  الربط   ي�سمل  مل  التي  الكهرباء  غرار 
كل �سكنات املواطنني، حيث تبقى الع�سرات 
ي�سطر  اأو  دام�ص  ظالم  يف  تغرق  املنازل  من 
انتظار  يف  الع�سوائي  الربط  اإىل  اأ�سحابها 
مب�سروع  املنطقة  لتدعيم  ال�سلطات  حترك 

تو�سعة لل�سبكة الكهربائية، باالإ�سافة اإىل 
مطالبة ال�سكان بتوفري االإنارة العمومية يف 

اأحياء القريـة.
العمومية  واالإنارة  الكهرباء  اإىل  واإ�سافة 
ال�سرف  �سبكة  بتاأهيل  ال�سكان  يطالب 
ما  اأقـــل  حــالــة  يف  تتواجد  الــتــي  ال�سحي 
هذه  باتت  حيث  كارثية،  باأنها  عنها  يقال 
االأخرية تهدد بكارثة بيئية نظرا النبثاق 
عن  ينجم  ومــا  ال�سطح  على  امللوثة  املياه 
ذلك من انت�سار للروائح الكريهة واحل�سرات 

ملف  على  امل�ستكني  ذات  عرج  فيما  ال�سارة، 
اأن  �سبق  مــا  ــاأن  ب موؤكدين  الريفي  البناء 
ا�ستفادوا منه من ح�س�ص ال يكفي لتغطية 
حجم  بكثري  تفوق  التي  الطلبات  جميع 
مطالبني  الريفي  البناء  من  احتياجاتهم 
بكافة  بالتكفل  ال�سياق  ذات  يف  ال�سلطات 
التنمية  وتــرية  دفــع  اأجــل  من  ان�سغاالتهم 
يف  القرى  اأهــم  من  تعترب  التي  قريتهم  يف 
الوالية نظرا للموروث ال�سياحي الهام الذي 

تتمتع به وهو �سرفات غويف االأثرية.

اأفل�شوا" املربني  من  والعديد  معقولة  البي�شاء  اللحوم  "اأ�شعار 

�شكان قرية "غوفــي" يُتوقون اإىل امل�شاريع التنموية

اهرتاء الطرقات ب�شبب خملفات اأ�شغال ال�شيانة

رئي�س �سعبة تربية �لدو�جن بوالية باتنة

نقائ�س باجلملة تنتظر �لتفاتة �ل�سلطات

باتنة زد�م" مبدينة  "بالد 
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واأكد العديد من ال�سكان اأنهم يعي�سون 
اإهرتاء  ب�سبب  حقيقية  معاناة  و�سط 
ال�ستاء  ف�سل  خــالل  خا�سة  �سققهم 
ب�سبب دخول مياه االأمطار، كما اأ�ساف 
يعي�سون  ــهــم  اأن اأيــ�ــســا  منهم  الــعــديــد 
ــا من  ــوف ــة هــلــع مــ�ــســتــمــرة خ ــال يف ح
�سقوطها، من جهته اأكد اأحد املهند�سني 
عمليات  يف  خمت�ص  وهــو  املــعــمــاريــني 
الرتميم والتهيئة لـ"االأورا�ص نيوز" اأن 
ب�سفة  للرتميم  حتتاج  العمارات  هذه 
العديد  اأن  ال�ساأن  ذات  موؤكدا يف  كلية، 
قدموا  باتنة  بــواليــة  املهند�سني  مــن 

طلبات للجهات املعنية من اأجل الظفر 
العمارات  تلك  ترميم  الإعادة  مب�سروع 
العمارات  اأقدم  واأنها تعترب من  خا�سة 
يف الوالية اإال اأن تلك الطلبات قوبلت 
تلتزم  اجلهات  تلك  اأن  كون  بالرف�ص 
من  الــنــوع  ــذا  ه يخ�ص  فيما  ال�سمت 

امل�ساريع.
هـــذا ويــنــتــظــر �ــســكــان عـــمـــارات حي 
املحلية  ال�سلطات  التفاتة  "الكومني" 
ت�سكل  باتت  كونها  �سكناتهم  لرتميم 
االإهرتاء  ب�سبب  اأرواحهم  على  خطرا 

الذي م�سها.

نــويــ�ــص فرحات  ــارع  ــس � �ــســكــان  يــطــالــب 
باتنة،  والية  بربيكة  دي�سمرب   11 بحي 
نتيجة  العمومية،  االإنــارة  �سبكة  بتحيني 
ال�سارع،  على  املــوجــودة  ال�سبكة  تعطل 
ديكور  ــرد  جم اأعمدتها  اأ�سبحت  حيث 
يزين الطرقات، وهي على هذا احلال منذ 

من مدة جتاوزت اأربعة اأ�سهر.
بعث  اإىل  ح�سبهم،  تعطلها  اأدى  وقــد 
وم�ستعملي  املواطنني  اأو�ساط  يف  اخلــوف 

الطرق الداخلية، �سواء الراجلني اأو ذوي 
ونتيجة  الليلية،  الفرتة  خالل  املركبات 
اأي  ح�سول  من  وخوفا  الظروف  تلك  لكل 
طالب  عقباها  حتمد  ال  كــوارث  اأو  مكروه 
هذه  اأن  خــا�ــســة  بــاإ�ــســالحــهــا،  املــعــنــيــون 
من  اأكــرث  منذ  ال�سكان  يعي�سها  الو�سعية 
اأربعة اأ�سهر، مبدين تخوفهم من االنت�سار 
على  وال�سطو  اال�ستيالء  لظاهرة  الفظيع 
ارتفاع  يف  الظاهرة  واأن  خا�سة  املنازل، 

جميع  يف  االأخـــرية  ـــة  االآون يف  حم�سو�ص 
املناطق املجاورة.

ويف هذا ال�سدد، يطالب هوؤالء املواطنون 
ق�سد  �سريعا،  بالتدخل  املحلية  ال�سلطات 
ال�سبكة  هذه  الإ�سالح  �سيانة  عمال  اإيفاد 
واإقامة  اجلميع،  حياة  تــوؤرق  باتت  التي 
الزوايا  كثري  يف  جــديــدة  ـــارة  اإن اأعــمــدة 
ينعم  حتى  والبعيدة  الفرعية  والطرق 

ال�سكان باالإنارة.

بلدية  اأحياء  �سكان  من  العديد  اأبــدى 
انعدام  من  ا�ستيائهم  بباتنة،  �سفيان 
االإنارة العمومية والظالم الدام�ص الذي 
باأن  املعنيون  واأكــد  االأمـــر،  هــذا  خلفه 
املجمعات  بع�ص  جانب  اإىل  م�ص  الو�سع 
القرى  من  العديد  بالبلدية  ال�سكنية 
الو�سعية  باأن  هوؤالء  واأ�ساف  املجاورة، 
معينة  فــرتة  منذ  عليها  اأ�سحوا  التي 
من  متكررة  خماوف  لديهم  ت�سكل  باتت 

حدوث اعتداءات على املواطنني.
و�سكل افتقار االأحياء لالإنارة العمومية 
وقرية  اجلـــرار  ملعريف  حــي  فيها  مبــا 
تيفران وغريها من التجمعات ال�سكانية 
واملناطق املجاورة  خالل االآونة االأخرية 
اأو  للمارة  �ــســواء  كبرية  معاناة  م�سدر 
اأ�سحاب املركبات الذين عربوا بدورهم 

الذي  الو�سع  ال�ستمرار  تذمرهم  عــن 
يحتم عليهم يف بع�ص االأحيان مواجهة 

الظالم الدام�ص.
من  ذرعــا  ذاقــوا  باأنهم  املعنيون  اأكــد  و 
الو�سع احلايل ورغم حماوالتهم اإي�سال 
اإال  االأخـــري  هــذا  بخ�سو�ص  �سكاويهم 
اأثــار  ما  وهــو  حاله  على  ظل  االأمــر  اأن 
تزامن  ذلــك  واأن  ال�سيما  ال�سكان  قلق 
اإىل  م�سريين  احلــالــيــة،  ــروف  ــظ ال مــع 
االآفات  وانت�سار  الو�سع  تفاقم  اإمكانية 
تهدد  اأن  باإمكانها  التي  االجتماعية 

�سحة و�سالمة املواطنني.
واأمام ما يعي�سه �سكان االأحياء والقرى 
الو�سع  ا�ستدراك  هوؤالء  ياأمل  املجاورة 
على  عقباه  يحمد  ال  ما  حلدوث  تفاديا 

حد قولهم.

�شكنات حي "لكومني" مهددة بالنهيـار

الإنارة العمومية متوقفة منذ 4 اأ�شهـر

اأحياء بلدية �شفيان غارقة يف الظـــالم

قاطنوها ينتظرون ترميمها

حي 11 دي�ضمرب بربيكة

غياب االإنارة العمومية يثري ا�ضتياء قاطنيها

ك�صف رئي�س جمل�س �صعبة تربية �لدو�جن بوالية باتنة "بن �صايبة علي" �أن �أ�صعار �للحوم �لبي�صاء معقولة، حيث �أن �صعر "�لـ300 
دج للكيلو غر�م" هو �صعر حقيقي للحم �لدجاج من �أجل تفادي �خل�صائر �لتي يتكبدها �ملربي كل �صنة كون �صعر �لتكلفة بات �أكرب بكثري 

من �صعر �لكيلوغر�م �لو�حد .
باتت عمار�ت حي "الكومني" و�صط مدينة باتنة، مهددة بال�صقوط يف �أي حلظة 
�لد�خلية وحتى  و�أجز�ء كبرية من �جلدر�ن  �الأ�صا�صات  �لذي م�س  �لتاآكل  ب�صبب 
�لعمار�ت  هذه  قاطني  و�أن  �صيما  �آمنة  غري  �أ�صحت  �ل�صالمل  �أن  كما  �خلارجية، 
�آذ�ن  جتد  مل  مهملة  بقيت  طلباتهم  �أن  �إال  عديدة  مر�ت  ترميمها  باإعادة  طالبو� 

�صاغية حلد �ل�صاعة.

�ص. ع



بعث �أم�س، و�يل باتنة، توفيق مزهود، بر�صائل تطمينية �إىل �صاكنة �لواليـة فيما يتعلق بالتد�بري �ملتخذة حل�صر فريو�س كورونا، فيما �أعاب باملقابل من 
ذلك ال وعي �لكثري من �ملو�طنني جتاه خطورة هذ� �لفريو�س و��صتهتارهم باالإجر�ء�ت �ملتخذة وقال �أن �جلهود �ملبذولة للتحكم يف �نت�صار �لفريو�س مهددة 

ب�صبب قلة �لوعي وال مباالة بع�س �لـمو�طنني.

�ضهيلة. ب

حممد. ع
اأم البواقـــي

ب�سكرة

�سطيـــف

خن�ســـــلة

�أبدى �لعديد من �لناقلني �خلو��س بوالية خن�صلة، رف�صهم ملحتوى �لتعليمة �ملتعلقة بنقل �لركاب و�لتي 
تن�س على عدة �إجر�ء�ت من بينها ��صتغالل 50 باملائة من �لطاقة �ال�صتيعابية للحافلة وتغليف �لكر��صي 

ووجوب �رتد�ء �لقناع �لو�قي وغريها من �الإجر�ء�ت �ملتعلقة مبحاربة فريو�س كورونا �مل�صتجد.

حــركــة  يف  دخــــلــــوا  الـــنـــاقـــلـــون 
من  بالتخفيف  مطالبني  احتجاجية، 
خ�سو�سا  للعمل  امل�ساحبة  ال�سروط 
وح�سب هوؤالء فاإن البع�ص منهم دخل 
طويال  وقتا  دامــت  وبطالة  اأزمــة  يف 
اجلهات  من  مطالبني  اجلائحة  ب�سبب 
للناقلني  الوطنية   والنقابة  الو�سية 

لت�سهيل  العاجل  التدخل  اخلــوا�ــص 
االإجــــــــراءات وفـــق روؤيـــــة جــديــدة 
والعمل جمددا على اإزاحة بع�ص بنود 
املرا�سيم املتعلقة بتنظيم عمل  النقل 
اجلماعي مبا ي�سهل االأمر وفق �سروط 
ال�سالمة ال�سحية للم�سافرين والركاب 
ومن منطلق تدار�ص الو�سعية و�سياغة 

مر�سوم جديد يحدد االآليات الكفيلة 
احلافالت  الأ�سحاب  الن�ساط  واإعــادة 
النقل  اأ�سحاب  وكذا  االأجرة  و�سائقي 
بح�سب  وقـــت  اأ�ــســرع  ويف  احلــ�ــســري 
العمل  الراف�سني   املحتجني  هـــوؤالء 
ال�سادر   باملر�سوم  املدونة  بال�سروط 

من طرف الوزير االأول.

لوالية  وال�سكان  ال�سحة  مدير  ــد  اأك
قد  الوالية  اأن  العايب،  حممد  ب�سكرة 
بلغت مرحلة �سعبة من حيث الو�سعية 
عرب  كورونا  فريو�ص  النت�سار  الوبائية 
االأخرية  هذه  لتنتقل  البلديات  عديد 
حاالت  اإىل  فردية  حاالت  ت�سجيل  من 
تاأزم  من  �سيزيد  ما  وجماعية  عائلية 
الــذي  الــقــطــاع  على  وال�سغط  الــو�ــســع 
ي�سهد انتكا�سة كبرية يرجع ال�سبب فيها 
الوقائية  االإجراءات  احرتام  عدم  اإىل 
الالزمة من طرف املواطنني، ما ت�سبب يف 
للمر�ص  بوؤر  اإىل  البلديات  حتول عديد 
وعا�سمة  عــقــبــة  �ــســيــدي  غــــرار  عــلــى 
اال�ستهتار  نتيجة  واأوالد جالل  الوالية 

امللحوظ .

وك�سف امل�سوؤول االأول على راأ�ص القطاع  
�سباقة  كانت  قد  م�ساحله  اأن  بالوالية 
يف فتح عدة م�سالح �سحية على م�ستوى 
وطولقة  وب�سكرة  الوادي  زربية  من  كل 
للتكفل  جــالل  واأوالد  عقبة  و�سيدي 
19 اإال اأن ذلك ال يكفي  مبر�سى كوفيد 
مقارنة بتزايد عدد امل�سابني واخلا�سعني 
امل�سالح، علما  والتكفل عرب هذه  للعالج 
م�ست�سفى  االأخرية قد خ�س�ست  اأن هذه 
لذات  و�سخرته  بكامله  �سعدان  الدكتور 
ال�سعب  الو�سع  وب�سبب  مت  كما  الغر�ص 
عقبة  �سيدي  من  بكل  االأ�سرة  عدد  رفع 
قد  كــانــت  اأن  بعد  �سريرا   37 مبــعــدل 
 40 ــوادي   ال وزريبة  �سريرا   26 وفرت 
 26 على  حتتوي  كانت  اأن  بعد  �سريرا 

اتخاذ  وح�سبه  �سيتم  كما  فقط،  �سريرا 
العاجل  القريب  يف  اأخـــرى  اإجــــراءات 
بالبخاري،  العيون  طب  م�ست�سفى  وفتح 
تعاين  بــداأت  املكلفة  امل�سالح  اأن  موؤكدا 
الذي  الكبري  ال�سغط  نتيجة  العجز  
طبي  وال�سبه  الطبي  الطقم  منه  يعاين 

خالل االأ�سابيع االأخرية.
من  اأطـــبـــاء  اأكــــد  الــ�ــســيــاق  ذات  ويف 
م�ست�سفى الدكتور �سعدان بان الو�سعية 
ب�سكرة �سارت خطرية  الوبائية بوالية 
نتيجة االأعداد املتزايدة للوافدين على 
م�ست�سفى  �سهد  حيث  الكوفيد،  مراكز 
ــدا كبريا  ــزاي دكــتــور �ــســعــدان وحـــده ت
االآن  وهو  املا�سية  يوما  الع�سرين  خالل 
ممتلئ عن اآخره ما زاد من ال�سغط على 

على  اأنهم  اأكدوا  والذين  عليه  القائمني 
بع�سهم  ح�سب  يتم  اأيــن  االنهيار  حافة 
و50   فح�ص   100 يومي  وب�سكل  اإجراء 
قلة  اإىل  راجــع  وال�سبب  �سكانري  ك�سف 
واال�ستهتار  املــر�ــص  بــخــطــورة  الــوعــي 
مدير  اأكــد  حــني  يف  انت�ساره،  ب�سرعة 
م�ست�سفى �سيدي عقبة اأن هذه املوؤ�س�سة 
من  جبارة  جمــهــودات  تبذل  اجلــواريــة 
منذ   19 كوفيد  مبر�سى  التكفل  اأجــل 
 13 بتاريخ  الغر�ص  لـــذات  ت�سخريها 
تزايدا  ت�سهد  هــذا  يومنا  واىل  جــوان 
الن�ساء  من  واغلبها  االإ�سابات  عدد  يف 
راجع  وهذا  حالة   31 بـ  تكفله  و�سجل 
اإىل التجمعات املتكررة مقابل اال�ستهتار 

ب�سبل الوقاية.

�إعادة فتح بعضس �الأ�سو�ق جمدد�

و�سط �سمت وجتاهل بعضس �ملجال�س �لبلدية

ت�سجيل �رتفاع عدد حاالت مر�سى �لربو

بلدية بازر �سكرة

للتحقيقات  العملياتية  اللجنة  اأنهت 
ــدة مــن طـــرف وزارة  ــوف امل الــوبــائــيــة 
ال�سحة وال�سكان برئا�سة الربوفي�سور 
االأم�ص  نهار  مهامها  بلح�سني  حممد 
العلمة  مدينة  اإىل  وتفقد  زيــارة  بعد 
الو�سعية  على  للوقوف  الوالية  �سرق 
كورونا  فــريو�ــص  النت�سار  احلقيقية 
ــن 200  ـــرث م ــد اأك ــواج ــع ت خــا�ــســة م
حالة مب�ست�سفى املدينة وكذا مركزي 

احلجر ال�سحي.
اإىل  زيارتها  خــالل  اللجنة  ووقفت 
غياب  منها  نقائ�ص  عدم  على  العلمة 
�سروب  مب�ست�سفى  ال�سكانري  جــهــاز 
التكفل  �ــســرورة  ــن  ع ف�سال  اخلــثــري 
وخا�سة  بــكــورونــا  بامل�سابني  اجلــيــد 
بع�ص  وطــرح  النف�سية،  الناحية  من 
احلا�سرين من ال�سلك الطبي جمموعة 
من االن�سغاالت املتمثلة يف دعم القطاع 
باأجهزة االأعالم االآيل بغر�ص ت�سهيل 
القطاع  دعــم  مــع  التوا�سل،  عمليات 
ب�سيارة اإ�سعاف تخ�س�ص لنقل امل�سابني 
بالفريو�ص،  اإ�سابتهم  يف  امل�ستبه  اأو 
اإجناز  مب�سروع  التعجيل  �سرورة  وكذا 
الــذي  بالعلمة  اجلــديــد  امل�ست�سفى 
تعرف اأ�سغاله وترية متباطئة وتوقفا 
م�ست�سفى  م�سروع  اأن  علما  ملحوظا، 
عرف  �ــســريــرا   240 ب�سعة  العلمة 
املالية  االإمكانات  رغــم  كبريا  تاأخرا 

التي ر�سدت له.
مهمتها  خــتــام  يف  اللجنة  وعــقــدت 
الفاعلني  جميع  بح�سور  مو�سعا  لقاءا 
باملعهد الوطني للتكوين ال�سبه الطبي 
القرارات  و�سبط  ل�سياغة  ب�سطيف 
املتخذة بناء على حتليل عمل اللجنة، 
اإمكانية  عن  بقوة  احلديث  دار  حيث 
فر�ص حجر كلي على بع�ص املناطق من 
الوالية والتي حتولت اإىل بوؤر النت�سار 

الفريو�ص.
وتقرر فتح م�ست�سفى بني ورثيالن يف 
الوالية  من  ال�سمالية  اجلهة  اأق�سى 
كورونا  بفريو�ص  امل�سابني  ال�ستقبال 
بعد جتهيزه بالو�سائل ال�سرورية وهذا 
احلا�سل  الت�سبع  من  التخفيف  بغية 
ي�ستقبل  الــذي  بوقاعة  م�ست�سفى  يف 
الواقعة  بالبلديات  اخلا�سة  احلاالت 

يف اجلهة ال�سمالية من الوالية.
بع�ص  فتح  اإعــادة  اأخــر مت  من جانب 
موؤخرا  اإغــالقــهــا  مت  الــتــي  االأ�ــســواق 
اأمام الن�ساط من جديد بحر االأ�سبوع 
اجلاري وهو االأمر الذي اأثار ت�ساوؤالت 
ــن الــ�ــســبــب يف غــلــق ثم  ــواطــنــني ع امل
ظرف  يف  ــواق  ــس االأ� هــذه  فتح  ـــادة  اإع
ق�سري خا�سة مع عدم وجود اأي بوادر 
اأو حتى  الو�سعية احلالية  للتحكم يف 

االلتزام بالتدابري الوقائية.

على  اال�ستيالء  وتــرية  ت�ساعدت 
من  العقارية  وامللكيات  ــي  ــس االأرا�
من  عــدد  يف  املواطنني  بع�ص  طــرف 
بلديات والية �سطيف، حيث مازالت 
االأرا�سي  على  اال�ستيالء  ظــاهــرة 
فوقها  فو�سوية  بنايات  وت�سييد 
التعليمات  رغــم  وهـــذا  متوا�سلة 
ال�سادرة من اأعلى الهيئات يف البالد 

لو�سع حد لهذه الظاهرة.
من  عــدد  طالب  ال�سياق  هــذا  ويف 
التابعة  العنا�سر  منطقة  �سكان 
لبلدية عني اأرنات يف اجلهة الغربية 
يف  بالتحقيق  �سطيف  واليـــة  مــن 
من  ح�سبهم  احلا�سلة  الــتــجــاوزات 
قامت  الــتــي  اجلــهــات  بع�ص  طــرف 
عقارية  ملكيات  على  باال�ستيالء 
وان�سغال  احلايل  الو�سع  با�ستغالل 
ال�سلطات املعنية بالو�سعية الوبائية 
اخلا�سة بفريو�ص كورونا، واأكد اأحد 
�سحية  كــان  اأنــه  البلدية  مواطني 

االأر�سية  القطعة  على  اال�ستيالء 
اأخر  مواطن  طرف  من  به  اخلا�سة 
يف  لــلــعــالج  ــده  ــواج ت فـــرتة  ا�ستغل 
على  لال�ستيالء  امل�سحات  اإحـــدى 
القطعة، ورغم �سدور حكم ق�سائي 
من  يتمكن  مل  املــواطــن  ذات  اأن  اإال 

ا�سرتجاع اأر�سه اإىل غاية اليوم.
ــن املــواطــنــني اإىل  واأ�ـــســـار عـــدد م
اإ�سكال اآخر متعلق بتماطل املجال�ص 
اال�ستيالء  ملف  متابعة  يف  البلدية 
العقارية،  وامللكيات  االأرا�سي  على 
من  العديد  يطرح  الذي  االأمــر  وهو 
عالمات اال�ستفهام بخ�سو�ص �سكوت 
االأمــر  هــذا  عــن  البلدية  املجال�ص 
تنفيذ  عــدم  حد  اإىل  و�سل  ــذي  وال
من  ال�سادرة  الهدم  قــرارات  بع�ص 
طرف العدالة، واإن كان البع�ص قد 
الو�سعية احلالية  اإىل  ال�سبب  رجح 

التي تعي�سها البالد.

بلدية  �سكان  مــن  الــعــ�ــســرات  ينا�سد 
�سيقو�ص ال�سلطات املحلية  وعلى راأ�سها 
للتدخل  بــالــواليــة،  االأول  ــوؤول  ــ�ــس امل
الــعــاجــل وغــلــق املــحــاجــر املــتــواجــدة 
املدينة،  ومــداخــل  ـــارج  خم مبختلف 
على  خــطــرا  ت�سكل  اأ�ــســحــت  اأن  بــعــد 
خا�سة  منها،  بالقرب  املقيمني  ال�سكان 
الربو  مر�سى  حاالت  عدد  ارتفاع  بعد 
من  الع�سرات  ت�سقق  اإىل   باالإ�سافة 
اجلـــــدران داخـــل املـــنـــازل املــتــواجــدة 

بالقرب من املحاجر.
ــاأتــي ذلـــك بــالــرغــم مــن املــرا�ــســالت  ي
املتوا�سلة ملمثلي املجتمع املدين ببلدية 
�سيقو�ص من اأجل التدخل الفوري لغلق 
ذات  ويف  جـــدوى،  دون  لكن  املــحــاجــر 

ال�سياق، ك�سفت م�سادر طبية عن ارتفاع 
و�سط  الــربــو  مبــر�ــص  االإ�ــســابــة  ن�سب 
االأطفال خالل ال�سنة اجلارية باملقارنة 
جميع  كانت  اأين  املا�سية،  ال�سنوات  مع 
احلاالت امل�سجلة  على م�ستوى البلديات 
التي حتوي مقرات للمحاجر، يف املقابل 
اأ�سارت م�سادر م�سوؤولة ببلدية �سيقو�ص 
حتمل  التي  املحاجر  غلق  ميكن  ال  اأنــه 
ال�سجالت التجارية والوثائق القانونية 
ي�ستدعي  ما  املحاجر،  بفتح  املرخ�سة 
�سكان  حماية  لكيفية  جدية  ــة  دراج
خا�سة  املجاورة،  ال�سكانية  التجمعات 
حلقت  ــربى  ك خل�سائر  تعر�سهم  بعد 
اليومية  االنفجارات  جــراء  ب�سققهم 

داخل املحاجر.

�سكرة  ــازر  ب بلدية  م�سالح  ك�سفت 
ا�ستفادتها  عن  �سطيف،  والية  �سرق 
�سكان  لتخلي�ص  قطاعي  م�سروع  من 
االأخــطــار  مــن  "لبا�سحة"  منطقة 
الــذي  املــــالح  وادي  عــن  الــنــاجــمــة 
حتمله  وما  القذرة  املياه  فيه  ت�سب 
للمواطنني من روائح كريهة على مدار 
انت�سار  ظل  يف  خا�سة  ال�سنة،  ف�سول 
احل�سرات  وكل  والنامو�ص  اجلــرذان 
التي تهدد ال�سحة العمومية وت�سكل 
خطرا حقيقيا على البيئة واملحيط.

فاإن  البلدية  م�سالح  اإىل  وا�ستنادا 
�ستنطلق  القطاعي  امل�سروع  اأ�سغال 
ــــراءات  االإج جميع  ا�ستكمال  بعد 

مايل  غالف  له  ر�سد  حيث  االإداريــة 
على  �سنتيم  مــاليــري   05 عــن  يــزيــد 
واإىل  ال�سكان  من  مرت   700 م�سافة 
غاية اجل�سر، وكان �سكان "لبا�سحة" 
والتي  امل�ستمرة  املعاناة  من  ي�ستكون 
يعي�سون  وجعلتهم  يومياتهم  ــت  اأرق
خملفات  ب�سبب  حقيقيا  جحيما 
خا�سة  املتعددة  واأخطارها  الــوادي 
ال�سكان  ياأمل  حيث  االأطــفــال،  على 
ــرب  اأق يف  املــ�ــســروع  ــذا  ه جت�سيد  يف 
اأنهم تلقوا وعودا  وقت ممكن خا�سة 
دون  �سابق  وقت  يف  امل�سروع  بانطالق 

اأي جت�سيد على اأر�ص الواقع.

 عني البي�ضاء

ال�سناعية  املنطقة  موؤخرا  ا�ستفادت 
 5.7 مبلغ  من  البي�ساء  عني  ببلدية 
اأ�سغال  امتــام  اأجــل  من  �سنتيم،  مليار 
التطهري بغالف مايل 4.1 مليار �سنتيم، 
والربط باملياه ال�ساحلة لل�سرب بـ 1.1 
املخططات  �سمن  وذلــك  �سنتيم  مليار 
عجلة  دفــع  بهدف  للتنمية،  البلدية 

التنمية باملنطقة.
من  ـــدد  ع تخ�سي�ص  و�ــســيــتــم  ـــذا  ه
لفائدة  التطهري  مــ�ــســاريــع  عمليات 
املــنــطــقــة الــ�ــســنــاعــيــة مبــديــنــة عني 
البي�ساء، والتي ظلت تعاين من انعدام 
�سي�ساهم  اأيــن  االقت�سادية،  امل�ساريع 
باملدينة  ال�سناعية  املنطقة  تهيئة 
االأعمال  ورجــال  امل�ستثمرين  جلب  يف 

من  االقت�سادية،  موؤ�س�ساتهم  لتج�سيد 
خالل ت�سهيل خمتلف عمليات االإجناز 
خالل  مــن  االقــتــ�ــســاديــة،  للم�ساريع 
ويف  احليوية،  ال�سبكات  جميع  توفري 
املواطنني  مئات  يعاين  ال�سياق،  ذات 
البي�ساء  عني  مدينة  اأحياء  مبختلف 
من اهرتاء قنوات توزيع املياه، ما اأدى 
للمياه  الت�سربات  من  الع�سرات  لت�سيل 
والتي تنتظر التفاتة اجلهات املخت�سة 
من اأجل برجمة م�ساريع تنموية تتعلق 
منابع  خلق  وكـــذا  كليا،  بتجديدها 
املائية  الــرثوة  ظل  يف  للمياه  جديدة 
البي�ساء،  عني  منطقة  بها  تتمتع  التي 

بعد ت�سجيل ع�سرات االأنقاب.

يعاين �سكان الواجهة 
العمرانية بطريق م�سكيانة 

اأزمة  من  عدل"،  "عمارات 
حادة يف التزود باملياه 

ال�ساحلة لل�سرب منذ اأزيد 
من 15 يوما، ورغم ال�سكاوي 

العديدة ل�سكان احلي ملختلف 
امل�سوؤولني اإال اأن احلال بقي 

على حاله مما اأجرب ال�سكان 
باال�ستعانة بال�سهاريج  ب�سعر 
يفوق 1200 دينار مما اأثقل 

من مداخيل اأ�سحاب العائالت 
وذوي الدخل املحدود وعليه 

يطالب هوؤالء من م�سوؤويل 
اجلزائرية للمياه باالإ�سراع  

بتزويد احلي باملياه ال�ساحلة 
لل�سرب واإ�سالح االأعطاب كون 

املعاناة طالت خا�سة مع ارتفاع 
درجات احلرارة.

ناقلون يرف�شون ا�شتئناف الن�شاط بخن�شلة

�شعبة" مرحلة  بلغ  كورونا  فريو�س  "انت�شار 

جلنة التحقيقات الوبائية تقف على 
نقائ�س باجلملة يف العلمة

ال�شتيالء على الأرا�شي وامللكيات 
العقارية متوا�شل ب�شطيف

املحاجر تهدد حياة �شكان 
�شيقو�س يف اأم البواقي

لإمتام  �شنتيم  مليار   5.7
م�شاريع التطهري

لبا�شحة  �شكان  معاناة  لإنهاء  ماليري   5
مع النامو�س والروائح الكريهة

مواطنون دون 
ميـــاه منذ
 15 يوما
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الوطني  املجل�ص  رئي�ص  ا�ضتقبل 
ر�ضا  واالجتماعي،  االقت�ضادي 
جمهورية  �ضفري  اأم�����ص  اأول  ت��ري 
يل  ب��اجل��زائ��ر  اجلنوبية  ك��وري��ا 
اأون يون الذي تطرق معه ملختلف 
البلدين،  ب��ني  ال��ت��ع��اون  ج��وان��ب 

ح�ضبما اأفاد به بيان للمجل�ص.
هذا  اأن  امل�����ض��در  ذات  واأو����ض���ح 
و�ضكل  املجل�ص  اللقاء جرى مبقر 
خمتلف  ال���ض��ت��ع��را���ص  منا�ضبة 
اجلزائر  ب��ني  ال��ت��ع��اون  ج��وان��ب 
ما  �ضيما  ال  اجلنوبية  وك��وري��ا 
ت��ع��ل��ق ب��امل��ج��ال��ني االق��ت�����ض��ادي 
اأن  امل�ضدر  م�ضيفا  واالجتماعي، 

يف  اأملهما  ع��ن  اأع��رب��ا  الطرفني 
وجه  وعلى  التعاون  هذا  تعزيز 
ذات  امل���ج���االت  يف  اخل�����ض��و���ص 
لل�ضلطات  بالن�ضبة  االأول���وي���ة 
الوطنية وهي الطاقة واالقت�ضاد 
وال�ضياحة  وال�ضناعة  الرقمي 

والتكوين.
تري  ال�ضيد  اأكد  االإط��ار  هذا  ويف 
للبلدين  بالن�ضبة  االأهمية  على 
يف اإقامة تعاون "متميز" يرتجم 
الوطنية  ال�����ض��ل��ط��ات  ت��ط��ل��ع��ات 
اجلنوبية  وك���وري���ا  ب��اجل��زائ��ر 
م��ذك��را ب��ال��دور امل��ح��رك ال��ذي 
املجل�ص  ب��ه  ي�ضطلع  اأن  مي��ك��ن 

الوطني االقت�ضادي واالجتماعي 
وامل����ج����ل���������ص االق����ت���������ض����ادي 
اجلنوبية  لكوريا  واالجتماعي 
يف  هيئتني-جمل�ضني  ب�ضفتهما 
رابح-رابح  امتياز  �ضراكة  اإقامة 

بني البلدين.
رئي�ص  اأع��رب  اأخ���رى،  جهة  من 
االقت�ضادي  ال��وط��ن��ي  املجل�ص 
اأن  اأم��ل��ه يف  واالج��ت��م��اع��ي ع��ن 
اجلنوبي  ال��ك��وري  ن��ظ��ريه  ي��ق��وم 
يف  اجلزائر  اإىل  ر�ضمية  بزيارة 
�ضويا  الهيئتان  �ضتحدده  تاريخ 
بعد جتاوز االأزمة ال�ضحية التي 

تع�ضف بالعامل، ي�ضيف البيان.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية باتنة

دائرة مروانة
بلدية حيدو�سة

رقم: 1038/ت. ع/2020

تغيري �لهيئة �لتنفيذية
طبقا الأحكام املادة 18 من القانون رقم: 06/12 املوؤرخ 
املتعلق   2012 يناير   12 لـ  املوافق   1433 18 �سفر  يف 

باجلمعيات.
التعديالت  مذكرة  ا�ستالم   2020 جــوان   23 يــوم  مت 
املوؤرخة يف 22 دي�سمرب 2019 املتعلقة بتغيري ت�سكيلة 

الهيئة التنفيذية للجمعية املحلية امل�سماة:
الريا�سي  للمركب  الثقافية  اأمــراو  جمعية  اجلمعية: 

اجلواري حيدو�سة.
جانفي   16 بــتــاريــخ:   18/01 رقـــم:  حتــت  امل�سجلة 

.2018
الكائن مقرها: املركب الريا�سي اجلواري حيدو�سة.

يرتاأ�سها ال�سيد: �سمري حيدو�سي.

الأورا�س نيوز ـ العدد: 1575  الأربعاء  24  جوان  2020

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية باتنة

مديرية التنظيم وال�سوؤون العامة
م�سلحة التنظيم العام

مكتب اجلمعيات واالنتخابات
رقم: 2020/10

تغيري �لهيئة �لتنفيذية
12ـ06 املوؤرخ  18 من القانون رقم   طبقا الأحكام املادة 
املتعلق   2012 يناير   12 لـــ  املــوافــق   1433 �سفر  يف 

باجلمعيات.
التعديالت  مذكرة  ا�ستالم   2020 جــوان   02 يــوم  مت 

املوؤرخة يف 2020/02/16 املتعلقة بتغيري ت�سكيلة 
الهيئة التنفيذية للجمعية الثقافية امل�سماة:
اجلمعية: االأحرار للخيالة والبارود ـ باتنة.

امل�سجلة حتت رقم: 55 بتاريخ: 2011/04/07
املقيمة بـ: �سارع ز رقم 44 بوعقال 03 ـ بلدية باتنة.

يرتاأ�سها ال�سيد )ة(: بن مييبنة علي

الأورا�س نيوز ـ العدد: 1575  الأربعاء  24  جوان  2020

يف لقاء جمعه مع �سفري كوريا �جلنوبية

قانون ت�سوية امليزانية 2017: 

ي�ساهم مبا مقداره 12% 

الريفية،  والتنمية  الفالحة  وزي��ر  ك�ضف 
ب�12  ي�ضاهم  قطاعه  اأن  ع��م��اري،  �ضريف 
قطاع  بعد  الوطني  االقت�ضاد  م��ن  باملائة 
تركيز  على  التاأكيد  جم��ددا  امل��ح��روق��ات، 
باعتباره  الفالحي  القطاع  على  اجل��زائ��ر 
وتوفري  الرثوة  خلق  يف  ا�ضرتاتيجيا  قطاعا 

املنا�ضب وامل�ضاهمة يف االأمن الغذائي.
على  �ضيفا  ن��زول��ه  خ��الل  ع��م��اري  واأ���ض��ار 
اأن  اإىل  الثالثاء،  اليوم  الوطنية،  االإذاع��ة 
الفالحة  قطاع  بعث  اإىل  تتجه  “اجلزائر 
وال�ضناعات الغذائية، ملا له من اأهمية بالغة 

يف االأمن الغذائي للبلد”.
قطاع  الفالحة  اأن  اأكد  ال�ضياق،  نف�ص  ويف 
خلق  يف  امل�ضاهمة  �ضاأنه  م��ن  ا�ضرتاتيجي 
ن�ضبة  تخفي�ص  يف  وامل�����ض��اه��م��ة  ال����رثوة 
وتقلي�ص  ال�ضغل،  منا�ضب  وتوفري  البطالة 

قيمة الواردات.
“اجلزائر  اأن  امل�������ض���وؤول  ذات  واأ����ض���اف 
جمال  يف  الوطنية  القدرات  لتنمية  ت�ضعى 
بتنمية  التحويلية  الغذائية  ال�ضناعات 
وذلك  االأول��ي��ة  للمادة  االإن��ت��اج��ي  القطاع 
بدعم اال�ضتثمار يف القطاع واإدخال التقنيات 

عن  كا�ضفا  بع�ضرنته”،  الكفيلة  احلديثة 
ا�ضتثمار  مل�ضاريع  عديدة  ملفات  “ا�ضتقبال 

اأجنبية ووطنية يف قطاعه”.
عماري  ق��ال  الغذائية،  ال�ضناعة  وح��ول 
فح�ضب  الذاتي  االكتفاء  لي�ص  “الهدف  اإن 

خا�ضة  االإن��ت��اج،  م��ن  الفائ�ص  ت�ضدير  ب��ل 
اأن  م�ضيفا  الواعدة”  االإفريقية  ال�ضوق  يف 
بوابة  �ضيكون  موريتانيا  مع  احلدود  “فتح 
خا�ضة  االإفريقية  البلدان  من  الكثري  اإىل 

اجلنوبية منها”.

اأول  الوطني  ال�ضعبي  املجل�ص  ن��واب  اأك��د 
قانون  مل�����ض��روع  مناق�ضتهم  خ��الل  اأم�����ص، 
�ضرورة  على   2017 ل  امليزانية  ت�ضوية 
التي  التقليدي  التمويل  اآلية  تنفيذ  تقييم 
هذا  ويف  ال�ضنة.  ذات  خ��الل  اإق��راره��ا  مت 
جبار  طاهر  �ضعاد  النائب  اعترت  االطار، 
)حزب جبهة التحرير الوطني( ان اللجوء 
اإىل التمويل التقليدي كان مبثابة "النقطة 
ال�ضوداء" التي ميزت ال�ضنة املالية ل2017 
معترة ان هذه االآلية التي جاءت يف �ضياق 
اإىل  اأدت  للبالد،  املالية  امل��وارد  انخفا�ص 
رفع الدين الداخلي ب�ضكل معتر، كما ذكر 
النائب خل�ضر بن خالف )االحتاد من اأجل 
النه�ضة والعدالة والبناء( باأن عام 2017 
عرف تعاقب ثالثة حكومات، اآخرها جاءت 
ان  بحجة  التقليدي  غري  التمويل  لفر�ص 
ال�ضكني بلغ العظم، ثم ذهبت دون ان نعرف 

كيف �ضرفت هذه االموال التي طبعتها.
وباملوازاة مع اإقرار هذه االآلية، قامت هذه 
العمومي  اال�ضتثمار  با�ضتبدال  احلكومة 
مقاربة  بدون  الريعي  التجاري  باال�ضتثمار 
يف  بزيادة  قامت  كما  تنموية  اقت�ضادية 
لتعوي�ص  ال�ضريبي  الوعاء  وتو�ضيع  ال�ضلع 
فاقم  ما  وهو  امل�ضبوهة  اجلبائية  الهدايا 
من  وو�ضع  والبطالة  الت�ضخم  م�ضتويات  من 
وا�ضعة  �ضريحة  تفقري  يف  و�ضاهم  الفوارق 

من املواطنني، ي�ضيف ال�ضيد بن خالف.
زينة  ب��ن  زواوي  النائب  اأك��د  جهته،  م��ن 
من  ان��ه  ال�ضلم(  جمتمع  حركة  )حت��ال��ف 
الواجب القيام بتقييم �ضامل ل�ضيا�ضة "طبع 
التمويالت  ه��ذه  وجهة  وحتديد  النقود" 
مت�ضائال عن م�ضري جلنة املتابعة التي كلفت 
م�ضيفا  تطبيقها،  على  باالإ�ضراف  قانونيا 
املطبوعة،  ل��الأم��وال  الرهيب  احلجم  ب��اأن 

امليدان  يف  اأث���را  امل��واط��ن��ون  ل��ه  يجد  مل 
وحت�ضن  ال�ضرائية  والقدرة  الت�ضغيل  على 
اخلدمة العمومية ال�ضيما يف قطاع ال�ضحة 

واجناز املن�ضاآت ال�ضرورية.
وبهذا اخل�ضو�ص، ت�ضاءلت النائب فاطمة 
عن  ال�ضيا�ضي  االنتماء  نف�ص  من  �ضعيدي 
فعالية ن�ضاط الكثري من الهيئات واالدارات 
كبرية  مالية  خم�ض�ضات  وجود  من  بالرغم 
اآخر  جانب  من  ت�ضاءلت  كما  لها،  موجهة 
التقديرات  ب��ني  ال��ك��ب��رية  ال��ف��وارق  ح��ول 
العام  لنف�ص  امل��ال��ي��ة  ق��ان��ون  يف  االأول��ي��ة 
داعية  امليزانية  تنفيذ  ونتائج   )2017(
م�ضبوطة  علمية  و�ضائل  ا�ضتخدام  اإىل 

لتجنب �ضوء التقدير.
زدام )كتلة االحرار(  النائب ح�ضينة  اأما 
فقد لفتت اإىل ان تو�ضيات جمل�ص املحا�ضبة 
االختالالت  نف�ص  معاجلة  على  توؤكد  التي 
ال�ضابقة  ال�ضنوية  التقارير  يف  املوجودة 
اإىل  يرقى  ال  االلتزام  م�ضتوى  ب��اأن  توؤكد 
ال�ضدد  ه��ذا  يف  ودع��ت  املطلوب،  امل�ضتوى 
املحا�ضبة  جمل�ص  �ضالحيات  تو�ضيع  اإىل 
وتعزيز �ضلطته ودعمه باالإمكانيات املادية 

الالزمة.
زروقي  بلقا�ضم  النائب  ت�ضاءل  جانبه،  من 
)حتالف حركة جمتمع ال�ضلم( عن جدوى 
مناق�ضة قانون يتعلق ب�ضنة مالية مر عليها 
ال�ضفافية  مبادئ  ان  معترا  اأع��وام  ثالثة 
من  خف�ضها  ت�ضتدعي  الرا�ضدة  واحلوكمة 
ان  اإىل  م�ضريا  �ص-1،  ثم  �ص-2  اإىل  �ص-3 
م�ضجال  هائال  مبلغا  ت�ضمن  القانون  م�ضروع 
 10 ميثل  حيث  امل�ضرتكة  االأعباء  بعنوان 
باملائة من ميزانية الت�ضيري موؤكدا اأن عدم 
م�ضبق  ب�ضكل  املبالغ  هذه  وجهة  تخ�ضي�ص 

مي�ص مببداأ ال�ضفافية يف الت�ضيري.

كما اأبرز الوزير ان م�ضروع امليناء م�ضروع 
على  وكبرية  عديدة  هياكل  يتطلب  �ضخم 
غرار خط ال�ضكة احلديدية وطرق �ضريعة 

اإىل غريها من املن�ضاآت االأخرى.
من جهة اأخرى وبخ�ضو�ص م�ضروع الطريق 
الذي  �ضر�ضال  ملدينة  االجتنابي  ال�ضريع 
طويل  كلم   18 من  اأزيد  م�ضافة  على  ميتد 
الوزير  اأكد  7 من�ضاآت فنية،  ويحتوي على 
االأ�ضبوعية  املراقبة  �ضرورة  على  �ضيايل 
امل�ضروع  ي�ضجل  ح��ي��ث  االأ���ض��غ��ال  ل�ضري 
تاأخرا يف االإجناز، واأبدى يف ال�ضياق نف�ضه 
االإجناز  مقاوالت  التزام  عدم  من  ان�ضغاله 
�ضهر  املتوقعة  امل�����ض��روع  ت�ضليم  ب��اآج��ال 
ن�ضبة  حاليا  يعرف  حيث  القادم  نوفمر 
�ضجل  اأن��ه  اإال  باملائة،   98 ب�  تقدر  تقدم 
تاأخرا بخ�ضو�ص �ضطر يقدر ب� 1300 مرت 
مدينة   باجتناب  ي�ضمح  عمالق  ج�ضر  منها 

�ضيدي غيال�ص.

م�ضروع  اأ�ضغال  با�ضتكمال  يتعلق  فيما  اأما 
"البحري-ال�ضياحي"  ال�ضريع  الطريق 
احلدود  على  الدامو�ص  مدينة  غاية  اإىل 
مع والية ال�ضلف قال الوزير اأن "م�ضاحله 
تعمل بالتن�ضيق مع ال�ضلطات املحلية وفقا 

على  نف�ضه  الوقت  يف  م�ضددا  لالأولويات"، 
وفك  الظل  مناطق  نحو  التوجه  �ضرورة 
املهم�ضة  واملناطق  املواطنني  على  العزلة 
اأن  اإال  اأنها عملية وغري مكلفة ماليا  مرزا 

لها اآثار اجتماعية كبرية على املواطنني.

خالل زيارته لولية تيبازة يوم �أم�ض، �سرح وزير �لأ�سغال �لعمومية و�لنقل، فاروق  �سيايل، �أن م�ساحله �ستعر�ض م�سروع ميناء �لتجاري 
للو�سط "�حلمد�نية" ب�سر�سال على �حلكومة من �أجل �إعادة در��سته، حيث �أو�سح يف �أنه "�سيتم لحقا در��سة م�سروع �مليناء  �لتجاري 

للو�سط، �لذي وقع �لختيار يف وقت �سابق على منطقة �حلمد�نية �سرقي �سر�سال لحت�سانه، من قبل �حلكومة و �تخاذ قر�ر ب�ساأنه، كما �سيتم 
ارتفاع �إعادة د�ر�سة ملف �مل�سروع بجميع جو�نبه مبا فيها �لقت�سادية و�لجتماعية و�لإ�سرت�تيجية ومدى تاأثريه على قطاع �لفالحة". فروخي،  اأحمد  �ضيد  ال�ضيدية،  واملنتجات  البحري  ال�ضيد  وزير  ربط 

�ضعر ال�ضردين يف اجلزائر، بارتفاع تكلفة ال�ضيد.
امل�ضاعدة  الظروف  كل  االعتبار  بعني  االأخذ  ل�ضرورة  اأم�ص  يوم  فروخي  ودعا 
على تنظيم الت�ضويق من اأجل �ضبط االأ�ضعار، م�ضيفا اأنه يجب اأن يكون ال�ضوق 

�ضفافا وله �ضوابط.
ويف �ضياق اأخر ك�ضف املتحدث عن ت�ضويق اجلزائر ل��90 باملائة من �ضمك التونة 

التي ت�ضطاد لليابان، يف حني اأ�ضار اإىل اأن �ضمك التونة يعتر �ضيد خا�ص.

رئي�س املجل�س الوطني االقت�سادي واالجتماعي 
يتطرق للتعاون االقت�سادي واالجتماعي 

الفالحة ثاين م�ساهم يف االقت�ساد الوطني بعد املحروقات

م�سروع ميناء الو�سط "احلمدانية" ب�سر�سال على طاولة 
وزير ال�سيد البحري يربر ارتفاع احلكومة لدرا�سته

اأ�سعار ال�سردين

نواب املجل�س ال�سعبي الوطني يطالبون 
بتقييم تنفيذ اآلية التمويل غري التقليدي
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�سجلت اأرقاما خيالية

رئي�ص املجل�ص ال�سعبي البلدي



البحث عن
 "ثقاللت املال"...

 حني يختلط اجل�شع 
بحب املغامرة 

اأج�����رت ال�����ض��ني وال���ه���ن���د، اأم�����ص، 
م���ب���اح���ث���ات ع�������ض���ك���ري���ة ب�������ض���اأن 
يف  بينهما  امل�ضتمرة  اال�ضطرابات 
اأ�ضبوع  منطقة الهيمااليا، وذلك بعد 

من ا�ضتباك بني جنود الدولتني.
الع�ضكري  االج��ت��م��اع  ه��ذا  ويعتر 
رفيع امل�ضتوى الثاين من نوعه ينعقد 
عندما  اجل�����اري،  ج��وي��ل��ي��ة   6 م��ن��ذ 
�ضحب  على  وال�ضني  الهند  اتفقت 
قواتهما يف حماولة لتخفيف التوتر 
حيث  اال�ضطرابات،  من  اأ�ضابيع  بعد 
يف  م�ضادر  عن  اإعالمية  و�ضائل  نقلت 
املباحثات  اأن  قولها  الهندي  اجلي�ص 
ع�ضكريون،  ق����ادة  اأج���راه���ا  ال��ت��ي 
عقدت يف نقطة التقاء يف الداخ عند 
مولدو على اجلانب ال�ضيني من خط 
امل�ضادر  م��وؤك��دة  الفعلي،  ال�ضيطرة 
قائدي  برئا�ضة  انعقد  االجتماع  اأن 
اجلانبني،  م��ن  الع�ضكريني  املنطقة 
�ضينجيانغ  ج��ن��وب  منطقة  رئي�ص 
لني،  ليو  ج��رال  امليجور  الع�ضكرية 
واجلرال هاريندر �ضينغ قائد الفيلق 
اللقاء  نقطة  يف   "14" رقم  الهندي 
اجلانب  على  مولدو،  عر  متتد  التي 
اجلانب  على  وت�ضو�ضول  ال�ضيني، 

الهندي.

طلبوا  ع�ضكرية،  م�����ض��ادر  وق��ال��ت 
عدم الك�ضف عن اأ�ضمائهم حل�ضا�ضية 
حظر  هناك  يكن  مل  اأن��ه  الق�ضية، 
االأ�ضلحة  ا���ض��ت��خ��دام  ع��ل��ى  ���ض��ري��ح 
لكننا  النف�ص،  عن  للدفاع  النارية 
اأوعزنا للقادة امليدانيني اتخاذ قرار 
ا�ضتخدام االأ�ضلحة حال دعت  ب�ضاأن 

احلاجة.
واأول اأم�ص، قال املتحدث با�ضم وزارة 
ليجيان،  ت�ضاو  ال�ضينية  اخلارجية 
والهند  ال�ضني  اأن  �ضحفي  موؤمتر  يف 
على ات�ضال مع بع�ضهما البع�ص حلل 
القنوات  خ��الل  من  ال��راه��ن  الو�ضع 

الدبلوما�ضية والع�ضكرية.

ب�ضاأن  املباحثات  القادة  وا�ضتاأنف 
توقفت  التي  ال��ن��زاع،  ف�ص  عملية 
اجلي�ضني  بني  مواجهات  اأ�ضواأ  ب�ضبب 
الهندي وال�ضيني منذ 45 عاما، بعد 
احلدودية  ل��داخ  منطقة  �ضهدت  اأن 
ت�ضعيدا كبريا بني الهند وال�ضني بعد 
بني  احلدود  على  التوتر  من  اأ�ضابيع 

البلدين.
املناو�ضات  بداأت  املا�ضي،  ماي   5 ويف 
فعليا يف وادي جالوان مبنطقة لداخ 
ذروتها  بلغت  اأنها  غ��رّي  احل��دودي��ة، 
عنا�ضر  من   20 مبقتل  جوان   15 يف 

اجلي�ص الهندي.

اأعلن جمل�ص االأمن القومي يف البيت 
لزعيم  دعمه  ا�ضتمرار  عن  االأبي�ص، 
املعار�ضة الفنزويلية خوان غوايدو، 
"رئي�ضا  نف�ضه  اأعلن  اأن  �ضبق  ال��ذي 

موؤقتا" للبالد.
اأم�ص،  �ضادر  بيان  يف  املجل�ص  واأف��اد 
ن�ضال  تدعم  املتحدة  ال��والي��ات  اأن 
اإع��ادة  اأج��ل  من  الفنزويلي  ال�ضعب 
االإن�ضان  وح��ق��وق  احل��ري��ة  اإر���ض��اء 
اإدارة  اأن  م�ضيفا  وال��دمي��ق��راط��ي��ة، 
ترامب توا�ضل دعمها الثابت للرئي�ص 

املوؤقت خوان غوايدو.
الرئي�ص  اأع��ل��ن  اآخ����ر،  ���ض��ي��اق  ويف 
عن  م����ادورو،  نيكوال�ص  الفنزويلي 

نظريه  م���ع  ل��ل��ت��ب��اح��ث  ا���ض��ت��ع��داده 
االأمريكي دونالد ترامب عقب اإبداء 
م���ادورو،  للقاء  ا���ض��ت��ع��داده  االأخ���ري 
حيث قال مادورو يف مقابلة مع وكالة 
اقت�ضت  اإذا  اأنه  الفنزويلية،  االأنباء 
للتباحث  م�ضتعد  فهو  ذلك  ال�ضرورة 
كما  ت��رام��ب  الرئي�ص  م��ع  ب��اح��رتام 

التقيت مع نائب الرئي�ص ال�ضابق جو 
بايدن عام 2015.

الرئي�ص  ق���ال  ���ض��اب��ق،  وق���ت  ويف 
يعتزم  اإنه  ترامب،  دونالد  االأمريكي 
نيكوال�ص  الفنزويلي  ن��ظ��ريه  ل��ق��اء 
عن  رحيله  مناق�ضة  بهدف  م��ادورو، 

ال�ضلطة بطريقة �ضلمية.
الرئي�ص  ���ض��رح  امل��ا���ض��ي،  واالأح����د 
االأمريكي يف مقابلة مع موقع اإخباري 
اأمريكي اأنه كان منفتًحا للجلو�ص مع 
من  ذات��ه  ال��وق��ت  يف  مقّلاًل  م���ادورو، 
الوطنية  اجلمعية  رئي�ص  اأهمية 
غوايدو،  خوان  املعار�ص  الفنزويلي 

املدعوم من الواليات املتحدة.

العاملية،  ال�ضحة  منظمة  اأعلنت 
اأم�ص، اأن العامل �ضهد رقما قيا�ضيا يف 
االإ�ضابات اجلديدة بفريو�ص كورونا 
اأول اأم�ص، بواقع 183 األف اإ�ضابة، 

واأنه ال دالئل على تراجع قوته.
الفيديو  ع��ر  �ضحفي  م��وؤمت��ر  ويف 
كونفران�ص، مبقر املنظمة يف جنيف، 
العاملية  ال�ضحة  ع��ام  م��دي��ر  ق��ال 
نكاد  غري�ضو�ص  اأدهانوم  تيدرو�ص 
ن�ضل اإىل رقم قيا�ضي جديد ومفزع 
 183 ت�ضجيل  اإىل  م�ضريا  ي��وم،  كل 
العاملي  ال�ضعيد  على  اإ�ضابة  األ��ف 
يومية،  ح�ضيلة  اأع��ل��ى  يف  االأح���د، 
معدل  �ضعود  اإىل  غري�ضو�ص  ولفت 
االإ���ض��اب��ات جم��ددا يف ال��دول التي 
وا�ضتئناف  ال��ق��ي��ود  ل��رف��ع  اجت��ه��ت 
اأن  موؤكدا  االقت�ضادية،  االأن�ضطة 
كافة الدول تواجه حتديا مزدوجا 
�ضالمة  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  يف  يتمثل 
اخل�ضائر  وتقليل  جهة،  من  املجتمع 
االقت�ضادية من جهة اأخرى، م�ضددا 

على اإمكانية القيام باالأمرين معا.
وردا على �ضوؤال حول حديث بع�ص 
العلماء عن اأن الفريو�ص يفقد قوته 
املنظمة  يف  م�ضوؤولة  نفت  م��وؤخ��را، 
خالل املوؤمتر ال�ضحفي ذاته، وجود 
اأدلة ملمو�ضة على ذلك، وقالت ماريا 
الفنية لرنامج  املديرة  فان كريوف 
كورونا:  بجائحة  املعني  ال��ط��وارئ 
"مل نر بعد اأن الفريو�ص فقد قوته، 
العلماء  م��ن  جمموعة  هناك  لكن 
هذا  يبحثون  املنظمة(  اإط���ار  )يف 
االأمر على ال�ضعيد العاملي"، و�ضددت 
كريوف على اأن كورونا مازال مميتا، 
الفريو�ص  اأخذ  اجلميع  على  ويتعني 
يلزم  ما  واتخاذ  اجل��د،  حممل  على 

من تدابري.
وحتى م�ضاء اأول اأم�ص، جتاوز عدد 
ماليني   9 العامل  يف  كورونا  م�ضابي 
يزيد  م��ا  منهم  ت��ويف  األ��ف��ا،  و139 
من  اأك��رث  وتعافى  األ��ف��ا،   472 على 
موقع  وفق  األفا،  و894  ماليني   4
املخت�ص   "worldometers"

بر�ضد تطورات الفريو�ص.

الهند وال�شني جتريان حمادثات ع�شكرية
 حلل اأزمة احلدود

الأمن القومي الأمريكي يوؤكد موا�شلة دعمه 
لـ"خوان غوايدو"

كورونا "مازال 
فتاكا"

وقالت بن�سودا، يف بيان لها من الهاي 
الدولية،  اجلنائية  املحكمة  مقر 
معلومات موثوقة بوجود  تلقوا  اأنهم 
رفــات  ت�سم  جماعية  مــقــربة   11
ي�سكل  قد  ما  واأطفال،  ون�ساء  رجال 
ــاب جــرائــم حرب  ــك اأدلــــة عــلــى ارت
حذرت  كما  االإن�سانية،  �سد  وجرائم 
تو�سيع  يف  ترتدد  لن  اأنها  من  بن�سودا 
الق�سائية  ومالحقاتها  حتقيقاتها 
جديدة  جــرائــم  لت�سمل  املحتملة 
املــذكــورة،  املقابر  على  العثور  بعد 
ال  ليبيا  اأن  العامة  املدعية  ــدت  واأك
تزال "اأولوية" يف املحكمة اجلنائية 
بقرار  بن�سودة  اأ�سادت  كما  الدولية، 
االأمم  يف  ــان  ــ�ــس االإن حــقــوق  جمل�ص 
املتحدة، اأم�ص، اإر�سال "بعثة حتقيق" 
التجاوزات  توثيق  تكلف  ليبيا  اىل 
التي ارتكبت يف هذا البلد منذ العام 

.2016

اإفريقية  دول  جمموعة  وقــّدمــت 
يف  املا�سي  مار�ص  يف  الــقــرار  م�سروع 
حقوق  ملجل�ص  الـ43  ـــدورة  ال اإطـــار 
من  تتمكن  مل  ــدول  ال لكن  االإن�سان، 
كــورونــا  فــريو�ــص  ب�سبب  مناق�سته 
الذي اأرغم االأمم املتحدة على تعليق 

الدورة.

بعد  ت�سويت  بدون  القرار،  واعتمد 
حقوق  جمل�ص  مناق�سات  ا�ستئناف 
ــان، االأ�ــســبــوع املــا�ــســي، عقب  ــ�ــس االإن
للحد  املــفــرو�ــســة  الــقــيــود  تخفيف 
حيث  كوفيد-19،  ــاء  وب تف�سي  من 
اأن املحكمة اجلنائية الدولية  نّوهت 
ال�سلطات  مــع  الــتــعــاون  اإىل  تتطلع 

وجميع  املــتــحــدة  واالأمم  الليبية 
ال�سركاء املعنيني الذين يعملون على 
على  اجلــديــدة  االأدلـــة  يف  التحقيق 
يف  حمتملة  فظيعة  جرائم  ارتكاب 
ترهونة، كما اأعربت عن قلقها البالغ 
كمية  يف  امللحوظة  الــزيــادة  اإزاء 
مت  التي  الع�سكرية  املعدات  ونوعية 
ناحية  من  البالد،  يف  موؤخرا  ن�سرها 
واالأعداد  للعنف  اخلطري  والت�سعيد 
من  املدنيني  ال�سحايا  مــن  الكبرية 

ناحية اأخرى.
واجلماعات  االأطراف  جميع  ودعت 
اإىل  ليبيا  يف  املــ�ــســاركــة  امل�سلحة 
القانون  لقواعد  الكامل  االحـــرتام 
ـــدويل، واتــخــاذ جميع  االإنــ�ــســاين ال
االإجراءات الالزمة حلماية املدنيني 
والبنية التحتية املدنية، مبا يف ذلك 
ومراكز  ال�سحية  واملرافق  املدار�ص 

االحتجاز.
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5 جمندين باجلي�ص ال�سومايل، �سباح  قتل مدين واأ�سيب 
العا�سمة  غربي  انتحاري  هجوم  تنفيذ  حماولة  يف  اأم�ص، 

مقدي�سو، ح�سب اأكرث من م�سدر.
واأفاد م�سدر اأمني، اأن انتحاريا يرتدي حزاما نا�سفا انفجر 
مركز  قرب  جدد  جمندون  فيها  ي�سطف  كان  �ساحة  يف 
5 جمندين،  جتنيد للجي�ص ال�سومايل؛ ما اأدى اإىل اإ�سابة 
ا�سمه  ن�سر  عدم  مف�سالاً  امل�سدر،  م�سيفا  اأولية،  ح�سيلة  يف 
اأنهوا  املجندين  اأن  لالإعالم،  بالت�سريح  خمول  غري  كونه 
لتلقي  الرتكي  التدريب  مركز  اإىل  االن�سمام  اإجراءات 

تدريبات ع�سكرية قبل االن�سمام للجي�ص ال�سومايل.

اأعربت االأمم املتحدة، اأم�ص، عن قلقها ب�ساأن ا�ستمرار الغارات 
اجلوية على حمافظة اإدلب �سمال غربي �سوريا خالل عطلة 

نهاية االأ�سبوع.
دوجاريك"،  "�ستيفان  عقده  �سحفي  موؤمتر  يف  ذلك  جاء 
اأنطونيو  املتحدة،  لالأمم  العام  االأمني  با�سم  املتحدث 
غوتريي�ص، عرب دائرة تليفزيونية مع ال�سحفيني مبقر االأمم 
اأحلقت  الغارات  اإن  دوجاريك  قال  حيث  بنيويورك،  املتحدة 
اأدلب وحماة وحلب،  اأ�سرارا بثالث جتمعات �سكانية و11 يف 
م�سيفا اأنه من بني حوايل مليون �سخ�ص يف �سمال غربي �سوريا 
فروا من منازلهم )جراء الغارات( بني دي�سمرب واأوائل مار�ص 
840 األفا منهم ما زالوا م�سردين يف  املا�سيني، ورد اأن حوايل 

املناطق ال�سمالية من حمافظتي اإدلب و�سمال حلب.

اأفاد م�سدر يف ال�سرطة العراقية ب�سقوط �ساروخ كاتيو�سا داخل 
حرم مطار بغداد الدويل، اأم�ص، دون وقوع خ�سائر ب�سرية، وفق 

معلومات اأولية.
نقيب،  برتبة  بغداد  �سرطة  يف  �سابط  وهو  امل�سدر،  وقال 
جمهولون،  اأطلقه  كاتيو�سا،  "�ساروخ  اإن  ا�سمه،  ن�سر  عدم  مف�سال 
املعلومات  اأن  م�سيفا  الدويل،  بغداد  مطار  حرم  داخل  �سقط 
االأولية تفيد بعدم وقوع خ�سائر ب�سرية جراء �سقوط ال�ساروخ 
للقوات  مع�سكرا  ا�ستهدف  ال�ساروخ  يكون  اأن  مرجحااً  وانفجاره، 

والدبلوما�سيني االأمريكيني داخل حرم املطار. 

اأعلن التحالف العربي، اأم�ص، اأن قواته اأ�سقطت 8 طائرات بدون 
طيار "مفخخة" و4 �سواريخ بالي�ستية اأطلقها احلوثيون باجتاه 

االأرا�سي ال�سعودية.
وح�سب وكالة االأنباء ال�سعودية الر�سمية، �سرح متحدث قوات 
اأول  م�ساء  قامت  احلوثي  جماعة  باأن  املالكي،  تركي  التحالف 
اأم�ص باإطالق 8 طائرات بدون طيار مفخخة ال�ستهداف االأعيان 
التحالف  قوات  متكنت  اأنه  م�سيفا  باململكة،  واملدنيني  املدنية 

امل�سرتكة من اعرتا�سها وتدمريها.

احلكومة  قوات  بني  الع�سكرية  املواجهات  اأم�ص،  جتددت، 
ا،  اليمنية، وم�سلحي "املجل�ص االنتقايل اجلنوبي" املدعوم اإماراتياً

يف حمافظة اأبني، جنوبي البالد، وفق م�سدر ع�سكري حكومي.
)تقوده  العربي  التحالف  اإعالن  من  �ساعات  عقب  ذلك  ياأتي 
االنتقايل،  واملجل�ص  اليمنية  احلكومة  ا�ستجابة  ال�سعودية( 
لطلب وقف اإطالق النار ال�سامل، على خلفية تطورات االأحداث 
يف جزيرة �سقطرى )جنوب(، كما قال م�سدر ع�سكري حكومي، اإن 
"االنتقايل"  م�سلحي  مواقع  ا على  �سنت هجوماً القوات احلكومية 
زجنبار  مدينة  �سرقي  و"الطرية"،  �سامل"  "ال�سيخ  منطقتي  يف 

عا�سمة اأبني.

قلق اأممي اإزاء ا�شتمرار الغارات 
اجلوية �شمال غربي �شوريا

�شقوط �شاروخ كاتيو�شا بحرم مطار 
بغداد الدويل

التحالف يعلن اإ�شقاط 8 م�شريات و4 
�شواريخ حوثية ا�شتهدفت ال�شعودية

ا�شتباكات بني قوات احلكومة 
و"النتقايل" باأبني اليمنية 

مقتل مدين واإ�شابة 5 جمندين 
بتفجري انتحاري بال�شومال

حــول

الوكاالت  

العــامل

دويل
املقابر اجلماعية يف ليبيا دليل "جرمية حرب"

ق.د

ق.د

ق.د ق.د

�أعربت �ملدعية �لعامة للمحكمة �جلنائية �لدولية فاتو بن�صود�، �أم�س، عن �لقلق �لعميق �إز�ء تقارير تفيد بالعثور على مقابر جماعية يف 
مدينة ترهونة، غربي ليبيا.

و�لرئي�س �لفنزويلي نيكوال�س مادورو ، يبدي ��ستعد�ده للتباحث مع نظريه �الأمريكي تر�مب

�ل�سحة �لعاملية: 

رغم �لهدنة..

الدولية" توؤكد:  "اجلنائية 



جــيدو

لفريق  ال�سبانية  الــفــئــات  تعي�ص 
والالمباالة  التهمي�ص  باتنة  �سباب 
من  املتبعة  ال�سيا�سة  ب�سبب  وذلـــك 
االإهمال  فهذا  الفريق  اإدارة  طــرف 
لي�ص وليد اليوم ففي  كل مرة نرى من 
على  يوؤكد  الكاب  فريق  تراأ�ص  يريد 
االعتبار  الإعــادة  جاهدا  �سيعمل  اأنــه 
العك�ص  اأن  اإال  للكاب  ال�سبانية  للفئات 
هو الذي يحدث متاما ما جعل مدر�سة 
تعي�ص  االأخـــرية  املوا�سم  يف  الفريق 
على واقع االإهمال وبعد االإطالع على 
م�ستوى  على  ال�سبانية  الفئات  نتائج 
القدم  لكرة  الوطنية  الرابطة  موقع 
فاإن ال�سىء فتبني ان النتائج الكارثية 
للكاب والتي  ال�سبانية  الفئات  ملختلف 
جدا  ثقيلة  نتائج  طياتها  يف  حملت 
على  �سجلت  نتيجة  اأحــ�ــســن  وتبقى 
�سنة  و19   17 من  اأقــل  فئة  م�ستوى 
الثمن  الـــدور  بلوغ  مــن  متكنا  الــلــذان 
اجلمهورية  كاأ�ص  مناف�سة  من  نهائي 

واأق�سيا ب�سرف وهو ما ربطه املتتبعون 
الفرق  تعي�سها  التي  االإهمال  بحالة 

ال�سغرى للكاب منذ �سنوات.
االإهمال  حالة  املتتبعون  ف�سر  كما 
الفئات  تعي�سها  ــي  ــت ال والــتــ�ــســيــب 
ال�سبانية للكاب ب�سبب الروؤ�ساء اللذين 
بالدرجة  الفريق  اإدارة  على  تعاقبوا 
اأين راحوا يبحثون ويحاولون  االأوىل 
اأموال  ال�سهرة من خالل تبذير  �سراء 
على  قادرين  العبني  ل�سراء  الفريق 

يف  لكن  بها  والتباهي  االألقاب  ح�سد 
واالأكرث  االأمر  هذا  يحدث  مل  االأخري 
ــوا على اأحــالم  ــس مــن ذلــك فــاإنــهــم دا�
بذهاب  يحلمون  كانوا  �سغار  العبني 

بعيدا يف م�سوارهم الكروي.
القادمة  االإدارة  هوية  كانت  ومهما 
�سواء  املــقــبــل  املــو�ــســم  لــلــكــاب خـــالل 
ــــايل فــرحــات  بــبــقــاء الــرئــيــ�ــص احل
اأخر  �سخ�ص  وقدوم  رحيله  اأو  زغينة 
اإعادة  على  ملزم  �سيكون  اجلميع  فاإن 
حقها  واإعطائها  الفئة  لهذه  االعتبار 
عنها  التنازل  اأو  واالهتمام  املــال  من 
قدرتها  اأكــدت  التي  ــراف  االأط لبع�ص 
تنظيم  اإعــادة  على  والفكرية  املالية 
للواجهة ب�سرط  الفئة واإعادتها  هذه 
ما  وهـــو  البي�ساء  الــبــطــاقــة  منحها 
الــكــثــريون باحلل االأمــثــل يف  اعــتــربه 
حالة جت�سيده على اأر�ص الواقع وهو 
ما �ستناق�سه اجلمعية العامة للفريق.

احتاد  فريق  العبي  من  الكثري  اأبدى 
ب�سبب  وا�ستيائهم  تذمرهم  تب�سة 
م�ستحقاتهم  ت�سوية  يف  االإدارة  تاأخر 
املقدمة  الوعود  رغم  العالقة  املالية 
من قبل االإدارة التي يقودها الرئي�ص 
ــل املــ�ــســاعــي  ــم ــث مل حت ــي خــلــيــف ح
االأول  امل�سوؤول  بها  قام   التي  االأخرية 
للخروج  م�ستجدات  اأي  الفريق  على 
اأثار حفيظة  ما  االأزمة، وهو  من هذه 
الذين  الــفــنــي  ــطــاقــم  وال الــالعــبــني 
لت�سوية  �سيغة  اإيــجــاد  يــنــتــظــرون 
جزء من امل�ستحقات مثلما تتعامل كل 

االأندية مع العبيها.
هذا ويف حال العودة للمناف�سة ياأمل 
االإدارة  اإيــجــاد  يف  الــكــنــاري  العــبــي 
حتى  للطرفني  مر�سية  تكون  حللول 
بقوة  جديد  من  املناف�سة  دخول  يتم 
ملا  وفقا  الفريق  األــوان  على  والــدفــاع 

�سطر يف بداية املو�سم من اأهداف.
وتبقي الهيئة امل�سرية تنتظر التفاتة 
حتى  املحلية  ال�سلطات  من  ايجابية 
املالية  املتطلبات  تلبية  لها  يت�سنى 

املجموعة  ا�ستقرار  على  اأثــرت  التي 
الطاقم  يواجهها  التي  املتاعب  بدليل 

الفني يف اأداء مهامه مع الالعبني.

لت�سيري  املــوؤقــتــة  الهيئة  رئي�ص  فتح 
النار على  بلول  العلمي  العلمة  مولودية 
يتعلق  فيما  املحرتفة  الرابطة  م�سوؤويل 
عبا�ص  للفريق  ال�سابق  الالعب  بق�سية 
عبد املالك وكذا ق�سية ح�سول الالعب 
مالية  تعوي�سات  على  الرزاق  عبد  بالل 
من الفريق قائال يف هذا ال�سدد :"و�سعنا 
م�ستوى  عــلــى  عــبــا�ــص  الـــالعـــب  مــلــف 
الفيدرالية يف املوعد املحدد، لكن ونظرا 
الأن التعوي�سات املالية اخلا�سة بالالعب 
عبا�ص هي بالعملة الوطنية، فاإن الفاف 
حولت امللف اإىل الرابطة، والتي بدورها 
التعوي�سات  ت�سوية  مطلق  ب�سكل  رف�ست 
املالية لعبا�ص بقيمة مليار �سنتيم، لكنها 
ت�سوية  اإىل  �سارعت  الــوقــت  نف�ص  يف 
دون  الـــرزاق،  عبد  بــالل  الالعب  ديــون 
اأخذ م�سورتنا متاما يف املو�سوع، ما طرح 
حول  الــتــ�ــســاوؤالت،  مــن  العديد  عندنا 
طريقة اإدارة امللفني من قبل الرابطة".

االإدارة  تــنــوى  الــتــي  ــوات  ــط اخل وعــن 

بلول  بعد هذه احلادثة قال  بها  القيام 
:"ننتظر اللقاء اجلهوي بني الرابطة مع 
اأندية اجلهة ال�سرقية، من اأجل  ممثلي 
الت�سرف،  هذا  من  غ�سبنا  عن  التعبري 
م�ستحقات  ت�سوية  رف�ست  الرابطة  الأن 
بخ�سم  مهدد  الفريق  اأن  رغــم  عبا�ص 
قد  الفريق  بكون  وحتججت  النقاط، 
بحقوق  اخلا�سة  املالية  القيمة  ا�ستغل 
الوقت  نف�ص  يف  لكن  التلفزيوين،  البث 
�سارعت اإىل ت�سوية ديون الالعب بالل 

دون االت�سال بنا".
توا�سل  عـــن  ــول  ــل ب الــعــلــمــي  وكــ�ــســف 
بغية  الالعبني  مع  اجلارية  املفاو�سات 
ت�سوية م�ستحقاتهم املالية مع مراجعة 
للظروف  بالنظر  ال�سهرية  ــــور  االأج
احلالية وقال بلول يف هذا ال�سياق :"لقد 
الالعبني  مع  نهائي  اتفاق  اإىل  تو�سلنا 
ثالثة  على  بح�سولهم  يق�سي  املعنيني، 
خوجة،  بن  احلار�ص  مثل  �سهرية  اأجور 
على  معن�سر  املهاجم  �سيح�سل  حني  يف 

اأحييهم  املنرب  هذا  ومن  فقط،  اأجرتني 
ــريا عــلــى تــفــهــم و�ــســعــيــة الـــنـــادي،  ــث ك
مبراجعة  العــب  كــل  اإقــنــاع  و�سنحاول 
ال�سعي  مع  باملائة،   50 بن�سبة  االأجــرة 
يف نف�ص الوقت اإىل ت�سديد اأجرتني على 

االأقل من امل�ستحقات القدمية". 

للمنتخب  جديدا  مدربا  بوقرة  جميد  ال�سابق  اجلزائري  الــدويل  ُعني 
االحتادية  عنه  اأعلنت  ما  ح�سب  القدم  لكرة  املحليني  لالعبني  الوطني 

اأن  الفاف  واأو�سحت  الر�سمي،  موقعها  على  القدم  لكرة  اجلزائرية 
مع  وبالت�ساور  الفيدرايل  واملكتب  زط�سي  الدين  خري  الرئي�ص 

الناخب الوطني جمال بلما�سي مت تعيني ر�سميا جميد بوقرة 
يف من�سب مدرب الفريق الوطني لالعبني املحليني.

والتحق بوقرة �ساحب 37 �سنة ب�سفوف املنتخب الوطني 
اأ�سبح  حتى  تدريجيا  ليتقدم  ــال  االآم فئة  يف  كالعب 

 2010 مونديال  يف  و�سارك  االأول  للمنتخب  قائدا 
و 2014 اإ�سافة اإىل م�ساركاته يف مناف�سات اأمم 

اإفريقيا.
وكانت اآخر مباراة خا�سها 
مع  اجلزائر  دفــاع  �سخرة 
"اخل�سر" يف نهائيات كاأ�ص 

جرت  التي   2015 اإفريقيا 
اأمام كوت  ديفوار.بغينيا اال�ستوائية 

موقع  على  جاء  ما  وح�سب  ــاإن هذا  االحتـــاديـــة ف
مهمة املدرب اجلديد للمنتخب الوطني املحلي تكمن يف اال�ستعداد 

لالعبني  املخ�س�سة   ،2022 االإفريقية  البطولة  ال�سيما  الفريق  تنتظر  التي  املقبلة  الر�سمية  للمناف�سات 
املحليني، والتي �ستحت�سنها اجلزائر كما �سيقوم مبعاينة  الالعبني النا�سطني يف البطولة الوطنية عن قرب 

ل�سالح املنتخبني املحلي واالأول يف نف�ص الوقت، حيث �سيعمل بالتن�سيق مع جمال بلما�سي.
يجدر الذكر اأن بوقرة بداأ م�سريته التدريبية يف 2017 يف دكة بدالء الفريق الرديف للدحيل القطري 
والذي توج معه باللقب على مرتني وكانت اآخر جتربة له يف مو�سم 2019-2020 مع الفريق االأول للفجرية 

يف الق�سم االأول االإماراتي قبل اأن تتم اإقالته يف �سهر فيفري املا�سي.

جمعية  فريق  اإدارة  اأن  مطلعة  م�سادر  ك�سفت 
الراهن  الــوقــت  يف  متحم�سة  غــري  مليلة  عــني 
واإ�ستكمال  الر�سمية  املناف�سة  الأجــواء  للعودة 
املو�سم الريا�سي احلايل بعد توقيفه منذ �سهر 
مار�ص املا�سي اإثر تف�سي فريو�ص كورونا، وتاأتي 
التي مير  املالية  ال�سائقة  ب�سبب  االإدارة  رغبة 
امل�سرية  الهيئة  فتخوف  والــديــون  الفريق  بها 
املناف�سة  الأجــواء  العودة  من  اجلمعية  لفريق 
الفريق  اأن  يعني  ما  وهو  ــوارد،  امل غياب  ب�سبب 
املالية  امل�ستحقات  بت�سديد  مطالب  �سيكون 
حاليا  ممكن  الغري  االأمر  وهو  كاأولوية  العالقة 

نظرا ل�سح االإعانات وفراغ اخلزينة.
يف  املليلي  اجلمهور  يتواجد  ال�سياق،  ذات  ويف 
قدرتها  لعدم  الفريق  اإدارة  على  الغ�سب  قمة 
هذه  من  الفريق  ــراج  الإخ احللول  اإيجاد  على 
القيام  على  اإجبارها  يحاولون  حيث  املع�سلة، 
الفريق  وترك  نهائيا  االن�سحاب  اأو  بواجباتها 
ملن يقدر على اإعادة النهو�ص به من جديد هذا 
احلالية  الو�سعية  على  كثريا  اجلمهور  وحت�سر 
الطرق  مفرتق  يف  يتواجد  اأنــه  مــادام  للفريق 
عمل  �سيا�سة  وغياب  العديدة،  امل�ساكل  ظل  يف 

وا�سحة.

عاد رئي�ص جمل�ص اإدارة اإحتاد عنابة عبد البا�سط زعيم اإىل 
ت�سيري الفريق بعد فرتة غياب طويلة، حيث �سرع زعيم يف مهامه 
من خالل لقائه مع الرئي�ص املوؤقت للنادي الهاوي عزيز عدوان 
لتباحث الو�سعية احلالية التي مير بها الفريق ال�سيما ق�سية 
االإعانات املالية وم�ستحقات الالعبني العالقة والتي تقارب 08 

اأجور �سهرية بقيمة ت�سل اإىل اأكرث من 16 مليار �سنتيم.
على  احل�سول  لالإحتاد  التجارية  ال�سركة  م�سوؤولو  وا�سرتط 
التقرير املايل اخلا�ص بفرتة ت�سيري النادي الهاوي منذ بداية 
كروم  ال�سابق  الرئي�ص  فــرتة  يخ�ص  والــذي  اجلــاري  املو�سم 
الديون  حجم  على  التعرف  اأجــل  من  وهــذا  عــدوان  واحلــايل 
جدد  دائنني  ظهور  ظل  يف  ال�سيما  النادي  عاتق  على  العالقة 

باحل�سول  طالبوا  الهاوي  النادي  اأع�ساء  اأن  علما  مرة،  كل  يف 
على اأموالهم التي يدينون بها للفريق يف وقت تعطل احل�سول 
على اإعانة بقيمة 02 مليار �سنتيم ممنوحة من طرف ال�سلطات 

الوالئية ب�سبب التاأخر يف اإعداد احل�سيلة املالية.
املو�سم يف  وحتدث املدرب كمال موا�سة عن نظرته ال�ستكمال 
ظل املخاوف الكثرية التي تنتاب ال�سارع الريا�سي قائال اأنه يف 
حال عودة املناف�سة فاإن الطاقم الفني �سيقوم بتجهيز الالعبني 
اإدارة  اأن  اإال  عادي  ب�سكل  البطولة  الإكمال  املنا�سب  الوقت  يف 
م�سوؤولياتها  بتحمل  مطالبة  قاملة  مدينة  اإبن  نظر  يف  الفريق 

اجتاه الالعبني فيما يتعلق بق�سية م�ستحقاتهم املالية.

من  املالئمة  ال�سيغة  عن  �سطيف  وفاق  اإدارة  تبحث 
اأع�ساء  وباقي  الكوكي  نبيل  املدرب  عقد  جتديد  اأجل 
بنهاية  الوفاق  مع  عقدهم  نهاية  بعد  الفني  الطاقم 
�سهر ماي، وي�سعى امل�سريون اإىل اإقناع الكوكي بتمديد 
عقده على االأقل اإىل غاية نهاية املو�سم اجلاري ومن 
بعدها التفاو�ص حول العقد اجلديد، كما تبقى اإدارة 
عقود  لتمديد  مفاو�سات  يف  بالدخول  مطالبة  الوفاق 
لتفادي  بالوفاق  ارتباطهم  انتهى  الذين  الالعبني 
من  و�سلتهم  التي  العرو�ص  ظل  يف  خا�سة  مغادرتهم 
فرق اأخرى، وانق�ست عقود عدد من الالعبني يف وفاق 
دراوي،  بوقلمونة،  من  بكل  االأمــر  ويتعلق  �سطيف، 

فرحاين، منديل ور�سواين.
على  لفريق  اأف�سلية  �سطيف  وفــاق  اإدارة  وترف�ص 
نحو  بو�سوف  اإ�سحاق  الالعب  حتويل  �سفقة  يف  اأخر 
بدرا�سة  اأعــراب  الرئي�ص  اإدارة  �ستقوم  حيث  اخلــارج، 
كل العرو�ص ومن خمتلف اجلوانب خا�سة منها املالية 
ويبقى  ال�سائفة،  هــذه  بو�سوف  م�ستقبل  يف  للح�سم 
بو�سوف  لتحويل  املنا�سب  العر�ص  اختيار  اأن  االأكيد 
يخ�سع للجانب املادي املنا�سب الإدارة الوفاق من خالل 
متعلق  اأخــر  جانب  عن  ف�سال  االأعلى  العر�ص  اختيار 
بالالعب من خالل اختيار العر�ص الذي ينا�سبه اأي�سا 

من اأجل تطوير اإمكانياته اأكرث يف م�سريته الكروية.
عن  االأول  املــ�ــســوؤول  ــاإن  ف البطولة  اإلــغــاء  حــال  ويف 

ب�سبط  قــام  الكوكي  نبيل  للوفاق  الفنية  العار�سة 
برنامج التح�سريات اخلا�سة باملو�سم اجلديد من جميع 
للمو�سم  مبكرة  حت�سريات  يف  لل�سروع  حت�سبا  اجلوانب 
القادم خا�سة اأن الوقت مير ب�سرعة والفريق يف حاجة 
اإىل فرتة حت�سريات كافية يف ظل توقف املناف�سة ملدة 
�سطيف  وفاق  اإدارة  وتنتظر  كاملة،  اأ�سهر   03 تقارب 
مليار   02 مبلغ  من  احلالية  الفرتة  خالل  اال�ستفادة 
والريا�سة  ال�سباب  مديرية  طرف  من  ممنوح  �سنتيم 
من  املمنوحة  ال�سنوية  امل�ساعدات  اإطــار  يف  للوالية 

طرف ال�سلطات املحلية للفريق. 

تلقيه  غ�سة  الدين  ح�سام  �سطيف  وفاق  مهاجم  اأكد 
لعدة عرو�ص واإت�ساالت ر�سمية من عدة اأندية عربية 
وحتى اأوروبية يف الوقت الراهن، واأكد اإبن امل�سيلة اأن 
خالل  اأوروبـــا  يف  جتربة  خو�ص  يف  يتمثل  طموحه 

املوا�سم القبلة من اأجل تطوير اإمكانياته اأكرث.
وك�سف غ�سة اأنه اإلتقى برئي�ص جمل�ص اإدارة الوفاق 
العرو�ص  مو�سوع  عن  معه  وحــدث  اأعــراب  عزالدين 
اأندية، ومل يتوان غ�سة  التي و�سلته موؤخرا من عدة 
يف التاأكيد على اأنه يرغب يف خو�ص جتربة مع اأحد 
االأندية االأوروبية يف اأقرب فر�سة ممكنة حيث يبقى 
االأوروبية  البطوالت  نحو  االأجــواء  لتغيري  مت�سوقا 
ذلك  من  واالأكــرث  العايل،  بامل�ستوى  االإحتكاك  بغية 
م�سواره  اإنهاء  يف  رغبته  على  اأي�سا  اأكــد  غ�سة  فــاإن 
غرار  على  اخلليج  دول  بطوالت  ــدى  اإح يف  الكروي 

الكثري من الالعبني، م�سيفا اأنه يف�سل اأن تكون اأندية 
اخلليج هي املحطة االأخرية يف م�سواره الريا�سي.

لفرتة  نظرته  اإىل  حديثه  يف  غ�سة  الالعب  وعــاد 
كاملة  اأ�سهر   03 جتـــاوزت  والــتــي  البطولة  توقف 
كثريا  تــاأثــروا  الالعبني  اأن  ال�سياق  هــذا  يف  قائال 
فريو�ص  تف�سي  ب�سبب  املناف�سة  عن  االإبتعاد  بفرتة 
كورونا ال�سيما اأن الالعبني اكتفوا يف الفرتة الفارطة 
بالتدرب على اإنفراد فقط، وحاول الالعب غ�سة الرد 
على االأ�سوات التي تعالت موؤخرا يف حماولة للت�سكيك 
يف النتائج التي �سجلها الوفاق هذا املو�سم بعد ق�سية 
حلفاية  فهد  العام  املدير  واإيــداع  ال�سوتي  الت�سريب 
الأي  ميكن  ال  ــه  اأن غ�سة  اأكــد  حيث  املــوؤقــت،  احلب�ص 
حققها  التي  الريا�سية  النتائج  يف  ي�سكك  اأن  �سخ�ص 

الفريق حتى االآن. 

�سيانة  اأ�سغال  تنطلق  اأن  املنتظر  من 
خالل  بــالــربج  اأوت   20 ملعب  اأر�ــســيــة 
�سوء  على  وهذا  املقبلة  القليلة  االأيــام 
ال�سلطات  طــرف  من  املمنوحة  الوعود 
ال�سباب  مديرية  راأ�سها  وعلى  املحلية 
التي  الــنــداءات  بعد  وهــذا  والريا�سة 
االأيــام  خــالل  الفريق  اإدارة  اأطلقتها 
التي  االأ�ــســغــال  لــالإ�ــســراع يف  الــفــارطــة 
من  اأكرث  مرور  رغم  كبريا  تعطال  عرفت 
امللعب  غلق  قرار  على  كاملة  اأ�سهر   03
وفاق  ــام  اأم الــداربــي  لقاء  اأحـــداث  بعد 
�سيانة  اأ�سغال  ت�ستغرق  ولــن  �سطيف، 
املنتظر  من  حيث  طويلة  مدة  االأر�سية 
مباريات  ال�ستقبال  جــاهــزة  تكون  اأن 
وهو  اجلديد،  املو�سم  بداية  مع  الفريق 
م�سطرا  يكون  لــن  االأهــلــي  اأن  يعني  مــا 

لال�ستقبال خارج ملعبه.
بخ�سو�ص  االأهــلــي  اإدارة  تكتم  ورغــم 
ت�سريحها  �سيتم  التي  العنا�سر  قائمة 

من التعداد هذه ال�سائفة اإال اأن بع�ص 
تكهنت  الفريق  مــن  املقربة  املــ�ــســادر 
القائمة  يف  كــبــرية  مــفــاجــاآت  بــوجــود 
يف  النادي  اإدارة  رغبة  ظل  يف  خا�سة 
لالإ�ستفادة  الالعبني  بع�ص  عقود  بيع 
من قيمة حتويلهم بغية التخفيف من 
ف�سخ  عــن  ف�سال  املالية  االأزمـــة  حــدة 
يظهروا  مل  الــذيــن  الــالعــبــني  عــقــود 
ويكون  املو�سم،  هذا  املطلوب  بامل�ستوى 
املدرب  بقيادة  للفريق  الفني  الطاقم 
دزيري قد اإتفق مع امل�سريين بخ�سو�ص 
القائمة النهائية لالعبني الذين �سيتم 
اأن  على  ال�سائفة  هذه  عنهم  التخلي 
بعد  مبا�سرة  القائمة  عن  الك�سف  يتم 

نهاية املو�سم اجلاري.
على  م�سرة  ــي  االأهــل اإدارة  ــت  ــازال وم
الفرتة  يف  الــالعــبــني  اأجــــور  تخفي�ص 
التي توقفت فيها البطولة ورغم تعطل 
للنادي  العام  املدير  اأن  اإال  املفاو�سات 

اأ�سغال �سيانة اأر�سية ملعب 20 اأوت تنطلق قريبا

بخ�سو�س  النهائي  القرار  "ننتظر 
م�سري البطولة والفريق يعي�س 

اأزمة مالية خانقة"

بلول يفتح النار على الرابطة املحرتفة ب�سبب 
تعوي�سات عبا�س وبالل 

زعيم يلتقي عدوان وم�سكل التقارير املالية يلقي بظالله 

الفئات ال�سبانية تعي�س التهمي�س واالإدارة 
مطالبة برد االعتبار

االإدارة تبحث عن �سيغة لتمديد عقد 
املدرب نبيل الكوكي 

اإدارة ال�سام توؤكد �سعوبة العودة للمناف�سة 
واالأن�سار يطالبون باإيجاد احللول

ح�سام الدين غ�سة :
واإنهاء اأوروبا  يف  اللعب  "حلمي 

 م�سريتي يف اخلليج"
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يف  الق�سية  ح�سم  على  يراهن  نذير  بــوزنــاد 
اإىل  االأهلي  اإدارة  وتتجه  ممكن،  وقت  اأقــرب 
اإعفاء الالعبني ال�سبان من مفاو�سات تخفي�ص 
تبقى  ال�سهرية  رواتبهم  لكون  وهــذا  االأجــور 
الالعبني  باقي  مع  مقارنة  للغاية  حمــدودة 

حيث  مرتفعة،  �سهرية  اأجــور  يتلقون  الذين 
مع  التفاو�ص  على  االأهلي  اإدارة  تركيز  يبقى 
متفاوتة  بن�سب  اأجورهم  لتخفي�ص  الركائز 
مـــن جمابهة  ــفــريــق  ال يــتــمــكــن  وهــــذا حــتــى 

الو�سعية احلالية. 

اأهلي الربج

اإحتاد ال�شاوية

�شباب باتنة 

مولودية العلمة 

جمعية عني مليلة
اإحتاد عنابة 

وفاق �شطيف 

ق. ر

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

ع. ب

طارق ياحي )رئي�س الفريق( 

جميد بوقرة مدربا جديدا للمنتخب 
الوطني املحلي

بدري. ع

بدري. ع
اأحمد اأمني. ب

اأحمد اأمني. ب

اأحمد اأمني. ب



احتاد خن�شلة 
بايزيد �سفيان : )العب ليا�سمكا(

الفريق" قوة  واالأن�سار  ال�سعود  حتقيق  يف  قائمة  "حظوظنا 

لفريق  ال�سبانية  الــفــئــات  تعي�ص 
والالمباالة  التهمي�ص  باتنة  �سباب 
من  املتبعة  ال�سيا�سة  ب�سبب  وذلـــك 
االإهمال  فهذا  الفريق  اإدارة  طــرف 
لي�ص وليد اليوم ففي  كل مرة نرى من 
على  يوؤكد  الكاب  فريق  تراأ�ص  يريد 
االعتبار  الإعــادة  جاهدا  �سيعمل  اأنــه 
العك�ص  اأن  اإال  للكاب  ال�سبانية  للفئات 
هو الذي يحدث متاما ما جعل مدر�سة 
تعي�ص  االأخـــرية  املوا�سم  يف  الفريق 
على واقع االإهمال وبعد االإطالع على 
م�ستوى  على  ال�سبانية  الفئات  نتائج 
القدم  لكرة  الوطنية  الرابطة  موقع 
فاإن ال�سىء فتبني ان النتائج الكارثية 
للكاب والتي  ال�سبانية  الفئات  ملختلف 
جدا  ثقيلة  نتائج  طياتها  يف  حملت 
على  �سجلت  نتيجة  اأحــ�ــســن  وتبقى 
�سنة  و19   17 من  اأقــل  فئة  م�ستوى 
الثمن  الـــدور  بلوغ  مــن  متكنا  الــلــذان 
اجلمهورية  كاأ�ص  مناف�سة  من  نهائي 

واأق�سيا ب�سرف وهو ما ربطه املتتبعون 
الفرق  تعي�سها  التي  االإهمال  بحالة 

ال�سغرى للكاب منذ �سنوات.
االإهمال  حالة  املتتبعون  ف�سر  كما 
الفئات  تعي�سها  ــي  ــت ال والــتــ�ــســيــب 
ال�سبانية للكاب ب�سبب الروؤ�ساء اللذين 
بالدرجة  الفريق  اإدارة  على  تعاقبوا 
اأين راحوا يبحثون ويحاولون  االأوىل 
اأموال  ال�سهرة من خالل تبذير  �سراء 
على  قادرين  العبني  ل�سراء  الفريق 

يف  لكن  بها  والتباهي  االألقاب  ح�سد 
واالأكرث  االأمر  هذا  يحدث  مل  االأخري 
ــوا على اأحــالم  ــس مــن ذلــك فــاإنــهــم دا�
بذهاب  يحلمون  كانوا  �سغار  العبني 

بعيدا يف م�سوارهم الكروي.
القادمة  االإدارة  هوية  كانت  ومهما 
�سواء  املــقــبــل  املــو�ــســم  لــلــكــاب خـــالل 
ــــايل فــرحــات  بــبــقــاء الــرئــيــ�ــص احل
اأخر  �سخ�ص  وقدوم  رحيله  اأو  زغينة 
اإعادة  على  ملزم  �سيكون  اجلميع  فاإن 
حقها  واإعطائها  الفئة  لهذه  االعتبار 
عنها  التنازل  اأو  واالهتمام  املــال  من 
قدرتها  اأكــدت  التي  ــراف  االأط لبع�ص 
تنظيم  اإعــادة  على  والفكرية  املالية 
للواجهة ب�سرط  الفئة واإعادتها  هذه 
ما  وهـــو  البي�ساء  الــبــطــاقــة  منحها 
الــكــثــريون باحلل االأمــثــل يف  اعــتــربه 
حالة جت�سيده على اأر�ص الواقع وهو 
ما �ستناق�سه اجلمعية العامة للفريق.

احتاد  فريق  العبي  من  الكثري  اأبدى 
ب�سبب  وا�ستيائهم  تذمرهم  تب�سة 
م�ستحقاتهم  ت�سوية  يف  االإدارة  تاأخر 
املقدمة  الوعود  رغم  العالقة  املالية 
من قبل االإدارة التي يقودها الرئي�ص 
ــل املــ�ــســاعــي  ــم ــث مل حت ــي خــلــيــف ح
االأول  امل�سوؤول  بها  قام   التي  االأخرية 
للخروج  م�ستجدات  اأي  الفريق  على 
اأثار حفيظة  ما  االأزمة، وهو  من هذه 
الذين  الــفــنــي  ــطــاقــم  وال الــالعــبــني 
لت�سوية  �سيغة  اإيــجــاد  يــنــتــظــرون 
جزء من امل�ستحقات مثلما تتعامل كل 

االأندية مع العبيها.
هذا ويف حال العودة للمناف�سة ياأمل 
االإدارة  اإيــجــاد  يف  الــكــنــاري  العــبــي 
حتى  للطرفني  مر�سية  تكون  حللول 
بقوة  جديد  من  املناف�سة  دخول  يتم 
ملا  وفقا  الفريق  األــوان  على  والــدفــاع 

�سطر يف بداية املو�سم من اأهداف.
وتبقي الهيئة امل�سرية تنتظر التفاتة 
حتى  املحلية  ال�سلطات  من  ايجابية 
املالية  املتطلبات  تلبية  لها  يت�سنى 

املجموعة  ا�ستقرار  على  اأثــرت  التي 
الطاقم  يواجهها  التي  املتاعب  بدليل 

الفني يف اأداء مهامه مع الالعبني.

لت�سيري  املــوؤقــتــة  الهيئة  رئي�ص  فتح 
النار على  بلول  العلمي  العلمة  مولودية 
يتعلق  فيما  املحرتفة  الرابطة  م�سوؤويل 
عبا�ص  للفريق  ال�سابق  الالعب  بق�سية 
عبد املالك وكذا ق�سية ح�سول الالعب 
مالية  تعوي�سات  على  الرزاق  عبد  بالل 
من الفريق قائال يف هذا ال�سدد :"و�سعنا 
م�ستوى  عــلــى  عــبــا�ــص  الـــالعـــب  مــلــف 
الفيدرالية يف املوعد املحدد، لكن ونظرا 
الأن التعوي�سات املالية اخلا�سة بالالعب 
عبا�ص هي بالعملة الوطنية، فاإن الفاف 
حولت امللف اإىل الرابطة، والتي بدورها 
التعوي�سات  ت�سوية  مطلق  ب�سكل  رف�ست 
املالية لعبا�ص بقيمة مليار �سنتيم، لكنها 
ت�سوية  اإىل  �سارعت  الــوقــت  نف�ص  يف 
دون  الـــرزاق،  عبد  بــالل  الالعب  ديــون 
اأخذ م�سورتنا متاما يف املو�سوع، ما طرح 
حول  الــتــ�ــســاوؤالت،  مــن  العديد  عندنا 
طريقة اإدارة امللفني من قبل الرابطة".

االإدارة  تــنــوى  الــتــي  ــوات  ــط اخل وعــن 

بلول  بعد هذه احلادثة قال  بها  القيام 
:"ننتظر اللقاء اجلهوي بني الرابطة مع 
اأندية اجلهة ال�سرقية، من اأجل  ممثلي 
الت�سرف،  هذا  من  غ�سبنا  عن  التعبري 
م�ستحقات  ت�سوية  رف�ست  الرابطة  الأن 
بخ�سم  مهدد  الفريق  اأن  رغــم  عبا�ص 
قد  الفريق  بكون  وحتججت  النقاط، 
بحقوق  اخلا�سة  املالية  القيمة  ا�ستغل 
الوقت  نف�ص  يف  لكن  التلفزيوين،  البث 
�سارعت اإىل ت�سوية ديون الالعب بالل 

دون االت�سال بنا".
توا�سل  عـــن  ــول  ــل ب الــعــلــمــي  وكــ�ــســف 
بغية  الالعبني  مع  اجلارية  املفاو�سات 
ت�سوية م�ستحقاتهم املالية مع مراجعة 
للظروف  بالنظر  ال�سهرية  ــــور  االأج
احلالية وقال بلول يف هذا ال�سياق :"لقد 
الالعبني  مع  نهائي  اتفاق  اإىل  تو�سلنا 
ثالثة  على  بح�سولهم  يق�سي  املعنيني، 
خوجة،  بن  احلار�ص  مثل  �سهرية  اأجور 
على  معن�سر  املهاجم  �سيح�سل  حني  يف 

اأحييهم  املنرب  هذا  ومن  فقط،  اأجرتني 
ــريا عــلــى تــفــهــم و�ــســعــيــة الـــنـــادي،  ــث ك
مبراجعة  العــب  كــل  اإقــنــاع  و�سنحاول 
ال�سعي  مع  باملائة،   50 بن�سبة  االأجــرة 
يف نف�ص الوقت اإىل ت�سديد اأجرتني على 

االأقل من امل�ستحقات القدمية". 

للمنتخب  جديدا  مدربا  بوقرة  جميد  ال�سابق  اجلزائري  الــدويل  ُعني 
االحتادية  عنه  اأعلنت  ما  ح�سب  القدم  لكرة  املحليني  لالعبني  الوطني 

اأن  الفاف  واأو�سحت  الر�سمي،  موقعها  على  القدم  لكرة  اجلزائرية 
مع  وبالت�ساور  الفيدرايل  واملكتب  زط�سي  الدين  خري  الرئي�ص 

الناخب الوطني جمال بلما�سي مت تعيني ر�سميا جميد بوقرة 
يف من�سب مدرب الفريق الوطني لالعبني املحليني.

والتحق بوقرة �ساحب 37 �سنة ب�سفوف املنتخب الوطني 
اأ�سبح  حتى  تدريجيا  ليتقدم  ــال  االآم فئة  يف  كالعب 

 2010 مونديال  يف  و�سارك  االأول  للمنتخب  قائدا 
و 2014 اإ�سافة اإىل م�ساركاته يف مناف�سات اأمم 

اإفريقيا.
وكانت اآخر مباراة خا�سها 
مع  اجلزائر  دفــاع  �سخرة 
"اخل�سر" يف نهائيات كاأ�ص 

جرت  التي   2015 اإفريقيا 
اأمام كوت  ديفوار.بغينيا اال�ستوائية 

موقع  على  جاء  ما  وح�سب  ــاإن هذا  االحتـــاديـــة ف
مهمة املدرب اجلديد للمنتخب الوطني املحلي تكمن يف اال�ستعداد 

لالعبني  املخ�س�سة   ،2022 االإفريقية  البطولة  ال�سيما  الفريق  تنتظر  التي  املقبلة  الر�سمية  للمناف�سات 
املحليني، والتي �ستحت�سنها اجلزائر كما �سيقوم مبعاينة  الالعبني النا�سطني يف البطولة الوطنية عن قرب 

ل�سالح املنتخبني املحلي واالأول يف نف�ص الوقت، حيث �سيعمل بالتن�سيق مع جمال بلما�سي.
يجدر الذكر اأن بوقرة بداأ م�سريته التدريبية يف 2017 يف دكة بدالء الفريق الرديف للدحيل القطري 
والذي توج معه باللقب على مرتني وكانت اآخر جتربة له يف مو�سم 2019-2020 مع الفريق االأول للفجرية 

يف الق�سم االأول االإماراتي قبل اأن تتم اإقالته يف �سهر فيفري املا�سي.

جمعية  فريق  اإدارة  اأن  مطلعة  م�سادر  ك�سفت 
الراهن  الــوقــت  يف  متحم�سة  غــري  مليلة  عــني 
واإ�ستكمال  الر�سمية  املناف�سة  الأجــواء  للعودة 
املو�سم الريا�سي احلايل بعد توقيفه منذ �سهر 
مار�ص املا�سي اإثر تف�سي فريو�ص كورونا، وتاأتي 
التي مير  املالية  ال�سائقة  ب�سبب  االإدارة  رغبة 
امل�سرية  الهيئة  فتخوف  والــديــون  الفريق  بها 
املناف�سة  الأجــواء  العودة  من  اجلمعية  لفريق 
الفريق  اأن  يعني  ما  وهو  ــوارد،  امل غياب  ب�سبب 
املالية  امل�ستحقات  بت�سديد  مطالب  �سيكون 
حاليا  ممكن  الغري  االأمر  وهو  كاأولوية  العالقة 

نظرا ل�سح االإعانات وفراغ اخلزينة.
يف  املليلي  اجلمهور  يتواجد  ال�سياق،  ذات  ويف 
قدرتها  لعدم  الفريق  اإدارة  على  الغ�سب  قمة 
هذه  من  الفريق  ــراج  الإخ احللول  اإيجاد  على 
القيام  على  اإجبارها  يحاولون  حيث  املع�سلة، 
الفريق  وترك  نهائيا  االن�سحاب  اأو  بواجباتها 
ملن يقدر على اإعادة النهو�ص به من جديد هذا 
احلالية  الو�سعية  على  كثريا  اجلمهور  وحت�سر 
الطرق  مفرتق  يف  يتواجد  اأنــه  مــادام  للفريق 
عمل  �سيا�سة  وغياب  العديدة،  امل�ساكل  ظل  يف 

وا�سحة.

عاد رئي�ص جمل�ص اإدارة اإحتاد عنابة عبد البا�سط زعيم اإىل 
ت�سيري الفريق بعد فرتة غياب طويلة، حيث �سرع زعيم يف مهامه 
من خالل لقائه مع الرئي�ص املوؤقت للنادي الهاوي عزيز عدوان 
لتباحث الو�سعية احلالية التي مير بها الفريق ال�سيما ق�سية 
االإعانات املالية وم�ستحقات الالعبني العالقة والتي تقارب 08 

اأجور �سهرية بقيمة ت�سل اإىل اأكرث من 16 مليار �سنتيم.
على  احل�سول  لالإحتاد  التجارية  ال�سركة  م�سوؤولو  وا�سرتط 
التقرير املايل اخلا�ص بفرتة ت�سيري النادي الهاوي منذ بداية 
كروم  ال�سابق  الرئي�ص  فــرتة  يخ�ص  والــذي  اجلــاري  املو�سم 
الديون  حجم  على  التعرف  اأجــل  من  وهــذا  عــدوان  واحلــايل 
جدد  دائنني  ظهور  ظل  يف  ال�سيما  النادي  عاتق  على  العالقة 

باحل�سول  طالبوا  الهاوي  النادي  اأع�ساء  اأن  علما  مرة،  كل  يف 
على اأموالهم التي يدينون بها للفريق يف وقت تعطل احل�سول 
على اإعانة بقيمة 02 مليار �سنتيم ممنوحة من طرف ال�سلطات 

الوالئية ب�سبب التاأخر يف اإعداد احل�سيلة املالية.
املو�سم يف  وحتدث املدرب كمال موا�سة عن نظرته ال�ستكمال 
ظل املخاوف الكثرية التي تنتاب ال�سارع الريا�سي قائال اأنه يف 
حال عودة املناف�سة فاإن الطاقم الفني �سيقوم بتجهيز الالعبني 
اإدارة  اأن  اإال  عادي  ب�سكل  البطولة  الإكمال  املنا�سب  الوقت  يف 
م�سوؤولياتها  بتحمل  مطالبة  قاملة  مدينة  اإبن  نظر  يف  الفريق 

اجتاه الالعبني فيما يتعلق بق�سية م�ستحقاتهم املالية.

من  املالئمة  ال�سيغة  عن  �سطيف  وفاق  اإدارة  تبحث 
اأع�ساء  وباقي  الكوكي  نبيل  املدرب  عقد  جتديد  اأجل 
بنهاية  الوفاق  مع  عقدهم  نهاية  بعد  الفني  الطاقم 
�سهر ماي، وي�سعى امل�سريون اإىل اإقناع الكوكي بتمديد 
عقده على االأقل اإىل غاية نهاية املو�سم اجلاري ومن 
بعدها التفاو�ص حول العقد اجلديد، كما تبقى اإدارة 
عقود  لتمديد  مفاو�سات  يف  بالدخول  مطالبة  الوفاق 
لتفادي  بالوفاق  ارتباطهم  انتهى  الذين  الالعبني 
من  و�سلتهم  التي  العرو�ص  ظل  يف  خا�سة  مغادرتهم 
فرق اأخرى، وانق�ست عقود عدد من الالعبني يف وفاق 
دراوي،  بوقلمونة،  من  بكل  االأمــر  ويتعلق  �سطيف، 

فرحاين، منديل ور�سواين.
على  لفريق  اأف�سلية  �سطيف  وفــاق  اإدارة  وترف�ص 
نحو  بو�سوف  اإ�سحاق  الالعب  حتويل  �سفقة  يف  اأخر 
بدرا�سة  اأعــراب  الرئي�ص  اإدارة  �ستقوم  حيث  اخلــارج، 
كل العرو�ص ومن خمتلف اجلوانب خا�سة منها املالية 
ويبقى  ال�سائفة،  هــذه  بو�سوف  م�ستقبل  يف  للح�سم 
بو�سوف  لتحويل  املنا�سب  العر�ص  اختيار  اأن  االأكيد 
يخ�سع للجانب املادي املنا�سب الإدارة الوفاق من خالل 
متعلق  اأخــر  جانب  عن  ف�سال  االأعلى  العر�ص  اختيار 
بالالعب من خالل اختيار العر�ص الذي ينا�سبه اأي�سا 

من اأجل تطوير اإمكانياته اأكرث يف م�سريته الكروية.
عن  االأول  املــ�ــســوؤول  ــاإن  ف البطولة  اإلــغــاء  حــال  ويف 

ب�سبط  قــام  الكوكي  نبيل  للوفاق  الفنية  العار�سة 
برنامج التح�سريات اخلا�سة باملو�سم اجلديد من جميع 
للمو�سم  مبكرة  حت�سريات  يف  لل�سروع  حت�سبا  اجلوانب 
القادم خا�سة اأن الوقت مير ب�سرعة والفريق يف حاجة 
اإىل فرتة حت�سريات كافية يف ظل توقف املناف�سة ملدة 
�سطيف  وفاق  اإدارة  وتنتظر  كاملة،  اأ�سهر   03 تقارب 
مليار   02 مبلغ  من  احلالية  الفرتة  خالل  اال�ستفادة 
والريا�سة  ال�سباب  مديرية  طرف  من  ممنوح  �سنتيم 
من  املمنوحة  ال�سنوية  امل�ساعدات  اإطــار  يف  للوالية 

طرف ال�سلطات املحلية للفريق. 

تلقيه  غ�سة  الدين  ح�سام  �سطيف  وفاق  مهاجم  اأكد 
لعدة عرو�ص واإت�ساالت ر�سمية من عدة اأندية عربية 
وحتى اأوروبية يف الوقت الراهن، واأكد اإبن امل�سيلة اأن 
خالل  اأوروبـــا  يف  جتربة  خو�ص  يف  يتمثل  طموحه 

املوا�سم القبلة من اأجل تطوير اإمكانياته اأكرث.
وك�سف غ�سة اأنه اإلتقى برئي�ص جمل�ص اإدارة الوفاق 
العرو�ص  مو�سوع  عن  معه  وحــدث  اأعــراب  عزالدين 
اأندية، ومل يتوان غ�سة  التي و�سلته موؤخرا من عدة 
يف التاأكيد على اأنه يرغب يف خو�ص جتربة مع اأحد 
االأندية االأوروبية يف اأقرب فر�سة ممكنة حيث يبقى 
االأوروبية  البطوالت  نحو  االأجــواء  لتغيري  مت�سوقا 
ذلك  من  واالأكــرث  العايل،  بامل�ستوى  االإحتكاك  بغية 
م�سواره  اإنهاء  يف  رغبته  على  اأي�سا  اأكــد  غ�سة  فــاإن 
غرار  على  اخلليج  دول  بطوالت  ــدى  اإح يف  الكروي 

الكثري من الالعبني، م�سيفا اأنه يف�سل اأن تكون اأندية 
اخلليج هي املحطة االأخرية يف م�سواره الريا�سي.

لفرتة  نظرته  اإىل  حديثه  يف  غ�سة  الالعب  وعــاد 
كاملة  اأ�سهر   03 جتـــاوزت  والــتــي  البطولة  توقف 
كثريا  تــاأثــروا  الالعبني  اأن  ال�سياق  هــذا  يف  قائال 
فريو�ص  تف�سي  ب�سبب  املناف�سة  عن  االإبتعاد  بفرتة 
كورونا ال�سيما اأن الالعبني اكتفوا يف الفرتة الفارطة 
بالتدرب على اإنفراد فقط، وحاول الالعب غ�سة الرد 
على االأ�سوات التي تعالت موؤخرا يف حماولة للت�سكيك 
يف النتائج التي �سجلها الوفاق هذا املو�سم بعد ق�سية 
حلفاية  فهد  العام  املدير  واإيــداع  ال�سوتي  الت�سريب 
الأي  ميكن  ال  ــه  اأن غ�سة  اأكــد  حيث  املــوؤقــت،  احلب�ص 
حققها  التي  الريا�سية  النتائج  يف  ي�سكك  اأن  �سخ�ص 

الفريق حتى االآن. 

�سيانة  اأ�سغال  تنطلق  اأن  املنتظر  من 
خالل  بــالــربج  اأوت   20 ملعب  اأر�ــســيــة 
�سوء  على  وهذا  املقبلة  القليلة  االأيــام 
ال�سلطات  طــرف  من  املمنوحة  الوعود 
ال�سباب  مديرية  راأ�سها  وعلى  املحلية 
التي  الــنــداءات  بعد  ــذا  وه والريا�سة 
االأيــام  خــالل  الفريق  اإدارة  اأطلقتها 
التي  االأ�ــســغــال  لــالإ�ــســراع يف  الــفــارطــة 
من  اأكرث  مرور  رغم  كبريا  تعطال  عرفت 
امللعب  غلق  قرار  على  كاملة  اأ�سهر   03
وفاق  ــام  اأم الــداربــي  لقاء  اأحـــداث  بعد 
�سيانة  اأ�سغال  ت�ستغرق  ولــن  �سطيف، 
املنتظر  من  حيث  طويلة  مدة  االأر�سية 
مباريات  ال�ستقبال  جــاهــزة  تكون  اأن 
وهو  اجلديد،  املو�سم  بداية  مع  الفريق 
م�سطرا  يكون  لــن  االأهــلــي  اأن  يعني  مــا 

لال�ستقبال خارج ملعبه.
بخ�سو�ص  االأهــلــي  اإدارة  تكتم  ــم  ورغ
ت�سريحها  �سيتم  التي  العنا�سر  قائمة 

من التعداد هذه ال�سائفة اإال اأن بع�ص 
تكهنت  الفريق  مــن  املقربة  املــ�ــســادر 
القائمة  يف  كــبــرية  مــفــاجــاآت  بــوجــود 
يف  النادي  اإدارة  رغبة  ظل  يف  خا�سة 
لالإ�ستفادة  الالعبني  بع�ص  عقود  بيع 
من قيمة حتويلهم بغية التخفيف من 
ف�سخ  عــن  ف�سال  املالية  االأزمـــة  حــدة 
يظهروا  مل  الــذيــن  الــالعــبــني  عــقــود 
ويكون  املو�سم،  هذا  املطلوب  بامل�ستوى 
املدرب  بقيادة  للفريق  الفني  الطاقم 
دزيري قد اإتفق مع امل�سريين بخ�سو�ص 
القائمة النهائية لالعبني الذين �سيتم 
اأن  على  ال�سائفة  هذه  عنهم  التخلي 
بعد  مبا�سرة  القائمة  عن  الك�سف  يتم 

نهاية املو�سم اجلاري.
على  م�سرة  ــي  االأهــل اإدارة  ــت  ــازال وم
الفرتة  يف  الــالعــبــني  اأجــــور  تخفي�ص 
التي توقفت فيها البطولة ورغم تعطل 
للنادي  العام  املدير  اأن  اإال  املفاو�سات 

اأ�سغال �سيانة اأر�سية ملعب 20 اأوت تنطلق قريبا

بخ�سو�س  النهائي  القرار  "ننتظر 
م�سري البطولة والفريق يعي�س 

اأزمة مالية خانقة"

بلول يفتح النار على الرابطة املحرتفة ب�سبب 
تعوي�سات عبا�س وبالل 

زعيم يلتقي عدوان وم�سكل التقارير املالية يلقي بظالله 

الفئات ال�سبانية تعي�س التهمي�س واالإدارة 
مطالبة برد االعتبار

االإدارة تبحث عن �سيغة لتمديد عقد 
املدرب نبيل الكوكي 

اإدارة ال�سام توؤكد �سعوبة العودة للمناف�سة 
واالأن�سار يطالبون باإيجاد احللول

ح�سام الدين غ�سة :
واإنهاء اأوروبا  يف  اللعب  "حلمي 

 م�سريتي يف اخلليج"

ريا�سة ريا�سةالأربعاء 14  يونيو  2970/ 24 جوان  2020 املوافق لـ 03 ذو القعدة 081441 الأربعاء 14  يونيو  2970/ 24 جوان  2020 املوافق لـ 03 ذو القعدة 091441

يف  الق�سية  ح�سم  على  يراهن  نذير  بــوزنــاد 
اإىل  االأهلي  اإدارة  وتتجه  ممكن،  وقت  اأقــرب 
اإعفاء الالعبني ال�سبان من مفاو�سات تخفي�ص 
تبقى  ال�سهرية  رواتبهم  لكون  وهــذا  االأجــور 
الالعبني  باقي  مع  مقارنة  للغاية  حمــدودة 

حيث  مرتفعة،  �سهرية  اأجــور  يتلقون  الذين 
مع  التفاو�ص  على  االأهلي  اإدارة  تركيز  يبقى 
متفاوتة  بن�سب  اأجورهم  لتخفي�ص  الركائز 
مـــن جمابهة  ــفــريــق  ال يــتــمــكــن  وهــــذا حــتــى 

الو�سعية احلالية. 

اأهلي الربج

اإحتاد ال�شاوية

�شباب باتنة 

مولودية العلمة 

جمعية عني مليلة
اإحتاد عنابة 

وفاق �شطيف 

ق. ر

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

ع. ب

طارق ياحي )رئي�س الفريق( 

جميد بوقرة مدربا جديدا للمنتخب 
الوطني املحلي

بدري. ع

بدري. ع
اأحمد اأمني. ب

اأحمد اأمني. ب

اأحمد اأمني. ب
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حلول �أ�صئلة مادة �لريا�صيات �ملن�صورة يف عدد �أم�س �لثالثاء 23 جو�ن 2020

مبلغ العر�صت�ضمية املوؤ�ض�ضةت�ضميةرقم
مبلغ العر�ص بعد 

الت�ضحيح
املالحظةمدة التوريدالتنقيط

اقتناء اآلية نيفلوز برنامج 01
رقم: 2016/21

�ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة 
اأقل عر�صيومني24.990.000.00100/80دج24.990.000.00دجوذات �ضخ�ص وحيد بن ح�ضي



مبلغ العر�صت�ضمية املوؤ�ض�ضةت�ضميةرقم
مبلغ العر�ص بعد 

الت�ضحيح
املالحظةمدة التوريدالتنقيط

اقتناء اآلية نيفلوز برنامج 01
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�ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة 
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رئي�ص املجل�ص ال�ضعبي البلدي
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�إ�ســهار

    

امل�ضروع
املوؤ�ض�ضة
NIF

املبلغ بعد الت�ضحيح بكل النقطة
مالحظةاالآجالالر�ضوم

� احل�ضة 01: طاوالت وكرا�ضي 
التلميذ وال�ضبورات البي�ضاء

مطريف �ضفيان
يوم23.026.500.00دج19770504002734142.85  70

اأح�ضن عر�ص 
منتج

مديرة الرتبية

�إعالن عن �إلغاء منح موؤقت لل�صفقة�إعالن عن منح موؤقت لل�صفقة

  ANEP               2025002317  ANEP               2025002327 El Aures News:  24  Juin   2020El Aures News:  24  Juin   2020

 2017 �ضبتمر   16 يف  املوؤرخ   247/15 الرئا�ضي  املر�ضوم  من   65 املادة  الأحكام  طبقا   �
املت�ضمن تنظيم ال�ضفقات العمومية وتفوي�ضات املرفق العام.

اإطار  يف  العرو�ص  طلب  يف  امل�ضاركني  املتعهدين  باأن  ميلة  لوالية  الرتبية  مديرية  تعلن 
عملية:

جتديد جتهيزات املوؤ�ض�ضات التعليمية للطور الثانوي مبا فيها التدفئة والتكييف.
بتاريخ:   Infosport وجريدة   2020/04/30 بتاريخ:  نيوز  االأورا�ص  بجريدة 

كالتايل: املوؤقت  املنح  نتائج  باأن   2020/04/30

خالل  العمومية  لل�ضفقات  الوالئية  اللجنة  لقرار  طبقا 
اجتماع رقم: 2020/18 املوؤرخ بتاريخ: 2020/06/17. 

املوؤقت  املنح  اإلغاء  عن  باتنة  لوالية  الرتبية  مديرية  تعلن 
مفتوح  وطني  عرو�ص  طلب  عن  باإعالن  اخلا�ضة  لل�ضفقة 
اخلا�ص  03/م.ت/2020  رقم:  دنيا  قدرات  ا�ضرتاط  مع 

باحل�ضة:
جتديد التجهيزات املدر�ضية لطور الثانوي

ح�ضة رقم 01: التجهيز املدر�ضي
برنامج 2020 

واملعلن عن منحها املوؤقت يف:
بتاريخ:   EL AURES NEWS بالعربية:  اليومية   �

 2020/05/21
بتاريخ:   LE CITOYEN بالفرن�ضية:  اليومية   �

 2020/05/20

مالحظة:
باإمكان املتعهدين امل�ضاركني يف طلب العرو�ص الذين يحتجون عن هذا االختيار اأن يرفعوا 
طعنا اأمام جلنة ال�ضفقات الوالئية لوالية ميلة يف اأجل اأق�ضاه )10( اأيام ابتداء من تاريخ 
اأول �ضدور لهذا االإعالن عن املنح املوؤقت يف اجلرائد الوطنية اأو BOMP وفقا للمادة 82 
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معاوية. �ص

من اأبرز مظاهر التكافل والت�سامن يف اجلزائر 

اأطلقت، العديد من اجلمعيات النا�سطة 
نداءاتها  باتنة،  ــة  والي م�ستوى  على 
للمح�سنني واملتربعني بهدف م�ساعدتها 
بعيد  اخلــا�ــســة  االأ�ــســاحــي  جمع  على 
االأ�سحى املبارك وتوزيعها على العائالت 

املعوزة واملحتاجة.
خمتلفة،  جمعيات  يف  ن�سطاء  وح�سب 
املعوزة  العائالت  اإح�ساء  عملية  فــاإن 
العام اجلاري، قد عرفت تزايدا  خالل 
ملحوظا يف عدد املحتاجني بعد االأزمة 
ال�سعب اجلزائري  التي عا�سها  اخلانقة 
ال�سحي  احلجر  اإجراءات  فر�ص  جراء 
التي  واملالية  االقت�سادية  وتبعاته 
توقف  بعد  مداخيلهم  على  �سلبا  اأثرت 
واالأعمال،  واخلدمات  االأن�سطة  جميع 
من  الع�سرات  تزال  ال  الدي  الوقت  ويف 
وتراكم  الكراء  ويالت  تعاين  العائالت 
يقيهم  معتدل  ــل  دخ وغــيــاب  الــديــون 
اجلمعيات  عــلــى  ــل  ــوك ــت وال احلـــاجـــة 
واملح�سنني، تعي�ص اأ�سر اأخرى بني غياب 

و�سط  اأكل  من  �سروريات احلياة  اأب�سط 
اجلـــوع واالأمـــرا�ـــص املــرتاكــمــة، حيث 
جهودها  توا�سل  اجلمعيات  تــزال  ال 
من  ــوع  اجل مــن  العائالت  بع�ص  الإنــقــاذ 
خالل توزيع القفف الغذائية مبختلف 
�سمح  ما  وهو  اال�ستهالك،  وا�سعة  املواد 
فيه  يتخبط  ـــدي  ال املــ�ــســتــور  بك�سف 
هوؤالء املحتاجني يف ظل تبعات فريو�ص 
التوا�سل بني خمتلف  الدي منع  كورونا 

االأطياف.
ومن جهتها، قررت العديد من اجلمعيات 
جمع  بخ�سو�ص  ن�ساطاتها  يف  بالبدء 
قبل  مــن  املالية  املبالغ  اأو  االأ�ــســاحــي 
خمتلف  دلـــك  يف  ودعـــــوا  املــحــ�ــســنــني 
املــتــربعــني وفــاعــلــي اخلـــري عــلــى غــرار 
الدين  احلج  منا�سك  اأداء  يف  الراغبني 
بهدف  املقبل،  للمو�سم  رحلتهم  تاأجلت 
الت�سدق على الفقراء واملحتاجني وزرع 
الفرحة على وجوههم ملا لهده االلتفاتة 

من اأجر عظيم.

كــورونـا اأزمة  عز  يف  ينتع�س  اجتماعي  "التويزة" موروث 

عمال النظافة وجها لوجه مع املخاطر واحلوادث 

حملة تطوعية لتنظيف حديقة �شفتي مبدينة �ش�شار

جمعيات وهيئات مدنية تتجند جلمع 
اأ�شاحي العيد

و�ضط غياب ثقافة "تنظيم النفايات املنزلية"..

اأطلقتها جمعية مكافحة االآفات االجتماعية 

بهدف توزيعها على العائالت املحتاجة واملعوزة 

عادت، �لعديد من مظاهر �لتكافل �الجتماعي �لتي تز�منت مع �حلجر �ملنزيل، وفق تقاليد "�لتويزة" �لتي عرف بها �ملجتمع �جلز�ئري، ب�صكل يلخ�س �لكثري 
من �الأعمال �لتطوعية و�خلريية �لتي ر�فقت �لعائالت �ملحتاجة يف هده �لظروف �ل�صعبة ف�صال عن ن�صاطات تطوعية �أخرى مثل تنظيف �الأحياء و�مل�صاجد 

وحمالت �لت�صجريوحمالت �حل�صاد وجني �لثمار وغريها.

على  تقوم  ت�سامنية  عملية  هي  "التويزة"، 
يف  الــواحــد،  املجتمع  اأفـــراد  بني  التعاون  مبداأ 
اجلماعي  والعمل  التكافل  روح  جت�سيد  اإطـــار 
اأفـــراد  يــقــوم  اأيـــن  الــفــرقــة،  على  يق�سي  الـــذي 
احلي اأو القرية باإعانة �ساحب احلاجة دون اأن 
يطلب منهم اأو يدعوهم لذلك، الأن املنطلق الذي 
يعملون به هو مبداأ امل�ساعدة الذي ال يحتاج اإىل 
تلزم  ال  الت�سامنية  العملية  هذه  م�سبقة،  دعوة 
امل�ستفيد اأداء اأي اأجر اأو مقابل، كما اأنها ن�ساط 
اجتماعي ومظهر من مظاهر التعاون والتاآزر بني 

اأبناء الوطن الواحد. 
وليد  هــو  وال�سعبي  التقليدي  ال�سلوك  ــذا  ه
والعمل  التعاون  تقت�سي  احلاجة  الأن  احلاجة، 
اجلماعي الإنهاء االأعمال العالقة بالن�سبة للفرد 
ظاهرة  فهي  اإكمالها،  مبفرده  ي�ستطع  مل  الــذي 
ق�سد  املجتمعات  من  العديد  عرفتها  اجتماعية 

اإجناز بع�ص االأ�سغال.
"التويزة" بني منطقة  كثرية وخمتلفة مظاهر 

واأخرى باجلزائر، اإ�سافة اإىل اختالفها من فرد 
واحد  لفرد  جماعية  م�ساعدة  فهي  اآخــر،  اإىل 
اجلماعة  تقدمها  التي  امل�ساعدة  تختلف  اأي 
التي  واملبادرات  فاملنا�سبات  الفرد،  حاجة  وفق 
املجتمع  اأبناء  بني  والت�سامن  التعاون  تتطلب 
احل�سر،  ال  املثال  �سبيل  فعلى  عديدة،  الواحد 
واالأ�سغال  الن�سيج  الك�سك�سي،  فتل  م�سكن،  بناء 
الزيتون  جني  احل�ساد،  عملية  مثل  الفالحية، 
طريق  �سق  االأ�سجار،  غر�ص  االأرا�سي،  وت�سييج 
ال�سدود  واإقــامــة  الفي�سانات  خملفات  واإزاحـــة 
اأو  التعاون  عملية  فخالل  وغريها،  االآبار  وحفر 
"التويزة"، كان يردد اأجدادنا واأباوؤنا العديد من 
العبارات احلما�سية والتي ت�ساعد يف اإمتام العمل 
والتخفيف من �سعوبته، تتمثل هذه العبارات يف 
املح�سول  لنعمة  وجل  عز  هلل  واالمتنان  ال�سكر 
هذا  خالل  يتم  ذلك،  مقابل  يف  فيه،  يبارك  واأن 
ما  عــادة  �سخمة  وليمة  اإقــامــة  املميز  التجمع 
فيها  يت�سارك  "الك�سك�ص"  وجــبــة  مــن  تتكون 

اجلميع على �سرف العمل املنجز من طرف اأفراد 
احلي اأو القرية يختتمون به عملية "التويزة". 

من جهة اأخرى، تعترب "التويزة" نظاما تعاونيا 
يف  ورا�سخة  عميقة  دالالت  يحمل  اجتماعيا 
كثرية  اأهدافا  حتقق  حيث  اجلزائري،  املجتمع 
يف هده اللقاءات التي جتمع العائالت التي تقوم 
بـهذه العملية وت�ساعد على حل امل�ساكل وتقّوي 
حتمله  الــذي  املتميز  فال�سكل  بينهم،  الرتابط 
بني  املتوارث  االجتماعي  النظام  يف  "التويزة" 
املجتمع  يف  ال�سائدة  القيم  اإليه  ي�ساف  االأجيال 
تنمي  اأنها  كما  واملودة  التعاون  مبداأ  تكري�ص  من 

روح العمل اجلماعي.
انت�سارا  الظاهرة  هذه  عرفت  ال�سدد،  ذات  ويف 
واليــة  يف  خا�سة  املجتمع  اأفــــراد  بــني  وا�ــســعــا 
باتنة ومنذ بداية جائحة كورونا، وبرز دلك يف 
العديد من مظاهر التعاون التكافل االجتماعي، 
غر�سها  التي  احل�سنة  الــبــذرة  على  يــدل  وهــذا 
حيث  ــواحــد،  ال املجتمع  يف  ــــداد  واالأج ـــاء  االآب

�سهدت االأيام املتزامنة مع احلجر املنزيل تعاون 
ال�سباب واجلمعيات يف تعقيم االأحياء وال�سوارع، 
يوم  كل  املقابر  تنظيف  وكــذا  املحيط  وتزيني 
والتوعية  التح�سي�ص  بحمالت  والقيام  جمعة 
اأما  الوباء،  خماطر  جتهل  التي  للفئات  خا�سة 
العملية التي كان لها اأثر قوي على املواطنني هي 
التطوع خلياطة الكمامات للموؤ�س�سات واملواطنني 

باملجان.
تراجعها  ورغــم  التويزة  اأن  بالذكر،  جدير 
راهنة  عوامل  بفعل  باتنة،  واليــة  يف  الن�سبي 
خ�سو�سا،  االجتماعية  بالتحوالت  مرتبطة 
متا�سك  اىل  يرمز  اجتماعيا  فعال  تظل  اأنها  اإال 
الت�سامن  اأوجــــه  اإحــــدى  عــن  وتــعــرّب  املجتمع 

والتعاون بني كافة اأفراده. 

االأحيان  غالب  ويف  اجلزائري  املواطن  يغفل، 
التي يقوم  املنزلية  النفايات  عن مدى خطورة 
يف  اإفراغها  اأو  بال�ستيكية  اأكيا�ص  يف  برميها 
ب�سكل  البلدية  م�سالح  خ�س�ستها  حــاويــات 
بع�ص  تاأثري  مــدى  يف  التفكري  ودون  ع�سوائي 
املواد �سلبا على �سحة عمال النظافة والقائمني 
عليها من عمال بالبلدية اأو تابعني ملراكز الردم 
تنظيمها  ثقافة  وتغييب  غياب  ظل  يف  التقني 
وفرزها قبل رميها ب�سكل ع�سوائي �سيوؤذي اليد 
التي تعمل على تنظيف حميطنا وتخلي�سه من 
علينا  تعود  ما  كثريا  التي  املرتاكمة  قمامتنا 

وعليهم باالأذى.
عديد  وعــرب  النظافة  عــمــال  يــعــاين  حيث 
متطلبات  اأدنـــى  غياب  مــن  االورا�ـــص  بلديات 
خماطر  من  الفئة  هــذه  حتمي  التي  الوقاية 
حتوي  قد  والتي  املختلطة  املنزلية  القمامة 
ي�سعى  الذي  النظافة  عامل  توؤذي  �سارة  مواد 
للطرقات  ــري  احلــ�ــس الـــوجـــه  حتــ�ــســني  اإىل 
القمامة  من  وتخلي�سه  وال�سوارع  واالأحــيــاء 
من  كبريا  اإهماال  يوميا  ت�سهد  التي  املرتاكمة 

رميها  طريقة  حيث  من  �سواء  املواطنني  طرف 
مثري  فو�سوي  ب�سكل  ــات  ــاوي احل يف  وو�سعها 
الرمي  هذا  مواقيت  حيث  من  اأو  لال�سمئزاز، 
املواد  من  التي تخفي كثريا  االأكيا�ص  ومكونات 
وخا�سة  النظافة  عامل  على  �سلبا  توؤثر  التي 
التي  الزجاجية  القطع  برمي  االأمــر  تعلق  اإن 
ت�سعى  التي  لالأيدي  بجروح  تت�سبب  ما  كثريا 
بع�ص  اأكــده  ما  وهو  "نفاياتنا"،  تنظيف  اإىل 
"لالورا�ص  خن�سلة  واليــة  من  النظافة  عمال 
غياب  ظــل  يف  معاناتهم  ي�سفون  وهــم  نيوز" 
اخلا�سة  القفازات  غرار  على  احلماية  معدات 
واملتينة التي حتميهم من بع�ص املواد اخلطرية، 
فيجدون اأنف�سهم دائما يف مواجهة مواد �سارة 
ب�سحتهم على غرار القطع الزجاجية املك�سورة 
خطرية  جلــروح  ليتعر�سوا  احلــادة  واالأ�سياء 
اأن  وخا�سة  �سامة،  مواد  حتوي  نفايات  و�سط 
وال  النفايات  مع  متداخلة  تكون  القطع  هذه 
توؤذيه،  اأن  بعد  اإال  النظافة  عامل  لها  يتنبه 
يف ظل الرمي الع�سوائي وغري املنظم للنفايات 
املواد  عديد  من  م�سكلة  تكون  التي  املنزلية 

املتداخلة فيما بينها.
فعامل النظافة بات مهددا مبثل هذه املخاطر 
من  يهمه  ال  الــذي  املواطن  بها  ي�ستهزء  التي 
اإىل  نوعها  كان  اأيا  القمامة  اإخراج  غري  االأمر 
ب�سكل ع�سوائي  ال�سارع  والتخل�ص منها ورميها 
على  تاأثريها  مدى  االعتبار  بعني  االأخــذ  دون 
وتنظيف  نقلها  على  تعمل  التي  اليد  �سحة 
عدم  مع  احلقيقية  املعاناة  عن  ناهيك  مكانها، 
لتظل  واأماكنها  القمامة  رمي  مواقيت  احرتام 
ال�سوارع ملوثة بها يف كل وقت ثم توجه اأ�سابع 
االتهام لعمال النظافة وم�سالح البلدية بعدم 
من  القمامة  اأكيا�ص  ونقل  احلاويات  تنظيف 
الطرقات، ما ي�ستدعي التحلي بثقافة النظافة 
اإذا  خا�سة  املنزلية  القمامة  تنظيم  وطــرق 
على  العاملة،  لليد  موؤذية  مــواد  حتــوي  كانت 
ال�سامة  ال�سائلة  واملــواد  الزجاج  قطع  غــرار 
فرزها  وحماولة  احلادة  البال�ستيكية  والقطع 
عامل  اأمــام  ظاهرة  نوعيتها  لتكون  رميها  قبل 
اأداء  من  ويتمكن  لالأذى  يتعر�ص  فال  النظافة 

عمله ب�سكل مثايل.

دعت جمعية مكافحة االآفات االجتماعية 
ببلدية �س�سار جنوب والية خن�سلة، املجتمع 
املدين و�سكان املدينة على راأ�سها اجلمعيات 
اإىل  واع�سائها  منخرطيها  بكل  النا�سطة 
للحديقة  نظافة  حملة  وتنظيم  التن�سيق 
"حديقة  باملدينة  املــتــواجــدة  الــوحــيــدة 
�سقني" التي ا�سبحت مكانا لتعاطي املخدرات 
وا�ستقطاب كل اأ�سكال االآفات االجتماعية. 
خا�ص  برنامج  و�سع  على  اأكدت  اجلمعية، 
بتنظيف هذه احلديقة من خالل جمع ورفع 

كل االأو�ساخ والقمامة املنت�سرة وكذا اإعادة 
تركيب ال�سياح وتلحيمه وكذا تقليب الرتبة 
ونزع كل االأع�ساب ال�سارة اإ�سافة اإىل قطع 
النخيل الذي �سوه املنظر وتعوي�سه باأ�سجار 
�س�سار  بلدية  رئي�ص  دعــت  كما  جمالية، 
ورئي�ص الدائرة، اإىل اإعادة تغيري امل�سابيح 
�سالت  و�سع  ــذا  وك باحلديقة،  املتواجدة 
وتقدمي  والف�سالت  االأو�ساخ  برمي  خا�سة 
خالل  مــن  العملية  هــذه  خــالل  امل�ساعدة 

توفري بع�ص امل�ستلزمات. 

حديقة  تنظيف  حملة  يف  و�ــســيــ�ــســارك 
واملنظمات  اجلمعيات  خمتلف  املــديــنــة، 
�س�سار  لبلدية  القيادية  الهيئة  غرار  على 
واملنظمة الوطنية للمجتمع املدين لرتقية 
لتوا�سل  الــوطــنــيــة  واملــنــظــمــة  املــواطــنــة 
والرابطة  �س�سار  دائـــرة  مكتب  االجــيــال 
االن�سانوكدا  حقوق  عن  للدفاع  اجلزائرية 
والك�سافة  ــان  ــس ــ� االح �ــســواعــد  جمعية 
امل�ستقبل  فـــوج  ــة  ــري ــزائ اجل اال�ــســالمــيــة 

باملنطقة.

الأربعاء 12  كوبر  2969/ 23 اأكتوبر 2019 املوافق لـ 24 �صفر 161441 جمتمعالأربعاء 14  يونيو  2970/ 24 جوان  2020 املوافق لـ 03 ذو القعدة 121441

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

راأ�ص العيونبيطامجزار�ضريانةعني جا�ضرواد املاءمنعةوادي الطاقةاإي�ضمولال�ضمرةاملعذرتيمقادتازولتالبلدية

االأ�سبوع من 05/18/ 2020 
اإىل 2020/06/24

�سامح �سورية 
�سعدي م�سعودموفق الوردي033322219

او�ضن ليلىبورزان لويزةم�ضتي �ضمراء033268527
مراد حممد مهديبوغبال ونا�ضة033201352

033333203
بلوني�ص �ضمري 
290332451

حمادي ح�ضام الدينبلحاج اأمريةم�ضتاري حممد
033898236

خماري عمار
033370259

قيقبةق�ضباتاأوالد �ضي �ضليمان �ضفيانزانة البي�ضاءاأوالد �ضالمتاخلمتبوزينةثنية العابدتكوتعني ياقوتاأوالد فا�سلالبلدية

االأ�سبوع من 05/18/ 2020 
اإىل 2020/06/24

اأبركان وفاء
ليتيم عمربلولة ح�ضينة033323439

دغدغ الميةبن فيفي جميلة066458
لو�سيف اأ�سماءمعن�سري �سماح033208174

بورا�ص رحمة--بعزي هيبةبن يو�ضف وفاءروبعي �ضرينةرجيمي �ضعيد033289312

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

بريكةنقاو�صمروانةاآري�صعني التوتةباتنةالتاريخ

مرغمي عبد الوهاب حي 1200 م�سكنالربعاء  24 جوان  2020
جناي �ضليمةلعناين جاللح�ضاين نبيلبن عوانة عبد القادرفورار حممد0332866.9

نوارة. ب

ف. ق

مرمي. ع



بريكةنقاو�صمروانةاآري�صعني التوتةباتنةالتاريخ

حداد حممد في�ضل/ نهج املدر�ضة رقم 70، اخلمي�ص  20  فيفري  2020
بن يحيى عبد البا�ضطبن حل�ضن اآمالعابد الميةبن عوانة ع. القادرفورار حممدحي االإخوة ملباركية/033226326

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

حــوار
ملوؤلفها  اختارت  علجية" كاتبة   "ح�سونة 

اإن�سانيا روحانيا  قلب" طابعا   " بناُء الفرِد رهاُن اجلزائِر اجلديدة " "رغبات 

رقية. ل

عن  وم��ا  �أك���ر  بنف�سك  عرفينا  ب��د�ي��ة 
موؤلفاتك؟

املدر�ضة  يف  رابعة  �ضنة  طالبة  اأن��ا 
علوم  تخ�ض�ص  ل��الأ���ض��ات��ذة  العليا 
تعليم  اأ���ض��ت��اذ  واحل���ي���اة  طبيعية 
�ضنة   يف  الكتابة  جم��ال  يف  ث��ان��وي، 
2018  كانت يل م�ضاركة يف الكتاب 
اجلامع بعنوان "الآخر نف�ص" وحاليا 
بعنوان  اخل��ا���ص  ك��ت��اب��ي  اأ����ض���درت 

القلب". "رغبات 

كانت  كيف  بد�ية،  �حلياة  يف  رحلة  لكل 
بد�يتك نحو عامل �لكتابة و�لأدب؟

اأذكر  ولكني  حمدد  تاريخ  يوجد  ال 
اأكتب يف طفولتي خواطر  اأين بداأت 
اأعتقد  وكنت  �ضجعية  ن�ضو�ص  اأو 
الكتابة يف  بداأت  �ضعر، تقريبا  باأنها 

عمر �ضبع �ضنوات.

يعالج  م��اذ�  كتابك  عن  حديثنا  ج��د�  جميل 
وماذ� يحكي؟

ف�ضول   خم�ضة  ع��ن  ع��ب��ارة  الكتاب 
اهلل  "روح  ب��ع��ن��وان  االأول  الف�ضل 
من  العديد  تناول  فينا"  امل�ضكوبة 
اأظهر  اأن  حاولت  الدينة  الق�ضايا 
من خالله البعد الديني بطريقة مل 
الف�ضل  قبل،  من  كاتب  اأي  يتناولها 
الثاين بعنوان "حلي من عيون الوطن" 
تربية  يف  ومهم  ج��دا  جميل  ف�ضل 
ال�ضعوب فيه تكلمت عن اأ�ضياء يجب 
الف�ضل  االأ���ض��واء،  عليها  ن�ضلط  اأن 
"ر�ضائل حوائية" هي عبارة  الثالث  
العربية  للمراأة  مراآتية  �ضورة  عن 
جروت  يكون  كيف  ���ض��ورت  بحيث 
واأي�ضا  اختالفها  يكون  وكيف  امل��راأة 
تكلمت كيف اأن املراأة ميكن اأن تكون 
نعمة  وميكن اأن تكون نقمة، كيف اأن 
الدنيا ويعذب بها  اهلل يكافئ بها يف 
اجلن�ص االآخر يف موا�ضع حتول فيها 

االنثى الرجل اإىل جمرم، اأما الف�ضل 
وه��ذا  "م�ضاعر"   ب��ع��ن��وان  ال��راب��ع 
لالإن�ضانية  موطنا  اأع��ت��ره  الف�ضل 
مبوا�ضيع  ج��دا  ث��ري  الأن���ه  جمعاء 
ي�ضمل  يعني  ال��وج��ود،  و  االن�ضانية 
ميكن  ال  وخمتلفة  متنوعة  موا�ضيع 
اإدراجها اأ�ضفل اأي عنوان اإال م�ضاعر، 
والف�ضل اخلام�ص بعنوان "مقتطفات 
مني" هي اأ�ضياء اأخذتها من مذكرتي 
ال��ي��وم��ي��ة ح��اول��ت م��ن خ��الل��ه��ا اأن 
واملجتمعات  القرى  يف  املعاناة  اأدرج 
املتحفظة  اأو املجتمعات التي تدعي 
اأظهر  اأن  ح��اول��ت  واأي�ضا  التحفظ 
بع�ص االأ�ضرار لنجاح االأ�ضرة واأ�ضياء 
هذا  وختمت  القبيل  هذا  من  اأخ��رى 
الف�ضل اأو الكتاب ككل بن�ص عنوانه 
اإ�ضراري  و�ضحت  كاتبة"  "خيبة 
كانت  مهما  الكتابة  على  واإحل��اح��ي 

النتيجة.

يف �أي قالب �أدبي عاجلت به كتابك ويف 
�أي قالب �أي�سا تبدعني؟

خواطر  جمموعة  عن  عبارة  كتابي 
ق�ض�ص  تت�ضمن  ن��رثي��ة  ون�����ض��و���ص 
يف  واأفكر  فيه،  اأب��دع  ما  ه��ذا  حاليا 

تعلم البحور ال�ضعرية.

حياتك  يف  ال��ك��ت��اب��ة  ت��ع��ن��ي  م����اذا 
االأدبية؟

الكتابة يف حياتي هي اأ�ضبه بو�ضيلة 
حترر، فما مل اأ�ضتطع قوله الأ�ضخا�ص 
الكوكايني  ه��ي  اأوراق،  على  كتبته 
يوما  عنه  التخلي  ميكنني  ال  ال��ذي 
مقدورها  يف  التي  الوحيدة  وهي  ما، 
اأحلم  التي  ال�ضو�ضاء  اإىل  اإي�ضايل 
�ضيء  ال  راك��دة  حياتي  ودون��ه��ا  بها 

فيها جميل.

يف ر�أيك ككاتبة، من هو �لكاتب �لناجح؟
الكاتب الناجح هو الذي ميلك قراء 
اأوفياء، اأما دون ذلك فال يعد كاتب، 
الذي  هو  الناجح  الكاتب  اأن  �ضحيح 
هذا  ول��ك��ن  اإع��الم��ي��ة  �ضجة  مي��ل��ك 
اأي�ضا  مرتبط  النجاح  اأن  يخفي  ال 
الكاتب  واأي�ضا  العالية،  بالكفاءة 

الناجح من يحرتم القراء.

�ل�سهرة  ور�ء  ي�سعى  كاتب  يف  ر�أيك  ما 
دون �عطاء عمل �أدبي مميز؟

اأوىل  الكفاءة  الأن  فا�ضل  اأع��ده  قد 
الذي  الواقع  ح�ضب  لكن  نظري،  يف 
ناجح  ي��ع��ت��ر  ق���د  ال���ي���وم  ن��ع��ي�����ض��ه 
ي�ضتمر  لن  ولكنه  االأوىل  بالدرجة 

طويال يف ال�ضاحة االأدبية.

كيف كانت فرتة كتابة موؤلفك مبا �متازت؟
اأثناء  األ��ف��ه،  اأن  قبل  األفني  كتابي 
م�ضتمتعة،  جد  كنت  كتابي  كتابة 
كاأنها فرتة فارة من قدري، الأين كنت 
اأومن مبا اأكتب واأثق يف االأفكار التي 

اأترجمها.

�مل�ستقبلية يف عامل  حديثنا عن خططك 
�لكتابة و�لتاأليف؟

�ضاأ�ضتمر  ال��ل��ون  ه��ذا  يف  جنحت  اإن 
تعلم  امل�ضتقبلية  م�ضاريعي  ومن  فيه، 
دي��وان  واإ���ض��دار  ال�ضعرية   البحور 
يف  اأ�ضتمر  اأن  خططي  وم��ن  �ضعري 
اال�ضتمرارية  الأن  الكتابة،  جم��ال 

اأهم �ضيء.

ا  ُتعدُّ منطقُة �ضيدي خالد ُقطًبا ثقافيًّ
عِر  وال�ضِّ البدوية  لالأُغنية  باإمتياز 
االأدِب  اإث��راِء  يف  �ضاهَم  ال��ذي  امللحون 
والعربّي  اخل�ضو�ص  على  اجل��زائ��رّي 

عموما. 
كلِّ  يف  الثَّقافيَّة  امل��راف��ُق  ُت�ضاهُم      
وتبادِل  فني  املُثقَّ �ضمِل  ملِّ  يف  منطقٍة 
من  املجاالِت  �ضتَّى  يف  واملعارِف  االآراِء 
خالِل عقِد لقاءاٍت وندواٍت ُتعنى برفِع 
بالفكِر  هو�ِص  والنُّ ��ة  االأدب��يَّ ائقِة  الذَّ
نوعيَّة.  بطريقٍة  اجلمعيِّ  وال��وع��ِي 
وُتعتُر �ضيدي خالد من املناطِق االأكرِث 
تهمي�ًضا يف هذا اجلانِب نظًرا الإفتقارها 
ر املراكِز  الأب�ضِط ُحقوقها فيه . اإنَّ توفُّ
�ضاِط  ِة النَّ اِت وفاعليَّ الثَّقافيَّة واجلمعيَّ
كِر  فيها من القائمنَي عليها واأُخ�صُّ بالذِّ
من  تعدُّ  التي  ٍة  عموميَّ مكتبٍة  ��ُر  َت��وفُّ
الريد،  ومركِز  كالبلديَّة  ات  روريَّ ال�ضَّ
على  �ضِئ  النَّ تربيِة  يف  دوِرها  حيُث  من 
َدور  ودع���ِم  واملُطالعة  ال��ق��راءِة  ح��بِّ 
حبِّ  على  االأجياِل  تن�ضئِة  يف  املدر�ضِة 

املعرفِة والُف�ضوِل العلمّي . 
اأم�صِّ  لفي  اجل��دي��دة  ج��زائ��رن��ا  اإنَّ     
هو�ِص  للنُّ اجُلهوِد  تكاُتِف  اإىل  احلاجِة 
اآخ��ر،  ���ض��يٍء  ُك��لِّ  قبَل  اأوال  باالإن�ضاِن 
عراِء  وال�ضُّ عِر  ال�ضِّ مدينُة  ومدينُتنا 
وذائقِة  لثقافِة  نظًرا  عليها  ُيطلُق  كما 
اأم�صِّ  لفي  عِر  وال�ضِّ االأدِب  يف  انها  �ُضكَّ
ٍة مبراكَز  احلاجِة اإىل تعزيزاٍت ثقافيَّ
ُيعتر  التي  عمومّية  مطالعة  ومكتبة 
وجَب  اأم��ًرا  ة  بالبلديَّ تواُجدها  ع��دُم 
بحقِّ  املُطالبة  يف  هاُوَن  التَّ اإِنَّ  تدارُكه، 
تق�ضرًيا  الثقايّف  اجلانِب  يف  البلديَّة 
الثَّقافة  ��ة  ُم��دي��ريَّ ط���رِف  م��ن  ف��ادًح��ا 
واء  ال�ضَّ على  الثَّقافِة  ووزارِة  بالواليِة 

.
خالد  �ضيدي  بلدية  ان  �ُضكَّ نحن  فها     
نا يف  اإ���ض��رتج��اَع حقِّ ة  وب�����ض��دَّ ُن��ط��ال��ُب 
تها  باأهميَّ ا  منَّ وعًيا  عموميَّة  مكتبٍة 
يف  ال��ف��رِد  ب��ن��اِء  يف  ئي�ِص  الرَّ ودوِره����ا 

املنطقة . 
   تعدُّ منطقُة �ضيدي خالد مركَز اإِ�ضعاٍع 
عِر العربيَّ  ُخ لل�ضِّ ثقايفٍّ اأدبيٍّ باإمتياز ُيوؤرِّ
بلغت  التي  ة  حيزيَّ كماأثورِة  وامللحوِن 
امل�َضاعي  دت  تعدَّ والتي  االآفاق  �ُضهرتها 
الالَّمادّي  اريخّي  التَّ اِث  الرتُّ من  جلعلها 

.

ة  وب�ضدَّ ُتطالُبنا  الغِد  ج��زائ��َر  اإنَّ      
اأوليَّة  عمٍل  ِة  كُخطَّ بالفرِد  هو�ِص  بالنُّ
املهامِّ اجلديدة حيُث  راأ�ِص قائمِة  على 
يقاُم  كاأ�ضا�ص  الفرد  هو  ل  االأوَّ هاُن  الرِّ
التي  الواِعدة  تنا  جمهوريَّ بناُء  عليِه 
ما  هو  االإن�ضاِن  فكُر  تنميُة  فيها  يعدُّ 
ُمتما�ضكًة  رِح  ال�ضَّ ه��ذا  لَبناِت  يجعُل 

ا . ها بع�ضً ي�ضدُّ بع�ضُ
   ومن ُهنا ياأتي دوُر املكتبة العموميَّة 
واالأذه��ان،  الفكِر  تنويِر  يف  للُمطالعة 
وتو�ضيِع  االإِب��داِع  على  �ضِئ  النَّ وحتفيِز 
املُجتمِع  ط��اق��اِت  ب��ني  احل���واِر  دائ���رِة 
�ضاُرِع  التَّ ظلِّ  يف  والفكريَّة،  الثَّقافيَّة 
الثَّورة  اإط��اِر  يف  العامُل  ي�ضهُده  ال��ذي 

املعلوماتيَّة . 
بلورِة  اإىل  الثَّقافيَّة  املرافُق  ت�ضعى      
يف  ف  واملثقَّ الواعي  باب  ال�ضَّ متطلَّباِت 
ة  الفكريَّ و  املعرفيَّة  احُلُقول  خمتلِف 
ُهو�ُص بعجلِة  النُّ �ضاأنها  التي من  ة  الهامَّ
ئي�َص  وَر الرَّ التَّنمية يف املنطقة . اإنَّ الدَّ
يكمُن  للُمطالعة  العموميَّة  للمكتبة 
ه�ضة  النَّ مب��ع��اوِل  باِب  ال�ضَّ ت��زوي��ِد  يف 
ة التي ت�ضُبو اإِليها بالُدنا، وُتلحُّ  احل�ضاريَّ
ة ب�ضرورِة املُ�ضاركة  عليه معارفُه اجلمَّ
يِه لُطرِق  يف التَّغيرِي لالأف�ضِل وذلك بتبنِّ
املجاالِت  ِة  كافَّ اإحياِء  يف  الة  فعَّ تفكرٍي 

ة . ة والتنمويَّ �ضاطاِت االإقت�ضاديَّ والنَّ
الثَّقافيَّة  �����ض��اِت  امل��وؤ���ضَّ ��ُز  مُي��يِّ م��ا  اإنَّ     
ُز  حُتفِّ اأنَّها  التَّعليميَّة  �ضات  املُوؤ�ضَّ عن 
ًة  ُحريَّ للفرِد  وُتعطي  االإب��داِع  مناطَق 
من  وجمعها،  املعلومِة  اإقتناِء  يف  اأك��رَث 
اأكرَث  و�ضبغًة  طابًعا  اإِكت�ضاِءها  حيُث 
اإذ وج���ب على  ��ق��ل��ي��د؛  ال��تَّ م��ن  ��ا  حت��ديًّ
ترتكُز  ن�ضاطاٍت  اإعتماُد  املراكِز  هاتِه 

���وع ول��ي�����َص ال��ك��مِّ م��ن حيُث  ع��ل��ى ال���نَّ
ة  معيَّة  الب�ضريَّ اإ�ضتخداِم الو�ضائِل ال�ضَّ

واإ�ضتخداِم الو�ضائط التَّفاعليَّة .
�ضيدي  املنطقِة  يف  ال��ف��رِد  وع���َي  اإنَّ 
في  خالد ب�ضكرة �ضاعَف م�ضوؤوليَة ُمثقَّ
�ضِئ اجلديِد ملا للثَّقافِة  املنطقِة نحو النَّ
دوٍر  من  للُمطالعة  العموميَّة  واملكتبِة 

رئي�ٍص يف اإر�ضاِء دعائَم الفكٍر القومي.
االإِجتماعيَّة  العدالة  م��ب��داأُ  يظهُر     
م�ضتوى  يف  التَّكاُفِئ  م��ب��داأِ  تر�ضيِخ  يف 
املعنيَّة  اجِلهاِت  من  مة  املُقدَّ اخلدماِت 
على  واالأف������راِد  امل��ن��اط��ِق  ��ِة  ك��افَّ اإىل 
ُتعدُّ  خالد  �ضيدي  ومدينُة  ��واء،  ال�����ضَّ
اأ�ضاَر  التي  الظلِّ  مناطِق  من  منطقًة 
على  وجَب  التي  ئي�ص  الرَّ يد  ال�ضَّ اإليها 
اإن�ضغاالت  نقُل  ب��ال��والي��ة  امل�ضوؤولني 
انها يف جميِع القطاعات مب�ضداقيَّة  �ُضكَّ
املُنوِط  للواجِب  تاأديًة  ة،  تامَّ ونزاهٍة 

بِهم !

نظمت جمعية املكتبات واملعلومات اجلزائرية، االأيام 
املكتبات  علم  تخ�ض�ص  على  املفتوحة  االفرتا�ضية 
واملعلومات التوثيق واالأر�ضيف باجلزائر عر تطيبق 
�ضرف  �ضيفي  من  كل  ا�ضت�ضافت  مت  اأين    ،Zoom
الدكتور  واملعلومات  للمكتبات  العربي  االحتاد  رئي�ص 
ح�ضن ال�ضريحي ومديرة املكتبة الوطنية اجلزائرية 
اجلمعية  رئي�ص  وبح�ضور  ق��وين  حياة  ال��دك��ت��ورة 
املالك  عبد  موفق  االأ�ضتاذ  توىل  فيما  عيا�ص  خل�ضر 
من حامعة وهران 1 اإدارة احلوار والنقا�ص من خالل 
م�ضمون اجلل�ضات، وذلك على مدار يومني خ�ض�ص فيه 
وروؤ�ضاء  معاهد  مدراء  من  لالأكادمييني  االأول  اليوم  
اأق�ضام و�ضعب يف تخ�ض�ص علم املكتبات واملعلومات من 

خمتلف اجلامعات الوطنية.
"حوار  �ضعار  حتت  جاءت  التي   االفرتا�ضية  االأي��ام 
ا�ضتكمال  �ضهدت   " واملحيط  اجلامعة  بني  املكتبات 
مبا  اجلمعية  بها  قامت  التي  االفرتا�ضية  الن�ضاطات 
يزيد عن 15 جل�ضة اأو حما�ضرة افرتا�ضية تزامنا مع 
فرتة احلجر ال�ضحي االإلزامي مبا ي�ضمح با�ضتمرارية 
اجلمعية  ارت��اأت  حيث  التفاعلية،   وحتقيق  املعرفة 
لتعريف  فر�ضة  االفرتا�ضية  االأي��ام  تكون  اأن  على 
بتخ�ض�ص  االن�ضانية  العلوم  يف  م�ضرتك  اجلذع  طلبة 

الفرعية  �ضعبه  وخمتلف  واملعلومات  املكتبات  علم 
وزارة  اإليها  دعت  التي  املفتوحة  االأي��ام  مع  باملوازاة 
تعريف  جانب  اإىل  العلمي،  والبحث  العايل  التعليم 
بهذا  البكالوريا  اجتياز  ب�ضدد  هم  الذين  التالميذ 
بحيث  به  املرتبطة  املحددات  وخمتلف  التخ�ض�ص 
واأ�ضاتذة  خمت�ضني   بح�ضور   التظاهرة  هذه  كانت 

جامعيني.
للتعريف  التظاهرة   من  االأول  اليوم  خ�ض�ص  وقد   

جامعة  ك��ل  م�ضتوى  على  التخ�ض�ص  بخ�ضو�ضية 
النهو�ص  �ضاأنها  من  التي  اال�ضرتاتيجية  واحل��ل��ول 
اليوم  خ�ض�ص  فيما  ككل،  اجل��زائ��ر  يف  بالتخ�ض�ص 
تخ�ص  التي  القطاعات  خمتلف  يف  للمهنيني  الثاين 
املكتبات واملعلومات على غرار ) املكتبات العمومية . 
االر�ضيف. املكتبات اجلامعية ..الخ( مت فيها ت�ضجيل 
العربية  ال��دول  خمتلف  من  امل�ضاركات  من  العديد 
املغرب،  تون�ص،  م�ضر،  العراق،  غرار  على  واالجنبية 
ال�ضويد، االمارات، فرن�ضا، االمارات العربية املتحدة، 
قطر، ال�ضعودية، نيجرييا، فرن�ضا  وغريها من الدول.

واعتر العديد من امل�ضاركني الفعالية ور�ضة مفتوحة 
واملهنيني  االأكادمييني  بني  واملهارات  اخلرات  لتبادل 
�ضح  مل�ضكل  حلول  وايجاد  بالتخ�ض�ص  النهو�ص  بغية 
علم  خلريجي  املخ�ض�ضة  املنا�ضب  وقلة  التوظيف 
للهيئات  اي�ضالها  على  والعمل  واملعلومات،  املكتبات 
كافة  على  املكتبي  بالواقع  النهو�ص  بغية  الو�ضية 

امل�ضتويات.
من جهة اأخرى  اأكد الروفي�ضور ح�ضن ال�ضريحي على 
اأهمية مثل هكذا فعاليات يف تن�ضيط احلياة الثقافية 
بالن�ضبة  واملهني  االأكادميي  املحيط  على  واالنفتاح 

للجمعية مبا يتجاوز االأمناط التقليدية.

جتعل  �أن  على  روحها  د�أبت  لر�قي،  بق�صديها  موؤثرة  و�صاعرة  فذة  و�أديبة  و�عدة  ح�صونة" كاتبة  "علجية 
من بنات �أفكارها وكتاباتها ج�صر� لتنوير �لعقل �لذي اليز�ل قابعا يف �لتخلف �لفكري، كاتبة �أخرجت من 

�أناملها �الأدبية �ملمزوجة بعطر �لعلوم �لطبيعية كتاب �أطلقت عليه "رغبات �لقلب" فعربت فيه عن كل ما 
يختلج  قلبها وروحها، فكان جلريدة  "�الأور��س نيوز" لقاء بطعم خا�س مع هذه �لكاتبة �لو�عدة.

الح خالد بن �ُصنان من �ملدِن      �إنَّ مدينَة �صيدي خالد والية ب�صكرة �لتي �أخذت �إ�صمها ن�صبًة �إىل �لويلِّ �ل�صَّ
عر  �لعريقِة يف ُتر�ثنا �جلز�ئرّي �لتي تزخُر مبوروٍث ثقايفٍّ غزيٍر �أبرزها ماأثورُة حيزيَّة و �لكثرُي من ُفحول �ل�صِّ
يخ بن يو�صف ، �ل�صماتي، حممد بن قيطون، حممد بن عزوز، �لطّيب بن رحمون، �لعربي بن  عبّي مثَل �ل�صَّ �ل�صَّ

�لقدمي، بلقا�صم حرز �لله و�حلاج لعمارة وغريهم ممن كانو� ُنوما يف �صماِء �لثَّقافة باجلز�ئر .

�ضجلت م�ضاركة جامعات من داخل الوطن وخارجه خالل االأيام االفرتا�ضية

خمت�سون يناق�سون واقع "علم املكتبات والتوثيق واالأر�سيف باجلزائر"

ة ! عراء ُدون مكتبة  مطالعة عموميَّ عِر وال�ضُّ مدينُة ال�ضِّ
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من اإِعداد : اأ . �ضيُتور فرُيوز
ح���������وار: ح�������ض���ام ق���م���از

الرقمية  البوابة  م�ضابقة  ا�ضتقبلت 
 DOMUM الق�ضري"  ل��ل��ف��ي��ل��م 
�ضهر  دورة  يف     "FESTIVAL
جوان 2020، 33 فيلما ق�ضريا من 8 
دول خمتلفة، وبا�ضرت جلنة االنتقاء 
اختيار  اأج���ل  م��ن  مهامها  ال��دول��ي��ة 
القائمة الق�ضرية لالأعمال التي �ضيتم 
 25 التحكيم يوم  اإىل جلنة  تقدميها 

جوان اجلاري.
االأف��الم  هوية  عن  االإع��الن  و�ضيتم   
الفائزة يوم الفاحت من �ضهر جويلية، 
ال�ضهر  ه���ذا  دورة  يف  ���ض��ارك  وق���د 
املغرب،  تون�ص،  اجل��زائ��ر،  من  اأف��الم 
الكونغو  م�ضر،  ���ض��وري��ا،  موريتانيا، 
و�ضاحب  املنظمون  واختار  والعراق، 
انتقاء  جلنة  بلخودير  دليل  الفكرة 
ال�ضيدة  الرئي�ضة  من  تتكون  دولية 
�ضيناريو  ك��ات��ب��ة  ال��ع��ج��ام��ي  زه����رة 
العديد  ولديها  اجلزائر  من  وح��وار 
يف  عر�ضها  مت  التي  امل�ضل�ضالت  م��ن 
العمومي  اجل���زائ���ري  ال��ت��ل��ف��زي��ون 

واأعمال تاريخية وفكاهية اأي�ضا.
 اأم���ا اأع�����ض��اء جل��ن��ة االن��ت��ق��اء فهم 
تون�ص  من  اإ�ضماعيل  جيهان  ال�ضيدة 
وه�����ي مم��ث��ل��ة وخم����رج����ة در����ض���ت 
م�ضر  يف  وال�ضينما  تون�ص  يف  امل�ضرح 
العديد من اجلوائز يف  وح�ضلت على 
التظاهرات الدولية اإىل جانب حممد 
جماهد �ضاعر وكاتب و�ضيناري�ضت من 
مدينة فا�ص املغربية، وتوما�ص غراند 
منتج  ان��ت��اج،  دار  �ضاحب  فرن�ضا  من 

وخمرج وخمت�ص يف الرتكيب، وطارق 
من  �ضيناريو  وك��ات��ب  خم��رج  �ضاكر 
العراق، وعالء الدين ن�ضر جاد ن�ضر 
من م�ضر وهو موؤ�ض�ص ورئي�ص مهرجان 
لالأفالم  ال��دويل  ال�ضينمائي  "كام" 
واإعالمي  ثقايف  وم�ضت�ضار  الق�ضرية 

لالحتاد العام للفنانني العرب.
فيرتاأ�ضها  ال��ت��ح��ك��ي��م  جل��ن��ة  وع���ن 
الدكتور بو�ضعيب امل�ضعودي من املغرب 
الدين  ن��ور  ال�ضيد  الع�ضوين  وت�ضم 
كردادة  اأي��ام  موؤ�ض�ص  و  مدير  برابح 
ببو�ضعادة  والوثائقي  الق�ضري  للفيلم 
وال�ضيد  اجلزائر  من  امل�ضيلة  والي��ة 
وخمرج  اأك��ادمي��ي  طرابل�ضي  م��روان 

وم�ضور حمرتف من تون�ص.
الرقمية  البوابة  مهرجان  وع��رف   
جمعية  م�����ض��ارك��ة  ال����دورة  ه���ذه  يف 
العنابي  ال��رتاث  حلماية  "مدينة" 
وكانت اأول م�ضاهمة لها ب�ضور مميزة 
القدمية  امل��دي��ن��ة  ب���اأب���واب  خ��ا���ض��ة 
"بال�ص دارم"، وهو ما �ضي�ضمح بزوار 
الفاي�ضبوك  على  املهرجان  �ضفحة 
اأزقة  جمال  يكت�ضفوا  اأن  واملجموعة 
مدينتها  "اأبواب  عر  عنابة  مدينة 

القدمية".
كما ي�ضمح مهرجان البوابة الرقمية 
للفيلم الق�ضري لع�ضاق الفن ال�ضابع من 
من  اجنازها  مت  التي  االأفالم  متابعة 
خلقها  جانب  اإىل  امل�ضاركني،  ط��رف 
البيوت  اأجواء �ضينمائية يف  كل �ضهر 

افرتا�ضيا.

عنابة
 DOMUM" توا�ضل االأجواء ال�ضينمائية االفرتا�ضية

جوان FESTIVAL" دورة 

 البوابة الرقمية للفيلم الق�سري ت�ستقبل 
الوطن وخارج  داخل  من  فيلما   33

نور�سني. م
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مت�سابهان

ع�سية)م(

رمز جربي )م(

و�سع )م(

اأبو الب�سرية 
)م(

ال�سكر

فك)م(

مقر )م(

يتح�سل)م(

معارف)م(

�سوت االإنفجار
)م(

طفل )م(

قاطع

للتمني )م(

زوجة

جمع عونللنهياأو�ساعه

جمع عدو )م(

لتعريف

ثلثا داء

مت�سابهان

القرب )م(

من الطيور )م(

للتخبري

ح�سد اأجنا�ص )م(

من احلروف 
)م(

مدينة �سورية

لالإ�ستثناء

بيا�ص البي�ص 
)م(

بالتقريب)م(حول و�سنة)م(قاطع

من ال�سمائر

للتعريف للتخبري

�سروري للطعام

اأبرر

اأخو االأب

خيانة

اأبناء امللوك

5

1

2

3

4

مقار

قرابة

الق�سط

لالإ�ستفهام

امل�ساعب )م(

تبع

يحب

اإ�سهار

موظفون

اإزرار

القاعدة

خاطر )م(وعاء )م(مباح )م(

اأ�سلح )م(

جمع مادة

وجهات  نظر

وحدة قيا�ص 
الطاقة

مت�سابهان

�سغري ال�ساة

جمع عم )م(

اأخو االأم �سعور

رمز جربي

اجل�سد )م(

اأترك

اأداء ن�سب

اخل�سالمن ال�سمائرلالإ�ستثناء

ال�سلم

فقري من حروف 
اجلر

الراية

الإيجاد اللغز  اأجد احلروف  املرقمة
التعريف:

احليوان الذي ميكن �سماع �سوته
 على بعد ثمانية كيلومرتات اأو اأكرث؟

�ل�سبكة �لعمالقة

من اأجل العثور على كلمة ال�سر 
ما عليكم اإال ت�سطيب الكلمات

اأقوال وحكم

* العلم �سئ رائع، اإذا مل تكن تعتا�ص منه.
* �سر االبداع هو معرفة اخفاء م�سادرك.

* يبداأ االإن�سان باحلياة، عندما ي�ستطيع احلياة خارج 
نف�سه.

* اأ�سعب ما نفهمه من العامل هي �سريبة الدخل.
* العلم بدون دين اأعرج، والدين بدون علم اأعمى.

* الروح العظيمة دائمااًُ تواجه معار�سة من متو�سطي 
الذكاء.

* العلم لي�ص �سوى اإعادة ترتيب لتفكريك اليومي.
* كلما اقرتبت القوانني من الواقع اأ�سبحت غري ثابتة، 

وكلما اقرتبت من الثبات اأ�سبحت غري واقعية.
* الثقافة هي ما يبقى بعد اأن تن�سى كل ما تعلمته يف 

املدر�سة.
* دائمااً هناك طريقة اأف�سل.

* لي�ص هناك بديل للعمل اجلاد.
* كن �سجاعااً! حتلى باالميان! وانطلق.

* نحن ال نعرف واحد باملليون من اأي �سئ.
* االآمال العظيمة ت�سنع االأ�سخا�ص العظماء

* لكي تخرتع انت بحاجة اىل خميلة جيدة وكومة 
خردة.
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�لعي�ض ب�سالم
احتفل رجل وزوجته مبرور 25 عاما دون خ�ضام،

ف�ضاأله اأحد ال�ضحفيني :
كيف ملدة 25 �ضنة مل يحدث بينكما اأية خالفات؟

هذه �ضابقة عجيبة ميكن اأن تكلمنا عنها لو �ضمحت؟
الزوج :

يف اليوم االأول من �ضهر الع�ضل طلعنا 
من  ح�ضانا  واأخ���ذن���ا  بع�ضنا  م��ع 
املزرعة وقررنا اأن جنرب ركوبه..

وحاولت   ، احل�ضان  زوجتي  ركبت 
اأن ت�ضري به ،

ل��ك��ن احل�����ض��ان اأ���ض��ق��ط زوج��ت��ي 
امل�ضكينة على االأر�ص..

راأ���ص  على  وم�ضحت  زوج��ت��ي  ق��ام��ت 
احل�ضان وقالت له: هذه املرة االأوىل

راأ�ضه  اأي�ضا و م�ضحت على  اأ�ضقطها  الثانية  ويف املحاولة 
وقالت هذه املرة الثانية

ويف املحاولة الثالثة اأ�ضقطها
فقامت زوجتي بكل هدوء وفتحت حقيبتها،

احل�ضان  راأ���ص  على  النار  واأطلقت  م�ضد�ضا،  واأخ��رج��ت 

وقتلته
ملاذا  مري�ضة،  يا  جمنونة  يا  فعلت  ماذا   : فيها  �ضرخت 

قتلت احل�ضان؟؟
اقرتبت زوجتي مني وم�ضحت على راأ�ضي بكل هدوء،

و قالت يل: هذه املرة االأوىل
وم����ن ي��وم��ه��ا ون��ح��ن ن��ع��ي�����ص يف حم��ب��ة و���ض��الم 

و�ضعادة!؟!.

خطبة
واحد غبي كاتب يف الفاي�ص بوك

مرحبا يا بنات 
كل وحدة زينة تبعث �ضورتها 

حابة نخطب لولدي
اأنا " اأمي" !!. 

ح�سبة غريبة
واحد مزطول راح يخطب وحدة طويلة

قالو باباها � نطلب مهر 20 مليون
قالو ال�ضاب � �ضلي على النبي

قل يل قدا�ص حا�ضبلي امليرتا؟!!.

معلومات م�سلية

احلذاء

اأمثال �سعبية

ي�ستهلك  بارد  مكان  املحمول يف  • و�سع هاتفك 
طاقة اأقل مما لو و�سعته يف مكان حار.

اخلدود  على  تظهر  ما  غالبا  التي  •  الغمازات 
نتيجة  ــدث  حت وراثــيــة  �سفة  هــي  الــذقــن،  اأو 
ع�سلة  فيه  فالوجه  اجللد؛  يف  طبيعي  انبعاج 
اأق�سر  تكون  الكبرية،  الوجهية  الع�سلة  ُت�سمى 

من الالزم عند االأفراد الذين ميتلكون غمازات.
ال�سلبية  االأفكار  فاإن  نف�سية  درا�سة  ح�سب   •

معدية بعك�ص االأفكار االإيجابية.
تدور  ال�سم�سية  املجموعة  يف  الكواكب  كل   •

عك�ص عقارب ال�ساعة ما عدا كوكب الزهرة.
من  اأكــرث  بالبيئة  ي�سر  ال�سموع  ا�ستخدام   •

ا�ستخدام امل�سابيح الكهربائية بـ10 مرات.
اأف�سل  اأن  العلماء  يقول  درا�سات  عدة  بعد    •
 4 ال�سخ�ص  يــنــام  ان  هــي  للنوم  �سّحي  نــظــام 
 4 يــنــام  ثــم  ل�ساعتني  ي�ستيقظ  ثــم  �ــســاعــات 

�ساعات اأخرى.

15 modhik@yahoo.com : :اإ�سرتاحةالأورا�س�ساركنا ال�سفحة على الربيد االإلكرتوين
ا�سحك وال�سحك بال�س.. قبل ما يغلى وتقول يامن عا�س

جواب 
املحاجية

حاجيتك 
على زوج 

خواتات كل 
وحدة من فّية، 

هما ميتات و اللي 
يف كر�سهم حية

حدث يف مثل هذا اليوم
الرابع والع�ضرون 

من �ضهر جوان
الإنهاء  �سالم  معاهدة  على  التوقيع  ـ   1529

احلرب االأهلية يف �سوي�سرا.
فرن�سا  بني  �سولفرينو  معركة  ن�سوب  ـ   1859
لتاأ�سي�ص  املبا�سر  ال�سبب  كانت  والتي  والنم�سا 
ال�سليب االأحمر على يد ال�سوي�سري جان هرني 

دونانت.
العمل  يعيد  احلميد  عبد  ال�سلطان  ـ   1908
 1878 منذ  املعلق  والد�ستور  النيابية  باحلياة 
"االحتاد  حـــزب  يف  الع�سكريني  �سغط  حتــت 

والرتقي".
كوريا. تغزو  اليابان  ـ   1910

االأو�سط  ال�سرق  يف  الفرن�سية  القوات  ـ   1920
ــادة اجلـــــرنال هـــرني غــــورو حتــتــل حلب  ــي ــق ب

ودم�سق.
يف  ــتــور  ــس الــد� ـــــالن  واإع ا�ــســتــقــالل  ـ   1932

تايالند.
مونوري"  بورجي�ص  "موري�ص  حكومة  ـ   1957
تتلقى موافقة اجلمعية الوطنية الفرن�سية على 

رفع ال�سرائب لتغطية نفقات حرب اجلزائر.
بليبيا  اجلـــزائـــر  ــوع  ــب ــس اأ� ــــالق  اإط ـ   1962
مبنا�سبته  مت  والذي  الثورة  بانت�سار  لالحتفال 

جمع اأموال وهبات.
م�سروع  على  يوافق  ــوزراء  ال جمل�ص  ـ   1966

اجناز ق�سر املعار�ص.
االآيل  �سبه  للربط  الر�سمي  التد�سني  ـ   1969
البي�ساء  الــدار  و  الرباط  بني  الرابط  للهاتف 
جهة  من  العا�سمة  وهران-اجلزائر  و  جهة  من 

اأخرى.
البحوث  و  الدرا�سات  مركز  اإن�ساء  ـ   1976

الفالحية.
العربية  اجلمهورية  رئي�ص  اغتيال  ـ   1978
اليمنية اأحمد ح�سني الغ�سمي عن طريق ر�سالة 
اليمن  رئي�ص جمهورية  مبعوث  له  نقلها  مفخخة 

الدميقراطية ال�سعبية.
تنطلق  دي�سكفري  الف�ساء  مركبة  ـ   1985

وعلى متنها العربي االأمري �سلطان بن �سلمان.
1999 ـ اجلزائر ت�سبح ع�سوا مالحظا ملنظمة 

الهجرة الدولية.
الــقــانــون  ــروع  مــ�ــس عــلــى  ــة  ــق ــواف امل ـ   2003
باالأ�سلحة  املتعلقة  االتفاقية  خمالفة  حــول 

الكيمياوية.
ممر�سات  خم�ص  عــن  تــفــرج  ليبيا  ـ   2007
عليهم  حــكــم  فل�سطيني  وطــبــيــب  ــغــاريــات  بــل
اإىل  عــمــدا  ـــدز  االي فــريو�ــص  لنقلهم  بـــاالإعـــدام 

اأطفال.
االأ�سرتالية  احلكومة  رئي�ص  نائبة  ـ   2010
اأول امراأة تتوىل رئا�سة  "جوليا غيالرد" ت�سبح 

الوزراء يف تاريخ اأ�سرتاليا.
الكهرباء  لتوليد  الهجينة  املحطة  ـ   2011
تدخل  الرمل  بحا�سي  والغاز  ال�سم�سية  بالطاقة 
ميغاواط   120 بــني  مق�سمة  اال�ستغالل  حيز 
اآالف  خالل3  من  ميغاواط  و30  الغاز  بطاقة 

�سفيحة للطاقة ال�سم�سية.
ـــات  ''ن مــكــتــب  عــن  �ــســادر  تــقــريــر  ـ   2012
بالن�سبة  اجلزائر  ي�سنف  االأمريكي  اأنديك�ص'' 
قبل  ما  اأي   -  175 املرتبة  يف  االإنرتنت  ل�سرعة 
وال�سودان  روانـــدا  مثل  بــلــدان  وراء  ـــرية-  االأخ

ومايل والنيجر.
ـ االإعالن عن فوز حممد مر�سي بكر�سي   2012

الرئا�سة يف م�سر.

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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حجاب  علقولو  ���ض��اب  م��ا  بعد  حكـــمة

خ�سارة  الأح�����ي�����ان  م����ن  ك���ث���ر  يف 
احلرب تربح  كيف  تعلمك  معركة 

� ما هو عك�ص ارحموا عزيز قوم ذل 
يا �ضي عالوة..راك فاهم؟

في�ضل.ح قاي�ص
دراه���م  وا����ض���ح..اأرج���ع���وا  عك�ضها 

ال�ضعب يا �ضي في�ضل!؟.
� �ضي عالوة..حدثنا عن اأمل الغدر؟
ع�ضام بن ح�ضن باتنة
اإىل  تدخل  اأن  هو  احلقيقي  الغدر 
ال�����ض��واء.. رائ��ح��ة  فتنع�ضك  امل��ن��زل 
عد�ص  �ضحن  يحطولك  االأخ���ري  ويف 
�ضهمو..ان  غاب  غاب  ويقولولك..يل 
�ضاء اهلل ن�ضوف فيكم نهار ما يطلع�ص 

فيه ال�ضو؟!.
� متى يبداأ دماغك باإجراء عمليات 

ح�ضابية كرى؟
ن�ضرين.ج القنطرة
دماغي  يف�ضّلو...ولهذا  يح�ضب  يل 
ال يتورط عادة يف مثل هذه العمليات 

امل�ضبوهة!؟.

� �ضي عالوة.. ك�ضما بقات معي�ضة يف 
اجلزاير ول؟

م�ضعود.ي بريكة
"قا"  م���ع���اه  ع��ي�����ص  "ول"  ب��ق��ى 

وحدك؟!.
همي  ن�ضكيلو  وين  �ضاحبي  عندي   �
وما  لرا�ضك  جبتها  يل  انت  يل  يقول 

يعطيني حتى حل..وين ال�ضحبة؟
ر�ضيد �ضدراتي اأم البواقي
هذا راهو من مواليد برج الكلب غري 

اخطاك منو!!.
اأم��ه  م��ن يقبل رج��ل  راأي���ك يف  م��ا   �
ت�ضتحق  كم  يكتب  نف�ضه..ثم  وي�ضور 

من "جام"؟
وهيبة بن دعا�ص خن�ضلة
اإمن���ا االأع��م��ال ب��ال��ن��ي��ات..و عمك 
عالوة ال ميلك جهاز ر�ضد "املق�ضود"..

اأنا اآ�ضف؟!.

�شورة م�شحكة

كي تخّلي 
"املا�ضو" بال 
قهوة وغدا..

هذه هي 
النتيجة؟!



وجد بالقرب من حمام لكنيف

ع. ب

ع. ب

حممد. ع

اأم البواقـي

بن �ستول.�ص

نور�سني. م

خن�سلة

ميلة

عنابة

امل��خ��درات  مكافحة  ف��رق��ة  عنا�ضر  متكن 
بامل�ضلحة الوالئية لل�ضرطة الق�ضائية باأمن 
وحجز  �ضخ�ضني  توقيف  من  ميلة  والي��ة 
تفا�ضيل  وتعود  امل��خ��درات،و  من  �ضفيحة 
الق�ضية اإىل معلومات حت�ضل عليها عنا�ضر 
ميلة  والية  باأمن  املخدرات  مكافحة  فرقة 
مفادها قيام �ضخ�ضني بنقل وبيع املخدرات 
مدينتي  حمور  على  نارية  دراجة  منت  على 
االأبحاث  وبتكثيف  النجاء،  ووادي  ميلة 
فيه  امل�ضتبه  هوية  حتديد  مت  والتحريات 

 30 العمر  من  البالغني  و�ضريكه  الرئي�ص 
مراقبة  نقاط  و�ضع  مت  حيث  �ضنة،  و32 
م�ضتوى  على  توقيفهما  من  مكنت  وتر�ضد، 
النجاء،  وادي  ط��ري��ق  ال��ب��ن��زي��ن  حم��ط��ة 
�ضفيحة  على  بحوزتهما  ع�رث  وبتفتي�ضهما 
من املخدرات )كيف معالج( قدر وزنها بنحو 
89،90 غرام، ليتم اقتيادهما للمقر، وبعد 
تقدمي  مت  القانونية  االإج��راءات  ا�ضتكمال 
مبيلة  املخت�ضة  النيابة  اأمام  فيهما  امل�ضتبه 

التي اأمرت بو�ضعهما رهن احلب�ص.

متكنت الوحدة الثانوية للحماية املدنية برتعي باينان من اإخماد اأ�ضجار مثمرة واأحرا�ص 
مب�ضتة قوبعة ببلدية اأعمرية اأرا�ص، حيث مت ت�ضجيل اإحرتاق جمموعة معترة من اأ�ضجار 
الزيتون والبلوط والزعرور ف�ضال عن م�ضاحة كبرية من االأحرا�ص، فيما مت اإنقاذ املئات من 
اأ�ضجار الزيتون وبع�ص االأ�ضجار املثمرة وكذا 500 حزمة تنب و15 منزل جماور اإ�ضافة اإىل 

بيت بال�ضتيكي لرتبية الدواجن.

لوالية  املدنية  احلماية  م�ضالح  �ضجلت 
اأ�ضخا�ص   04 اختناق  اأم�ص،  اأول  عنابة، 
ل�ضرف  ب��ال��وع��ة  داخ���ل  ���ض��رط��ى  بينهم 
بوخ�ضرة  م�ضكن   800 بحي  القذرة  املياه 
اإ�ضعافاتها  اأن  02، واأو�ضحت ذات امل�ضالح 
من  وب��دع��م  ال��ب��وين  وح���دة  يف  متمثلة 
اأ�ضخا�ص   04 اأنقذت  الرئي�ضية،  الوحدة 
ترتاوح اأعمارهم بني 40 و60 �ضنة و03 
عمال من ديوان التطهري من موت حمقق، 
اإثر اختناقهم بينما كانوا يقومون بعملية 
الفرق  قامت  حيث  وتنظيفها،  جهرها 

وتقدمي  امل�����ض��اب��ني  مبعاينة  امل��ت��دخ��ل��ة 
اإىل  وحتويلهم  لهم  االأول��ي��ة  االإ�ضعافات 
من  بعنابة،  اجلامعي  ر�ضد  ابن  م�ضت�ضفى 
مت  اأن��ه  الطبية  م�ضادرنا  اأك���دت  جهته 
ا�ضتقبال 03 منهم يف حالة حرجة اأين مت 
العناية  مب�ضلحة  العمال  من  اثنني  و�ضع 
املركزة والتخدير نظرا حلالتهم ال�ضحية 
احلرجة يف حني مت اإ�ضعاف ال�ضرطي الذي 
على  االأ�ضطر   ه��ذه  كتابة  حلد  ي��زال  ال 
م�ضتوى م�ضلحة اال�ضتعجاالت اجلراحية 

بعنابة.

عرفت الو�سعية الوبائية لفريو�ص كورونا بوالية 
�سطيف خالل االأيام الفارطة ات�ساع رقعة االإ�سابات 

والوفيات بالبلديات اجلنوبية للوالية من خالل 
ت�سجيل ثالثة وفيات من عائلة واحدة ببلدية ق�سر 

االأبطال يف اأقل من اأ�سبوع، كما مت ت�سجيل ثالثة وفيات 
تنحدر من بلدية قالل خالل ال�ساعات الفارطة، مع 

ت�سجيل حالتي وفاة ببلدية عني وملان، فيما بلغ اإجمايل 
عدد الوفيات مب�ست�سفى عني وملان اإىل غاية نهار االأم�ص 

وفيات.  8

تدخلت الوحدة الرئي�سية للحماية املدنية اأول اأم�ص، 
مب�ستة املطوية بلدية خلزارة الأجل اإخماد حريق 

اأحرا�ص واأع�ساب جافة، حيث خلف اإتالف حوايل 12 
هكتار من االأحرا�ص باالإ�سافة اإىل احرتاق جزئي لـ 

هكتار   20 حوايل  حماية  مت  وقد  زيتون،  �سجرة   35
من القمح ال�سلب القائم و�سكنات جماورة، كما تدخلت 

الوحدة الرئي�سية للحماية املدنية  خالل نف�ص الفرتة 
مب�ستة بوجول بلدية هليوبولي�ص الأجل اإخماد حريق 
ح�سيدة واأ�سجار زيتون، حيث خلف اإتالف حوايل 08 

هكتار ح�سيدة واحرتاق 20 �سجرة زيتون.
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ـــدار...  ال مالني  �سبعوه  مــا  اجلـــارة  ــو  دات يل 
تو�سو�سنا من التجارة وزادو علينا االحتكار... 
فيها  مــا  كماليات  قالونا  ال�سيارة  يف  رغبنا 
�سرار... وحلمنا بالطيارة خفنا نهاجرو يقتلنا 
العار... مازلنا نتخبطو ونحاولوا نخرجو من 

فوهة الربكان ودائرة النار...

hamzalaribi005@gmail.com

العثور على عون يف احلماية املدنية م�شنوقا 
بعد اأيام من اختفائه بخن�شلـة

وجب الكالم

نقل  ما  اإذا  اأن �سخ�سا  اإدارية تقول  هناك قاعدة 
مع  نقلها  ما  واإذا  مرا�سل،  فهو  مديره  اإىل  امل�سكلة 
بادر  وقد  نقلها  اإذا  اأما  م�ست�سار،  فهو  حللها  اقــرتاح 
فاإننا  القاعدة  اإىل حلها فهو قائد، وبناء على هذه 
�سراحة  بــالدنــا  يف  امل�سوؤولني  مــن  كثريا  اأن  جنــد 
وعلى  يكتفون  فهم  املرا�سل،  مرحلة  يتجاوزوا  مل 
اختالف رتبهم ونوعية منا�سبهم بنقل امل�سكلة اإىل 
كونه  من  اأكرث  تربيرا  نراه  ب�سيط  �سرح  مع  ال�سعب 

تنويرا للراأي العام.
العديد من الوزراء مثال، وعندما تتم ا�ست�سافتهم 
يف  �سماعهم  يتم  عندما  اأو  ـــالم  االإع و�سائل  عــرب 
جل�سات لطرح االأ�سئلة من طرف نواب الربملان فاإنهم 
نلتم�ص  اأن  ميكن  بطريقة  االأ�سئلة  على  يــردون  ال 
اأغلب  اإن  بل  امل�ساكل،  حل  يف  االأمــل  من  نوعا  فيها 
تكن  مل  اإن  �سروحات  �سكل  على  تكون  االإجــابــات 
املواد  بع�ص  اأ�سعار  ارتفاع  يرجع  فالبع�ص  مــربرات، 
اال�ستهالكية اإىل ارتفاع تكلفة حت�سيلها اأو اإنتاجها، 
اإىل  ا�ستهالكية  مــادة  نــدرة  يرجع  االآخــر  والبع�ص 
زال  وال  كان  فيما  وامل�ساربني"  املحتكرين  "انت�سار 
يذهب البع�ص اإىل اإلقاء اللوم على املواطن كي يربر 
عدم قدرة قطاعه على توفري مادة اأو منتج ما، وال 
"ح�سبالوي"  االأ�سبق  ال�سحة  وزير  مقولة  اأن  �سك 
املواطنني  على  اللوم  األقى  عندما  ذلك  على  �ساهدة 
الت�سمم  �سد  وقائية  تدابري  باتخاذ  طولب  حينما 
كوزير  موقفه  به  يربر  ما  يجد  مل  حينها  العقربي، 
ومل يجد حال �سوى ب�سرح �سلوكيات العقرب قائال اأن 
العقرب ال ميكنه اأن يلدغ اإذا مل تتم مهاجمته وكاأن 

املواطن اجلزائري هو الظامل والعقرب هو املظلوم.
مناورة  عــن  حديثنا  يف  ـــوزراء  ال نخ�س�ص  ل�سنا 
امل�سوؤولني  من  الكثري  اإن  بل  ومراوغتهم  امل�سوؤولني 
االأقـــل درجـــة ورتــبــة قــد بــاتــوا ميــار�ــســون نف�ص 
من  فالكثري  املناورة،  يف  االأ�سلوب  ونف�ص  ال�سيا�سة 
كيف  تعلموا  قد  واالأميار  الدوائر  وروؤ�ساء  الــوالة 
ميكن تفادي اإجناز املهمة التي كان يفرت�ص بهم اأن 
يقوموا بها وهي خدمة "املواطن وخدمة موؤ�س�ساتهم 
اللوم  اإلقاء  يف  يتفننون  واأ�سبحوا  وقطاعاتهم" 
القطاع الفالين وعلى  الفالنية وعلى  املوؤ�س�سة  على 
اآخره  اإىل  الفالين  املقاول  وعلى  الفالين  امل�سوؤول 
باللف  ي�سمى  مــا  �سمن  تدخل  التي  ـــربرات  امل مــن 
والدوران، وهذا ما يوحي باأن كثريا من امل�سوؤولني يف 
الر�سمي"  "الناطق  مهمة  يوؤدون  باتوا  قد  اجلزائر 
اأو باالأحرى يتقم�سون  املوؤ�س�سات والقطاعات  با�سم 
كونهم  من  اأكرث  للم�ساكل  وامل�سخ�سني  املحللني  دور 
القادة  ب�سفات  يت�سفوا  اأن  بهم  يفرت�ص  م�سوؤولني 
ويهموا اإىل حل امل�ساكل ال �سرحها، وال �سك اأن هذه 
اإحدى امل�ساكل التي �ساهمت يف تكري�ص الرداءة يف 

االإدارة اجلزائرية.

نريد حلول ل �شروحات

حمزه لعريبي

باتنة

خن�سلة

�سطيــف

قالــمة

حجز 3463 وحدة من 
امل�شروبات الكحولية

حجز 47 كي�س من الفحم

وفاة 3 اأ�شخا�س من عائلة واحدة 
بفريو�س كورونا

حرائق تاأتي على اأ�شجار مثمرة 
وحما�شيل زراعية

متكنت الفرقة املتنقلة لل�سرطة الق�سائية باأمن 
دائرة عني التوتة، من حجز 3463 وحدة من 

امل�سروبات الكحولية، فيما اأوقفت �سخ�سني يبلغان من 
العمر 38 و47 �سنة م�سبوقني ق�سائيا، كانا على منت 
مركبة نفعية مبدينة عني التوتة، ليتم اجناز ملفات 

جزائية �سد ال�سالفي الذكر وتقدميهم اأمام نيابة عني 
التوتــة.

متكنت عنا�سر االأمن بقاي�ص بالتن�سيق مع م�سالح 
حمافظة الغابات، من حجز 47 كي�ص من الفحم 

امل�ستخرج من خ�سب اأ�سجار بلوط الفليني والذي م�سدره 
والية قاملة، اإ�سافة اإىل حجز 1050 لرت من القطران 

م�سدره غابة بني املول بوالية ب�سكرة، حيث قامت 
م�سالح االأمن بت�سلم وحجز هذه املنتجات الغابية 

ومتابعة املخالفني ق�سائيا.

حجز �شفيحة من املخدرات 
توقيف �شخ�شني

احلرائق تتلف م�شاحات وا�شعة
 من الأ�شجار والأحرا�س  

اختناق 4 اأ�شخا�س بينهم �شرطي 
يف  بالوعة بعنابة

متكنت اأم�ص، عنا�ضر 
ال�ضرطة باأمن دائرة عني 

فكرون، من حجز كمية 
معترة من املوؤثرات العقلية 

وتوقيف �ضخ�ضني، ومتت 
العملية بعد معلومات 

موؤكدة تفيد بجلب كمية من 
املوؤثرات العقلية با�ضتعمال 

مركبة، حيث مت حتديد 
نوع املركبة وتوقيفها 

باملدخل ال�ضرقي ملدينة 
عني فكرون، والتي كان على 

متنها �ضخ�ضان يبلغان من 
العمر 26 و30 �ضنة، اأين 

اأ�ضفرت عملية التفتي�ص 
للمركبة عن حجز 1620 

كب�ضولة بريغابلني 300 ملغ 
كانت خمباأة باأحكام داخل 

املركبة ومبلغ مايل يقدر 
ب�20000 دج، هذا وقد مت 
اإيداع املتهمني احلب�ص بعد 

عر�ضهما اأمام نيابة حمكمة 
عني فكرون.

توقيف �شخ�شني 
وحجز 1620 
قر�س مهلو�س 

بعني فكرون

عــرث م�ســـاء اأم�ــص االأول، علــى عــون 
بحــي  والقاطــن  املدنيــة  احلمايــة  يف 
تك�سا�ــص باجلهــة الغربيــة مــن مدينة 
خن�سلة جثة هامدة بالقرب من احلمام 
وحتديــدا  لكنيــف  حمــام  البخــاري 

املــوؤدي نحــو بلديــة  عــني  بالطريــق  
الطويلة.

املعنــي غــادر منزله منــذ اأربعــة اأيام 
اأهلــه  و�ســارع  اأخبــاره  انقطعــت  حيــث 
اجلهــات  لــدى  عنــه  واالإبــالغ  للبحــث 

االأمنيــة اأيــن مت العثــور عليــه م�ســاء 
نقلــه  االأول م�سنوقــا، حيــث مت  اأم�ــص 
اإىل م�سلحــة حفــظ اجلثــث مب�ست�سفى 
ال�سهيــد علــي بو�سحابــة، فيمــا فتحــت 

امل�سالح االأمنية حتقيقا يف احلادثة.
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