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واقع التنمية بباتنــة "م�ؤ�سف"!
خرج اأم�س وايل باتنة توفيــق مزهود خالل لقائه مع اجلمعيات وخمتلف فعاليات املجتمع املدين عن �صمته املعهود 

ُمبديا اأ�صفه على واقع التنمية يف الولية اخلام�صة مقارنة مبكانتها، وفتح امل�صوؤول الأول بالهيئة التنفيذية يف 
كلمة دامت حوايل ال�صاعة من الزمن النـار على اأطراف من "حميطه" قال اأنها ل تع�صق �صوى "م�صح املو�س" يف 

�س 04�صخ�صه وتغليط املواطنني، خا�صة ما تعلق بامل�صاكل التي تتخبط فيها �صاكنة الولية...
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باعرتاف من وزير القطاع

الوزير براقي وقف على ان�شغاالت قاطنيه

وادي املــاء

م�شت�شار رئي�س اجلمهورية حل 
بالوالية ووقف على ان�شغاالت ال�شكان

بالرغم من ا�شتفادتها من م�شاريع التهيئة احل�شرية

االكتظاظ كابو�س يتوا�شل ملو�شم اخر

تاأخر يف جت�شيد 
م�شاريع يف قطاع املوارد 

املائية بباتنة

دوار الرتبة بعيون 
الع�شافري يف عزلة 

وال�شلطات تعد بالتدارك

ال�شكان بني مطرقة 
دخان املفرغة العمومية 

و�شندان العط�ش

الرئا�شة تقف 
على و�شعية مناطق 

الظل بخن�شلة

اأحياء تتخبط يف الظالم 
باأم البواقي

دخول مدر�شي 
جديد مب�شاكل

 قدمية يف ب�شكرة

خن�شلة

اأم البواقي

ب�شكرة
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باتنة

�شطيف

ت�قيف م�سع�ذ و�سبط طل�سم ون�سخ مدن�سة من امل�سحف ال�سريف باأم الب�اقي مت العثور بداخل م�شكنه على عدة 
اأغرا�س ت�شتعمل يف ال�شحر وال�شعوذة

�ص 16

خرج عن �ضمته وقال اأن اأطرافا تعمل �ضده وت�ضعى لتغليط املواطنني.. وايل باتنـة

والية باتنــة مل تنل حقها الفعلي من التنمية

�سورة من االأر�سيف

دقائق من الأمطار
 تك�شف "بريكولج"
 التهيئة باأم البواقي

�سهدت نهاية االأ�سبوع املا�سي عدد من بلديات والية اأم البواقي ت�ساقطا 
غزيرا للأمطار، فيما اجتاحت ال�سيول عددا من االأحياء ب�سبب ان�سداد 

البالوعات، خا�سة على م�ستوى االأحياء الكربى مبدينة اأم البواقي وعني 
�س 05فكرون، ما �ساهم يف �سعوبة حركة ال�سري بها ل�ساعات طويلة... 

بالرغم من اأ�ضغال التهيئة احل�ضرية التي م�ضت عدد من الأحياء

تناف�ش 4 مرت�شحني على رئا�شة اللجنة الأوملبية 
�ص 08

فيما مت رف�س تر�شح الوزير ال�شابق برناوي..

ا



عبد العايل بلحاج

للأ�سف...
اأن  الــقــول  ميكن  ورمبــا  حــل،  م�سكلة  لكل  اأن  يقال 
هناك العديد من الطرق لتج�سيد احلل، وللق�ساء على 
امل�ساكل، ويفرت�ص اأن تكون الطرق متما�سية مع البيئة 
اأو مع املحيط الذي ي�سهد هذه امل�ساكل، وميكن اأن يكون 
قوله  نود  عما  العمل" معربا  جن�ص  من  "اجلزاء  مبداأ 

والنتيجة التي ن�سبو للو�سول اإليها.
ي�سلط  قا�ص  هناك  كان  البلدان،  اأحــد  يف  اأن  يقال 
عقوبات على املتهمني من�سجمة مع اأفعالهم، كاأن يعاقب 
�سارق "�سيء من متجر ما" بحرا�سة ذلك املتجر ملدة من 
قاتل  اأو  مثل  قطة  �سارق  ويعاقب  مقابل،  دون  الزمن 
الزمن،  من  ملدة  احلديقة  بحيوانات  باالعتناء  كلب 
وهذه جمرد اأمثلة عن الطريقة التي يراد فيها اإعطاء 
نف�سه  يراجع  الأن  �سوية  غري  باأعمال  يقوم  ملن  فر�سة 
دون  للأخلق"  "منافية  باأعمال  القيام  عن  ويتوقف 

امل�سا�ص بحريته ودون امل�سا�ص بكرامته كاإن�سان.
دولة  فلكل  بالق�ساء،  يتعلق  ال  املو�سوع  الواقع،  يف 
للقانون  املنافية  ق�ساوؤها وطريقة تعاملها مع االأفعال 
والتعليم  "بالرتبية"  يتعلق  املو�سوع  لكن  ــلق،  واالأخ
يف  البلدان  فيه  تتناف�ص  الذي  الوقت  ففي  بلدنا،  يف 
االأفراد  تربية  يف  جديدة  واأ�ساليب  منهجيات  اإيجاد 
وجه  على  املــدار�ــص  يف  والتلميذ  عامة  املجتمع  يف 
يف  البلدان  فيه  تتناف�ص  الذي  الوقت  ويف  اخل�سو�ص، 
الوقت  للتلميذ، ويف  املدر�سة  اأ�ساليب حتبب بها  اإيجاد 
بيئة  توفري  على  البلدان  من  العديد  فيه  تعمل  الذي 
نتائج  ولتحقيق  للتمدر�ص  و�سحية  ومريحة  منا�سبة 
توفر  اأن  على  وت�سجع  "عظيمة"  وجناحات  مثالية 
بيئة ت�ساعد وت�سجع على االبتكار يف املدار�ص، ها هي 
تتعامل  للأ�سف  بلدنا  يف  والتعليم  "الرتبية"  وزارة 
ر�سمية  امتحانات  وحتــول  متهم  اأنــه  على  التلميذ  مع 
وم�سريية اإىل اأ�سبه مبعركة "اخلطاأ االأول فيها اأخري"، 
يف  الق�سائية  للمتابعات  ت�سل  عقوبات  باإقرار  وذلك 
"يقب�ص عليه متلب�سا بالغ�ص"، واإن كان الغ�ص  حق من 
"موؤ�سفا"  نراه  ما  اأن  اإال  اأخلقي  وغري  �سوي  غري  فعل 
اأن يعترب غري قانوين يجر تلميذ مدر�سة اإىل الق�ساء 

واإىل العدالة.
الغ�ص"  "اآفة  يكبح  لن  �سوف  نظرنا  يف  كهذا  قــرار 
بقدر ما �سي�سبح عامل لل�سغط النف�سي على التلميذ، 
اأنها  على  امل�سريية  الر�سمية  االمتحانات  مع  فالتعامل 
من  يزيد  الــذي  هو  جلل"  "اأمرا  اأو  معركة  اأو  حــرب 
لهذا فاحلل  التلميذ،  من  الكثري  لدى  االإحباط  ن�سبة 
يف نظرنا هو اأن يكون اجلزاء من جن�ص العمل، فالغ�ص 
اجتياز  مــن  باحلرمان  عليه  يعاقب  االمتحانات  يف 
يكون  اأن  يجب  املدر�سة  ــار  اإط يف  فالفعل  االمتحان، 
موؤ�سف  اأمر  فهو  ما يحدث  اأما  املدر�سة  اإطار  جزاوؤه يف 
ال يتعدى كونه "اإحباط معنويات للتلميذ" الذين كان 
ال�سغط  من  للتقليل  نف�سيا  حت�سريهم  يتم  اأن  يفرت�ص 

الذي يوؤدي يف االأ�سل اإىل "الغ�ص".

و�ضــوح بكل 
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يف ظــل النق�ص الفــادح ملخزون الــدم وال�سفائح الدموية 
ببنــك الــدم مب�ست�سفى بن فلي�ص التهامــي اجلامعي يف باتنة 
ب�سبــب جائحــة كورونا وخوف املتربعني مــن "العدوى"، ويف 
الوقت الــذي كان يفرت�ص اأن يتم توفري بيئة اآمنة ومريحة 
لتــدارك النق�ــص ولت�سجيــع املتربعــني علــى التــربع، اإال اأن 
العديــد من هوؤالء قــد اأكدوا باأنهم وعندمــا يق�سدون مركز 
حقــن الــدم بحملــة 2 والــذي يعتــرب اأكــر اأمانا مــن ناحية 
النظافة والوقاية ولكون عتاده واأدواته جديدة تردد على 
م�سامعهــم  تلــك العبارة ال�سهــرية "ارجع غــدوة" يف كل مرة 
يق�ســدون فيهــا املركز، واحلجة "غيــاب الطبيب واملمر�ص"، 
فما فائدة مركز حلقن الدم اإذا كان ال ي�ستقبل املتربعني وال 

يتوفر على طبيب وممر�ص؟

بطاقة حمـــــــــراء

auresbook

قال: حممد واجعوط
 )وزير الرتبية الوطنية( 
... "على التالميذ املعنيني باجتياز امتحاين 
غ�ش  حماولة  اأي  من  احلذر  و"البيام"  "الباك" 

لأن العقوبات �شتكون م�شددة".
قلنا: يا راجل... اأهكذا يكون التح�سري النف�سي 

للمقبلني على امتحانات م�سريية؟

مرحلة  يف  الدخول  م�ساألة  الثورية  للأ�سرة  ممثلة  تنظيمات  ثلثة  ناق�ست  اال�سبوع  نهاية  لقائها  يف 
نوفمربية جديدة تتخل�ص ب�سفة قطعية من خملفات ممار�سات الفرتة ال�سابقة التي اأحلقت اأ�سرارا بالغة 
وحالت  دون متكن البلد من حتقيق التطلعات امل�سروعة لل�سعب اجلزائري يف الرقي االجتماعي واالزدهار 

االقت�سادي وم�ست اإىل حد بعيد مبقومات حياة كرمية.

على  وال�سركاء  للقاحات  امل�سنعة  ال�سركات  مع  اليوني�سف  �ستعمل  العاملي،   COVAX مرفق  عن  نيابة 
يف  كوفيد19-  للقاحات  التخزين  وخدمات  واللوج�ستيات  ال�سحن  خدمات  وتاأمني  اللقاح  جرعات  �سراء 

اأكرب واأ�سرع عملية من نوعها على االإطلق يف العامل.

راأ�سها  وعلى  �سرعية  موؤ�س�سات  عنه  نتج  املبارك  ال�سعبي  احلراك  اأن  الربملانية،  الكتل  احدى  رئي�ص  قال 
رئا�سة اجلمهورية، والربملان احلايل رغم ما يقال فيه اإال انه يبقى موؤ�س�سة قائمة بواجباتها يف م�ساعدة 

املوؤ�س�سات االأخرى للذهاب اإىل جزائر جديدة.

ك�سف مديرية البيئة لوالية الوادي، عن تلوث مياه اأحد الوديان جراء ت�سرب البرتول، م�سرية اأن ت�سرب 
PK 263 بالبعاج، لوث مياه الوادي التي ت�سب ب�سط ملغيغ  البرتول من االأنبوب بالنقطة الكيلومرتية 
باحلمراية، واأن هذا الت�سرب �سيوؤثر حتما على الرتبة والتنوع البويولوجي واملحيطات الفلحية، انطلقا 

من مكان احلادث اإىل غاية تلويثه لل�سط.

اأطلقت الوكالة الوطنية لدعم ت�سغيل ال�سباب "اأون�ساج"، من�سة رقمية، لفائدة اأ�سحاب املوؤ�س�سات املتعرة 
ب�سبب  املتعرة،  املوؤ�س�سات  كافة  اإح�ساء  �سيتم  حيث  والفي�سانات،  طبيعية  احلــوادث  جراء  واملنكوبة 
اأ�سحابها وكذا  واملتوفى  البنوك،  اأو احلجر من طرف  للبيع  التي تعر�ص عتادهم  اأو  الطبيعية،  احلوادث 
هذه  بع�ص  اإعادة  اإىل  االإجراء  ويهدف  امل�سروع،  من  اال�ستفادة  بعد  عقليا  اأو  بدنيا  عجزا  يعانون  الذين 

املوؤ�س�سات وت�سوية و�سعية اأ�سحابها.

اأعرب حممد زرواطي، رئي�ص نادي �سبيبة ال�ساورة، عن امتعا�سه من الطريقة التي اأ�سبحت ت�سري بها الكرة 
اجلزائرية، وقال زرواطي يف خلل ندوة �سحفية مبقر الفريق: "االحتاد اجلزائري اأ�سبح يعتمد �سيا�سة 
الكيل مبكيالني، ويدعم الفرق العا�سمية على ح�ساب البقية" واأ�ساف: "لقد كلمني رئي�ص الرابطة، عبد 
الكرمي مدوار، وترباأ من هذه القرارات، وهذا االأمر اأثبت لنا اأن املكتب الفيدرايل يرتب الفرق كما ي�ساء" 
واأمت: "لقد قررنا الذهاب بعيدا يف الق�سية، لو�سع حد للقرارات الع�سوائية، و�سندق اأبواب االحتاد الدويل 

الغرق. من  اجلزائرية  الكرة  اإنقاذ  اأجل  “فيفا” من 

هــو عــدد املحبو�سني الذيــن �سيجتــازون امتحــان البيام على 
امل�ستــوى الوطنــي، حيــث �سيكــون 3861 حمبو�ســا علــى موعد 
الجتيــاز اإمتحان �سهادة التعليم املتو�سط لدورة �سبتمرب 2020 
ابتــداء مــن الغد، بح�ســب بيان لــوزارة العدل، فقــد �سخر لهذه 
44 موؤ�س�ســة عقابيــة معتمــدة مــن طــرف وزارة  االإمتحانــات 
الرتبية كمراكــز للإمتحانات الر�سمية، مو�سحا اأّن االمتحانات 
جترى حتــت اإ�سراف الديــوان الوطني للإمتحانــات وامل�سابقات 

ويوؤطرها موظفو قطاع الرتبية.
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يف كل مو�سم تتحول االأمطار من كونها نعمة عظيمة 
نرتقب نزولها غيثا ورحمة تقوم عليها احلياة ويف فقدها 
كوارث حتل على البلد والعباد وتعطل امل�سالح وكثري من 

القطاعات التي ال تعد وال حت�سى.. واأ�سبح ترقب هطول 
االأمطار مرادفا لرتقب ال�سربات والكوارث واملفقودين 

واملوتى..
ويف وقت يو�سف هطول مو�سمي "عادي" ومتوقع 

ومفرت�ص باأمطار طوفانية فاإن ما يحدث هو نتيجة حتمية 
لتوا�سل �سيا�سات الف�ساد وم�ساريع املف�سدين التي ال حترتم 

اأي معايري �سواء الدولية اأو الوطنية يف بناء امل�ساريع 
ال�سكنية واجل�سور وال�سدود واملجاري وامل�سبات واالأنفاق 

والطرقات واالأ�سغال العمومية )على العموم(..
وما يوؤ�سف له اأن اال�ستمرار يف ذات ال�سيا�سات هو ما 
ُيَحّول كل هطول للأمطار معترب اإىل ماآ�سي ت�سجل فيها 

انهيارات للم�ساكن وتلف يف املمتلكات ومواطنون ال ي�سلمون 
من جرف ال�سيول وم�ساريع تتك�سف جتاوزاتها دون 

متابعات ق�سائية ت�سع كل م�سوؤول عنها مو�سع امل�ساءلة 
القانونية التي تكون رادعا لكل من ت�سول له نف�سه ال�سري 

يف ذات الطريق املهرتئ والفا�سد الذي مهدته الع�سابة 
ملخل�سيها وخونة الوطن باأن يعبثوا مب�ستقبل البلد 

وميرروا �سفقاتهم امل�سبوهة على ح�ساب اأرواح املواطنني 
وم�ساحلهم..

علما اأن الك�سف عن الف�ساد احلا�سل يف جميع امل�ساريع 
الوطنية ال ميكنه اأن ي�سقط بالتقادم بل يجب متابعتها 

ومتابعة املتورطني ومعاقبتهم مبا يليق بخونة الوطن 
والذين �ساهموا يف تعطيل م�سرية االرتقاء والتطور 

وحولوا دولة عظيمة بكل املقايي�ص اإىل ما هي عليه من 
تخلف وبريوقراطية وت�سدع �سامل.. وال يفوتنا القول اأن 

هذا ال�سراع القائم بني اأجنحة معلومة واأخرى ترتب�ص 
باأمن البلد وا�ستقرارها باختلق االأزمات واحلر�ص عل 

ا�ستمرارها ودميومتها يجب اأن ُيح�سم ل�سالح الوطنيني وهذا 
ال�سعب الذي تقاذفته اأيادي املف�سدين وال تزال..

ومن املعيب اأن تتك�سف "عورة" وطن باأكمله بب�سعة 
"قطرات" لتهدد حياة املواطنني ون�سهد �سقوطا حرا مل�ساريع 
ال�سبب  "م�سخمة" وكانت  اأمواال  ونهبت  "�سخمة" ا�ستهلكت 
يف متويل م�سارف الع�سابة وح�ساباتهم البنكية بينما يعي�ص 

املواطنون ـ هذا اإن اأكرمنا اهلل عز وجل بالثلوج واالأمطار 
ـ على هام�ص احلياة ويف مواجهة مع املوت يف كل خريف 

و�ستاء دون.. ؟!.

زووووووم الأورا�س....

�صماح خميلي

ال�سينما" "حتيا 
مت موؤخرا تاأ�سي�ص اأر�سية رقمية "حتيا ال�سينما" موجهة ملحرتيف الفن ال�سابع وال�سمعي الب�سري الذين 
ميكنهم االآن اإيجاد م�سادر للتمويل يف اجلزائر واخلارج ق�سد اجناز م�ساريعهم، وتهدف هذه االأر�سية 
"اإىل ربط ج�سور التوا�سل بني حمرتيف قطاع ال�سمعي الب�سري وال�سينما باجلزائر من خلل توفري فر�ص 
لتمويل واإنتاج م�ساريع اأفلمهم"، ح�سبما اأكده اأ�سحاب االأر�سية، كما ت�سكل "حتيا ال�سينما" همزة و�سل 

بني حاملي امل�ساريع ال�سنيمائية وال�سمعية الب�سرية واملانحني من  منتجني وممولني.

ال�سورة من اأحد 
اأحياء مدينة 

ب�سكرة وهي تو�سح 
حالة قنوات ال�سرف 

ال�سحي التي اأكد 
ال�سكان باأنها على 
هذه احلالة منذ 

�سهر فيفري املن�سرم 
والتي ت�سببت يف 
انت�سار العفن يف 

احلي من ح�سرات 
وروائح كريهة رغم 

رفعهم للن�سغال 
اإىل اجلهات املعنية 
لكن... ال حياة ملن 

تنادي.



ق. و

ق. و

ق. و

الخرية  �صاعة   24 خالل  اجلزائر  �صجلت 
كما  كورونا،   بفريو�س  جديدة  ا�صابة   339
8 وفيات جديدة. وارتفعت احل�صيلة  �صجلت 
بينما   ،44833 اإىل  لالإ�صابات  الإجمالية 
مت  باملقابل،  وفـــاة.   1518 الــوفــيــات  بلغت 
 24 249 حالة �صفاء جديدة خالل  ت�صجيل 
�صاعة، ليبلغ اإجمايل حالت ال�صفاء 31 الف 
و493 حالة. كما يتواجد، ح�صب ذات امل�صدر، 
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اإنقاذ 14 حراقا 
بعد انقالب قاربهم

اعتربت جبهة امل�صتقبل اختيار رمزية الفاحت من 
الد�صتور  تعديل  حول  لال�صتفتاء  كموعد  نوفمرب 
اجلديدة  اجلزائر  م�صار  لبعث  مواتية  ''فر�صة 

تبعا لقيم ومبادئ نوفمرب اخلالدة''.
جلبهة  الــوطــنــي  للمكتب  الــــدوري  الــلــقــاء  يف 
امل�صتقبل، نوه احلزب مبختلف اجلهود املبذولة من 
قلقه  اجل مواجهة جائحة كورونا، كما عرب عن 
اقت�صاديا  اجلائحة  هذه  عن  املرتتبة  الثار  من 
واجتماعيا والتي تزامنت مع الدخول الجتماعي 
وما قد يرافقها من م�صاكل وحتديات، التي تتطلب 
مطالب  تلبية  على  اكرث  حتر�س  جماعية  وثبة 
وان�صغالت املواطنني بال�صتغالل الأمثل للرثوات 
ملواجهة  واحدة  جبهة  وت�صكيل  البالد،  وطاقات 

حتديات الو�صع الراهـن.
ا�صالح  مب�صار  التم�صك  امل�صتقبل  جبهة  واأبــدت 
وامـــال  طــمــوحــات  حتقيق  يكفل  �ــصــامــل  وطــنــي 

الوطني  املكتب  ــب  رح كما  ــري  ــزائ اجل ال�صعب 
الرامية  وال�صعبية  ال�صيا�صية  املبادرات  مبختلف 
اجلدية  من  بنوع  اإ�صالحات  م�صار  مرافقة  اىل 
والفعالية، وابدى املكتب الوطني ا�صتعداده التام 
للتفاعل مع مكونات ال�صاحة الوطنية حفاظا على 
امل�صلحة العليا للبالد ودعم المن وال�صتقرار، وما 

يحقق لل�صعب الرقي والزدهار.
الهيئات واملوؤ�ص�صات  امل�صتقبل كل  ونا�صدت جبهة 
باأهم  متعلقة  ور�ــصــات  بفتح  بــالإ�ــصــالح  املعنية 
امللفات املو�صوعة، لتكون ف�صاء للنقا�س وال�صتماع 
وت�صمن قوة احل�صور والقرتاح وال�صهام الدائم 

ل�صالح الوطن.
العامل  هــو  احلـــوار  ان  الوطني  املكتب  ويعترب 
جت�صد  التي  المنة  ال�صبل  اهــم  ميثل  امل�صرتك، 

الإ�صالحات املاأمولة وت�صمن التغيري املن�صود.

جياليل  �صفيان  جديد  جيل  حــزب  رئي�س  ــد  اأك
وتوجيه  املعار�صة  ال�صيا�صية  الأحزاب  راديكالية 
البع�س منها مراكز ثقلها اىل اأوروبا وثقل خطوات 

ال�صلطة اأعاق فتح حوار جدي يف الوقت الراهن.
''�صبوتنيك''  وكالة  مع  حــوار  يف  جياليل،  وقــال 
العديد من املرات اىل   اأن حزبه �صعى يف  الرو�صية 
اإبقاء احلوار يف قلب ال�صاحة ال�صيا�صية، مبا يف ذلك 
وراديكالية  ال�صلطة  ثقل  لكن  املدين،  املجتمع  مع 
اإىل  ثقلها  مركز  حتول  التي  اجلزائر  يف  املعار�صة 

اأوروبا اأعاق هذا الحتمال يف الوقت احلايل.
بالعمل  اللتزام  �صديد  كان  حزبه  ان  اىل  واأ�صار 
ال�صركاء  ــدى  ل كــان  لــكــن،  للمعار�صة،  اجلماعي 

الآخرين قيود تعني عليهم ت�صيريها، وهذا مل يعد 
اأن  مربزا  املن�صودة  ال�صيا�صية  الأهداف  مع  يتوافق 
الأحزاب ال�صيا�صية كانت جترب على قبول قواعد 
بتاأمني  وهذا  القدمي،  النظام  فر�صها  التي  اللعبة، 

كوطة من مقاعد الربملان من اأجل البقاء.
واأ�صاف جيالل ي�صفيان، اأن احلراك ال�صعبي قدم 
لكن  ال�صعب،  ــام  اأم ــرى  اأخ فر�صة  الأحـــزاب  لهذه 
دون اأن يتحملوا هذا املوقف، وي�صتقيلوا من برملان 
و�صفه بالأ�صباح كما انتقد جياليل �صفيان اجلهات 
ا�صتغالل  اأرادت   التي  الردايكالية  ال�صيا�صية 
من  املركزية  ال�صلطة  لإ�صقاط  ال�صعبي،  احلــراك 

خالل مهاجمة اجلي�س ب�صكل مبا�صر.

عن  ال�صبت،  اأم�س  وال�صكان،  ال�صحة  وزارة  اأعلنت 
ت�صجيل تراجع م�صتمر يف احل�صيلة اليومية لنت�صار 

فريو�س كورونا يف اجلزائر.
اللجنة  تقدمها  التي  اليومية  احل�صيلة  وح�صب 
يف  كورونا  فريو�س  انت�صار  ومتابعة  لر�صد  العلمية 
جديدة  ا�صابة   298 ت�صجيل  مت  فقد  اجلــزائــر، 
الإجمايل  العدد  لريتفع  املا�صية،  �صاعة   24 خالل 

اإلـى 46071 حالة.

وفيات   10 ت�صجيل  مت  املــ�ــصــدر،  ذات  وحــ�ــصــب 
العدد  لريتفع  الفرتة،  نف�س  خالل  الفريو�س  جراء 

الإجمايل اإىل 1549 وفاة.
ويف املقابل، مت ت�صجيل 222 حالة �صفاء جديدة، 
يتواجد  بينما   ،32481 اإىل  الإجــمــايل  لريتفع 
ك�صف  ما  ح�صب  املركزة.  العناية  يف  مري�س   42
ر�صد ومتابعة فريو�س  للجنة  الر�صمي  الناطق  عنه 

كورونا، الدكتور جمال فورار.

التي  اجلزائرية،  الأمريكية  ال�صداقة  ترتكز 
وهي  املتبادل  الحرتام  على  عريق،  مبا�س  تتمتع 
به  اأفــاد  ما  ح�صب  م�صى،  وقت  اي  من  اقوى  اليوم 
املتحدة  الوليات  ل�صفارة  بيان  ال�صبت  اأم�س  يوم 

الأمريكية باجلزائر.
الحتفاء  مبنا�صبة  �صدر  الــذي  البيان  ـــاد  واأف
ال�صالم  معاهدة  على  للتوقيع   225 الـ  بالذكرى 
الأمريكية  املــتــحــدة  ــات  ــولي ال بــني  والــ�ــصــداقــة 
الوليات  بني  املتميزة  العالقات  اأن  واجلــزائــر، 
من  العديد  "�صهدت  واجلزائر  الأمريكية  املتحدة 
اوا�صر  تعزيز  يف  ا�صهمت  التي  الــبــارزة  املحطات 

ال�صداقة بني ال�صعبني".
وذكرت ال�صفارة على �صبيل املثال باإعجاب الرئي�س 
الراقية  الن�صانية  بـ"املبادئ  لينكولن  ابراهام 
كندي  جون  دعم  اىل  م�صرية  القادر"،  عبد  لالأمري 
ل�صتقالل اجلزائر اثناء ثورة التحرير، وو�صاطة 

اجلزائر لتحرير الرهائن الأمريكيني يف ايران.
اأبرمت  التي  املعاهدة  من  الوىل  املادة  اأن  ويذكر 
"ن�صت  بني اجلزائر والوليات املتحدة الأمريكية 
واجلزائري  الأمــريــكــي  ال�صعبان  يعامل  ان  على 

بع�صهما البع�س بلياقة و�صرف واحرتام".

لندوة  تن�صيطه  خـــالل  واجـــعـــوط   ــن  ــل واأع
مر�صحي  عـــدد  ــن  ع ـــــوزارة  ال مبــقــر  �صحفية 
�صهادة  مر�صحي  عــدد  بلغ  حيث  ال�صهادتني، 
 645798 منهم   669379 املتو�صط  التعليم 
متمدر�صا و23581 مر�صحا حرا، موزعني على 

اجراء. مركز   2556
امتحان  تلميذ   637538 �صيجتاز  حني  يف 
مركز   2261 على  موزعني  البكالوريا  �صهادة 
المتحان  تــاأطــري  على  �صيعمل  كما  اإجــــراء، 
واأ�صتاذا حار�صا، و18 مركز  163900 موؤطرا 
40 الف  جتميع، و68 مركز ت�صحيح، يوؤطرها 

و500 موؤطر وا�صتاذ م�صحح.
جترمي  على  التاأكيد  الرتبية  ــر  وزي ــدد  وج
العقوبات  بقانون  وادراجه  اأنواعه  بكل  الغ�س 
والتي تتجاوز العقوبات الإدارية اإىل العقوبات 

حمــاولت  مــن  املمتحنني  حمــذرا  الق�صائية، 
الغ�س فالعقوبات بالفعل م�صددة.

المتحانات  مــوا�ــصــيــع  اإن  الـــوزيـــر،  وقــــال 
نطاق  عن  تخرج  لن   2020 ــدورة  ل الر�صمية 
اأ�صاتذتهم  مع  التالميذ  تناولها  التي  الدرو�س 
خالل الف�صلني الأول والثاين. وحذر التالميذ 
و''البيام''  ''الباك''  امتحاين  باجتياز  املعنيني 
يف  ق�صائية  عقوبات  لأن  غ�س  حماولة  كل  من 
م�صريا  غ�س،  حالة  يف  ي�صبط  من  كل  انتظار 
م�صداقية  من  المتحان  م�صداقية  ان  اأن  اإىل 

الأ�صرة الرتبوية.
وذكر املتحدث باأنه مت اتخاذ كافة الجراءات 
الوقائية والتنظيمية مبراكز المتحان ل�صمان 
�صالمة املمتحنني وكل  املوظفني القائمني على 

�صري المتحان.

كل الظروف مهياأة ل�شتقبال مرت�شحي 
امتحاين التعليم املتو�شط و البكالوريا

ا�شفتاء الد�شتور �شري�شم م�شار 
اجلزائر اجلديدة

جياليل �شفيان ينتقد الأحزاب 
التي عطلت احلوار 

حالة  222 جديدة،  اإ�شابة   298
 �شفاء و10وفيات 

حل وفد وزاري يقوده وزير الداخلية واجلماعات 
املحلية وتهيئة القليم كمال باجلود اأم�س ال�صبت 
بولية الوادي لالطالع عن كثب على الو�صع الناجت 
املن�صرم  اخلمي�س  �صجل  الذي  النفط  ت�صرب  عن 

.OK1 على م�صتوى خط نقل البرتول
وقد قام الوفد املتكون من وزراء الطاقة والبيئة 
واملوارد املائية والفالحة والتنمية الريفية، وهم 
على التوايل عبد املجيد عطار ون�صرية بن حراث 
بزيارة  حــمــدان،  احلميد  وعبد  براقي  واأرزقـــي 
واأثره  الو�صع  عن  الطــالع  بهدف  الت�صرب  موقع 

على البيئة وكذا الجراءات املتخذة ملعاجلته.
املحلية  الــداخــلــيــة واجلــمــاعــات  وزيـــر  ــن  ــل واأع
وليــة  مــن  بلجود،  كــمــال  العمرانية  والتهيئة 

حادث  من  املت�صررين  جميع  تعوي�س  عن  الــوادي، 
الت�صرب البرتويل الذي �صجل مبنطقة البعاج باأم 

الطيورة باملقاطعة الإدارية بالنغري.
املجيد  عبد  ال�صيد  اجلمهورية  رئي�س  اأوفد  وقد 
الداخلية  وزير  يرتاأ�صه  هاما  وزاريــا  وفدا  تبون، 
كما  العمرانية  والتهيئة  املحلية  واجلــمــاعــات 
خملفات  عند  للوقوف  الــوادي  ولية  اإىل  بلجود 
ورافق  املعري،  يف  البعاج  مبنطقة  النفط  ت�صرب 
وزير الداخلية واجلماعات املحلية، كل من وزراء 
جانب  اىل  والطاقة،  املائية،  املـــوارد  الفالحة، 
تنفيذ  �صوناطراك  من  طلبت  التي  البيئة  وزيــرة 
ــادة  واإع التلوث  لإزالــة  ال�صرورية  التدابري  كل 
اإىل حالتها  الت�صرب  التي و�صلتها خملفات  املواقع 

الأ�صلية.
البيئة  مديرية  اأن  البيئة،  ــوزارة  ل بيان  ــاد  واأف
حول  مف�صل  تقرير  اإعداد  ب�صدد  الوادي  لولية 
ال�صريعة  واحلــلــول  الأ�صباب  بحث  مع  احلــادثــة 
موؤ�ص�صة  مع  اجلهود  بتظافر  الو�صع  ل�صتدراك 
ظروف  حــول  بعر�س  �صتفيد  التي  �صوناطراك 
الأ�صخا�س  على  واآثارها  الت�صرب  واقعة  واأ�صباب 
فعله  تنوي  ومبا  املتخذة  وبالتدابري  واملمتلكات 

م�صتقبال لتفادي تكرار احلادثة. 
يوم  ت�صربني  ت�صجيل  مت  باأنه  الإ�ــصــارة  وجتــدر 
الذي   OK1 اأنبوب  خط  م�صتوى  على  �صبتمرب   3
يربط حو�س احلمراء )حا�صي م�صعود( ب�صكيكدة 

يف املقطع العابر لولية الوادي.

ك�صفت وزارة ال�صكن يف بيان لها عن عر�س امل�صروع 
ال�صفقات  �صروط  لدفرت  الإداريــة  للبنود  الأويل 
واربـــاب  القت�صاديني  ال�صركاء  مــع  العمومية 

العمل.
وح�صب ن�س البيان فاإن امل�صوؤول الأول عن قطاع 
ال�صكن كمال نا�صري اجتمع اأول اأم�س مع ال�صركاء 
قطاع  يف  النا�صطني  العمل  اربــاب  و  القت�صادين 
عر�س  مت  اأين  والري  العمومية  وال�صغال  البناء 
ل�صروط  لدفرت  ــة  الإداري للبنود  الويل  امل�صروع 

ال�صفقات العمومية.
وياأتي هذا لإ�صتقبال القرتاحات وابداء الراأي 
ــة  واإزال تعديله  ي�صتوجب  ما  وتعديل  والثـــراء 
ليعر�س بعد  النقائ�س  التي ت�صوبها  البنود  جميع 

ذلك عرب مر�صوم تنفيدي خالل الأيام  املقبلة.
مت  الــقــرارات  من  جملة  عن  الــوزارة  ك�صفت  كما 
اأبرزها  ال�صكن  وزيــر  لتعهدات  تطبيقا  اتخاذها 

ـــــراء الطــــار الــقــانــوين  ــقــيــام مبــراجــعــة واث ال
ال�صروط  بــدفــرت  املتعلق  ل�صيما  والتنظيمي 
�صنة  منذ  والذي مل يعرف حتني  العامة  الإدارية 

.1964

اأنه  اإىل  ال�صكن،  وزارة  اأ�صارت  ال�صياق  نف�س  ويف 
مت ت�صكيل فوج عمل على م�صتوى الوزارة مب�صاركة 
قطاع  يف  النا�صطة  واملوؤ�ص�صات  املعنية  القطاعات 

البناء، ال�صغال العمومية والري.

يرتاأ�س رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون، 
الدفاع  وزير  امل�صلحة،  للقوات  الأعلى  القائد 
الــوطــنــي، الــيــوم الحـــد الجــتــمــاع الـــدوري 
ملجل�س الوزراء، ح�صب ما اأفاد به اأم�س ال�صبت 

بيان لرئا�صة اجلمهورية.
وجاء يف البيان: ''يرتاأ�س ال�صيد عبد املجيد 
الأعلى  الــقــائــد  اجلــمــهــوريــة،  رئي�س  تــبــون 
امل�صلحة، وزير الدفاع الوطني الحد  للقوات 
2020 الجتماع الدوري ملجل�س  06 �صبتمرب 

الوزراء''.
واأ�صاف نف�س امل�صدر، اأن هذا الجتماع الذي 
''�صيخ�ص�س  اجلمهورية  رئا�صة  مبقر  ينعقد 
ملناق�صة م�صروع التعديل الد�صتوري وامل�صادقة 

عليه قبل احالته على الربملان''.

الوطنيالأحد  26  غ�ست  2970/ 06  �سبتمرب  2020 املوافق لـ 18  حمرم 031442
جمل�ش الوزراء يناق�ش وي�شادق اليوم على التعديل الد�شتوري

وزير الداخلية يعلن تعوي�ش الفالحني املت�شررين 
من الت�شرب النفطي بالوادي

ما�ش عريق و احرتام متبادل و اأقوى من اي وقت م�شى

وزارة ال�شكن تك�شف عن دفرت �شروط ال�شفقات العمومية

اأكد وزير الرتبية الوطنية حممد واجعوط اأم�س ال�شبت، اأن جميع الإجراءات والتدابري اخلا�شة بامتحاين �شهادتي 
الباك والبيام قد انتهت مبا فيها الإجراءات الوقائية والتنظيمية مبراكز الإمتحان.
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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.

ف. قف. ق

وادي املــاء

حفيظة. ب ح�صام الدين. ق

بلدية  يف  الرتبة  بــدوار  مواطنون  ي�ستكي 
واإق�سائهم  تهمي�سهم  من  الع�سافري،  عيون 
�سنوات،  منذ  املحليني  املــ�ــســوؤولــني  قبل  مــن 
�سوى  جتــد  مل  التي  منا�سداتهم  كــرة  رغــم 
�سكان  وقال  عجني،  من  واأخــرى  طني  من  اأذنا 
مل  اأنهم  نيوز"  لـ"االأورا�ص  املنطقة  يقطنون 
يطلبوا امل�ستحيل، واإمنا كل اأحلمهم تتلخ�ص 
يــروي  ومـــاء  لل�سري  �سالح  معبد  طــريــق  يف 

ع�سطهم.
عن  احلــ�ــســرة  مــن  بكثري  حتــدثــوا  ال�سكان 

يجنوا  فلم  بهم،  املحليني  امل�سوؤولني  تلعب 
واأنهم  خا�سة  الكاذبة،  الوعود  �سوى  منهم 
طرقوا اأبوابهم مرات عدة واالإجابة واحدة 
جت�سيد  دون  لكن  التطمني  وهــي  مــرة  كل  يف 
امل�ستكون،  واأ�ــســاف  الــواقــع،  اأر�ــص  على  ذلــك 
التدخل  اأجــل  من  باتنة  وايل  يف  اأملهم  اأن 
وبرجمة م�سروع لتهيئة امل�سلك الذي يربطهم 
 3 تتجاوز  ال  م�سافة  على  الرئي�سي  بالطريق 

كلم، اإ�سافة اإىل توفري املاء ال�سروب.
خلل  املائية  املوارد  وزير  اأن  بالذكر  جدير 

توقف  املن�سرم،  اخلمي�ص  للمنطقة  زيارته 
التموين  بخ�سو�ص  ال�سكان  ان�سغاالت  عند 
قرية  �ــســكــان  بينهم  ومـــن  الــ�ــســروب  ــاء  ــامل ب
التي  الع�سافري  عيون  ببلدية  “الرتبة” 
تعاين عجزا كبريا يف هذا املجال، حيث طماأن 
بينها  اتخذت، من  اإجــراءات قد  باأن  املعنيني 
اإيجاد  يتم  اأن  على  املعني  امل�سوؤول  توقيف 
حلول مل�سكل التزويد باملاء ال�سروب باملنطقة 
موا�سلة  مع  اجلــاري  �سبتمرب   25 من  بداية 

متابعة امللف.

عديد  من  املــاء،  وادي  بلدية  �سكان  ي�ستكي 
امل�ساكل والنقائ�ص التي اأرقت ونخرت حياتهم 
اليومية، حيث ال تزال عديد العائلت تعي�ص 
على وقع البوؤ�ص واحلرمان من اأدنى �سروريات 
عن  ال�سروب  املــاء  غياب  اأبرزها  لعل  احلياة 
تعي�ص  التي  البلدية  قاطني  منازل  حنفيات 
موجة عط�ص وجفاف واأي�سا دخان وخملفات 
روائحها يف جل  التي تبث  العمومية  املفرغة 
وامتعا�ص  ا�ستياء  خلقت  مما  البلدية  اأرجاء 
االأمرا�ص  اأ�سحاب  خا�سة  منهم  الكثريين 

التنف�سية.
ان�سغاالت  على  وقــفــت  نيوز"  "االأورا�ص 
حل  اأي  لها  يجدوا  مل  التي  ال�سكان  وم�ساكل 
امل�سوؤولني  طرف  من  املماطلة  اإال  تف�سري  وال 
رهينة  معي�ستهم  ــت  ــات ب حــيــث  حــ�ــســبــهــم، 
التقاع�ص والت�سيب من قبل ال�سلطات الو�سية 
عليهم، فعو�ص النظر يف م�ساكلهم وحلها ب�سكل 
جلي ي�سعرهم بوجود مل�سة وا�سحة للم�سوؤول 
اأ�سبح هذا االأخري الغائب االأكرب عن جت�سيد 
حلول ملختلف امل�ساكل التي تتخبط فيها جل 
اأزمة املاء املنت�سرة  م�ساتي بلدية وادي املاء، 
يف  الــنــار  كانت�سار  الــواليــة  ــوع  رب كامل  عــرب 
اأ�سباب  بعدة  امل�سوؤولني  اأقعدت  والتي  اله�سيم 
مرور  فــرغــم  ــلأزمــات  ل التح�سري  عــدم  منها 

الواقع،  اأر�ــص  على  ظهورها  على  طويل  وقت 
م�ساتيها  بع�ص  يف  املياه  �سبكة  تعي�ص  حيث 
حالة من القدم واالإهرتاء مما جعلها عر�سة 
للإن�سداد وعدم و�سول املياه اإىل املنازل ب�سكل 
جيد مما جعل اأغلبية ال�سكان ميتهنون مهنة 
تو�سيل املياه بوا�سطة �سهاريج املياه لتخفيف 
اإعطاء  من  الرغم  على  بع�سهم  على  ال�سغط 
ال�سبكة لكن  اإعادة تهيئة  اإ�سارة بدء م�سروع 
من  هــذا  االأن،  حلد  وجــود  يكن  مل  االأ�سغال 
جهة من جهة اأخرى ي�ستكي ال�سكان اأي�سا من 
حياتهم  اأرقت  التي  املفرغة  وخملفات  دخان 
واأ�سابت عديد االأطفال والن�ساء وكبار ال�سن 
املتواجدة  املفرغة  التنف�سية،  بــاالأمــرا�ــص 

جعلها  مما  بال�سبط  البلدية  مقر  مبحاذاة 
اإىل  بتحويلها  كفيل  جغرايف  موقع  تتو�سط 
منطقة نائية معزولة تفاديا لتعر�ص ال�سكان 
فال�سكان  يوميًا،  املنبعثة  وغازاتها  بدخانها 
اأكدوا باأن م�سوؤويل البلدية دائمو املرور عليها 
لكن مل يحرك يف نف�سهم رغبة التغيري وحل 
عملية  عند  بــاأن  ــاروا  واأ�ــس املــواطــن،  م�ساكل 
منها  بالقرب  البقاء  ي�سعب  النفايات  حرق 
ت�سدرمنها،  التي  والرائحة  الدخان  لكرة 
الوالية  من  قبل  من  م�سوؤولني  بقدوم  واأكدوا 
�سبح  من  يخل�سهم  حل  بتطبيق  وعدوا  حيث 
عن  بعيدا  مزال  التج�سيد  لكن  املفرغة  هذه 

الوعود التي اأطلقت.

باتنة،  �خلمي�س  �إىل والية  زيارته  بر�قي، خالل  �أرزقي  �ملائية،  �ملو�رد  وزير  ُيخِف،  مل 
ما  خا�صة  �مل�صجلة،  �لتنموية  �لرب�مج  جت�صيد  يف  كبري�  تاأخر�  قطاعه  ت�صجيل  �ملن�صرم، 
تعلق مب�صروعي حمطة �لت�صفية وجتديد �صبكة �ملاء �ل�صروب مبدينة باتنة، فيما عّرج �أي�صا 
باملياه  تتزود  بلديات  �أن  �إىل  الفتا  �ل�صرب،  مبياه  �ل�صكان  تزويد  �مل�صجل يف  �لتاأخر  على 

بطريقة غري �لعادية.

تنل  مل  باتنــة،  واليـــة  اأن  قـــال  مــزهــود 
مبكانتها  مقارنة  التنمية  من  الفعلي  حقها 
التاريخية وموقعها اال�سرتاتيجي، فالوالية 
م�ساكل بدائية، على غرار  ح�سبه تعاين من 
ال�سروب  بــاملــاء  الــتــزود  يف  امل�سجل  العجز 
اإ�سافة  بلدياتها،  خمتلف  عرب  والكهرباء 
اإىل ت�سجيل نق�ص يف �سبكات التطهري وحتى 
�سبكة الطرقات وامل�سالك، فيما اأعاب طريقة 
تعامل م�سوؤولني حمليني مع ملف منح رخ�ص 
وحتى  ارتوازية  اٱبار  حلفر  للفلحني  احلفر 
منح  عملية  يف  �سح  هناك  اأن  وقــال  عادية، 
عجز  اإىل  اأي�سا  تطرق  كما  الرخ�ص،  هــذه 
اإياه  داعيا  الواليـة،  بلديات  جل  ميزانيات 
للخروج  االقت�سادية  ممتلكاتها  تثمني  اإىل 
ال�سياق  ذات  يف  اأعطى  اأيــن  العجز،  هذا  من 
مــثــاال عــن تــاأخــر بــلــديــة بــاتــنــة يف تثمني 
ــوب  وج بحجة  مهملة  وبــقــائــهــا  ممتلكات 
امل�سادقة  اإمكانية  رغم  للمداولة  اإخ�ساغها 

عليها من طرفه.
بعد  له  اإعلمية  خرجة  اأول  ويف  الــوايل 
والية  راأ�ــص  على  �سخ�سه  يف  الثقة  جتديد 
ــاءل عــن �ــســبــب عـــدم جتديد  بــاتــنــة، تــ�ــس
منذ  الوالية  بعا�سمة  ال�سروب  املــاء  �سبكة 
�سابقيه  تقدم  بعدم  ذلك  وربط  اال�ستقلل، 
بطلب لل�سلطات العليا من اأجل اإجناز العملية، 
االأيام  قادم  يف  �سينطلق  امل�سروع  اأن  م�سيفا 
على م�سافة 161 كلم وهو من بني ثمار زيارة 
حيث  املن�سرم،  اخلمي�ص  املائية  املوارد  وزير 
من �ساأنه توفري 40 باملائة من املياه ال�سائعة، 
والتي  الت�سفية  حمطة  على  اأي�سا  عّرج  كما 

رغم ت�سجيلها بغلف مايل يقدر بـ500 مليار 
مل  االأ�سغال  اأن  اإال  �سنوات،   4 قبل  �سنتيم 
تنطلق بعد بحجة "التجميد" كما ُذكر له من 
قبل امل�سوؤولني املحليني، كا�سفا اأن امل�سروع مل 
مي�سه التجميد اإطلقا و�ستنطلق به االأ�سغال 

خلل اأيام بعد اإ�سناده ملوؤ�س�سة كو�سيدار.
وباب  للجميع  ممــدودة  يده  اأن  قال  مزهود 
مكتبه مفتوح ما دام واليا على هذه الواليـة، 
�سواء  املحليني  امل�سوؤولني  من  نيته  كانت  ومن 
التنفيذية،  الهيئة  من  اأو  منتخبني  كانوا 
عليه  فما  القانونية،  مبهامه  القيام  غــري 
ذات  يف  مت�سائل  جانبا،  االن�سحاب  �ــســوى 
الــدوائــر؟..اأيــن  روؤ�ــســاء  هم  ــن  " اأي ال�سياق 
ال�سعب  ممثلو  هم  التنفيذيني؟..اأين  املدراء 
كما  املنتخبة؟؟.."،  املجال�ص  خمتلف  يف 

تطرق ذات امل�سوؤول يف كلمته اإىل ملف ال�سكن 
حلحلة  على  ثنيه  حاولت  اأطرافا  اأن  وقال 
بتوزيع  تعلق  ما  خا�سة  ال�سائك  امللف  هذا 
1421 �سكن ببلدية باتنة من �سيغة  ح�سة 
خروج  امكانية  بحجة  االإيجاري،  العمومي 
قرارا  اتخذ  اإنه  غري  ال�سارع،  اإىل  املق�سيني 
اأي  دون  متت  والعملية  الأ�سحابها  بت�سليمها 
م�ساكل كما �سّوق له حميطه، كا�سفا يف �سياق 
اٱخر عن اإ�سداءه تعليمات لروؤ�ساء الدوائر من 

اأجل االإ�سراع توزيع املحلت على ال�سباب.
ملفات  اإىل  تطرق  بالوالية  االأول  امل�سوؤول 
ال�سياحة،  قــطــاع  واقـــع  غـــرار  على  اأخـــرى 
"اأنا  كلمته  اٱخر  يف  وقال  وغريها،  اجلمعيات 
م�سوؤول على الوالية ما دمت واليا عليها ونهار 

نروح حا�سبوين".

خرج، �أم�س، و�يل باتنة، توفيــق مزهود، خالل لقاءه مع �جلمعيات وخمتلف فعاليات �ملجتمع �ملدين، عن �صمته �ملعهود، ُمبديا 
�أ�صفه على و�قع �لتنمية يف �لوالية �خلام�صة مقارنة مبكانتها، وفتح �مل�صوؤول �الأول بالهيئة �لتنفيذية يف كلمة د�مت حو�يل �ل�صاعة 
من �لزمن، �لنـار على �أطر�ف من "حميطه" قال �أنها ال تع�صق �صوى "م�صح �ملو�س" يف �صخ�صه وتغليط �ملو�طنني، خا�صة ما تعلق 

بامل�صاكل �لتي تتخبط فيها �صكانة �لوالية.

واقع التنمية بباتنــة "م�ؤ�سف"!

دوار الرتبة بعي�ن الع�سافري يف عزلة وال�سلطات تعد بالتدارك

ال�سكان بني مطرقة دخان املفرغة العم�مية و�سندان العط�ش

خرج عن �ضمته وقال اأن اأطرافا تعمل �ضده وت�ضعى لتغليط املواطنني.. وايل باتنـة

وزير املوارد املائية وقف على ان�ضغالت قاطنيه

باعرتاف من وزير القطاع

غياب التهيئة احل�ضرية وفي�ضان الأودية عمق من معاناتهم
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قرارات  عدة  اتخاذ  عن  الوزير،  وك�سف 
باملاء  ال�سكان  متوين  حت�سني  �ساأنها  من 
ال�سروب، موازاة مع قرب ا�ستلم م�ساريع 
اجلديدة  املحطة  غـــرار  على  جــديــدة، 
والتي  ملـــدور   كدية  ب�سد  املــيــاه  ملعاجلة 
يوميا  مكعب  مرت  األف   50 ب�سخ  �ست�سمح 
من املياه لفائدة 26 بلدية عرب الوالية، 
�سهر  نهاية  اخلدمة  حيز  �ستدخل  حيث 
باقي  يخ�ص  فيما  اأمــا  ــاري،  اجل �سبتمرب 
الــبــلــديــات الــتــي تــعــرف عــجــزا يف هذا 
املجال، فتم االتفاق على مبا�سرة برنامج 
لتوفري هذه  اآبار ومناقب جديدة  الإجناز 

املادة احليوية.
الــرواق  مل�سروع  بالن�سبة  ال�سيء  نف�ص 
من  انطلقا  ال�سروب  املــاء  جللب  الرابع 
البلديات  عديد  نحو  املـــدور  كدية  �سد 
عبدي،  وادي  �ــســفــاف  عــلــى  تــقــع  الــتــي 
�سكان  تزويد  يف  ال�سروع  املزمع  من  حيث 

�سبتمرب  البلديات بدءا من منت�سف  هذه 
اجلاري.

اإ�سناد  عن  الوزير  ك�سف  اٱخر  �سياق  ويف 
م�سروع املياه امل�ستعملة ل�سركة كو�سيدار، 
ــاأخــر، حــيــث مت  ــت بــعــد 4 �ــســنــوات مــن ال
له  ور�سد   2016 �سنة  امل�سروع  ت�سجيل 
�سنتيم،  مليار  بـ550  يقدر  مــايل  غــلف 
االأ�سابيع  خلل  االنطلق  عن  اأعلن  كما 
جتديد  مــ�ــســروع  جت�سيد  يف   الــقــادمــة 

�سبكات املياه مبدينة باتنة.
الزيارة  خــلل  مت  اأنــه  بالذكر  جدير 
لوحدة اجلزائرية  تن�سيب مدير جديد 
فيما  ال�سابق،  املدير  تنحية  بعد  للمياه 
موؤ�س�سة  بــني  �سراكة  اإم�ساء  اأي�سا  مت 
م�سغرة  �سركة   و12  للمياه  اجلزائرية 
مــن اأجــــل دعـــم املــوؤ�ــســ�ــســة يف حمــاربــة 
وامل�سخات  الهياكل  واإ�ــســلح   الت�سربات 

وكذا امل�ساهمة يف تركيب عدادات املياه.

ببلدية  �سباع  اأوالد  قرية  �سكان  يطالب 
اجلهات  من  باتنة،  بوالية  البي�ساء  زانة 
ال�سيول  خملفات  على  الوقوف  امل�سئولة 
ال�سكنية  اأحيائهم  التي اجتاحت  اجلارفة 
االأخرية  اجلوية  التقلبات  نتيجة  موؤخرا 

التي �سهدتها املنطقة.
ب"االأورا�ص  ات�سالهم  يف  املعنيون  واأكــد 
و�سعية  اإىل  النظر  �ــســرورة  على  نيوز" 
للقرية،  اجلنوبية  للجهة  املحاذي  الوادي 
الوالئية  ال�سلطات  هــــوؤالء  نــا�ــســد  ـــن  اأي
م�ستعجلة،  حلول  اإيجاد  املعنية  واجلهات 
املتكرر  املياه  ارتفاع من�سوب  لتفادي  وذلك 
حقيقيا  خطرا  مرة  كل  يف  ي�سكل  الــذي  و 
ممتلكاتهم  ويداهم  املواطنني  حياة  يهدد 
على  املو�سمية  االأمطار  فرتة  واأن  ال�سيما 

االأبواب.
واأ�سار يف ذات ال�سدد املعنيون اإىل خطورة 
القرية  �سجلتها  التي  اجلــارفــة  ال�سيول 
املا�سية  بروؤو�ص  حتى  اأودت  حيث  موؤخرا، 

وت�سببت يف جرف االأرا�سي الفلحية،  
ومـــا عــمــق مــن مــعــانــاة املــواطــنــني غياب 
الطرقات  حتولت  اأين  احل�سرية،  التهيئة 
حركة  عليهم  �سعبت  مائية  ــرك  ب اإىل 
التي  االأوحــال  انت�سار  يف  و�ساهمت  التنقل 

�ساعفت هي االأخرى من معاناتهم.
 وعرب املواطنون عن غ�سبهم من المباالة 

التي  الــكــارثــيــة  بالو�سعية  املــ�ــســئــولــني 
يتخبطون و�سطها يف ظل الغياب التام ملثل 
وذلك  التنموية،  امل�ساريع  من  النوع  هذا 
حياتهم  حت�سني  يف  اأهميتها  من  رغم  على 

اليومية.
على  اآخــر  جانب  من  تطرقوا  املواطنون 
غرارت�سررهم من غياب التهيئة احل�سرية 
منطقة  اإىل  القرية  طرقات  حولت  التي 
نائية تغيب عنها اأب�سط �سروريات احلياة، 
ماخلفه و�سع ذلك من انزالق املواطنني يف 
متكررة  بحوادث  واإ�سابتهم  املرات  عديد 
واالأطفال  ال�سن  لكبار  بالن�سبة  ال�سيما 

ال�سغار.
من  املتزايدة  املواطنني  تخوفات  واأمــام 
جادة  اإلتفاتة  غياب  مــع  الو�سع  تفاقم 
حياتهم  يهدد  الــذي  ـــوادي  ال بخ�سو�ص 
احل�سرية  التهيئة  غياب  اإىل  باالإ�سافة 
التي زادت من متاعب هوؤالء، يوجه �سكان 
الوالئية  ال�سلطات  اإىل  نداءاتهم  القرية 
بان�سغاالتهم  التكفل  املعنية  واجلــهــات 
املطروحة دومنا متاطل من قبل امل�سئولني، 
والعمل يف القريب العاجل على رفع الغنب 
طبيعية  حياة  ممار�ستهم  و�سمان  عنهم 
بعيدا عن ملمح احلياة البدائية والعزلة 
اخلانقة التي فر�سها غياب برامج تنموية 

م�سطرة ل�ساكنة هذه املنطقة.

تاأخر يف جت�سيد م�ساريع يف قطاع 
امل�ارد املائية بباتنة

م�اطن�ن ي�ستك�ن ت�سررهم من ال�سي�ل 
بقرية زانة اأوالد �سباع

نا�صر. م

نا�صر. م

نا�صر. م



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.

ف. قف. ق

اأم البواقـــي
نوارة. ب

بن �صتول.�س بن �صتول.�س

حل بوالية خن�صلة، م�صت�صار رئي�س �جلمهورية �ملكلف مبتابعة مناطق �لظل و�لوقوف على �ن�صغاالت قاطني هذه �ملناطق خا�صة 
و�أن هذ� �مللف يح�صر مبتابعة �صخ�صية من رئي�س �جلمهورية.

معاوية. �س

ب�سكرة

خن�ســـــلة

بلقا�صم. ز

�سطيـــف

لهذه  املــحــطــة  ــد  ــدي ع ــة  ــرجم ب ومت 
رئي�ص  م�ست�سار  قـــام  حــيــث  الـــزيـــارة 
بوالية  االوىل  حمطته  يف  اجلمهورية 
�سكان  ان�سغاالت  على  بالوقوف  خن�سلة 
والتي  �سيليا  ببلدية  ايقوبان  قرية 
ــن مــ�ــســروع ربط  ا�ــســتــفــادة مـــوؤخـــرا م
باالإ�سافة  الطبيعي  بالغاز  ال�سكان 
طول  على  طريق  اجنــاز  م�سروع  اإىل 
 4 البلدي رقم  3 كلم بالطريق  حوايل 
اإ�سافة اإىل دعم وفتح امل�سالك الريفية 
مبنطقة املزروب وكذا خمتلف امل�ساريع 
م�ست�سار  �سيليا،  ببلدية  الظل  مبناطق 
ا�ستماعه  بــعــد  اجلــمــهــوريــة  رئــيــ�ــص 
الإن�سغاالت قاطني هذه املناطق اأكد اأن 
جميع االن�سغاالت مت اح�ساوؤها و�سيتم 
م�ست�سار  زيــارة  وتتوا�سل  بها،  التكفل 
رئي�ص اجلمهورية لت�سمل عديد املناطق 
ال�سلطات  رفقة  الربنامج  يف  املدرجة 

الوالئية.
من جهتها ال�سلطات الوالئية باإ�سراف 
رفقة  بوزيدي  علي  الوالية  وايل  من 
بنقاط  مــرفــوقــني  الـــدوائـــر  روؤ�ـــســـاء 
برنامج  مبتابعة  املكلفني  االإرتـــكـــاز 
القطاعات  مديري  وكذا  الظل  مناطق 
املحلية  االإدارة  غرار  على  ال�سلة  ذات 
�سونلغاز،  بالنيابة،  الطاقة  بالنيابة، 
رئي�ص  بالنيابة،  العمومية  االأ�سغال 

نظمت  ب�س�سار  املــائــيــة  املــــوارد  ق�سم 
تنفيذ  مــدى  لــدرا�ــســة  خا�ص  اجتماع 
برامج التنمية مبناطق الظل بالوالية، 
حيث مت التطرق اىل التعليمة ال�سادرة 
باإعادة  املتعلقة  اجلمهورية  رئا�سة  عن 
دقيقة  ب�سفة  الظل  مناطق  تعريف 
وكذا اعادة النظر يف امل�ساريع املقرتحة 

بهذه املناطق.
التنفيذي  االأول على اجلهاز  امل�سوؤول   
تنفيذ  رزنامة  �سبط  �سرورة  على  اأكد 
هـــذا الــربنــامــج وحتــقــيــق االأهـــــداف 
املالية  االأغلفة  ح�سب  االأولــويــة  وفق 
الدوائر  ــاء  ــس روؤ� دعــى  كما  املــتــوفــرة، 

ومديري القطاعات ذات ال�سلة باإجناز 
م�سالح  لـــدى  وايـــداعـــه  الــعــمــل  هـــذا 
ــذا اال�ــســبــوع كاآخر  ــلل ه ــوان خ ــدي ال
النهائية  القائمة  �سبط  اأجل  من  اأجل 
للعمليات املقرتحة مع حتديد االأغلفة 
املحددة  واالآجـــال  املخ�س�سة  املالية 
العمليات  كــل  تكون  اأن  على  لــلإجنــاز 
والربامج موجهة للمواطنني وال�ساكنة، 
مت  الذين  االإرتــكــاز  نقاط  على  موؤكدا 
العناية  �سرورة  على  م�سددا  تعيينهم 
التقدم  ملتابعة  وامل�ستمرة  ــة  ــلزم ال

املحرز لتنفيذ كل الربامج.

م�ضت�ضار رئي�س اجلمهورية حل بالولية ووقف على ان�ضغالت ال�ضكان

جتميد م�ضابقات التوظيف وتعليق عقود ما قبل الت�ضغيل

بعد حتويل املياه اإىل بلدية الق�ضبات

تخوفات كبرية من ال�ضكان قبل حلول ال�ضتاء  

بوطالب  بلديتي  �سكان  ـــال  اأم خــابــت 
والية  من  اجلنوبية  اجلهة  يف  واحلامة 
م�سروع  مـــن  االإ�ـــســـتـــفـــادة  يف  �ــســطــيــف 
التحويلت املائية الكربى لربط �سكناتهم 
احلمراء  ال�سعبة  اأنــقــاب  مــن  اإنــطــلقــا 
امل�سروع  وهو  املجاورة،  اأزال  عني  ببلدية 
اإال  �سنتيم،  مليار   90 قرابة  كلف  الذي 
اأنه مل يق�ص على اأزمة العط�ص بحكم اأن 
و�سل  اأن  بعد  اأكر  حدتها  زادت  االأزمــة 
معدل التزود باملياه ال�سروب اإىل مرة كل 

للغاية. ق�سرية  ولفرتة  يوما   20
احلامة  بــلــديــات  ــوؤويل  ــس مــ� نــظــر  ويف 
ــب فـــاإن الــ�ــســبــب الــرئــيــ�ــســي يف  وبــوطــال
بلدية  ربـــط  هــو  ــيــة  احلــال الــو�ــســعــيــة 
امل�سروع حيث ت�ستفيد  الق�سبات من هذا 
باتنة  لــواليــة  التابعة  البلدية  ــذه  ه

بحكم  امل�سروع  مياه  من  اأكــرب  كمية  من 
حني  يف  اجلــر،  قناة  من  القريب  موقعها 
تقل�ست ح�سة بلديتي بوطالب واحلامة 
القرى  مــن  الــعــديــد  اأن  ــدرجــة  ل كــثــريا 
حمرومة  باتت  ال�سكانية  والتجمعات 
حنفياتها  ت�سل  التي  ال�سروب  املياه  من 
مرة يف ال�سهر وملدة ال تتجاوز �ساعة اإىل 

�ساعتني فقط.
وعلى  املحلية  ال�سلطات  مرا�سلة  ومت 
الإيجاد  التدخل  اأجــل  من  الــوايل  راأ�سها 
لكن دون حلول  للو�سعية احلالية  حلول 
احلامة  �سكان  يبقى  حيث  االأن،  حلــد 
وبــوطــالــب يــعــانــون االأمـــريـــن مــن اأجــل 
لل�سرب  ال�ساحلة  املــيــاه  على  احل�سول 
م�ساريع  تخ�سي�ص  ــتــظــار  اإن يف  وهـــذا 

جديدة لفائدة هذه املناطق.

ك�سفت االأمطار املت�ساقطة على البلديات 
نهاية  مــع  �سطيف  لــواليــة  اجلــنــوبــيــة 
التحتية  البنية  ه�سا�سة  عــن  االأ�ــســبــوع 
العديد  عرب  احل�سرية  التهيئة  ــردي  وت
حيث  اأزال،  عني  غــرار  على  البلديات  من 
كثرية  نقائ�ص  عن  اخلريف  اأمطار  اأبانت 
على م�ستوى العديد من ال�سوارع واالأحياء 
والتي حتولت طرقاتها اإىل برك من املياه 
بعد �ساعات من الت�ساقط الغزير للأمطار.  
عني  مبدينة  ــع  ــواق ال عــا�ــســور  حــي  ويف 
بفعل  ع�سيبة  �ساعات  ال�سكان  عا�ص  اأزال 
�سرف  �سبكات  غياب  مع  االأمطار  ت�ساقط 
مياه االأمطار وهو االأمر الذي جعل ال�سكان 
منازلهم،  اإىل  املياه  ت�سرب  من  متخوفني 
التح�سني  غياب  عن  احلي  مواطنو  وك�سف 

على  وهــذا  القدمي  احلــي  بهذا  احل�سري 
الــرغــم مــن الــ�ــســكــاوي املــتــكــررة الــتــي مت 
تقدميها من طرف ال�سكان لكن دون رد فعل 
مع  املحلية،  ال�سلطات  طرف  من  ح�سبهم 
تاأكيد ال�سكان على تخوفاتهم الكبرية من 

هذه الو�سعية قبل حلول ف�سل ال�ستاء 
بورغدة  اأزال عمر  بلدية عني  رئي�ص  اأما 
فقد اأكد هناك م�سروع منذ �سنة 2012 من 
عا�سور  حلي  ال�سيقة  ال�سوارع  تعبيد  اأجل 
ميزانية  مــن  ــايل  م مبلغ  ر�ــســد  مت  حيث 
البلدية بقيمة 700 مليون �سنتيم الإجناز 
االإدارية  االإجــراءات  متت  حيث  امل�سروع، 
املايل  املراقب  م�ستوى  على  يبقى  وامللف 
اإنتظار ال�سروع يف  على م�ستوى الوالية يف 

االأ�سغال خلل االأ�سابيع املقبلة. 

املعاهد  خريجي  من  الع�سرات  ي�ستكي 
م�سكل  من  خن�سلة  بوالية  واجلامعات 
قبل  مــا  عــقــود  جتميد  بعد  الــبــطــالــة، 
على  لها  امل�سابهة  وال�سيغ  الت�سغيل 
خلفية �سدور قرار تر�سيم املتعاقدين يف 
اإطار جهاز امل�ساعدة على االإدماج املهني 
واالجتماعي حلاملي ال�سهادات منذ �سهر 

دي�سمرب املا�سي.
الـــقـــرار خــلــف حــالــة ا�ــســتــيــاء و�سط 
عن  ت�ساءلوا  الذين  اجلامعات  خريجي 
اأن  بعد  التجميد  هذا  ظل  يف  م�سريهم 
والظفر  ملفات  و�ــســع  فر�سة  فاتتهم 
ــد  واأك اجلــهــاز،  ــذا  ه اإطـــار  يف  مبنا�سب 
يحالفهم  مل  اأنه  نيوز،  للأورا�ص  بع�سهم 
على  للح�سول  ملفات  و�ــســع  يف  احلــظ 
حلاملي  املهني  االدمــاج  اإطار  يف  منا�سب 
ال�سهادات ب�سيغته القدمية وال عقود ما 
الت�سامن،  لوزارة  التابعة  الت�سغيل  قبل 
ليجدوا اأنف�سهم م�سطرين اإىل االنتظار 
�سنوات طويلة بعد قرار تعليق امل�سابقات 
اجلديدة  املرا�سيم  على  بناء  اخلارجية 

فئة  وتر�سيم  اإدمــاج  حني  اإىل  للإدماج، 
امل�ساعدة  جهازي  اإطــار  يف  امل�ستخدمني 
على االدماج املهني واالجتماعي حلاملي 
ال�سهادات، يف والية ال تزخر مبوؤ�س�سات 
كثرية ووجدوا اأنف�سهم يف مواجهة �سبح 

البطالة.
من جهة اأخرى ي�ستكى بع�ص املتخرجني 
من اال�ستغلل الذي يعانون منه يف اإطار 
ت�سغيلهم باملوؤ�س�سات اخلا�سة التي عملت 
قوم  "م�سائب  مبــبــداأ  تعبريهم  ح�سب 
عن قوم منافع"، ليتم ت�سغيل فئة منهم 

ال  واأحيانا  زهيدة  جد  ورواتــب  باأجور 
يتم دفعها حتت راية العجز يف امليزانية 
اإىل  م�سطرة  نف�سها  الفئة  هــذه  لتجد 
ت�سديق الوعود الكاذبة للظفر مبنا�سب 
ودور  االأطــفــال  ريا�ص  غــرار  على  �سغل 
احل�سانة التي تقوم بت�سغيل متخرجات 
جدا  �سئيلة  بـــرواتـــب  اجلــامــعــة  مــن 
ــك االأمـــر  ــذل ا�ــســتــغــلال لــظــروفــهــن، وك
املقاوالتية  املوؤ�س�سات  لبع�ص  بالن�سبة 
بقرارات  معلقني  الدولة  اإطــارات  ليظل 
متغرية باتت تهدد م�سريهم وم�ستقبلهم 

اجلديدة  الــقــرارات  تطبيق  انتظار  يف 
التي مازالت غام�سة بالن�سبة للم�سوؤولني 
اإطار اجلهاز املذكور  املتعاقدين يف  وكذا 
ملحوظا  تــاأخــرا  تعرف  التي  بالوالية 

بهذا ال�ساأن.
بوالية  الرتبية  بقطاع  م�سادر  واأكدت 
خن�سلة اأن مديرية الرتبية قد انطلقت 
من  الثانية  الدفعة  اإح�ساء  عملية  يف 
االإدماج  على  امل�ساعدة  جهاز  متعاقدي 
املهني الذين تقل خربتهم عن 3 �سنوات 
املوؤ�س�سات  لكافة  تعليمات  اأبرقت  وقد 
الــرتبــويــة الــتــابــعــة لــهــا لــلنــطــلق يف 
تقدم  مل  اأنها  رغم  امللفات،  جمع  عملية 
بالدفعة  اخلا�سة  االإدماج  �سهادات  بعد 
بعد  االأوىل  العملية  تنته  ومل  االأوىل 
اإىل  بعمال هذا اجلهاز  الذي دفع  االأمر 
العملية  م�سداقية  مــدى  عن  الت�ساوؤل 
برت�سيم  ت�سمح  جيدة  بوترية  و�سريها 
هذه الفئة من جهة وبعث االأمل يف قلب 

املتخرجني اجلدد من جهة اخرى.

الرئا�سة تقف على و�سعية مناطق الظل بخن�سلة

جامعي�ن ي�اجه�ن م�سريا جمه�ال

�سكان ب�طالب واحلامة دون مياه وم�سروع 
التح�يلت الكربى يف مهب الريح 

االأمطار تك�سف ه�سا�سة البنية 
التحتية باأحياء عني اأزال 
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ودعا الوايل اجلديد يف كلمة 

له اإىل العمل كيد واحدة 
ملوا�سلة م�سرية التنمية وحت�سني 

الواقع املعي�سي للمواطن من 
اجلهاز التنفيذي، املنتخبني 

وفعاليات املجتمع املدين وكذا 
املواطنني، كما تعهد باأنه لن 

يذخر جهدا و�سيعمل على 
التن�سيق مع كافة الهيئات، 

للدفع بعجلة التنمية و موا�سلة 
ما مت حتقيقه.

يذكر الوايل اجلديد لوالية 
قاملة، خريج املدر�سة الوطنية 

للإدارة، وكان قد تقلد عدة 
منا�سب باجلماعات املحلية، 

من مدير مركزي بوزارة 
الداخلية، اإىل مدير االإدارة 

املحلية بوالية وهران، بعدها 
كاأمني عام لوالية البليدة، لتتم 
ترقيته خلل احلركو االأخرية، 

اإىل وايل والية قاملة. 

تن�سيب ال�ايل 
اجلديد كمال 

الدين ب�كرب��ش

قرى واأحياء تعاين بعني وملان 

بالرغم من ا�ضتفادتها من م�ضاريع التهيئة احل�ضريةالكتظاظ كابو�س يتوا�ضل ملو�ضم اآخر

واأحياء  قرى  من  العديد  معاناة  تتوا�سل 
عــني وملــــان بــاجلــهــة اجلــنــوبــيــة لــواليــة 
وجود  نتيجة  التطهري  جمــال  يف  �سطيف 
تخ�ص  التي  ال�سوداء  النقاط  من  العديد 
امل�ستعملة  واملــيــاه  ال�سحي  ال�سرف  مياه 
ل�سكان  كبريا  هاج�سا  تكل  باتت  والــتــي 
االأحياء احل�سرية وكذا القرى على غرار 

ذراع امليعاد ولفريقات 
قنوات  غياب  االأحياء  هذه  �سكان  واأكــد 
م�سروع  وجـــود  رغـــم  الــ�ــســحــي  الــ�ــســرف 
والتي  للت�سفية  حمطة  يف  يتمثل  �سخم 
 120 قــرابــة  العمومية  اخلزينة  كلفت 
اخلدمة  خارج  تبقى  اأنها  اإال  �سنتيم  مليار 
اإختلط  من  كبرية  خمــاوف  و�سط  وهــذا 

وما  ال�سحي  ال�سرف  مياه  مع  ال�سرب  مياه 
عن  ف�سل  وبائية  اأمرا�ص  من  ت�سببه  قد 

االأ�سرار املتعلقة اجلانب البيئي. 
ويف اجلهة املقابلة فاإن م�سالح بلدية عني 
وملان اأكدت على وجود درا�سة مت اإجنازها 
املتعلق  امل�سروع  من  الثاين  ال�سطر  الإمتــام 
بربط منطقة بئر حللو مبحطة الت�سفية 
حيث  اللزم  املايل  الغلف  تخ�سي�ص  بعد 
العطب  300 مليون الإ�سلح  مت تخ�سي�ص 
احلا�سل يف القناة، مع اإجناز قنوات اأخرى 
امل�سروع  الكبرية، وهو  امل�سفاة  للربط نحو 
االإدارية  االإجــراءات  بع�ص  يتطلب  الذي 

قبل حل امل�سكل يف الفرتة املقبلة. 

من  عدد  املا�سي،  االأ�سبوع  نهاية  �سهدت 
بلديات والية اأم البواقي، ت�ساقطا غزيرا 
عدد  ال�سيول  اجتاحت  فيما  لــلأمــطــار، 
البالوعات،  ان�سداد  ب�سبب  االأحياء،  من 
الكربى  ــاء  ــي االأح م�ستوى  على  خا�سة 
مبدينة اأم البواقي وعني فكرون، ما �ساهم 
ل�ساعات  بها  ال�سري  حــركــة  �سعوبة  يف 

طويلة. 
التهيئة  اأ�سغال  من  بالرغم  ذلــك  ياأتي 
االأحياء  من  عــدد  م�ست  التي  احل�سرية 
لكن  كبرية،  �سكانية  كثافة  تعرف  التي 
قليلة  دقائق  عيوبها  ك�سفت  ما  �سرعان 
الع�سرات  اأين طالب  من ت�ساقط االأمطار، 
من �سكان االأحياء املت�سررة من الفي�سانات 
اهرتاء  يف  املت�سببني  حما�سبة  ب�سرورة 
على  ال�سوداء  النقاط  وانت�سار  الطرقات 
م�ستوى م�ساريع مل مير على ت�سليمها �سوى 

جذري  حل  اإيــجــاد  ــذا  وك قليلة  اأ�سابيع 
الن�سداد بالوعات �سرف املياه التي اأ�سحت 
بالفي�سانات  احلياء  من  الع�سرات  تهدد 

عند كل ت�ساقط حمت�سم للأمطار.
التهيئة  عملية  تاأخر  �سجل  املقابل،  يف 
بولعي"  بن  "حي  م�ستوى  على  احل�سرية 
مادة  نــزع  مت  ــن  اأي الــبــواقــي،  اأم  مبدينة 
املوؤدية  الــطــرقــات  م�ستوى  على  الــزفــت 
منذ  جتديدها  اإعادة  دون  احلي  لعمارات 
�سعوبة  يف  ما�ساهم  اأ�سهر،   10 من  اأزيــد 
بعد  خا�سة  احلي  داخل  القاطنني  تنقل 
بكميات  املياه  وتراكم  االأمطار  ت�ساقط 
كبرية بجميع مداخل وخمارج احلي، حيث 
طالب �سكان احلي ب�سرورة تدخل الفوري 
يف  للنظر  البواقي  بــاأم  البلدي  للمجل�ص 

الو�سعية املزرية التي يتواجد بها احلي.

والية  �سمال  لوطايـة  بلدية  ت�ستعد 
اجلديد،  املدر�سي  للدخول  ب�سكرة، 
التي  والــنــقــائــ�ــص  املــ�ــســاكــل  بنف�ص 
املوؤ�س�سات  من  العديد  فيها  تتخبط 
الرتبوية منذ عدة موا�سم، على غرار 
ما تعانيه املتو�سطة من اكتظاظ كبري، 
مدينة  تلميذ  ت�ستقطب  اأنها  خا�سة 
لــوطــايــة وكـــذا تــلمــيــذ قــريــة �سبع 

مقاطع ومزرعة ادري�ص عمر.
التلميذ  ــن  م الــهــائــل  ــدد  ــع ال هـــذا 
جعل  قليلة  تدري�ص  قاعات  يقابله 
عبئا  احلجرات  داخل  االكتظاظ  من 
خلل  التلميذ  على  الدرا�سة  ملزاولة 
اأولياء  قــام  حيث  درا�ــســي،  مو�سم  كل 
التلميذ بعدة احتجاجات باملتو�سطة 
مزاولة  من  اأبنائهم  منع  حد  و�سلت 
العام  اآخــرهــا  ـــان  بــهــا وك ــة  ــس ــدرا� ال
املدر�سي  الدخول  مع  تزامنا  املن�سرم 
ال�سلطات  مع  خلله  لقاء  عقد  ليتم 

املحلية وممثلني عن مدريرية الرتبية 
اأولــيــاء  جمعية  فطرحت  بب�سكرة 
الذي  االكــتــظــاظ  م�سكلة  التلميذ 
�سنوات  منذ  املتو�سطة  منه  تــعــاين 
جديدة  متو�سطة  ببناء  مطالبني 
املوؤ�س�سة  عـــن  الــ�ــســغــط  لــتــخــفــيــف 
ويتم  طلبوا  ما  لهم  ليكون  احلالية، 
متو�سطة  ببناء  ذالــك  على  االتــفــاق 
جـــديـــدة حـــدد مــكــانــهــا خــلــف مقر 
احلماية املدينةولكن بقاء احلال على 
املدر�سي  الدخول  مامييز  هو  �ساكلته 
االتفاق  مت  ملــا  جت�سيد  دون  الــقــادم 

عليه.
 لتبقى معاناة التلميذ مع االكتظاظ 
تلحقهم كل مو�سم درا�سي موؤثرة على 
لديهم يف  والرتكيز  اال�ستيعاب  درجة 
انتظار نظرة جدية من طرف اجلهات 
املعنية لرفع املعاناة عن اأبناء املنطقة 

واملناطق املجاورة لها

االأحياء  مــن  عــدد  مــوؤخــرا  ا�ستفادت 
واأم  مليلة  عــني  بلديتي  م�ستوى  على 
التهيئة احل�سرية  م�ساريع  البواقي، من 
باأغلفة مالية معتربة، واملت�سمنة تزويد 
واحلديثة  القدمية  ال�سكنية  املجمعات 
امل�سجل ميدانيا  لكن  العمومية،  باالإنارة 
م�ستوى  على  العمومية  االإنــارة  انعدام 
الربامج  من  امل�ستفادة  االأحــيــاء  اأغلب 
اأيــن  احلــ�ــســريــة.  بالتنمية  اخلــا�ــســة 
وحي   ، �سكن   750 حــي  �سكان  اأ�ستكى 
وحي  �سكن،   217 وحــي  �سكن،   250
اجلديدة  املدينة  وكـــذا  �سكن،   108
االإنارة  انعدام  من  البواقي،  اأم  مبدينة 
عن�سر  ال�ستفحال  اأدى  ما  العمومية، 
فرتات  خلل  االأحياء  داخــل  اجلرمية 
وتوافد  املنازل،  من  عدد  و�سرقة  الليل، 
للأحياء  ق�سائيا  واملبحوثني  الغرباء 
بطرق  الفارغة  ال�سقق  داخــل  واملبيت 
غري قانونية، ما �ساهم يف �سعوبة تنقل 

املواطنني ليل. 
اأما مبدينة عني مليلة، فقد طالب عدد 
من ممثلي املجتمع املدين وممثلي االأحياء 
الإعادة  البلدي  املجل�ص  تدخل  ب�سرورة 
م�ستوى  على  التنمية  م�سار  يف  النظر 
جتاري  قطب  تعد  التي  املدينة  اأحياء 
التجار،  مــئــات  يوميا  وت�ستقطب  ــام  ه
�سوارعها  يكت�سي  اأ�سحى  الــظــلم  لكن 
الرئي�سة ليل، بالرغم من توفر االأحياء 
والتي  العمومية،  االإنـــارة  اأعمدة  على 
�سرعان ما توقفت عن العمل بعد �ساعات 
وذلك   ، بها  امل�سابيح  و�سع  مــن  قليلة 
750 �سكن  النور وحي  على م�ستوى حي 
وحي الهناء وحي 500 �سكن، ما يتطلب 
للم�سالح املخت�سة على  الفوري  التدخل 
احل�سري،  التح�سني  موؤ�س�سة  م�ستوى 
و�سعية  يف  للنظر  البلدي  املجل�ص  وكذا 
التنمية احل�سرية الغائبة على م�ستوى 

اأحياء مدينة عني مليلة.

م�سروع حمطة للت�سفية بقيمة 
اخلدمة  خارج  �سنتيم  مليار   120
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خرباء يوؤكدون: 

البنك الوطني اجلزائري:

ويف هذا ال�صياق يقول املحلل القت�صادي 
عبد الرحمان عية يف ميكروفون الإذاعة 
الأجنبية  ال�صتثمارات  اأن  اجلزائرية 
جتلب معها العملة ال�صعبة والتكنولوجيا 
من  وباملقابل  احلديثة  الت�صيري  واأ�صاليب 
يبادر  اأن  الوطني  القت�صاد  على  ذلــك 
ت�صاعد  الــتــي  ـــــراءات  الإج مــن  بجملة 
الأجنبي  امل�صتثمر  ـــذب  وجت وت�صجع 
ــني هذه  الـــبـــالد، ومـــن ب لــال�ــصــتــثــمــار يف 
تاأهيل  امل�صدر،  ذات  ي�صيف  الإجـــراءات 
العمليات  ت�صهيل  وكــذا  الأعــمــال  مناخ 
الت�صالية ورفع العراقيل البريوقراطية 
الرقمنة  اىل  التحول  اىل  بــالإ�ــصــافــة 
اخل�صو�س  وجه  وعلى  الأعمال  مناخ  يف 
لإ�صفاء  وتطويره  املايل  القطاع  اإ�صالح 
اإعادة  اأن  البنوك، كما  الديناميكية على 
ــس  راأ� فتح  وحمــاولــة  الــبــور�ــصــة  تفعيل 
يف  ي�صاعد  قد  العمومية  ال�صركات  مــال 
ال�صركات  وجــذب  ال�صعبة  العملة  جلب 
الرحمن  عبد  الأ�صتاذ  ي�صيف  الأجنبية 
للبور�صة  لبــد   ": الــوجــوب  بلغة  عية 
اأرقاما  ان  اعتبار  على  موقعها  تاأخذ  اأن 
مالية �صخمة تدخل عن طريق البور�صة 
راأ�صمالها  فتحت  لو  العمومية  فال�صركات 
تعد كاأف�صل قناة لدخول العملة ال�صعبة 
وال�صتثمارات الأجنبية لذلك نحتاج اىل 
تاأهيل البور�صة وو�صعها يف املكان الالئق 

الذي لبد اأن تاأخذه .
القت�صادي  بامللف  �صلة  ذا  �صياق  ويف   
كوبي  حمفوظ  القت�صادي  املحلل  يرى 
اجلانب  فيها  مبا  الثقافية  ال�صياحة  اأن 
املعامل  وكل  والغنائي  والرتاثي  الديني 
والفنون املرتبطة ب�صخ�صية البلد ت�صكل 
ال�صياحة  �صوق  املائة من  60 يف  اأكرث من 
والذي تراهن عليه احلكومة ل�صتقطاب 
عدد اكرب وممكن من ال�صواح، ولذلك يعد 
اختالف  على  الثقايف  القطاع  خو�ص�صة 
مداخيل  لفتح  �ــصــرورة  مــن  ــرث  اأك منابع 

هذا  ويف  اجلــزائــري   لالقت�صاد  جديدة 
عاللو  القت�صادي،  املحلل  يرى  ال�صياق 
اأ�صا�صيا خا�صة  يعد  العامل  خمتاراأن هذا 
ما تعلق با�صتغالل الآثار وفتح هذا املجال 
من  عاملية  متاحف  اإنــ�ــصــاء  اىل  يقودنا 
رخ�س  منح  طريق  عــن  اخلــوا�ــس  طــرف 
قطاع  خو�ص�صة  اآخر  مبفهوم  اأو  ا�صتغالل 
اأو  ا�صتغاللها  ميكن  وبــالــتــايل  املتاحف 
ــة  من  ــدول ــرف ال الحــتــفــاظ بها مــن ط
خالل اإعادة ترميمها وتاأهيلها حتى تكون 

لها مداخيل.

نهاية  اجلــزائــري  الوطني  البنك  اأعــلــن 
ال�ــصــبــوع املــا�ــصــي بــاجلــزائــر عــن اإطــالق 
ــة الــ�ــصــريفــة ال�ــصــالمــيــة بــوليــة  ــدم خ
البويرة اأ�صرف عليها الرئي�س املدير العام 
ميلود فراحتة، مرفوقا بوفد من الطارات 

ح�صبما جاء يف بيان للبنك.
 460 الوكالة  فتح  ــاإن  ف البيان  وح�صب 
للمنتجات  امل�صوقة  الوكالت  عدد  من  رفع 
املطابقة لتعاليم ال�صريعة ال�صالمية اإىل 
ت�صعة وع�صرون )29 ( وكالة موزعة عرب 
)22 ( ولية، حيث ي�صعى البنك -بح�صب 
عرب  الن�صاط  هذا  لتعميم  امل�صدر-  نف�س 
جميع  وتــغــطــيــة  وكـــالـــة   50 مـــن  اأكــــرث 

الوليات يف اأقرب الآجال.

البنك  طرحه  ــذي  ال العر�س  ويت�صمن 
منتجات   )  09( ت�صع  اجلزائري  الوطني 

ادخارية ومتويلية.
من:  كل  الدخــاريــة  املنتجات  وتت�صمن 
الطلب،  حتت  للودائع  ال�صالمي  احل�صاب 

احل�صاب اجلاري ال�صالمي، ح�صاب التوفري 
ال�صالمي  الــتــوفــري  حــ�ــصــاب  ــي،  ــالم ــص ال�
ال�صتثمار  ــاب  وحــ�ــص الــقــ�ــصــر  لــلــ�ــصــبــاب 
ال�صالمي غري املقيد، فيما تخ�س املنتجات 
العقارية،  املــرابــحــة  مــن  كــل  التمويلية 
لل�صيارات  املرابحة  للتجهيزات،  املرابحة 

وكذا الإجارة.
الإ�صالمية  ال�صريفة  نــافــذة  اأن  يــذكــر 
املنتجات  هذه  من  منتج  كل  اإىل  بالإ�صافة 
قبل  مــن  عليها  املــ�ــصــادقــة  متــت  الت�صعة 
ومن  بالبنك  ال�صرعية  الــرقــابــة  هيئة 
لالفتاء  الوطنية  ال�صرعية  الهيئة  طرف 

لل�صناعة املالية ال�صالمية.

األك�صندر  الرو�صي،  الطاقة  وزيــر  ك�صف 
للعام  النفط  لأ�صعار  نوفاك، عن توقعاته 
املمكن  من  الربميل  �صعر  اإن  وقال  القادم، 
لكنه  دولرا،   65 م�صتوى  اإىل  ي�صل  اأن 
 55 –  50 نطاق  يف  �صيكون  الأرجــح  على 

دولرا.
وجاء ذلك ردا على �صوؤال حول اإمكانية اأن 
تبلغ اأ�صعار النفط 65 دولرا، وذلك خالل 
انعقدت  التي  الطاقة”  “م�صتقبل  جل�صة 
الفرتا�صي  املوؤمتر  �صمن  اجلمعة  اليوم 
للقمة العاملية لل�صناعة والت�صنيع بهانوفر 
باأملانيا، حيث قال نوفاك: "ارجح احتمال 
هذا  عند  الربميل  �صعر  متو�صط  يكون  اأن 
ديناميكيات  لكن  دولرا(،   65( امل�صتوى 
اأكرث  توقعاتي  متقلبة.  �صتظل  ال�صوق 
توا�صعا من توقعات بنك غولدمان �صاك�س، 
 50 بني  �صترتاوح  النفط  اأ�صعار  اأن  اأعتقد 
وفيما   ،"2021 يف  للربميل  دولرا  و55 
العام  خــالل  النفط  على  بالطلب  يتعلق 
الطلب  اإن  الرو�صي  الوزير  قــال  ــاري،  اجل

 10-  9 ــني  ب ــــرتاوح  ي ــا  مب ينخف�س  ــد  ق
ماليني برميل يوميا ب�صبب التاأثري ال�صلبي 

لفريو�س كورونا.
اأن ح�صة الطاقة الكهربائية  اأكد  كذلك 
�صت�صتمر يف النمو يف ميزان الطاقة العاملي، 
نحو  للتوجه  الوقت  حان  اأنــه  اإىل  م�صريا 
م�صادر الطاقة املتجددة، مع التغري الكبري 

الذي ت�صهده اأ�صواق الطاقة العاملية.
قال  اجلاري  الأ�صبوع  من  �صابق  وقت  ويف 
وزير الطاقة الرو�صي األك�صندر نوفاك اإنه 
"اأوبك+" لكان  الإنتاج  اتفاق خف�س  لول 
م�صتوى  عند  الــيــوم  النفط  برميل  �صعر 
متدن "10 – 20 دولرا"، بدل من امل�صتوى 

احلايل البالغ 45 دولرا.

يعترب القت�شاديون اأن ال�شتثمارات الأجنبية �شرورية جدا لتحقيق الإقالع القت�شادي وجلب العملة ال�شعبة لهذا وجب اإ�شالح القطاع 
املايل وتوفري املناخ املالئم بالدرجة الأوىل لتحفيز امل�شتثمرين الأجانب .

ــوع  ـــار الــبــيــان اىل اأنـــه فـــور وق واأ�ـــص
النفطي، على م�صتوى النبوب  الت�صرب 
الوادي  بولية  البعاج  مبنطقة   OK1
)حا�صي  احلمراء  حو�س  بني  الرابط 
الفرق  بــا�ــصــرت  و�صكيكدة،  م�صعود( 
ــونــاطــراك،  الــتــقــنــيــة املــخــتــ�ــصــة لــ�ــص
يوم  لنهار  الأوىل  ال�صاعات  من  ابتداء 
كمية  وامت�صا�س  باحتواء  اجلمعة، 
ال�صيانة  ا�صغال  وبدء  املت�صربة  النفط 
جراء  من  املت�صرر  املقطع  م�صتوى  على 
�صوناطراك  واأو�ــصــحــت  الفي�صانات، 
خط  م�صتوى  على  ت�صربني  حــدوث  اأن 
حو�س  يــربــط  الـــذي   OK1 اأنــبــوب 
ب�صكيكدة  م�صعود(  )حا�صي  احلمراء 
التي  اجلوية  الأحــوال  �صوء  اىل  يعود 

م�صت الوليات اجلنوبية.
مبــخــرج  الول  ــرب  ــص ــ� ــت ال ــق  ويــتــعــل
جامعة  ببلدية   SP2 ال�صخ  حمطة 
الكلومرتية  النقطة  الـــوادي  بــوليــة 
مت  ــــي  ــــت وال  )PK(200+190
ال�صيانة  عمال  طرف  من  فيه  التحكم 

جارية  والإ�ــصــالحــات  لــ�ــصــونــاطــراك 
ف�صجل  الــثــاين  الت�صرب  اأمـــا  حــالــيــا، 
 263  )PK( الكلومرتية  بالنقطة 
املنتدبة  بــالــوليــة  الــبــعــاج  مبنطقة 
هذا  اأن  اإىل  البيان  لفت  كما  للمغري، 
يف  واٍد  م�صتوى  على  حــدث  الت�صرب 

املنطقة وهو يف حالة في�صان حاليا.
بني  املقطع  عــزل  مت  اأويل  وكــاإجــراء 
  233  PK: الكلومرتيتني  النقطتني 
التدابري  كــل  و   300  +  264  PK و 
الو�صع  على  لل�صيطرة  اتخذت  الالزمة 
هذا  عــرب  مــوؤقــتــا  ال�صخ  وقــف  اأهــمــهــا 
النبوب وكذا جتنيد كل الفرق التقنية 
الت�صليح  بعمليات  للقيام  املخت�صة 
يف  و  املمكنة  الآجــال  اأقرب  يف  الالزمة 
الفــراد  �صالمة  ل�صمان  اآمنة  ظــروف 
واملــنــ�ــصــاآت مــع مــراعــاة احلــفــاظ على 
هذه  اأن  معلنا  البيان  ي�صيف  البيئة، 
معاجلة  على  كــذلــك  �صت�صهر  الــفــرق 
ومعاجلة  امل�صربة  ــزيــوت  ال خملفات 

الثار املرتتبة عن هذا احلادث.

تدابري  ــدة  ع �ــصــونــاطــراك  جممع  اتــخــذ 
النفط  ت�صرب  خملفات  ملعاجلة  وقــرارات 
اإىل  حكار  توفيق  العام  مديره  زيــارة  بعد 
منطقة احلادثة  يف بلدية اأم طيور بولية 

الوادي.
الــتــي وردت يف  الإجــــــراءات  اأهـــم  ومـــن 
لنوعية  املنتظمة  املراقبة  لل�صركة،  بيان 
طريق  عن  كاملة  �صنة  ملدة  اجلوفية  املياه 
املخابر  ق�صم  وت�صخري  املوؤ�ص�صة  و�صائل 
املهمة  هــذه  �صي�صمن  ــذي  ال ل�صوناطراك 
جمموعة  بحفر  املوؤ�ص�صة  �صتقوم  حيث 
احلادث،  منطقة  يف  التقييمية  ــار  الآب من 
التخ�ص�صات  متعدد  فريق  اإر�صال  تقرر  كما 
الوادي  طول  على  كامل  ت�صخي�س  لإجراء 

املحتملة  الأ�ــصــرار  مــدى  حتديد  اأجــل  من 
على البيئة.

جميع  بــحــ�ــصــد  ــراك  ــاط ــون ــص � ــدت  ــه ــع وت
حينا  لها  التابعة  والفروع  املوؤ�ص�صة  و�صائل 
طول  على  امللوثة  املياه  و�صفط  لمت�صا�س 
على  املياه  لبقع  الكاملة  واملعاجلة  الوادي، 
ملوثة  تكون  اأن  ميكن  والتي  الــوادي  طول 
وكذلك نقل الرتبة امللوثة يف مكان احلادث 

ملعاجلتها يف الوحدات اخلا�صة للموؤ�ص�صة.
ت�صربني  ت�صجيل  مت  باأنه  الإ�صارة  وجتدر 
اأنبوب  خط  م�صتوى  على  �صبتمرب   3 يــوم 
OK1 الذي يربط حو�س احلمراء )حا�صي 
م�صعود( ب�صكيكدة يف املقطع العابر لولية 

الوادي ب�صبب �صوء الأحوال اجلوية.

 44 قــرب  النفط  برميل  �صعر  ا�صتقر 
اأ�صبوعي  انخفا�س  اأكرب  م�صجال  دولرا 
املا�صي يف ظل �صعف الطلب  منذ جوان 
التعايف من جائحة  ملخاوف ب�صاأن بطء 

كورونا.
برنت،  الــعــاملــي  القيا�س  ــام  خ و�صعد 
خم�صة �صنتات، اأو ما يعادل 0.1 % اإىل 
44.12 دولر للربميل، بحلول ال�صاعة 
ويتجه  اجلــزائــر،  بتوقيت   08:45

�صوب انخفا�س 2.3 % يف الأ�صبوع.
الو�صيط  تك�صا�س  غرب  خام  وتراجع 
 41.34 اإىل  �صنتات،  ثالثة  الأمريكي، 
هبوط  اأول  ــوب  ــص � ويــتــجــه  دولر، 

اأ�صبوعي، يف خم�صة اأ�صابيع.
 ، كما تعافى النفط منذ اأفريل املا�صي 
 21 يف  م�صتوى  لأدنى  برنت  هبط  حني 
عاما، عند اأقل من 16 دولرا للربميل، 
وجيزة  لفرتة  الأمريكي  اخلام  و�صجل 
قيا�صيا  خف�صا  لــكــن  �صلبية،  قيمة 
منظمة  تنفذه  ــاي،  م منذ  ــدادات  ــالإم ل
ـــك(  الــبــلــدان املــ�ــصــدرة لــلــبــرتول )اأوب
با�صم  املــعــروفــة  املــجــمــوعــة  وحــلــفــاء 

الأ�صعار. دعم  يقدمون  "اأوبك+"، 
تخفيف  اأوت  يف  "اأوبك"  ـــــداأت  وب
بنحو  ــاج  ــت الإن ورفــعــت  التخفي�صات، 

مليون برميل يوميا.

اإقت�صادالأحد  26  غ�ست  2970/ 06  �سبتمرب  2020 املوافق لـ 18  حمرم 061442
 kمتكن جممع �شوناطراك من ال�شيطرة على الت�شربني اللذين وقعا يف انبوبي النفط بالوادي
ح�شب ما اأعلنه املجمع اأول اأم�س، على �شفحته الر�شمية للتوا�شل الجتماعي "في�شبوك".



...البحث عن ثقاللت املال بحب املغامرة  حني يختلط اجل�شع  
لقاح فريو�س كورونا: 

ن�صر علماء رو�س التقرير الأول ب�صاأن 
اأظهر  اإنــه  وقــالــوا  كــورونــا  لقاح  نتائج 

ا�صتجابة مناعية ملن حقن به.
وجاء يف التقرير، الذي ن�صر يف دورية 
تناول  �صخ�س  كّل  اأن  الطّبية  لن�صيت 
ملحاربة  م�صادة  اأج�صامًا  طــّور  الّلقاح 
اآثـــار  لأي  الــتــعــّر�ــس  دون  الــفــريو�ــس 
رو�صيا  منحت  حيث  خطرية،  جانبية 
يف  حمليًا  اللقاح  ل�صتخدام  الرخ�صة 
التي  الأوىل  الدولة  لتكون  اأوت  �صهر 

تقوم بهذه اخلطوة.
كانت  الــتــجــارب  اإن  اخلـــرباء  ويــقــول 
و�صالمتها،  فعاليتها  تثبت  اأن  من  اأ�صغر 
رّدا  بالنتائج  اأ�ـــصـــادت  مو�صكو  لــكــّن 
بع�س  اأبـــدى  حيث  النــتــقــادات،  على 
�صرعة  من  قلقهم  الغربيني  اخلــرباء 
الباحثني  اأن  ورجــحــوا  الــرو�ــس،  عمل 

اخت�صروا الطريق اأثناء عملهم.
ال�صهر  بوتني  فالدميري  الرئي�س  وقال 
املا�صي اإن اللقاح جتاوز جميع التجارب 
املطلوبة واإنه اأعطاه لواحدة من بناته، 
ــدوث  ح ــن  ع �صحيفة  حتــدثــت  فيما 
جتربتني للقاح يدعى "�صبوتنيك- يف" 
ما بني �صهري جوان وجويلية، و�صارك 

�صليًما،  متطوًعا   38 جتــربــة  كــل  يف 
عامًا،  و60   18 بني  اأعمارهم  تــرتاوح 
تبعها  اللقاح،  من  جرعة  اإعطاوؤهم  مّت 
جرعة اأخرى بعد ثالثة اأ�صابيع، حيث 
خ�صع امل�صاركون اإىل املراقبة خالل 42 
م�صادة  اأج�صامًا  جميعًا  وطــوروا  يومًا، 
خالل ثالثة اأ�صابيع، واآلم الراأ�س واأمل 
اجلانبية  الآثـــار  ــرز  اأب كانت  اأملفا�صل 

التي ظهرت لدى امل�صاركني.
اإىل  حاجة  هناك  اأّن  التقرير  وذكــر 
تت�صمن  الأمد،  وطويلة  وا�صعة  جتارب 

املــزيــد مــن املــراقــبــة لإثــبــات �صالمة 
الطويل  املـــدى  على  اللقاح  وفعالية 
كما  كوفيد-19،  عــدوى  من  للوقاية 
الختبارات  مــن  الثالثة  املرحلة  اأن 
متخلف  من  متطّوع  األــف   40 �صت�صمل 
الــفــئــات الــعــمــريــة والــفــئــات املــهــددة 

مبخاطر )�صّحية(.
�صاللت  الرو�صي  اللقاح  وي�صتخدم 
ــغــدي، الــذي  مــعــّدلــة مــن الــفــريو�ــس ال
املاألوفة،  الـــربد  نـــزلت  عـــادة  ي�صبب 

لتحفيز ا�صتجابة املناعة.

املكلف،  لــبــنــان  حــكــومــة  رئــيــ�ــس  اأكــــد 
يف  بامل�صي  الــتــزامــه  اأديــــب،  م�صطفى 
بريوت  مرفاأ  انفجار  ب�صاأن  التحقيقات 
الذي اأ�صفر عن مقتل 190 �صخ�صا وجرح 
بـ10  قدرت  اأ�صرار  اإىل  اإ�صافة  الآلف، 

مليارات دولر.
ال�صخم  النفجار  على  �صهر  مرور  وبعد 
4 اأوت، قال اأديب يف  الذي هز بريوت يف 
تغريدة عرب "تويرت" اإنه "بعد مرور �صهر 
باأمل  اأ�صتذكر  انفجار بريوت،  ماأ�صاة  على 
وجروح  �صقطوا  الذين  ال�صحايا  اأرواح 

من  الإنفجار  هذا  خلف  وكم  عائالتهم، 
م�صيفا:  اللبنانيني"،  قــلــوب  يف  حــزن 
نقف  اأن  علينا  جراحنا  ن�صمد  "ونحن 
والثقة  بــالــغــد  الأمــــل  خــلــف  متحدين 
وبناء  والإ�صالح  النهو�س  على  بقدرتنا 
اجلديد،  اجليل  طموحات  تلبي  ــة  دول
حتى  التحقيقات  يف  امل�صي  نلتزم  فيما 

تقول العدالة كلمتها الف�صل".
اأديب  اأنه مت تكليف  اإىل  جتدر الإ�صارة 
بت�صكيل احلكومة اللبنانية خلفا حل�صان 
بعد  حكومته  ا�ــصــتــقــالــت  ـــذي  ال ـــاب  دي

انفجار املرفاأ، ومن املنتظر اأن يتم ت�صكيل 
وقت  باأ�صرع  جــديــدة  لبنانية  حكومة 
للبدء باإ�صالحات جدية يطلبها املجمتع 
الدويل من اأجل تقدمي حزمة م�صاعدات 
اأزمة  من  اأ�صال  يعاين  الذي  للبلد  مالية 

اقت�صادية ومالية خانقة.
وكان الرئي�س الفرن�صي اإميانويل ماكرون 
الأ�صبوع،  هذا  لبنان  زيارته  خالل  اأعلن 
تعهدوا  اللبنانيني  ال�صيا�صيني  بـــاأن 
15 يوما، واإجناز  بت�صكيل حكومة خالل 

اإ�صالحات مطلوبة خالل 8 اأ�صابيع.

ال�صوداين،  والــدفــاع  ــن  الأم جمل�س  قــرر 
اعتبار البالد كلها منطقة كوارث طبيعية 
اأ�صهر  ثالثة  ملدة  الطوارئ  حالة  واأعلن 
القيا�صي  والرتــفــاع  الفي�صانات  ب�صبب 

ملن�صوب املياه.
برئا�صة  والدفاع،  الأمن  جمل�س  واجتمع 
الفتاح  عبد  الــ�ــصــيــادي،  املجل�س  رئي�س 
وا�صتعر�س  الأول،  اأم�س  م�صاء  الربهان، 
على  ووقــف  العام  لهذا  اخلريف  تقارير 
الب�صرية  ـــرار  ـــص والأ� اخلــ�ــصــائــر  حــجــم 
واملادية التي اأ�صفرت عن تاأثر 16 ولية 
اآخرين   46 واإ�صابة  مواطنا   99 ووفــاة 
وت�صرر اأكرث من ن�صف مليون ن�صمة وانهيار 

كلي وجزئي لأكرث من 100 األف منزل.

ويف ت�صريح �صحفي عقب الجتماع ذكرت 
وزيرة العمل والتنمية الإجتماعية، لينا 
والأمطار  الفي�صانات  معدلت  اأن  ال�صيخ، 
لهذا العام قد جتاوزت الأرقام القيا�صية، 
 -1988 الــعــامــني  ــدت خـــالل  ــص ر� الــتــي 
موؤ�صرات  با�صتمرار  توقعات  مع   ،1946

الرتفاع.
الأمــــن  جمــلــ�ــس  اإن  الــــوزيــــرة  وقـــالـــت 
منطقة  الــ�ــصــودان  اعتبار  قــرر  والــدفــاع 
الطوارئ  حالة  واإعــالن  طبيعية  كــوارث 
اأ�صهر  ثالثة  ملــدة  الــبــالد  اأنــحــاء  كــل  يف 
اآثار  ومعاجلة  لدرء  عليا  جلنة  وت�صكيل 
ــرة  وزي برئا�صة  والفي�صانات  ال�صيول 
وع�صوية  الإجتماعية  والتنمية  العمل 

ــات واجلــهــات ذات  ــولي كــل الــــوزارات وال
املــوارد  وتوظيف  لتن�صيق  الخت�صا�س، 

والإقليمية  املحلية  الأدوار  وتــكــامــل 
والعاملية.

اللقاح الرو�سي يظهر ا�ستجابة مناعية �سّد ك�فيد-19

�سهر م�سى على انفجار بريوت وال�سلطات ت�ؤكد م�سيها يف التحقيقات

اإعلن حالة الط�ارئ يف ال�س�دان ب�سبب الفي�سانات

ق.د
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�أد�نت �إندوني�صيا، �أم�س، �إعادة �ملجلة �لفرن�صية �ل�صاخرة "�صاريل �إيبدو"، ن�صر ر�صوم كاريكاتورية م�صيئة للنبي حممد عليه �ل�صالم.

ريتنو  اخلـــارجـــيـــة  وزيـــــر  ـــف  وو�ـــس
املجلة  ما قامت به  بيان،  مار�سودي، يف 
الفرن�سية باأنه عمل ا�ستفزازي يقو�ص 
الت�سامح بني املجتمعات الدينية، ويزعج 
مئات املليني من امل�سلمني حول العامل، 
موؤكدا مار�سودي اأن هذا العمل يتعار�ص 

مع مبادئ الدميقراطية وقيمها.
ثلثة  اإقــدام  ال�سياق،  يف  انتقد  كما 
املت�سدد"  "اخلط  حــزب  يف  نا�سطني 
من  ن�سخة  اإحـــراق  على  الــدمنــاركــي، 
"ماملو"  مــديــنــة  يف  الــكــرمي  ـــقـــراآن  ال

ال�سويدية، 28 اأوت املا�سي.
واخلمي�ص املا�سي، اأدان االحتاد العاملي 
املجلة  ن�سر  اإعـــادة  امل�سلمني،  لعلماء 
حممد  للنبي  م�سيئة  ر�سوما  الفرن�سية 
خروجا  اإيــاهــا  معتربا  ال�سلم،  عليه 
للكراهية  ون�سرا  احلريات  حــدود  عن 

والتطرف.
 14 حماكمة  بداأت  املا�سي،  واالأربعاء 
متهما باال�سرتاك يف هجوم م�سلح جرى 
"�ساريل  مقر  على   ،2015 جانفي  يف 

اإيبدو" يف العا�سمة الفرن�سية باري�ص، 
جريحا  و11  قتيل   12 عن  اأ�سفر  ما 
الهجوم،  جـــاء  حــيــث  مــوظــفــيــهــا،  ــن  م
اآنذاك، بعد حالة غ�سب وا�سعة �سادت 

"�ساريل  قيام  جــراء  االإ�سلمي  العامل 
ر�سما   12 بن�سر   ،2006 عام  اإيبدو"، 
عليه  حممد  للنبي  م�سيئا  كاريكاتوريا 

ال�سلم.
يف  ذاتها  الر�سوم  ن�سر  املجلة  واأعــادت 
حيث  املا�سي،  الثلثاء  ال�سادر  عددها 
اإيبدو"  "�ساريل  حترير  رئي�ص  كتب 
العدد:  افتتاحية  يف  �سوري�سو،  لــوران 
ما  "كثريا  م�سيفا:  اأبدا"،  ن�ست�سلم  "لن 
ُطلب منا منذ يناير 2015، اإنتاج ر�سوم 
حممد،  )النبي(  لـ  اأخرى  كاريكاتورية 
لي�ص  بذلك،  القيام  دائما  رف�سنا  لكننا 
اإذ ي�سمح القانون لنا  الأنه اأمر حمظور، 
به"، وتابع م�ستدركا: "واالآن نعيد ن�سر 
بالن�سبة  �سروري  االأمــر  الأن  الر�سوم 
يف  املتهمني  حماكمة  ــدء  ب مــع  اإلــيــنــا، 

هجمات جانفي".
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اأمطار  عن  ناجمة  �سيول  جراء  م�سرعهم  اأ�سخا�ص   10 لقي 
غزيرة، �سربت اإقليم البنجاب، �سمال �سرقي باك�ستان.

وذكرت و�سائل اإعلم حملية، اأم�ص، اأن االأمطار الغزيرة ت�سببت 
البنجاب،  باإقليم  و"الخاف"،  "غاغ"  مبنطقتي  منازل  انهيار  يف 
يف  اأ�سخا�ص   10 م�سرع  عن  اأ�سفر  املنازل  انهيار  اأن  مو�سحة 
يف  واالإنقاذ  البحث  اأعمال  ا�ستمرار  اإىل  الفتة  املنطقتني، 

املنطقتني.
ت�سببت  �سيول  يف  م�سرعهم  �سخ�سا   15 لقي  املا�سي،  واالأربعاء 
غربي  �سمال  بختونخوا،  خيرب  اإقليم  �سربت  غزيرة  اأمطار  بها 

باك�ستان.

قتل 3 م�سلحني من موؤيدي اال�ستقلل باإقليم "جامو وك�سمري"، 
اأم�ص، يف ا�ستباكات مع قوات االأمن الهندية.

يف  اندلعت  اال�ستباكات  اأن  حملية،  اإعلم  و�سائل  واأو�سحت 
موؤيدي  من  م�سلحني   3 مقتل  عن  واأ�سفرت  باراموال،  منطقة 

اال�ستقلل، واإ�سابة 3 من قوات االأمن الهندية.
ل�سيطرة  اخلا�سع  اجلزء  على  وك�سمري"  "جامو  ا�سم  ويطلق 
ما  1989، �سد  منذ  تكافح  وي�سم جماعات  ك�سمري،  من  نيودلهي 
االإقليم  �سكان  يطالب  حيث  ملناطقها،  هنديا"  "احتلال  تعتربه 
ا�ستقلل  منذ  باك�ستان،  اإىل  واالن�سمام  الهند  عن  باال�ستقلل 
البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقت�سام اإ�سلم اأباد ونيودلهي 

االإقليم ذا االأغلبية امل�سلمة.

اأولياء  "�سرايا  ا�سم  نف�سها  على  تطلق  م�سلحة  جمموعة  هددت 
الدم"، اأم�ص، با�ستهداف مركبات االأمم املتحدة العاملة يف العراق، 

حال ا�ستخدمتها القوات االأمريكية.
العام  االأمني  ممثلة  اإىل  موجهة  ر�سالة  يف  املجموعة  وقالت 
للأمم املتحدة يف العراق جينني بل�سخارت، وفق بيان ن�سر على 
االأمريكي  االحتلل  قوات  اأن  يقينا  لدينا  "تاأكد  االإنرتنت: 
ت�ستخدم مركبات بعثة االأمم املتحدة يف العراق لغر�ص االنتقال 
جلنوده  املوجهة  املقاومة  ل�سربات  حتا�سيا  اآخر،  اإىل  مكان  من 
العراق )بعثة االأمم  "اإذ نحرتم وجودكم يف   : واآلياته"، م�سيفا 
للمحتل،  غطاًء  مركباتكم  تكون  اأال  بكم  نهيب  فاإننا  املتحدة(، 
يف  االأمريكي  االحتلل  عنا�سر  �سرب  اإىل  �سن�سطر  وبعك�سه 

مركباتكم، وحينها �سُتحرق يف ال�سوارع".

خلية  عنا�سر  على  القب�ص  اإلقاء  اأم�ص،  اللبناين،  اجلي�ص  اأعلن 
مرتبطة بتنظيم "داع�ص".

حيث  باجلي�ص،  املخابرات  مديرية  عن  �سدر  بيان  يف  ذلك  جاء 
ذكرت اأن مديرية املخابرات يف اجلي�ص متكنت من توقيف عنا�سر 
�سدد  يف  كانت  االإرهابي  داع�ص  بتنظيم  مرتبطة  اإرهابية  خلية 
التحقيقات  اأن  م�سيفا  اللبناين،  الداخل  يف  اأمنية  اأعمال  تنفيذ 
تو�سلت اإىل اأن اأمري اخللية هو االإرهابي املتواري عن االأنظار خالد 
بلدة  جرمية  منفذي  قبل  من  �سيارته  ا�ستخدمت  الذي  التلوي، 

كفتون.

االحتلل  تفريق  جراء  اأم�ص،  الفل�سطينيني،  ع�سرات  اأ�سيب 
االإ�سرائيلي، م�سريتني راف�ستني لـ"خطة ال�سم" و"�سفقة القرن"، 

بال�سفة الغربية املحتلة.
كفر  ببلدة  ال�سعبية  املقاومة  من�سق  اأو�سح  ال�سفة،  �سمال  ففي 
اإن قوات االحتلل،  قدوم، �سرق مدينة قلقيلية، مراد ا�ستيوي، 
للدموع،  م�سيلة  غاز  وقنابل  املطاطي  الر�سا�ص  من  وابل  اأطلقت 
جتاه فل�سطينيني تظاهروا رف�سا خلطة ال�سم االإ�سرائيلية، وقال 
اختناق،  بحاالت  اأ�سيبوا  امل�ساركني،  من  الع�سرات  اإن  ا�ستيوي، 

نتيجة اإطلق القنابل الغازية، وعوجلوا جميعا ميدانيا.

مقتل 3 م�سلحني با�ستباكات مع ق�ات 
هندية بجام� وك�سمري

جمم�عة م�سلحة تهدد با�ستهداف 
مركبات االأمم املتحدة بالعراق

اجلي�ش اللبناين يعلن ت�قيف خلية 
مرتبطة بـ"داع�ش"

اإ�سابة ع�سرات الفل�سطينيني 
مب�اجهات مع االحتلل بال�سفة

م�سرع 10 اأ�سخا�ش جراء ال�سي�ل 
بباك�ستان

حــول

الوكاالت  

العــامل

دويل
اإندوني�سيا تدين اإعادة "�ساريل اإيبدو" ن�سر ر�س�م م�سيئة للر�س�ل

ق.د

الهند تعلن
 اتفاقها مع ال�سني 

على تخفيف الت�تر 
على احلدود

مع  اتفقت  اإنها  اأم�ص،  الهند،  قالت 
ال�سني على العمل على تخفيف حدة 
التوتر على امتداد حدودهما املتنازع 
لوزيري  اجتماع  عقب  وذلــك  عليها، 

دفاع البلدين يف مو�سكو.
وزارة  عن  ال�سادر  البيان  يف  وجــاء 
الدفاع الهندية اأن البلدين اتفقا على 
اأنه ال ينبغي الأي من اجلانبني اتخاذ 
يعقد  اأن  �ساأنه  مــن  ــر  اآخ اإجـــراء  اأي 
املناطق  يف  االأمــور  ي�سعد  اأو  الو�سع 
قد  البلدان  كان  اأن  بعد  احلــدوديــة، 
ن�سرا قوات اإ�سافية على احلدود بعد 
ا�ستباك هناك يف يونيو املا�سي اأ�سفر 

عن مقتل 20 جنديا هنديا.
بانتهاك  ــني  ــس ــ� ال ــد  ــن ــه ال ــم  ــه ــت وت
دفع  خلل  من  الثنائية  االتفاقيات 
قواتها عرب خط ال�سيطرة، وهو خط 
احلدود الفعلي يف منطقة الداخ التي 

تغطيها الثلوج.
الهند  الــ�ــســني  اتــهــمــت  جهتها،  ــن  م
بتجاوز خط ال�سيطرة يف نهاية ال�سهر 
ال�سفارة  با�سم  متحدث  وقال  املا�سي 
ال�سينية يف نيودلهي اأن هذه اخلطوة 
انتهكت �سيادة ال�سني انتهاكا �سارخا، 
حر�سهما  مـــرارا  اأكـــدا  البلدين  لكن 
االأزمــة،  حلل  حمادثات  ــراء  اإج على 
كما عر�ص الرئي�ص االأمريكي دونالد 
بني  النزاع  حل  يف  امل�ساعدة  ترامب 
"معقد  باأنه  املوقف  وا�سفا  اجلانبني، 

للغاية".



جــيدو

بدري. ع

ق.ر

اللجنة االأوملبية والريا�سية اجلزائرية

بدري. ع

عبد الهادي. ب

بدري. ع

فيما مت رف�ص تر�سح الوزير ال�سابق برناوي..

االإدارة ت�سرع يف االإ�ستقدامات تاأهبا للمو�سم اجلديد..  

�سادق املكتب التنفيذي للجنة االأوملبية والريا�سية اجلزائرية 
على اأربعة ملفات تر�سح ملن�سب رئي�ص حيث تقرر انعقاد اجلمعية 
تر�سح  رف�ص  مت  حني  يف  �سبتمرب   12 يوم  االنتخابية  العامة 

روؤوف �سليم برناوي.
واأفادت م�سادر مطلعة اأن تر�سح الوزير ال�سابق لل�سباب والريا�سة 
ورئي�ص االحتادية اجلزائرية للمبارزة قد رف�سه اأع�ساء املكتب 
للأمر  طبقا  اجلزائرية  والريا�سية  االأوملبية  للجنة  التنفيذي 
رقم 07-01 املوؤرخ يف 01 مار�ص 2007 املتعلق بحاالت التنايف 

وااللتزامات اخلا�سة ببع�ص املنا�سب والوظائف.
وتن�ص املادة 3 من هذا االأمر على انه ال ميكن اأن ميار�ص �ساغلي 
عند  االأمر،  من  االأوىل  املادة  يف  املذكورون  والوظائف  املنا�سب 
اأو  ا�ست�ساريا  ن�ساطا  �سنتني  وملدة  كان  �سبب  الأي  مهمتهم  نهاية 
مبا�سرة  م�سالح  لهم  اأن تكون  اأو  كانت طبيعته  اأيا  مهنيا  ن�ساطا 
اأو غري مبا�سرة لدى املوؤ�س�سات اأو الهيئات التي �سبق لهم اأن تولوا 
مراقبتها اأو االإ�سراف عليها اأو اأبرموا �سفقة معها اأو اأ�سدروا راأيا 
بغية عقد �سفقة معها اأو لدى اأي موؤ�س�سة اأو هيئة اأخرى تعمل 

يف نف�ص جمال الن�ساط.

ومن جهة اأخرى، �سادق املكتب التنفيذي على ملفات تر�سح كل 
اأوملبياد-2000 ب�سيدين اال�سرتالية عبد  من �ساحب برونزية 
الوطني  ال�سعبي  املجل�ص  يف  ال�سابقة  والنائب  حماد  الرحمان 
وزير  و  فرقاين  �سمية  القدم  كرة  يف  االأوىل  الدولية  واحلكم 
ال�سابق  والرئي�ص  لبيب  علي  �سيد  ال�سابق  والريا�سة  ال�سباب 

للفدرالية اجلزائرية للدراجات مربوك قربوعة.
اللجنة  رئي�ص  النتخاب  الرت�سيحات  اإيـــداع  اآجـــال  وانتهت 
ال�ساعة  على  اخلمي�ص  يوم  اجلزائرية  والريا�سية  االأوملبية 
للجنة  اجلديد  الرئي�ص  على  و�سيكون  هــذا  م�ساء  ال�ساد�سة 
ت�سيري ما تبقى من العهدة االوملبية واملنتهية مع اأوملبياد 2021 

بطوكيو.
يذكر اأنه وبعد ا�ستقالة الرئي�ص ال�سابق، م�سطفى براف، التي 
مت قبولها يوم 12 ماي 2020 من قبل املكتب التنفيذي اأوكلت 
مهمة الرئي�ص بالنيابة اإىل النائب االأول للرئي�ص حممد مريجة 
املرحلة  هــذه  يف  "الكوا"  لت�سيري  بها  املعمول  القوانني  ح�سب 

وحت�سري اجلمعيتني العامتني العادية واالنتخابية.

وهذا  الراهن  الوقت  يف  التعقيد  نحو  العلمة  مولودية  اأزمة  ت�سري 
ومغادرة  االأجواء  تغيري  على  الفارط  املو�سم  العبي  اإ�سرار  ب�سبب 
املو�سم  العالقة عن  املالية  مل�ستحقاتهم  الفريق ب�سبب عدم تلقيهم 
ت�سريحهم  اأوراق  على  احل�سول  اللعبون  ينتظر  حيث  الفارط، 
و�سملت  اأخرى،  اأجل االلتحاق بفرق  املنازعات من  من طرف جلنة 
كل  املنازعات  جلنة  لدى  �سكاوى  ــوا  اأودع الذين  اللعبني  قائمة 
معن�سر،  زرقني،  املالك،  عبد  اأيت  عتي،  كفي،  �سويعد،  جبايلي،  من 
مباركي، قادو�ص، بعزيز، جغمة، بو�سيف وبودرامة، كما ال ي�ستبعد 

التحاق عنا�سر اأخرى خلل االأيام املقبلة.
وكذا  الهاوي  النادي  م�سريي  يف  ممثلة  املولودية  اإدارة  وتبقى 
ال�سركة التجارية م�سلولة وعاجزة عن القيام باأي خطوة يف الوقت 
الراهن ب�سبب غياب ال�سيولة املالية، حيث يبقى اجلميع يف انتظار 
�سنتيم  06 مليري  بقيمة  للبلدية  ال�سنوية  االإعانة  احل�سول على 

من اأجل ال�سروع يف التح�سريات للمو�سم اجلديد، حيث من �ساأن هذه 
اأن  املاأزق احلايل رغم  اإنقاذ االإدارة من  اأن ت�سهم يف  املالية  القيمة 
تاأخر  ب�سبب  معروف  غري  يبقى  االإعانة  هذه  على  احل�سول  موعد 
عقد اجلمعية العامة للنادي الهاوي حلد االآن رغم ترخي�ص وزارة 

ال�سباب والريا�سة بعقد اجلمعيات العامة للأندية.
يف  كراو�سي  �سالح  العلمة  مولودية  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  ويرغب 
تغيري �سيا�سة التعاقدات هذه ال�سائفة وهذا من خلل ترقية عدد 
االإحتفاظ  مع  االأول  الفريق  اإىل  الرديف  �سنف  العبي  من  كبري 
الو�سع  اإبرام �سفقات جديدة ب�سبب  التعداد احلايل دون  بغالبية 
ب�سبب  جــدد  العبني  ا�ستقدام  من  املحروم  للفريق  ــزري  امل املــايل 
الديون املرتاكمة لدى جلنة املنازعات، ويف نظر كراو�سي فاإن �سنف 
االإ�سافة  تقدمي  على  القادرة  العنا�سر  من  الكثري  ي�سم  الرديف 

للفريق االأول.

الهاوي  للنادي  االنتخابية  اجلمعية  اأ�سفرت 
عــدوان  عزيز  انتخاب  عــن  عنابة  ـــاد  االإحت
رئي�سا جديدا للفريق لعهدة اأوملبية اإىل غاية 
�سنة 2024، حيث حت�سل عدوان على تزكية 
كان  اأنه  مبا  العامة  اجلمعية  اأع�ساء  غالبية 
املر�سح الوحيد يف هذه اجلمعية، ومبا�سرة بعد 
انتخابه اأكد عدوان على عزمه العمل ب�سورة 
عادية مع رئي�ص جمل�ص االإدارة عبد البا�سط 
لن  اأنه  م�سيفا  الفرق،  م�سلحة  اأجل  من  زعيم 
يقبل اأن يكون النادي الهاوي عبارة عن و�سيط 

لتحويل االأموال لل�سركة التجارية حيث يبقى 
من ال�سروري ح�سبه امل�ساركة يف ت�سيري الفريق 
لوحده  زعــيــم  الرئي�ص  ــرك  ت وعـــدم  االأول 
االأوىل يف  االأدوار  لعب  الطموح هو  اأن  خا�سة 

بطولة املو�سم اجلديد.
نهار  ـــاد  االإحت اإدارة  تعلن  اأن  املنتظر  ومــن 
الذي  اجلديد  الفني  الطاقم  هوية  عن  اليوم 
لو�سائل  تقدميه  �سيتم  حيث  معه  االتفاق  مت 
وقت  يف  احلديث  دار  حيث  املختلفة،  االإعــلم 
اأكــد  الـــذي  عبا�ص  عــزيــز  ـــدرب  امل عــن  �سابق 

الفنية  العار�سة  لقيادة  الكبري  حتم�سه  على 
للإحتاد خلل املو�سم اجلديد خا�سة اأن طموح 
اأن  بعد  وهــذا  ال�سعود  ورقــة  لعب  يف  ينح�سر 
فريق  قيادة  من  الفارط  املو�سم  خلل  متكن 
الرابطة  اإىل  ال�سعود  لتحقيق  تلم�سان  وداد 
بال�سفقات  يتعلق  وفيما  االأوىل،  املحرتفة 
عنها  االإعــلن  يتم  اأن  املنتظر  فمن  اجلديدة 
خلل االأ�سبوع اجلاري حيث متكن امل�سريون من 

�سمان عدة �سفقات.

االإدارية  الناحية  من  الربج  اأهلي  فريق  معاناة  تتوا�سل 
وحتى الفنية يف ظل ا�ستقالة رئي�ص جمل�ص االإدارة اأني�ص 
بن حمادي وعدم تعيني خليفته حلد االآن موازاة مع رف�ص 
م�سوؤويل النادي الهاوي حتمل امل�سوؤولية يف الوقت الراهن، 
باتت  حيث  كثريا  تتعقد  الو�سعية  جعل  الذي  االأمر  وهو 
للتاأخر احلا�سل  بالنظر  االأفق  بوادر مو�سم �سعب تلوح يف 
يف ح�سم امل�ساكل االإدارية موازاة مع رغبة العديد من ركائز 
وهي  ال�سائفة،  هذه  اأخــرى  فرق  نحو  املغادرة  يف  الفريق 

الو�سعية التي باتت تخيف كثريا اأن�سار االأهلي.
وقرر املدافع االأمين يف ت�سكيلة االأهلي زروال مغادرة تعداد 
الفريق هذه ال�سائفة وال�سبب يف ذلك هو التهمي�ص الكبري 
ب�سبب عدم  الفارط  املو�سم  له خلل بطولة  الذي تعر�ص 
اإ�سراكه يف اأغلب املباريات الأ�سباب غري معروفة رغم عدم 
عدة  اهتمام  حمط  زروال  ويتواجد  االإ�سابة،  من  معاناته 

الذي  بلوزداد  �سباب  الفارط  املو�سم  بطل  غرار  على  فرق 
يرغب يف التعاقد معه، علما اأن اللعب مازال مرتبطا بعقد 
مع االأهلي اإال اأنه ينتظر احل�سول على ورقة ت�سريحه من 

طرف جلنة املنازعات.
يف�سل  �سبيعي  للأهلي  املحوري  املدافع  فــاإن  جانبه  ومن 
يف  يتواجد  اأنه  مبا  املقبلة  وجهته  يف  احل�سم  قبل  الرتيث 
نهاية عقده مع الفريق كما ميلك العديد من العرو�ص، وكان 
�سبيعي قد اأعلن يف وقت �سابق عن امتعا�سه من تاأخر اإدارة 
الفريق يف ت�سوية امل�ستحقات املالية للعبني الذين عانوا 
من  العديد  اأن  ورغــم  البطولة،  توقف  فرتة  خلل  كثريا 
املوؤ�سرات توؤكد على رغبة �سبيعي يف مغادرة �سفوف االأهلي 
اإال اأن اللعب يف�سل اأوال النظر يف ما �ستوؤول اإليه االأمور يف 
بيت الفريق خا�سة اأن اللعب يعترب من اأبناء النادي وقد 

ي�سطر للبقاء يف �سفوف االأهلي بالنظر للأو�ساع احلالية.

الطاهر  الرئي�ص  بقيادة  تاجنانت  دفــاع  اإدارة  ح�سمت 
نهاية  مــع  اجلــديــدة  ال�سفقات  مــن  كبري  ــدد  ع قرعي�ص 
وداد  مهاجم  مع  التعاقد  من  الفريق  متكن  حيث  االأ�سبوع، 
بوفاريك بن عي�سى اإليا�ص، كما تو�سل قرعي�ص التفاق مع 
و�سط ميدان فريق �سباب فيلج مو�سى �سليماتني عمر الذي 
وقع على عقد ملو�سمني مع الدفاع وهو احلال ذاته مع زميله 
حايد الذي ين�سط يف و�سط امليدان، كما مت التعاقد اأي�سا 
قاملة  ترجي  من  القادم  فرحات  بن  امليدان  و�سط  كل  مع 
ف�سل  كمدافع  ين�سط  الذي  بعلي  الفريق  نف�ص  من  وزميله 

عن العب ثالث من نف�ص الفريق وهو املهاجم مراح.
دباب  اللعب  ا�سم  اجلــدد  الوافدين  قائمة  �سمت  كما 

ف�سل  ال�سللة  ق�سر  فريق  من  قــادم  مهاجم  وهو  �سديق 
ف�سل  البي�ساء، حيث  اإحتاد عني  من  العلواين  اللعب  عن 
من  ال�سائفة  هذه  التعاقدات  �سيا�سة  تغيري  الدفاع  م�سريو 
الهواة وما بني  اأق�سام  نا�سطة يف  اأ�سماء  التعاقد مع  خلل 
الرابطات، وفيما يتعلق بلعبي املو�سم الفارط فاإن و�سط 
بجاية  مولودية  فريق  مع  التفاق  تو�سل  قوميدي  امليدان 
للن�سمام اإىل هذا النادي خلل فرتة التحويلت احلالية، 
فيما يبقى م�سري باقي العبي املو�سم الفارط غام�سا حيث 
قرر الطاقم الفني بقيادة املدرب كرمي زاوي احلفاظ على 

خدمات  العبني فقط مع ت�سريح باقي العنا�سر.

اأعراب ينتظر دخول الإعانات العمومية وعودة زغبة اإىل الوفاق م�شتبعدة 

عربوق �شياب.. ملاي�شي واحلار�ش براهيمي يوقعون لليا�شمكا

عدوان رئي�شا للنادي الهاوي واملدرب اجلديد يوقع اليوم على عقده

تناف�ش 4 مرت�شحني على رئا�شة اللجنة الأوملبية 

البابية مهددة بهجرة جماعية والقدامى 
ي�شرون على تغيري الأجواء 

بوادر مو�شم �شعب تلوح يف الأفق والركائز 
يف طريقهم للمغادرة 

قرعي�ش مير اإىل ال�شرعة الق�شوى 
وي�شمن  لعبني جدد
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�سطيف  وفاق  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  حتدث 
اأعراب عن ق�سية متعلقة بتاأخر  عزالدين 
احل�سول على االإعانات العمومية والتي كان 
الفارطة،  االأيــام  خلل  �سحبها  املنتظر  من 
اإدارة  اأن  الــ�ــســدد  هــذا  يف  اأعــــراب  وقـــال 
الوفاق تنتظر دخول االإعانات العمومية يف 
الق�سايا  خمتلف  لت�سوية  العاجل  القريب 
الوفاق  متويل  ق�سية  وبخ�سو�ص  العالقة، 
جتديد  ــدم  ع بعد  الريا�سية  باالألب�سة 
فقد  �سابق  وقت  يف  جوما  �سركة  مع  العقد 
اأكد اأعراب اأن املفاو�سات مازالت جارية مع 
عدة �سركات بغية متويل الوفاق باالألب�سة 
خلل  اجلــيــدة  النوعية  مــن  الريا�سية 

املو�سم القادم.
واأ�سدرت اإدارة الوفاق بيانا عرب ال�سفحة 
حيث  الفاي�سبوك  على  للنادي  الر�سمية 
مع  الإتفاق  التو�سل  عن  تردد  ما  فيها  نفت 
وجاء  الفريق،  لرعاية  عمومية  �سركة 
اأنها  �سطيف،  وفاق  اإدارة  :"تعلم  البيان  يف 
ر�سمية  جهة  اأي  مــن  ات�سال  اأي  تتلق  مل 
الفريق،  �سرتعى  التي  ال�سركة  بخ�سو�ص 
وتوؤكد االإدارة اأن كل ما مت تداوله ال يعدو 
اأن يكون جمرد اإ�ساعات مغر�سة، تهدف اإىل 

النادي،  با�ستقرار  وامل�سا�ص  البلبلة  اإثــارة 
وعليه تدعو اإدارة الوفاق كل اأن�سار النادي 
ـــذ املــعــلــومــات من  ـــذر، واأخ اإىل تــوخــي احل
يف  موؤكدة  والر�سمية،  احلقيقية  م�سادرها 
نف�ص الوقت اأنها ت�سعى بكل طاقتها لتحقيق 
يف  فريقهم  حق  يف  واالأن�سار  الوفاق،  اأمــل 

احل�سول على �سركة راعية".

احلار�ص  اأن  �سطيف  وفـــاق  حميط  يف  وتـــردد 
م�سطفى زغبة قريب من العودة اإىل الوفاق هذه 
احلايل  احلار�ص  اأن  هو  االأكيد  اأن  غري  ال�سائفة 
وهذا  الــوفــاق  عن  يبتعد  ــداأ  ب ال�سعودي  ل�سمك 
لي�ص  والتي  كثريا  املرتفعة  املالية  مطالبه  ب�سبب 
يف مقدور الوفاق اال�ستجابة لها، ف�سل عن اأن ابن 
املالية  م�ستحقاته  على  باحل�سول  يطالب  امل�سيلة 

العالقة عن الفرتة التي تقم�ص فيها األوان الوفاق 
زالت  وما  �سنتيم،  مليون  قرابة   تبلغ  والتي 
ق�سية متديد اجلناح الهجومي غ�سة ح�سام الدين 
ا�سرتاط  ظل  يف  ببطئ  ت�سري  الــوفــاق  مع  لعقده 
العالقة  املالية  م�ستحقاته  على  احل�سول  اللعب 
غ�سة  ويبقى  االأوىل،  املفاو�سات  جل�سة  خــلل 
الذي  اجلزائر  مولودية  فريق  من  بقوة  مطلوبا 
ي�سر على خدماته هذه ال�سائفة رغم تاأكيد اإدارة 
الفرق  نحو  للتحويل  قابل  غري  غ�سة  اأن  الوفاق 

املحلية.
عقده  دايل  يو�سف  للوفاق  ال�ساب  اللعب  ومدد 
ماي  غاية  اإىل  ــذا  وه الفريق  مــع  اإ�ــســايف  ملو�سم 
، ومن املنتظر اأن يخو�ص دايل اأول مو�سم له 
مع الفريق االأول بعد اأن وافق املدرب نبيل الكوكي 
من  بــدايــة  نهائية  ب�سفة  الــلعــب  ترقية  على 
املو�سم اجلديد بعد اأن تاألق املهاجم ال�ساب ب�سكل 
الفت مع �سنف الرديف خلل املو�سم الفارط، ومن 
املدافع  ت�سريح  يف  الوفاق  اإدارة  تفكر  اأخر  جانب 
ال�ساب عي�سون اأو توجهه للإعارة هذه ال�سائفة يف 
ظل الت�سبع احلا�سل يف اخلط اخللفي، كما تعاقد 
القادم  الدين  �سياء  بريهمات  اللعب  مع  الوفاق 
من �سبيبة ال�سراقة حيث وقع اللعب مع اأوا�سط 

الوفاق على عقد ملدة  موا�سم.

وليد  الرئي�ص  اأن  مطلعة  م�سادر  ك�سفت 
قبل  من  االأخ�سر  ال�سوء  ينتظر  بوكرومة 
وامل�سوؤولني  وال�سلطات  بوزيدي  علي  الوايل 
املحليني من اأجل اإعطائه دفعا معنويا وماديا 
للمو�سم  التح�سري  يف  االنــطــلق  اأجــل  مــن 
املو�سم  االأبواب، الأن  الذي هو على  اجلديد 
املعطيات  تغريت  لقد  ك�سابقيه  لي�ص  املقبل 
ـــواء  والبــد مــن توفري كــل الــظــروف واالأج
التحديات  ظــل  يف  املو�سم  جنــاح  اأجــل  مــن 
ت�سعى  التي  اخلن�سلية  االإدارة  تنتظر  التي 
حتقق  الذي  مك�سب  على  احلفاظ  اأجل  من 
اإىل حظرية  الوا�سع  الباب  العودة من  بفعل 
عليه  احلفاظ  لكن  الثاين،  الوطني  الق�سم 
الوقوف  اجلميع  على  ولــذا  االأ�سعب  يبقى 
مع الفريق ،وجدير بالذكر وح�سب م�سادرنا 
يف  ــداأ  وب �سرع  بوكرومة  وليد  الرئي�ص  اأن 
تركوا  العبني  اأ�سماء  بع�ص  مع  املفاو�سات 
األوانها  تقم�سوا  التي  الفرق  يف  ب�سمتهم 
ويف هذا ال�ساأن ف�سل الرجل احلفاظ بال�سر 
�سيتم  الــذيــن  اللعبني  قائمة  اأعـــد   ،كما 
الت�سكيلة  كــوادر  ال�سيما  بهم  االحتفاظ 
اخلن�سلية الذين يعود لهم الف�سل الكبري يف 
حتقيق ال�سعود اإىل الق�سم الوطني الثاين .

اجلديد  املا�سية  القليلة  ال�ساعات  وعرفت 
يف بيت االحتاد بعدما قامت اإدارة الرئي�ص 
خلله  من  املفاو�سات  وبعد  بوكرومة  وليد 
يف  العبني  اأربــعــة  وتوقيع  برت�سيم  تكللت 
متعدد  اخلن�سلية  املدر�سة  اأبن  عودة  �سورة 
ــوان  األ حمل  ــذي  ال ــربوق  ع اأكـــرم  املنا�سب 
احتاد ال�ساوية املو�سم املا�سي، كذلك عودة 
�سبق  الذي  براهيمي  اللطيف  عبد  احلار�ص 

مولودية  من  قادما  االحتاد  ت�سكيلة  يف  اللعب  له 
اإدارة  متكنت  اال�ستقدامات  �سوء  وعلى  باتنة، 
مدر�سة  ابن  �سياب  اإ�سلم  اللعب  اإقناع  االحتــاد 
كان  فرق  عدة  يف  ولعب  بالتوقيع  القاملي  الن�سر 
من  وقع  هذا  اإىل  اإ�سافة  باتنة،  مولودية  اآخرها 
القادم  ملاي�سي  الدين  نور  املحوري  املدافع  جهته 
من �سباب اأوالد جلل والذي اأدى مو�سا رائعا وكان 
ال�سحراء  اأبناء  مع  ال�سعود  ال�سرف يف حتقيق  له 

وهذه اال�ستقدامات �سجلت ارتياحا من قبل اأن�سار 
كانت  االإدارة  اأن  على  اأكدوا  الذين  ليا�سمكا 
ووزن  لنوع  نظرا  اال�ستقدامات  بداية  يف  �سائبة 

العنا�سر امل�ستقدمة.
الع�سو  ل�سان  وعلى  بوكرومة  اإدارة  جهتها  ومن 
وتــرية  يف  ــراع  بــاالإ�ــس تنا�سد  خليفة  بــن  ح�سني 
عمار،  حمام  ال�سهيد  مبلعب  اجلــاريــة  االأ�ــســغــال 
املدعو  لغرور  اهلل  عبد  امللعب  مدير  اأعلن  وبعدما 
جاهزة  �ستكون  املك�سوفة  املدرجات  اأن  التجارة
عما قريب قبل انطلق املو�سم الريا�سي اجلديد، 
االنتهاء  تنتظر  الفريق  اإدارة  ذكــره  �سلف  وكما 
باملدرجات  املتواجد  باملرقد  اجلارية  االأ�سغال  من 
احلديدية وتو�سيله ب�سبكة الكهرباء والغاز واملياه 
ليكون يف متناول اللعبني ال�سيما القاطنني خارج 
خن�سلة والذي �سيكون مكان اإقامتهم واالنتهاء من 
كابو�ص االإقامة الذي كلف خزينة الفريق الكثري 

خلل املوا�سم املا�سية.
 وعلى �سعيد اآخر ك�سف مدير ملعب ال�سهيد حمام 
رجال  م�سكل  اأن  كذلك  اأنه  لغرور  اهلل  عبد  عمار 
املو�سم  هــذا  مــن  بــدايــة  بـــدوره  �سينتهي  االإعـــلم 
خدمة  لتقدمي  بهم  يليق  مكان  تخ�سي�ص  و�سيتم 
�سنني  دامت  طويلة  معاناة  بعد  الريا�سي  للجمهور 

من الزمن.

وفاق �سطيف

احتاد خن�سلة 

اإحتاد عنابة 

مولودية العلمة

اأهلي الربج

دفاع تاجنانت 
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اللجنة االأوملبية والريا�سية اجلزائرية

بدري. ع

عبد الهادي. ب

بدري. ع

فيما مت رف�ص تر�سح الوزير ال�سابق برناوي..

االإدارة ت�سرع يف االإ�ستقدامات تاأهبا للمو�سم اجلديد..  

�سادق املكتب التنفيذي للجنة االأوملبية والريا�سية اجلزائرية 
على اأربعة ملفات تر�سح ملن�سب رئي�ص حيث تقرر انعقاد اجلمعية 
تر�سح  رف�ص  مت  حني  يف  �سبتمرب  يوم   االنتخابية  العامة 

روؤوف �سليم برناوي.
واأفادت م�سادر مطلعة اأن تر�سح الوزير ال�سابق لل�سباب والريا�سة 
ورئي�ص االحتادية اجلزائرية للمبارزة قد رف�سه اأع�ساء املكتب 
للأمر  طبقا  اجلزائرية  والريا�سية  االأوملبية  للجنة  التنفيذي 
- املوؤرخ يف  مار�ص  املتعلق بحاالت التنايف  رقم 

وااللتزامات اخلا�سة ببع�ص املنا�سب والوظائف.
وتن�ص املادة  من هذا االأمر على انه ال ميكن اأن ميار�ص �ساغلي 
عند  االأمر،  من  االأوىل  املادة  يف  املذكورون  والوظائف  املنا�سب 
اأو  ا�ست�ساريا  ن�ساطا  �سنتني  وملدة  كان  �سبب  الأي  مهمتهم  نهاية 
مبا�سرة  م�سالح  لهم  اأن تكون  اأو  كانت طبيعته  اأيا  مهنيا  ن�ساطا 
اأو غري مبا�سرة لدى املوؤ�س�سات اأو الهيئات التي �سبق لهم اأن تولوا 
مراقبتها اأو االإ�سراف عليها اأو اأبرموا �سفقة معها اأو اأ�سدروا راأيا 
بغية عقد �سفقة معها اأو لدى اأي موؤ�س�سة اأو هيئة اأخرى تعمل 

يف نف�ص جمال الن�ساط.

ومن جهة اأخرى، �سادق املكتب التنفيذي على ملفات تر�سح كل 
اأوملبياد- ب�سيدين اال�سرتالية عبد  من �ساحب برونزية 
الوطني  ال�سعبي  املجل�ص  يف  ال�سابقة  والنائب  حماد  الرحمان 
وزير  و  فرقاين  �سمية  القدم  كرة  يف  االأوىل  الدولية  واحلكم 
ال�سابق  والرئي�ص  لبيب  علي  �سيد  ال�سابق  والريا�سة  ال�سباب 

للفدرالية اجلزائرية للدراجات مربوك قربوعة.
اللجنة  رئي�ص  النتخاب  الرت�سيحات  اإيـــداع  اآجـــال  وانتهت 
ال�ساعة  على  اخلمي�ص  يوم  اجلزائرية  والريا�سية  االأوملبية 
للجنة  اجلديد  الرئي�ص  على  و�سيكون  هــذا  م�ساء  ال�ساد�سة 
ت�سيري ما تبقى من العهدة االوملبية واملنتهية مع اأوملبياد  

بطوكيو.
يذكر اأنه وبعد ا�ستقالة الرئي�ص ال�سابق، م�سطفى براف، التي 
مت قبولها يوم  ماي  من قبل املكتب التنفيذي اأوكلت 
مهمة الرئي�ص بالنيابة اإىل النائب االأول للرئي�ص حممد مريجة 
املرحلة  هــذه  يف  الكوا لت�سيري  بها  املعمول  القوانني  ح�سب 

وحت�سري اجلمعيتني العامتني العادية واالنتخابية.

وهذا  الراهن  الوقت  يف  التعقيد  نحو  العلمة  مولودية  اأزمة  ت�سري 
ومغادرة  االأجواء  تغيري  على  الفارط  املو�سم  العبي  اإ�سرار  ب�سبب 
املو�سم  العالقة عن  املالية  مل�ستحقاتهم  الفريق ب�سبب عدم تلقيهم 
ت�سريحهم  اأوراق  على  احل�سول  اللعبون  ينتظر  حيث  الفارط، 
و�سملت  اأخرى،  اأجل االلتحاق بفرق  املنازعات من  من طرف جلنة 
كل  املنازعات  جلنة  لدى  �سكاوى  ــوا  اأودع الذين  اللعبني  قائمة 
معن�سر،  زرقني،  املالك،  عبد  اأيت  عتي،  كفي،  �سويعد،  جبايلي،  من 
مباركي، قادو�ص، بعزيز، جغمة، بو�سيف وبودرامة، كما ال ي�ستبعد 

التحاق عنا�سر اأخرى خلل االأيام املقبلة.
وكذا  الهاوي  النادي  م�سريي  يف  ممثلة  املولودية  اإدارة  وتبقى 
ال�سركة التجارية م�سلولة وعاجزة عن القيام باأي خطوة يف الوقت 
الراهن ب�سبب غياب ال�سيولة املالية، حيث يبقى اجلميع يف انتظار 
�سنتيم  بقيمة  مليري  للبلدية  ال�سنوية  االإعانة  احل�سول على 

من اأجل ال�سروع يف التح�سريات للمو�سم اجلديد، حيث من �ساأن هذه 
اأن  املاأزق احلايل رغم  اإنقاذ االإدارة من  اأن ت�سهم يف  املالية  القيمة 
تاأخر  ب�سبب  معروف  غري  يبقى  االإعانة  هذه  على  احل�سول  موعد 
عقد اجلمعية العامة للنادي الهاوي حلد االآن رغم ترخي�ص وزارة 

ال�سباب والريا�سة بعقد اجلمعيات العامة للأندية.
يف  كراو�سي  �سالح  العلمة  مولودية  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  ويرغب 
تغيري �سيا�سة التعاقدات هذه ال�سائفة وهذا من خلل ترقية عدد 
االإحتفاظ  مع  االأول  الفريق  اإىل  الرديف  �سنف  العبي  من  كبري 
الو�سع  اإبرام �سفقات جديدة ب�سبب  التعداد احلايل دون  بغالبية 
ب�سبب  جــدد  العبني  ا�ستقدام  من  املحروم  للفريق  ــزري  امل املــايل 
الديون املرتاكمة لدى جلنة املنازعات، ويف نظر كراو�سي فاإن �سنف 
االإ�سافة  تقدمي  على  القادرة  العنا�سر  من  الكثري  ي�سم  الرديف 

للفريق االأول.

الهاوي  للنادي  االنتخابية  اجلمعية  اأ�سفرت 
عــدوان  عزيز  انتخاب  عــن  عنابة  ـــاد  االإحت
رئي�سا جديدا للفريق لعهدة اأوملبية اإىل غاية 
، حيث حت�سل عدوان على تزكية  �سنة 
كان  اأنه  مبا  العامة  اجلمعية  اأع�ساء  غالبية 
املر�سح الوحيد يف هذه اجلمعية، ومبا�سرة بعد 
انتخابه اأكد عدوان على عزمه العمل ب�سورة 
عادية مع رئي�ص جمل�ص االإدارة عبد البا�سط 
لن  اأنه  م�سيفا  الفرق،  م�سلحة  اأجل  من  زعيم 
يقبل اأن يكون النادي الهاوي عبارة عن و�سيط 

لتحويل االأموال لل�سركة التجارية حيث يبقى 
من ال�سروري ح�سبه امل�ساركة يف ت�سيري الفريق 
لوحده  زعــيــم  الرئي�ص  ــرك  ت وعـــدم  االأول 
االأوىل يف  االأدوار  لعب  الطموح هو  اأن  خا�سة 

بطولة املو�سم اجلديد.
نهار  ـــاد  االإحت اإدارة  تعلن  اأن  املنتظر  ومــن 
الذي  اجلديد  الفني  الطاقم  هوية  عن  اليوم 
لو�سائل  تقدميه  �سيتم  حيث  معه  االتفاق  مت 
وقت  يف  احلديث  دار  حيث  املختلفة،  االإعــلم 
اأكــد  الـــذي  عبا�ص  عــزيــز  ـــدرب  امل عــن  �سابق 

الفنية  العار�سة  لقيادة  الكبري  حتم�سه  على 
للإحتاد خلل املو�سم اجلديد خا�سة اأن طموح 
اأن  بعد  وهــذا  ال�سعود  ورقــة  لعب  يف  ينح�سر 
فريق  قيادة  من  الفارط  املو�سم  خلل  متكن 
الرابطة  اإىل  ال�سعود  لتحقيق  تلم�سان  وداد 
بال�سفقات  يتعلق  وفيما  االأوىل،  املحرتفة 
عنها  االإعــلن  يتم  اأن  املنتظر  فمن  اجلديدة 
خلل االأ�سبوع اجلاري حيث متكن امل�سريون من 

�سمان عدة �سفقات.

االإدارية  الناحية  من  الربج  اأهلي  فريق  معاناة  تتوا�سل 
وحتى الفنية يف ظل ا�ستقالة رئي�ص جمل�ص االإدارة اأني�ص 
بن حمادي وعدم تعيني خليفته حلد االآن موازاة مع رف�ص 
م�سوؤويل النادي الهاوي حتمل امل�سوؤولية يف الوقت الراهن، 
باتت  حيث  كثريا  تتعقد  الو�سعية  جعل  الذي  االأمر  وهو 
للتاأخر احلا�سل  بالنظر  االأفق  بوادر مو�سم �سعب تلوح يف 
يف ح�سم امل�ساكل االإدارية موازاة مع رغبة العديد من ركائز 
وهي  ال�سائفة،  هذه  اأخــرى  فرق  نحو  املغادرة  يف  الفريق 

الو�سعية التي باتت تخيف كثريا اأن�سار االأهلي.
وقرر املدافع االأمين يف ت�سكيلة االأهلي زروال مغادرة تعداد 
الفريق هذه ال�سائفة وال�سبب يف ذلك هو التهمي�ص الكبري 
ب�سبب عدم  الفارط  املو�سم  له خلل بطولة  الذي تعر�ص 
اإ�سراكه يف اأغلب املباريات الأ�سباب غري معروفة رغم عدم 
عدة  اهتمام  حمط  زروال  ويتواجد  االإ�سابة،  من  معاناته 

الذي  بلوزداد  �سباب  الفارط  املو�سم  بطل  غرار  على  فرق 
يرغب يف التعاقد معه، علما اأن اللعب مازال مرتبطا بعقد 
مع االأهلي اإال اأنه ينتظر احل�سول على ورقة ت�سريحه من 

طرف جلنة املنازعات.
يف�سل  �سبيعي  للأهلي  املحوري  املدافع  فــاإن  جانبه  ومن 
يف  يتواجد  اأنه  مبا  املقبلة  وجهته  يف  احل�سم  قبل  الرتيث 
نهاية عقده مع الفريق كما ميلك العديد من العرو�ص، وكان 
�سبيعي قد اأعلن يف وقت �سابق عن امتعا�سه من تاأخر اإدارة 
الفريق يف ت�سوية امل�ستحقات املالية للعبني الذين عانوا 
من  العديد  اأن  ورغــم  البطولة،  توقف  فرتة  خلل  كثريا 
املوؤ�سرات توؤكد على رغبة �سبيعي يف مغادرة �سفوف االأهلي 
اإال اأن اللعب يف�سل اأوال النظر يف ما �ستوؤول اإليه االأمور يف 
بيت الفريق خا�سة اأن اللعب يعترب من اأبناء النادي وقد 

ي�سطر للبقاء يف �سفوف االأهلي بالنظر للأو�ساع احلالية.

الطاهر  الرئي�ص  بقيادة  تاجنانت  دفــاع  اإدارة  ح�سمت 
نهاية  مــع  اجلــديــدة  ال�سفقات  مــن  كبري  ــدد  ع قرعي�ص 
وداد  مهاجم  مع  التعاقد  من  الفريق  متكن  حيث  االأ�سبوع، 
بوفاريك بن عي�سى اإليا�ص، كما تو�سل قرعي�ص التفاق مع 
و�سط ميدان فريق �سباب فيلج مو�سى �سليماتني عمر الذي 
وقع على عقد ملو�سمني مع الدفاع وهو احلال ذاته مع زميله 
حايد الذي ين�سط يف و�سط امليدان، كما مت التعاقد اأي�سا 
قاملة  ترجي  من  القادم  فرحات  بن  امليدان  و�سط  كل  مع 
ف�سل  كمدافع  ين�سط  الذي  بعلي  الفريق  نف�ص  من  وزميله 

عن العب ثالث من نف�ص الفريق وهو املهاجم مراح.
دباب  اللعب  ا�سم  اجلــدد  الوافدين  قائمة  �سمت  كما 

ف�سل  ال�سللة  ق�سر  فريق  من  قــادم  مهاجم  وهو  �سديق 
ف�سل  البي�ساء، حيث  اإحتاد عني  من  العلواين  اللعب  عن 
من  ال�سائفة  هذه  التعاقدات  �سيا�سة  تغيري  الدفاع  م�سريو 
الهواة وما بني  اأق�سام  نا�سطة يف  اأ�سماء  التعاقد مع  خلل 
الرابطات، وفيما يتعلق بلعبي املو�سم الفارط فاإن و�سط 
بجاية  مولودية  فريق  مع  التفاق  تو�سل  قوميدي  امليدان 
للن�سمام اإىل هذا النادي خلل فرتة التحويلت احلالية، 
فيما يبقى م�سري باقي العبي املو�سم الفارط غام�سا حيث 
قرر الطاقم الفني بقيادة املدرب كرمي زاوي احلفاظ على 

خدمات 10 العبني فقط مع ت�سريح باقي العنا�سر.

اأعراب ينتظر دخول الإعانات العمومية وعودة زغبة اإىل الوفاق م�شتبعدة 

عربوق �شياب.. ملاي�شي واحلار�ش براهيمي يوقعون لليا�شمكا

عدوان رئي�شا للنادي الهاوي واملدرب اجلديد يوقع اليوم على عقده

تناف�ش  مرت�شحني على رئا�شة اللجنة الأوملبية 

البابية مهددة بهجرة جماعية والقدامى 
ي�شرون على تغيري الأجواء 

بوادر مو�شم �شعب تلوح يف الأفق والركائز 
يف طريقهم للمغادرة 

قرعي�ش مير اإىل ال�شرعة الق�شوى 
وي�شمن 8 لعبني جدد
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�سطيف  وفاق  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  حتدث 
اأعراب عن ق�سية متعلقة بتاأخر  عزالدين 
احل�سول على االإعانات العمومية والتي كان 
الفارطة،  االأيــام  خلل  �سحبها  املنتظر  من 
اإدارة  اأن  الــ�ــســدد  هــذا  يف  اأعــــراب  وقـــال 
الوفاق تنتظر دخول االإعانات العمومية يف 
الق�سايا  خمتلف  لت�سوية  العاجل  القريب 
الوفاق  متويل  ق�سية  وبخ�سو�ص  العالقة، 
جتديد  ــدم  ع بعد  الريا�سية  باالألب�سة 
فقد  �سابق  وقت  يف  جوما  �سركة  مع  العقد 
اأكد اأعراب اأن املفاو�سات مازالت جارية مع 
عدة �سركات بغية متويل الوفاق باالألب�سة 
خلل  اجلــيــدة  النوعية  مــن  الريا�سية 

املو�سم القادم.
واأ�سدرت اإدارة الوفاق بيانا عرب ال�سفحة 
حيث  الفاي�سبوك  على  للنادي  الر�سمية 
مع  الإتفاق  التو�سل  عن  تردد  ما  فيها  نفت 
وجاء  الفريق،  لرعاية  عمومية  �سركة 
اأنها  �سطيف،  وفاق  اإدارة  تعلم  : البيان  يف 
ر�سمية  جهة  اأي  مــن  ات�سال  اأي  تتلق  مل 
الفريق،  �سرتعى  التي  ال�سركة  بخ�سو�ص 
وتوؤكد االإدارة اأن كل ما مت تداوله ال يعدو 
اأن يكون جمرد اإ�ساعات مغر�سة، تهدف اإىل 

النادي،  با�ستقرار  وامل�سا�ص  البلبلة  اإثــارة 
وعليه تدعو اإدارة الوفاق كل اأن�سار النادي 
ـــذ املــعــلــومــات من  ـــذر، واأخ اإىل تــوخــي احل
يف  موؤكدة  والر�سمية،  احلقيقية  م�سادرها 
نف�ص الوقت اأنها ت�سعى بكل طاقتها لتحقيق 
يف  فريقهم  حق  يف  واالأن�سار  الوفاق،  اأمــل 

. احل�سول على �سركة راعية

احلار�ص  اأن  �سطيف  وفـــاق  حميط  يف  وتـــردد 
م�سطفى زغبة قريب من العودة اإىل الوفاق هذه 
احلايل  احلار�ص  اأن  هو  االأكيد  اأن  غري  ال�سائفة 
وهذا  الــوفــاق  عن  يبتعد  ــداأ  ب ال�سعودي  ل�سمك 
لي�ص  والتي  كثريا  املرتفعة  املالية  مطالبه  ب�سبب 
يف مقدور الوفاق اال�ستجابة لها، ف�سل عن اأن ابن 
املالية  م�ستحقاته  على  باحل�سول  يطالب  امل�سيلة 

العالقة عن الفرتة التي تقم�ص فيها األوان الوفاق 
زالت  وما  �سنتيم،  مليون   700 قرابة  تبلغ  والتي 
ق�سية متديد اجلناح الهجومي غ�سة ح�سام الدين 
ا�سرتاط  ظل  يف  ببطئ  ت�سري  الــوفــاق  مع  لعقده 
العالقة  املالية  م�ستحقاته  على  احل�سول  اللعب 
غ�سة  ويبقى  االأوىل،  املفاو�سات  جل�سة  خــلل 
الذي  اجلزائر  مولودية  فريق  من  بقوة  مطلوبا 
ي�سر على خدماته هذه ال�سائفة رغم تاأكيد اإدارة 
الفرق  نحو  للتحويل  قابل  غري  غ�سة  اأن  الوفاق 

املحلية.
عقده  دايل  يو�سف  للوفاق  ال�ساب  اللعب  ومدد 
ماي  غاية  اإىل  ــذا  وه الفريق  مــع  اإ�ــســايف  ملو�سم 
2023، ومن املنتظر اأن يخو�ص دايل اأول مو�سم له 
مع الفريق االأول بعد اأن وافق املدرب نبيل الكوكي 
من  بــدايــة  نهائية  ب�سفة  الــلعــب  ترقية  على 
املو�سم اجلديد بعد اأن تاألق املهاجم ال�ساب ب�سكل 
الفت مع �سنف الرديف خلل املو�سم الفارط، ومن 
املدافع  ت�سريح  يف  الوفاق  اإدارة  تفكر  اأخر  جانب 
ال�ساب عي�سون اأو توجهه للإعارة هذه ال�سائفة يف 
ظل الت�سبع احلا�سل يف اخلط اخللفي، كما تعاقد 
القادم  الدين  �سياء  بريهمات  اللعب  مع  الوفاق 
من �سبيبة ال�سراقة حيث وقع اللعب مع اأوا�سط 

الوفاق على عقد ملدة 5 موا�سم.

وليد  الرئي�ص  اأن  مطلعة  م�سادر  ك�سفت 
قبل  من  االأخ�سر  ال�سوء  ينتظر  بوكرومة 
وامل�سوؤولني  وال�سلطات  بوزيدي  علي  الوايل 
املحليني من اأجل اإعطائه دفعا معنويا وماديا 
للمو�سم  التح�سري  يف  االنــطــلق  اأجــل  مــن 
املو�سم  االأبواب، الأن  الذي هو على  اجلديد 
املعطيات  تغريت  لقد  ك�سابقيه  لي�ص  املقبل 
ـــواء  والبــد مــن توفري كــل الــظــروف واالأج
التحديات  ظــل  يف  املو�سم  جنــاح  اأجــل  مــن 
ت�سعى  التي  اخلن�سلية  االإدارة  تنتظر  التي 
حتقق  الذي  مك�سب  على  احلفاظ  اأجل  من 
اإىل حظرية  الوا�سع  الباب  العودة من  بفعل 
عليه  احلفاظ  لكن  الثاين،  الوطني  الق�سم 
الوقوف  اجلميع  على  ولــذا  االأ�سعب  يبقى 
مع الفريق ،وجدير بالذكر وح�سب م�سادرنا 
يف  ــداأ  وب �سرع  بوكرومة  وليد  الرئي�ص  اأن 
تركوا  العبني  اأ�سماء  بع�ص  مع  املفاو�سات 
األوانها  تقم�سوا  التي  الفرق  يف  ب�سمتهم 
ويف هذا ال�ساأن ف�سل الرجل احلفاظ بال�سر 
�سيتم  الــذيــن  اللعبني  قائمة  اأعـــد   ،كما 
الت�سكيلة  كــوادر  ال�سيما  بهم  االحتفاظ 
اخلن�سلية الذين يعود لهم الف�سل الكبري يف 
حتقيق ال�سعود اإىل الق�سم الوطني الثاين .

اجلديد  املا�سية  القليلة  ال�ساعات  وعرفت 
يف بيت االحتاد بعدما قامت اإدارة الرئي�ص 
خلله  من  املفاو�سات  وبعد  بوكرومة  وليد 
يف  العبني  اأربــعــة  وتوقيع  برت�سيم  تكللت 
متعدد  اخلن�سلية  املدر�سة  اأبن  عودة  �سورة 
ــوان  األ حمل  ــذي  ال ــربوق  ع اأكـــرم  املنا�سب 
احتاد ال�ساوية املو�سم املا�سي، كذلك عودة 
�سبق  الذي  براهيمي  اللطيف  عبد  احلار�ص 

مولودية  من  قادما  االحتاد  ت�سكيلة  يف  اللعب  له 
اإدارة  متكنت  اال�ستقدامات  �سوء  وعلى  باتنة، 
مدر�سة  ابن  �سياب  اإ�سلم  اللعب  اإقناع  االحتــاد 
كان  فرق  عدة  يف  ولعب  بالتوقيع  القاملي  الن�سر 
من  وقع  هذا  اإىل  اإ�سافة  باتنة،  مولودية  اآخرها 
القادم  ملاي�سي  الدين  نور  املحوري  املدافع  جهته 
من �سباب اأوالد جلل والذي اأدى مو�سا رائعا وكان 
ال�سحراء  اأبناء  مع  ال�سعود  ال�سرف يف حتقيق  له 

وهذه اال�ستقدامات �سجلت ارتياحا من قبل اأن�سار 
كانت  االإدارة  اأن  على  اأكدوا  الذين   " ليا�سمكا   "
ووزن  لنوع  نظرا  اال�ستقدامات  بداية  يف  �سائبة 

العنا�سر امل�ستقدمة.
الع�سو  ل�سان  وعلى  بوكرومة  اإدارة  جهتها  ومن 
وتــرية  يف  ــراع  بــاالإ�ــس تنا�سد  خليفة  بــن  ح�سني 
عمار،  حمام  ال�سهيد  مبلعب  اجلــاريــة  االأ�ــســغــال 
املدعو  لغرور  اهلل  عبد  امللعب  مدير  اأعلن  وبعدما 
جاهزة  �ستكون  املك�سوفة  املدرجات  "التجارة" اأن 
عما قريب قبل انطلق املو�سم الريا�سي اجلديد، 
االنتهاء  تنتظر  الفريق  اإدارة  ذكــره  �سلف  وكما 
باملدرجات  املتواجد  باملرقد  اجلارية  االأ�سغال  من 
احلديدية وتو�سيله ب�سبكة الكهرباء والغاز واملياه 
ليكون يف متناول اللعبني ال�سيما القاطنني خارج 
خن�سلة والذي �سيكون مكان اإقامتهم واالنتهاء من 
كابو�ص االإقامة الذي كلف خزينة الفريق الكثري 

خلل املوا�سم املا�سية.
 وعلى �سعيد اآخر ك�سف مدير ملعب ال�سهيد حمام 
رجال  م�سكل  اأن  كذلك  اأنه  لغرور  اهلل  عبد  عمار 
املو�سم  هــذا  مــن  بــدايــة  بـــدوره  �سينتهي  االإعـــلم 
خدمة  لتقدمي  بهم  يليق  مكان  تخ�سي�ص  و�سيتم 
�سنني  دامت  طويلة  معاناة  بعد  الريا�سي  للجمهور 

من الزمن.

وفاق �سطيف

احتاد خن�سلة 

اإحتاد عنابة 

مولودية العلمة

اأهلي الربج

دفاع تاجنانت 

عبد الهادي. ب

العاي�ص. �ص 
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مكتب التوثيق بباتنة للأ�ستاذ كمال دالندة
باتنة االإخ�سرار  حي  �سناف  عمار  �سارع   15

�إعالن عن تاأ�صي�س �صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة �مل�صماة " قطر �لتغيري"
SARL GOUTTE DE CHANGEMENT

مقرها �الجتماعي بـ: حي 250 م�صكن عمارة رقم 01 �لباب رقم 02 بارك �أفور�ج باتنة
مبوجب عقد حمرر مبكتب التوثيق املذكور اأعله بتاريخ: 2020/09/02 ي�سجل يف اأوانه، مت تاأ�سي�ص �سركة ذات م�سوؤولية 

حمدودة امل�سماة "قطرة التغيري" من طرف/ الوايف �سارة وزبريي �سمية.
راأ�سمالها: مائة األف دينار جزائري )00ر100.000 دج(. 

مو�سوعها: 1 ـ موؤ�س�سة خا�سة للتعليم والرتبية )رمز الن�ساط: 607040(. 
 )60709 الن�ساط:  )رمز  الفني  التعليم  موؤ�س�سة  ـ   2

 .  )605035 الن�ساط:  )رمز  االأطفال  رو�سة  ـ   3
 )607014 الن�ساط:  )رمز  اللغات  تعليم  موؤ�س�سة  ـ   4

)607030 الن�ساط:  )رمز  التكوين  برامج  واإعداد  تقييم  م�ساعدة،  ا�ست�سارة،  ـ   5
)607033 الن�ساط:  )رمز  املهني  التعليم  اأو  للتكوين  اخلا�سة  املوؤ�س�سة  ـ   6

 )605018 الن�ساط:  )رمز  احل�سانة  دار  ـ   7
مدتها: ت�سعة وت�سعني �سنة، م�سرية ال�سركة/ الوايف �سارة، ملدة غري حمدودة، واالأن�سة/ زبريي �سمية، نائبة م�سري.

وعني ال�سيد/ بوجنيبة عبد العزيز كمحافظ ح�سابات للموؤ�س�سة ملدة ثلثة �سنوات )2020 ـ 2021 ـ 2022(. 
يتم االإيداع القانوين لدى املركز الوطني لل�سجل التجاري ملحقة والية باتنة.

الأورا�س نيوز ـ العدد: 1626 ـ الأحد  06  �سبتمرب  2020

للإعلن املوثق

عنوان واحد يجمعنا

  

يومية اإخبارية عامة

�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 اإ�سهاراتكم واإعلناتكم
                                       "االأورا�ص نيوز"

توفر لكم خدمة راقية  
                          وباأ�سعـــار تناف�سية

اإ�صهارالأحد  26  غ�ست  2970/ 06  �سبتمرب  2020 املوافق لـ 18  حمرم 101442

�إعالن عن منح موؤقت 

  ANEP                    2025003100 El Aures News:  06  Septembre 2020

طبقا للمادة 65 الفقرة الثانية من املر�صوم الرئا�صي رقم 15ـ247 املوؤرخ يف 02 ذي احلجة عام 1436 املوافق 
لـ 16 �صبتمرب �صنة 2015 املت�صمن تنظيم ال�صفقات العمومية وتفوي�صات املرفق العام. 

يعلن ال�صيد رئي�س املجل�س ال�صعبي البلدي لبلدية �صوق نعمان املتعهدين املعنيني بطلب العرو�س رقم 20/04 
ليوم   L’Est و  العربية  باللغة   2020/08/05 ليوم    EL Aurès News بجريدتي  عنه  املعلن 

الفرن�صية. باللغة   2020/08/05
وتبعا لنتائج تقييم العرو�س بتاريخ 2020/08/26 مت املنح املوؤقت كما يلي: 

باإمكان املتعهدين الراغبني يف الإطالع على النتائج املف�صلة لتقييم عرو�صهم التقنية واملالية الت�صال مبكتب 
ال�صفقات واملناق�صات للبلدية يف اأجل اأق�صاه ثالثة )03( اأيام ابتداء من تاريخ �صدور الإعالن يف اجلرائد 
الوطنية طبقا للمادة 82 من املر�صوم الرئا�صي رقم 15ـ247 املوؤرخ يف 02 ذي احلجة عام 1436 املوافق لـ 16 

�صبتمرب �صنة 2015 املت�صمن تنظيم ال�صفقات العمومية وتفوي�صات املرفق العام. 
وكل من يعار�س ميكنه اأن يرفع طعنا اأمام جلنة ال�صفقات البلدية يف مدة اأق�صاها ع�صرة )10( اأيام ابتداء من 

تاريخ �صدور هذا الإعالن يف اجلرائد الوطنية طبقا للمادة 82 من املر�صوم املذكور اأعاله.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية
ولية اأم البواقي
دائرة �صوق نعمان
بلدية �صوق نعمان

التعريف اجلبائي: 0984.0417.50412.34

املالحظةمدة التموينمبلغ العر�ساملمونالرقم اجلبائيعنوان العمليةالرقم

01

تغذية )التغذية 
املدر�صية ل�صنة 
 150(  2020

يوم ((
ـ ح�صة رقم 01 
املواد الغذائية

ـ ح�صة 01 
1988.0403.00187.33املواد الغذائية

جتارة بالتجزئة للتغذية العامة 

اأو�صن وحيد جتزئة املنظر اجلميل 

نعمان �صوق   19 رقم   01

دج يوم13.579.860.00  اأقل عر�س مايل150 

رئي�ص املجل�ص ال�سعبي البلدي
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رئي�س املجل�س ال�صعبي البلدي

ال�سحي  احلجر  اإجــراءات  فر�ص  خلق  لقد 
املنت�سر  الوعي  رغــم  التقبل،  عــدم  من  نــوع 
الب�سرية  الطبيعة  اأن  اإال  العدوى،  بخطورة 
مع  والتكيف  التاأقلم  �سعوبة  عليه  حتمت 

الو�سع الراهن.
الفئات  كــل  متــ�ــص  النف�سية  ــــاره  اآث جنــد 
حتى  فاملراهقني  ال�سن،  كبار  من  العمرية 
ــول مدة  ــلق املــدار�ــص وط ــاإغ االطــفــال ...ف
احلجر مع عدم ا�ستغلله يف االإيجاب ترتب 
عنه �سلوكيات غري معتادة اأو باالأحرى زادت 
االأطفال  عند  كالعدوانية  وانت�سارا،  �سدة 
�سلبي  فيه  مــرغــوب  غــري  �سلوك  مثلوهي" 
ويظهر  االآخــريــن  جتــاه  الطفل  مــن  ي�سدر 
على  اأو  لغوي  اأو  ج�سدي  عنف  �سورة  على 
�سكل امياءات وتعابري غري مبا�سرة على عدم 
الر�سا منه "... خا�سة ملا يعجزبع�ص االآباء 
ومن  والغ�سب  االإنفعاالت  على  ال�سيطرة  يف 
يف  فتزداد  وال�سبط،  التحكم  يف  الف�سل  ثم 
القدرة  عدم  مع  ال�سعبة  الظروف  هذه  مثل 
على  فقط  التقف  اإذ  التوافق،  على  االولياء 
الطفل بل حتى على املراهق الذي متيزه هذه 
املرحلة التي تعترب اأ�سد املراحل �سعوبة يف 
االإن�سان، وهي مرحلة منو ينتقل فيها  حياة 
الر�سد،  عامل  اإىل  الطفولة  عامل  من  الفرد 

حد  على  اجلن�سني  لكلتا  حرجة  منو  فــرتة 
للم�ساعدة  يكونون  ما  اأحــوج  فاإنهم  �سواء، 
لــتــجــاوز هــذه املــرحــلــة بــاأقــل مــا ميكن من 
م�سكلت �سلوكية، قد تن�ساأ نتيجة عدم قدرة 
العمرية  املرحلة  مــع  التكيف  على  الــفــرد 
ــات، فمن  ــدي ــدة ومــا يــواجــه مــن حت ــدي اجل
يفر�ص  اأن  املراهق  هذا  يرف�ص  اأن  الطبيعي 

عليه مثل هذا احلجر املنزيل.
ف�سبح كورونا مل تنح�سر عواقبه وخملفاته 
اإىل  ت�سل  بل   ، واملــراهــق  الطفل  على  فقط 
اأعرا�ص  عــدة  من  يعاين  قد  الــذي  الرا�سد 
جراء  بها  ي�ساب  وج�سدية  نف�سية  اأمرا�ص 
هذا الوباء كالقلق ويعرف 'على اأنهه احلالة 
النف�سية التي ت�سيب االإن�سان، نتيجة لتجمع 
جمموعة من العنا�سر االإدراكية واجل�سدية 
من  بحالة  �سعوره  اإىل  وتــوؤدي  وال�سلوكية، 
اخلوف  و�سيطرة  النف�سية  الــراحــة  عــدم 
حتديد  ميكن  وال  عليه،  والـــرتدد  والتوتر 
�سببه حتديدًا دقيقًا، وقد يظهر على هيئة 
توتر وا�سح على االإن�سان، ويبقى هذا التوتر 
لفرتات طويلة نتيجة ل�سعور باأنه قد يتعر�ص 
احلاالت  بع�ص  ويف  اخلطر،  اأنــواع  من  لنوع 
يكون اخلطر موجودًا بالفعل، وحاالت اأخرى 
يكون جمرد تخيل واأوهام ي�ساب بها االإن�سان، 
وتوؤدي اإىل اإ�سابته بحالة من القلق �سديد، 
والذي يوؤثر �سلبًا على جمريات حياته' ، كما 

ومبالغ  �ساذ  خوف  وهو  باخلوف  ي�ساب  قد 
فيه، ويغلب عليه التكرار، بل ميكن القول انه 
�سبه دائم لدى امل�ساب، وقد ال يكون حمددا، 
�سعورا باخلوف العام وقد يكون خوفا وهميا 
هي  الهلع  ونوبة  الهلع،  وكــذا  �سبب  ــدون  وب
اأو  ال�سديد، والقلق،  ال�سيق  فرتة وجيزة من 
باأعرا�ص  ويرافقه  فجاأة  يبداأ  الذي  اخلوف 
ينطوي  عــاطــفــيــة،  اأعـــرا�ـــص  اأو  ج�سدية 
عفويَّة  ذعــر  هجمات  على  الهلع  ا�سطراب 
الهجمات  حــوَل  وقلق  ر،  متكرِّ ب�سكٍل  حتدث 
يف امل�ستقبل، وتغريات يف ال�سلوك يف املواقف 

التي ترتبط بالهجمة.
ينجم  قــد  التفكري  وكـــرة  لــلــفــراغ  جـــراء 
عبارة  وهو  القهري  الو�سوا�ص  مر�ص  اأي�سا 
على  نف�سها  تفر�ص  و�سلوكيات  اأفــكــار  عــن 
عن  ينتج  مقاومتها،  اإىل  به  وتدفع  ال�سخ�ص 
حتى  جند  كما  نف�سي،  عياء  الو�سعية  هذه 
اإجراءات الوقاية قد ترجع بال�سلب لبع�ص 
بو�سوا�ص  ي�سابون  يجعلهم  ما  االأ�سخا�ص 
من  امل�ستمران  واخلــوف  القلق  وهــو  املر�ص 
االإ�سابة مبر�ص ع�سوي وهذا املر�ص النف�سي 
وجودتها  اليومية  املر�سى  حياة  على  يوؤثر 

ويعيق من اأدائهم الأعمالهم.
فقدوا  الذين  االأفـــراد  بع�ص  اإىل   اإ�سافة 
االإ�سابة  اإىل  بهم  يوؤدي  ماقد  اأقاربهم  اأحد 
باالإكتئاب ويعرف على اأنه ا�ستجابة تثريها 

االأمل  تــفــاقــم  اإىل  تــــوؤدي  ــة،  ــوؤمل م حــادثــة 
النف�سي قد ي�سل اإىل نوع من العذاب ال�سديد 
وانخفا�ص  بالذنب  باالإح�سا�ص  امل�سحوب 
الن�ساط  ونق�سان  الذات  تقدير  يف  اخلو�ص 

العقلي، احلركي واحل�سوي.
يخلف  قد  بالعدوى  الفرد  ا�سابة  اأن  كما 
بعد  وهــي  ال�سدمة  مابعد  ا�سطراب  لديه 
تعر�ص الفرد حلدث �سادم، ما يجعله يعي�ص 
خلل  من  اإمــا  اأخــرى  مرة  ال�سدمة  ــداث  اأح
املزعجة  الكوابي�ص  اأو  م�ساعر  اأو  اأفــكــار 
اأن  يعني  ال  ــذا  وه احلـــادث،  يف  تتعلق  التي 
ال�سغوطات  تت�سبب  كذلك  �سادم،  حدث  كل 
النف�سية و�سدة التوتر وبع�ص االإ�سطرابات 
ال�سيكو�سوماتية اأي النف�سوج�سدية، اأمرا�ص 
ع�سوية ذات من�ساأ نف�سي، حيث يتاأثر الع�سو 
وال�سغط  )كال�سكر  منها  اجل�سم  يف  ال�سعيف 
واملـــعـــدة...(  الع�سبي  والــقــولــون  والــقــلــب 
اإىل  بــاالإ�ــســافــة  ال�سن  كــبــار  عند  وخا�سة 
احلديثة  فالدرا�سات  ال�سيخوخة؛  اأمرا�ص 

اأكدت على اأن الوباء يوؤثر حتى على الدماغ 
اأو  العقلية  باالأمرا�ص  البع�ص  ي�ساب  ورمبا 
مع  لتت�سابك  املخلفات  وترتبط  الع�سبية، 
ا�ستخل�ص  اإىل  بنا  تــوؤدي  البع�ص،  بع�سها 
بال�سلمة  النف�سية  ال�سلمة  ارتباط  مدى 
 19 كوفيد  اثــر  تفاقم  لتفادي  اجل�سدية 
والتقلي�ص  االأفـــراد،  نف�سية  على  امل�ستجد 
النف�سية،  واالإ�ــســطــرابــات  املــ�ــســاكــل  ــن  م
العقلية  وحتى  ال�سيكو�سوماتية  واالأمرا�ص 
جراء  خا�سة  اجلــائــحــة،  بعد  والع�سبية 
خملفات  من  ولتخفيف  ال�سائعات،  انت�سار 
املختلفة  ال�سدمات  وبع�ص  املنزيل  احلجر 
او حتى  ا�سابة بعدوى  اأو  مثل فقدان عزيز 
الكايف  القدر  تقدمي  توجب  منها...  اخلوف 
من االإهتمام بالتكفل النف�سي، بحيث تطلب 
مبثابة  النف�سانيني  املخت�سني  جهود  تظافر 
ال�سحة  عــلــى  للحفاظ  ــة  ــي اأول اإ�ــســعــافــات 

النف�سية واجل�سدية.

يعي�س �لعامل �ليوم جائحة �أثرت على �صحة �الإن�صان �جل�صمية، فلم يقت�صر فريو�س كورونا �مل�صتجد موؤثر� على �جل�صد يف وجود علة �أو مر�س مي�س �لبدن 
فح�صب، بل تد�عياته �لنف�صية �أي�صا خلفت �آثار وخيمة على �ل�صحة �لنف�صية لي�صبح �لفرد يف حالة �لال�صو�ء �أو �ل�صذوذ �أي حالة عدم �التز�ن �لد�خلي جر�ء ما 

�أحدثه �لوباء من قلق وخوف وذعر وهلع �إىل جانب �ل�صغوطات �لنف�صية �لتي و�جهها �ملجتمع خا�صة يف ظل �حلجر �ل�صحي و�ملنزيل

التداعيات النف�سية لكرونا فريو�ش امل�ستجد

اإكــــــــــــرام عــــبــــد الـــــرحـــــمـــــاين ـ 
بــ�ــصــكــرة ـ  ــة  ــي ــص ــفــ� ن اخـــ�ـــصـــائـــيـــة 
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بعد عودة الن�شاط لها واالإقبال عليها..
اختاروا احلقول والب�شاتني وقارعات الطرق لال�شرتزاق 

الزيادات  من  اجلزائري  املواطن  ي�سلم  مل 
اجلانبية  الــتــاأثــريات  مــن  وال  االأ�ــســعــار  يف 
خمتلف  على  بثماره  يــاأت  مل  �سحي  حلجر 
االجتماعية  وال  ال�سحية  ال  االأ�ــســعــدة، 
غرقها  يف  م�ساهمته  بقدر  االقت�سادية  وال 
للوعي  غياب  و�سط  فاأكر  اكر  وتراجعها 
والنهب  اال�ستغلل  لعمليات  وا�سع  وانت�سار 
والعمال يف  التجار  العديد من  انتهجها  التي 

خمتلف القطاعات.
وعلى غري العادة، كان لفتح املطاعم واملقاهي 
فر�ستها  ال�سريع،  االكــل  حمــلت  وخمتلف 
كلي  غياب  ظل  يف  املواطنني  جيوب  نهب  يف 
للرقابة واملتابعة من اجلهات الو�سية، حيث 
زيادات  باتنة  مدينة  مطاعم  معظم  ت�سهد 
جنونية يف اأ�سعار الوجبات واالكلت وحتى 
املواطنني  ادخل  ما  تقدمها  التي  امل�سروبات 
مع  املــرات  عديد  يف  حمتدمة  �سجارات  يف 
باأ�سعار  تفاجئهم  بعد  املــحــلت  اأ�ــســحــاب 
خيالية لقاء وجبة ب�سيطة جدا كانت قبل 

اأ�سهر قليلة يف متناول اجلميع.
ال�سريع  ــل  االك مبطاعم  كانت  والــبــدايــة 
الأكــر  نيوز"  "االورا�ص  قـــادت  جــولــة  يف 
ــلت اإقـــبـــاال واكــتــظــاظــا، حيث  ــح هـــذه امل
الوجبات  يف  معتربة  ـــادات  زي ت�سجيل  مت 
التي  الــعــاديــة  "البيتزا"  منها  ال�سريعة 
الذي  الوقت  يف  دينار،   300 حلدود  و�سلت 
و"الهامربغر"  "ال�ساورما"  اأكــلت  عرفت 
بالرغم  مفاجئة  زيــادات  و"ال�ساندويت�ص" 
امل�ستعملة  املكونات  نف�ص  على  احلفاظ  من 
قبل اأ�سهر يف حت�سري هذه الوجبات، يف حني 
اأ�سعارها ب�سكل  العائلية من  املطاعم  �سعدت 
جنوين للغاية يف عديد االأطباق التقليدية 
من  بالرغم  العادية،  اليومية  والوجبات 
ا�ستياء  و�ــســط  عليها  املــلــحــوظ  االإقـــبـــال 
خا�سة  الزبائن  طــرف  من  كبريين  وتذمر 
كامل  بــدوام  يومهم  يق�سون  الذين  العمال 

لتناول  معينة  اأوقات  من  فقط  وي�ستفيدون 
جمربين  اأنف�سهم  ــدوا  وج حيث  وجباتهم، 
وجبات  لــقــاء  م�ساعفة  اأثــمــان  ــع  دف على 
يف  كــبــري  ب�سكل  �ساهمت  يــومــيــة  ب�سيطة 
زعزعة القدرة ال�سرائية للمواطن الب�سيط 
الذي يتخبط يف كل مرة بني ال�سيا�سة اله�سة 
يكفي  ال  الذي  الراتب  وحمدودية  للت�سيري 
والنهب  الن�سب  وبــني  احتياجاته  لق�ساء 
املحلت  اأ�سحاب  قبل  من  له  يتعر�ص  الذي 
التجارية على اختلفها اأن�سطتها التجارية، 
ما دفع بالعديد من املواطنني الذين التقتهم 
"االورا�ص نيوز" لرفع ندائها للجهات املعنية 
املخالفني  حق  يف  حتقيقات  وفتح  للتدخل 
رقابة  فر�ص  مع  التجاري  الن�ساط  لنظام 
من  واحلد  ومراقبتها  االأ�سعار  على  �سارمة 
الزبون  له  يتعر�ص  الذي  الكبري  اال�ستغلل 
املرتاكمة  الديون  بني  يتهاوى  اأ�سبح  والذي 

وبني م�ستلزمات العي�ص من االكل وال�سرب.
ــــــرى، اخـــتـــار الــعــديــد من  ــة اأخ مـــن جــه
املختلفة  القطاعات  يف  والعاملت  العمال 
اجلاهزة  املنزلية  بالوجبات  اال�ستنجاد 
التي يتم الت�سويق لها عرب �سبكات التوا�سل 
االأ�سعار  ذات  الوجبات  وهــي  االجتماعي، 
خدمة  يف  اعتبارها  ميكن  والتي  املنا�سبة 

اأكلت  عدة  على  لتوفرها  بالنظر  اجلميع 
التي  واالتقان  النظافة  عن  ناهيك  واأطباق 
وا�ستهلك  اإقبال  حمل  جعلها  ما  بها  تتميز 
خا�سة  املهتمني،  من  العديد  طرف  من  وا�سع 
اأنها حتافظ على خا�سية التو�سيل التي توفر 
وهو  والبحث،  التنقل  م�سقة  الزبون  على 
ال�سيدات  من  العديد  انتهجته  ربحي  ن�ساط 
وال�سابات يف والية باتنة بهدف ك�سب قوت 
من  الطلبيات  حتتاجه  ما  وتوفري  عي�سهم 
بطريقة  حت�سر  وع�سرية  تقليدية  اأكــلت 
نظيفة ومتقنة حتافظ على �سحة امل�ستهلك 

ورغباته يف تذوق اأحلى واألذ االأطباق.
والت�سبب  االأزمات  ا�ستغلل  م�سكلة  وتبقى 
اأهم  املواطنني،  على  واالحتيال  الن�سب  يف 
متر  التي  واحلالية  املا�سية  املرحلة  ميز  ما 
الن�سابني  من  اأفرزت عددا  والتي  البلد  بها 
ال�سعبة  الظروف  ا�ستغلوا  الذين  واملحتالني 
برفع  اأموالهم  لنهب  ال�سعب  يعي�سها  التي 
والب�سائع  الــ�ــســلــع  خمــتــلــف  يف  االأ�ــســعــار 
وامل�ستلزمات �سواء كان ذلك ب�سبب اأو دونه، 
وهو ما ي�ستوجب احليطة واحلذر يف التعامل 
قبل  من  �سارمة  رقابة  فر�ص  مع  هوؤالء  مع 
ال�سلطات املعنية لو�سع حد لهذه الت�سرفات 

اللم�سوؤولة يف حق املخالفني.

وحركت  احلــرب  من  الكثري  اأ�سالت  اأنها  رغــم 
عديد  يف  والتنفيذية  الت�سريعية  ال�سلطات 
عمالة  الزالــــت  عليها،  للق�ساء  املــنــا�ــســبــات 
االأطفال ت�سكل خطرا حقيقيا واآفة اجتماعية 
غري حم�سوبة النتائج بوالية خن�سلة، وال�سبب 
التي  ال�سعبة  االإجتماعية  الــظــروف  دائما 
تدفع بكثري من االأولياء اإىل و�سع اأبناءهم يف 
مواقف �سعبة وتعري�سهم للخطر بعد ال�سماح 
من  مبكرة  �سن  يف  العمل  اإىل  دفعهم  اأو  لهم 
وبع�ص  املدر�سي  الدخول  حاجيات  توفري  اأجل 

املتطلبات خلل العطلة.
الرابطة  الرئي�سية  الطرقات  حافة  فعلى 
الطق�ص  ظــروف  �سغط  وحتــت  البلديات  بني 
ينخرط  والب�ساتني  احلــقــول  بــني  املتقلبة، 
�ساقة  اأعــمــال  يف   14 الــــ  �ــســن  دون  اأطــفــال 
تخفيف  يف  ت�ساعد  قد  اأجــرة  على  للح�سول 
حاجياتهم  وتوفري  اأولــيــاءهــم  على  ال�سغط 
املدر�سية من ملب�ص واأدوات وحقائب مدر�سية، 
وبطيب خاطر جتدهم ي�سعرون باأن امل�سوؤولية 
توفري  عن  االأولياء  عجز  ظل  يف  م�سوؤوليتهم 
عقولهم  بــاأن  حتدثهم  واأنــت  لت�سعر  ذلــك،  كل 
اأج�ساد �سغرية حيث يندفعون  عقول رجال يف 
املنتجات  بع�ص  جلمع  والب�ساتني  احلقول  اىل 
وبيع  والفواكه  اخل�سر  غــرار  على  الفلحية 
الطرقات  حافة  على  املو�سمية  الفواكه  بع�ص 
جمانا  تق�سريه  خدمة  وتوفري  ال�سوكي  كالتني 
يدقون  ذلك  من  واأكــر  والتوت،  التفاح  وبيع 

اأبواب غرباء لبيع بع�ص ال�سلع على غرار مواد 
من  وغريها  واالأحــذيــة  واالألب�سة  التنظيف 
مواد ت�سمن ك�سبهم للرزق احللل دون اللجوء 
تفوق  وعزمية  باإ�سرار  لغريهم  يدهم  مد  اإىل 
االأعمال  اأن  رغم   ، وال�سباب  الرجال  عزمية 
خطرا  وت�سكل  توؤذيهم  قد  بها  يقومون  التي 
الطرقات  م�ستوى  على  وخا�سة  حياتهم  على 

اخلطرة وبعيدا عن عني اأولياءهم.
اأكد الطفل "خالد" البالغ من العمر 7 �سنوات 
من بلدية اأوالد ر�سا�ص، اأنه يجد نف�سه م�سطرا 
خلل كل �سائفة للخروج للعمل اإما على م�ستوى 
كالفا�سولياء  اخل�سر  بع�ص  جلمع  احلــقــول 
على  واحل�سول  والفول  والباذجنان  اخل�سراء 
ال�سوكي على  التني  اأو بيع  اأجرة هذه اخلدمة 
الرابط بني بلديته وعا�سمة  م�ستوى الطريق 
الدخول  وم�ساريف  تكاليف  لتوفري  الوالية 
يحقق  اأن  ميكنه  ال  بطاال  والده  كون  املدر�سي 
املنا�سبة،  هذه  مع  تزيد  التي  املطالب  تلك  كل 
اأن الطفل كان يتحدث وكاأن  والغريب يف ذلك 
خروجه للعمل �سرورة تطلبتها الظروف واأنه 
قادر على القيام باأي عمل كان املهم اأن يح�سل 
اأن  "خبزة حلل" على حد تعبريه ورغم  على 
من  كغريه  اللعب  من  وحرمته  ظلمته  الظروف 
�سن  يف  للعمل  اخلروج  على  واأجربته  االأطفال 
الرجال،  كاهل  تهد  م�سوؤولية  وحتمل  مبكرة 
اإال اأنه تقبل الو�سع بعقل كبري حرمه اإح�سا�ص 

الطفولة.

مطاعم ت�ساعف �سعر ال�جبات وغياب 
الرقابة يعزز االإحتيال بباتنة

اأطفال دون �سن 14 يف رحلة البحث
 عن لقمة العي�ش بخن�سلة 
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خملفات احلجر ال�صحي يف اجلزائر تتفاقم ..

التجارة بوالية خن�سلة،  يوا�سل قطاع 
التح�سي�سية  تنظيم جملة من احلملت 
خمتلف  حول  واالإعلمية  والتوعوية 
بلديات  عــديــد  عــرب  املهمة  املــوا�ــســيــع 
حماية  م�سالح  نظمت  ــن  اي ــة،  ــوالي ال
املــوؤقــت  مكتبها  طــريــق  عــن  امل�ستهلك 
من  كل  مع  بالتن�سيق  بقاي�ص  للتجارة 
واإر�ساد  حلماية  اجلــزائــريــة  املنظمة 
التجار  واحتــــاد  وحمــيــطــه  امل�ستهلك 
مب�ساركة  قــايــ�ــص  مــكــتــب  واحلــرفــيــني 
وبح�سور  املــدنــيــة  احلــمــايــة  مــ�ــســالــح 
مفتوحة  اأبـــوابـــا  الــ�ــســلــطــات،  خمتلف 
�سارع  م�ستوى  وعلى  مكتبها  مقر  اأمـــام 
احلملة  هذه  تناولت  اين  لغرور،  عبا�ص 
حول  املهمة  املحاور  عديد  التح�سي�سية 
خمتلف  تقدمي  مع  باأنواعها  الت�سممات 
للم�ستهلكني  والتوجيهات  االإر�ــســادات 
حول خطورة الت�سممات الغذائية و�سرح 
خمتلف اأ�سبابها وال�سبل الكفيلة لتفادي 
حدوثها ال�سيما احرتام �سل�سلة التربيد 
واالقتناء ال�سحي ملختلف ال�سلع واملواد 
احلفظ  �سروط  من  والتاأكد  الغذائية 
والعر�ص، اإ�سافة اإىل حت�سي�ص املواطنني 
التدابري  حول  االإقت�ساديني  واملتعاملني 
من  للحد  اتخاذها  الواجب  االحرتازية 
تف�سي وباء فريو�ص كورونا وخا�سة فيما 
بقواعد  ال�سارم  التقيد  يعنىب�سرورة 
ومنع  الزبائن  بني  االإجتماعي  التباعد 

الكمامات  وو�سع  املحلت  اأمام  الطوابري 
وتعزيز  التنظيف  ـــواد  م وا�ــســتــعــمــال 

�سروط النظافة. 
عملية  اإطــلق  وبعد  اآخــر،  �سياق  ويف 
لفائدة  االإلكرتوين  الدفع  حمطات  ن�سر 
خماطر  من  الوقاية  ــار  اإط ويف  التجار 
وتعزيزا  "كورونا"  بفريو�ص  الــعــدوى 
لتدابري اليقظة، قامت م�سالح قمع الغ�ص 
عن طريق مكتبها املوؤقت للتجارة بقاي�ص 
اجلزائر  بريد  م�سالح  مع  وبالتن�سيق 
مب�ساركة كل من احتاد التجار واحلرفيني 
اجلــزائــريــني واملــنــظــمــة اجلــزائــريــة 
وحميطه،  امل�ستهلك  ــاد  ــس وار� حلماية 
بتنظيم حملة توعوية حت�سي�سية على 

خمتلف  �سملت  قاي�ص  بلدية  م�ستوى 
وبع�ص  الــتــجــاريــة  االأنــ�ــســطــة  حمـــلت 
ا�ستعمال  تعميم  حـــول  الــ�ــســيــدلــيــات 
املحلت  يف  االلــكــرتوين  الدفع  اأجــهــزة 
�سروحات  تقدمي  مت  حيث  التجارية 
للتجار من اأجل حتفيزهم حول �سرورة 
الدفع  جــهــاز  ا�ستعمال  خــدمــة  تــوفــري 
مزايا  من  له  ملا  للم�ستهلكني  االلكرتوين 
حيث  وامل�ستهلك،  التاجر  لفائدة  كثرية 
توزيع  التح�سي�سي  العمل  هذا  خلل  مت 
اإعلنات ومل�سقات حول املو�سوع، يف حني 
تتوا�سل هذه العملية اإىل غاية الو�سول 

اإىل كافة التجار املعنيني بالعملية.
نور�سني.م

خن�صلة
عبد الهادي. ب 

�صطيف

العملية تبنتها جمعية الدنيا بخري باأوالد فا�شل

لعمال  التكرميية  املــبــادرات  تتوا�سل 
وباء  مبجابهة  املنهمكني  ال�سحة  قطاع 
قامت  حيث  �سطيف،  بــواليــة  ــا  كــورون
الطفولة  حلماية  الوطنية  املنظمة 
اجلزائريون  جمعية  مبعية  وال�سباب 
الطبي  ال�سلك  بتكرمي  االأمـــل  �سناع 
ال�سعيد  مب�ست�سفى  العامل  الطبي  و�سبه 
اجلهة  يف  بــوقــاعــة  ببلدية  ــري  ــوام ع

ال�سمالية من والية �سطيف.
العرفان  املبادرة كنوع من  وجاءت هذه 
بها  يقوم  التي  اجلــبــارة  اجلــهــود  نظري 
عمال قطاع ال�سحة بهذا امل�ست�سفى منذ 
قرابة ن�سف �سنة كاملة ملواجهة فريو�ص 
املـــبـــادرة حتفيزا  تــعــد  كـــورونـــا، حــيــث 
العمال  وباقي  الطبيني  و�سبه  للأطباء 
�سبيل  يف  ت�سحياتهم  موا�سلة  اأجــل  من 

وقف زحف الوباء نهائيا.
وخــلــفــت هـــذه املـــبـــادرة تــاأثــرا كبريا 
خا�سة  ال�سحة،  قطاع  منت�سبي  لــدى 
كبرية  جمهودات  بعد  جاء  التكرمي  اأن 
جدا طيلة الفرتة الفارطة و�سغط اأكرب 
الطبية  و�سبه  الطبية  الطواقم  على 
والية  عرفته  ما  ب�سبب  العمال  وحتى 
يف  خ�سو�سا  للوباء  تف�سي  من  �سطيف 
على  االأطــبــاء  ــد  واأك الفارطة،  االأ�سهر 
الكبري على  التكرمي عزمهم  هام�ص هذا 
نهائيا على هذا  للق�ساء  الكفاح  موا�سلة 
جمراها  اإىل  احلياة  تعود  حتى  الوباء 

الطبيعي. 

وتوزيع �أقنعة و�قية على �لتالميذ
 �ملقبلني على �الإمتحانات

ال�سناعة  غــرفــة  قــامــت  جهتها،  مــن 

التقليدية واحلرف بوالية �سطيف رفقة 
موؤ�س�سة ات�ساالت اجلزائر بتوفري ح�سة 
ل�سالح  الــواقــيــة  االأقــنــعــة  مــن  معتربة 
ا�ستغللها  ق�سد  الــرتبــيــة  مــديــريــات 
على  املقبلني  التلميذ  على  وتوزيعها 
اجــتــيــاز االمــتــحــانــات الــنــهــائــيــة لكل 
و�سهادة  املتو�سط  التعليم  �سهادة  مــن 

البكالوريا خلل االأيام املقبلة.
ال�سناعة  غــرفــة  ــوؤويل  مــ�ــس وحــ�ــســب 
االأوىل  احل�سة  فاإن  واحلرف  التقليدية 
موجهة لتلميذ �سهادة التعليم املتو�سط 
اأما  واقــي،  قناع  اأالف   10 بنحو  وتقدر 
احل�سة الثانية فتم تخ�سي�سها لتلميذ 
احل�سة  تقدر  حيث  البكالوريا،  �سهادة 

بنحو 12 األف قناع واقي.

وقافلة خريية لفائدة �لعائالت
 �ملت�صررة من �لزلز�ل مبيلة 

من  الت�سامنية  املبادرات  تتوا�سل  كما 

واملح�سنني  اخلــرييــة  اجلمعيات  طــرف 
املت�سررة  العائلت  مع  �سطيف  والية  يف 
ميلة  واليــة  عرفته  الــذي  الــزلــزال  من 
يوم 07 اأوت الفارط، حيث نظم جمل�ص 
ال�سوؤون  ملديرية  التابع  اخلــريات  �سبل 
الدينية واالأوقاف لوالية �سطيف قافلة 
ت�سامنية �سمت 06 �ساحنات من احلجم 
الغذائية،  بــالــطــرود  حمملة  الــكــبــري 
االأفر�سة،  االأغــطــيــة،  املعدنية،  املــيــاه 
احلفاظات، اأواين منزلية وغريها، وهذا 
من  املت�سررة  العائلت  على  لتوزيعها 
الت�سامنية  القافلة  �سمت  كما  الزلزال، 
االأدوات  ــن  م كــبــرية  جمــمــوعــة  اأيــ�ــســا 
للدخول  حت�سبا  املدر�سية  واملــحــافــظ 
�سبل  جمل�ص  اأن  علما  اجلديد،  املدر�سي 
اخلريات قام اأي�سا بتنظيم قوافل اأخرى 
الــزلــزال  ــذا  ه مــن  املت�سررين  لــفــائــدة 

خا�سة خلل االأ�سابيع الفارطة. 

اأطلق نادي �سناع اخلري بباتنة، حملة 
ل�سالح  املــدر�ــســيــة  الــتــربعــات  جلــمــع 
العائلت  مــن  املتمدر�سني  التلميذ 
املــحــتــاجــة والــيــتــامــى املـــوزعـــة عرب 

خمتلف االأحياء.
ــادرة الــتــي حملت  ــب ــذه امل ـــاءت ه وج
كبرية"،  باآمال  �سغرية  �سعار"حقيبة 
القادم  املدر�سي  الدخول  بالتزامنمع 
الفئة  ــنب عــن هـــذه  ــغ ال ـــع  رف ــدف  ــه ب
متطلباتها  تــوفــري  على  وم�ساعدتها 
مدر�سي  دخــول  ل�سمان  واإحتياجاتها 
هذه  على  القائمني  وح�سب  نــاجــح، 
من  دعــوا  التي  الت�سامنية  العملية 
االإلتفاف وتقدمي  اإىل �سرورة  خللها 
يد امل�ساعدة، فاإن االأزمة ال�سحية التي 
متر بها البلد اإنعك�ست �سلبا على ذوي 
الدخل املحدود والعائلت املعوزة، وهو 
الو�سع الذي باإمكانه ان يحرم العديد 
االأدوات  اإقتناء  مــن  املتمدر�سني  مــن 

املدر�سية. 
وقد مت و�سع قائمة باالأدوات اللزمة 
جلميعالراغبني يف امل�ساهمة خلل هذه 

واملحافظ  االأٌقــلم،  غرار  على  احلملة 
والدفاتر املدر�سية وغريها، حيث اأكد 
اأع�ساء نادي �سناع اخلري على �سرورة 
العملية  هــذه  يف  والتكاتف  التعاون 
اأمكن  ما  تقدمي  اأجــل  من  الت�سامنية 
االإبت�سامة  زرع  الأجــل  امل�ساعدات  من 
يف  وم�ساندتهم  املتمدر�سني  �سفاه  على 
هذه االأواقات الع�سيبة والتي تتطلب 
بح�سبهم م�ساعفة املجهودات من اأجل 
اإح�ساء هذه الفئة والو�سول اإليها قدر 
مبثل  عنها  التخفيف  بهدف  االإمــكــان 
يتمكن  حتى  اخلريية،  املبادرات  هذه 
االإلــتــحــاق مبقاعد  مــن  املــتــمــدر�ــســون 

الدرا�سة يف اأح�سن الظروف. 
من  العديد  اأن  اإىل  ــارة  ــس االإ� جتــدر 
املدين  املجتمع  يف  الفاعلة  اجلمعيات 
لفائدة  م�سابهة  مبادرات  اأطلقت  قد 
من  واملــتــ�ــســررة  املحتاجة  الــعــائــلت 
جتاوز  على  مل�ساعدتها  اجلائحة  هذه 
للموا�سلة  اأبنائها  ودعم  االزمــة  هذه 

والتمدر�ص يف ظروف اأح�سن.

العائلت  ت�ستفيد عديد  اأن  املنتظر  من 
ت�سنف  والــتــي  فا�سل  اأوالد  بلدية  يف 
من  والــهــ�ــســة،  املـــعـــوزة  الــطــبــقــة  �سمن 
العمل االإغاثي  اإطار  حملة ت�سامنية يف 
اجلمعيات  ن�ساط  طــرف  من  الت�سامني 
على  م�سمونها  يف  تركز  حيث  اخلريية 
املدار�ص  تلميذ  لفئة  خدمات  تقدمي 
غــرار  عــلــى  كــبــري  ب�سكل  االبــتــدائــيــة 

االأدوات املدر�سية والكتب واحلقائب.
اقرتاب  مع  تزامنا  احلملة،  هذه  تاأتي 
الدخول االإجتماعي خا�سة بعد خملفات 
اأولياء  على  ال�سحي  احلجر  وتداعيات 
تاأثرت  والتي  الطبقة  هذه  من  التلميذ 
امل�ستوى  تراجع  واأي�سا  فر�سه  بعد  �سلبا 
اأخرى  اأجورهم من جهة  املعي�سي وتدين 
اأدت  الــتــي  ال�سرائية  الــقــدرة  و�سعف 
امللب�ص  توفري  على  قدرتهم  عــدم  اإىل 

واالأدوات املدر�سية الأبنائهم. 
جمعية  تبنتها  الت�سامنية  احلملة 
اأوالد  بلدية  يف  مبكتبها  بخري"  "الدنيا 
ماآزر  من  مدر�سية  اأدوات  فا�سل،وتت�سمن 
اأين  وكتب،  وكراري�ص  واألب�سة  وحمافظ 
نظمت  باأنها  العملية  على  القائمون  اأكد 
كامل  عــرب  املــعــوزة  للعائلت  خ�سي�سا 
"دوفانةوبولفراي�ص  البلدية  تـــراب 
الفقر،ف�سل  منها  نــال  والتي  ولقرين" 
جعلت  التي  اليومية  االأعمال  عنتوقف 

م�ساريف  لــتــوفــري  حـــرية  يف  ـــاء  ـــي االأول
الغلء  مع  خا�سة  االإجتماعي،  الدخول 
اجلنوين الأ�سعار االأدوات املدر�سية الذي 
خلف اإ�ستياء كبري لدى العائلت وخا�سة 
اإ�ستكوا  الذين  الدخل  ــدودي  حم منهم 
كثريا من الزيادات املبالغ فيها، واأَ�سافوا 
باأنهم ي�ستح�سنون املبادرة وجناحها على 
احلملت  من  ك�سابقاتها  املحلي  امل�ستوى 
تقوية  يف  دور  لها  ــان  ك الــتــي  اخلــرييــة 
ــراد  اأف بــني  والت�سامن  االأخـــوة  اأوا�ــســر 
بينهم،  الغني  اأو  الفقري  �سواء  املجتمع 
حيث وجدوا ت�سامنًا كبريا وت�سجيعا لهم 
يف هذه احلملة اأو يف احلملت االأخرى مع 
انت�سار ثقافة العمل اجلماعي وم�ساعدة 

املحتاجني من معوزين وفقراء.
"الدنيا  جمعية  اأكدت  اأخرى،  جهة  من 
الب�سمة  تــ�ــســعــىلــر�ــســم  ــهــا  بــاأن بخري" 
خا�سة  التلميذ  وجــوه  على  والفرحة 
بعدم  اهتماما  واملــعــوزة  الفقرية  الفئة 
اح�سا�سهم بالنق�ص مع مد يد العون لهم 
الوقت  يف  املدر�سي،  الدخول  اأيام  خلل 
الذي طالبوا فيه رجال االأعمال والتجار 
مل�ساعدتهم  فــا�ــســل  اأوالد  بــلــديــة  يف 
الذي  اجلمعوي  امليدان  يف  قدما  للم�سي 
قلة  ب�سبب  الن�ساط  يف  تذبذبًا  يعرف 
من  والــتــربعــات  املمنوحة  االإمــكــانــيــات 

طرف املح�سنني.

تكرمي ال�سلك الطبي املجابه لفريو�ش 
كـ�رونـا مب�ست�سفى ب�قاعة 

حملت حت�سي�سية واإعلمية ح�ل الت�سممات 
الغذائية وخدمة الدفع االلكرتوين

حملت جلمع التربعات املدر�سية
 لفائدة املع�زين بباتنة 

حملة ت�سامنية لفائدة العائلت املع�زة 
تزامنا مع الدخ�ل االإجتماعي 
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عنابة

ــر ــم حـــــــــــوار: رقـــــيـــــة حل

نوارة. ب 

حــوار

وادي الطاقة بباتنة منطقة جميلة  �شاحرة جتعل 
مرحة  اأن  القول  ميكن  هل  فيها،  يبدع  الن�شان 
الطفولة "الكتابية" كانت انطالقتها من هنا، هل  

تذكرينا لنا �شيئا من بدايات مع الكتابة؟
وادي الطاقة منطقة جميلة جدا، ت�صحر 
ــــالب، كــربت  ــــا بــجــمــالــهــا اخل كــل مــن راآه
م�صدر  وتعترب  اأح�صانها  بني  وترعرعت 
وروحــي  طفولتي  فمنذ  للكتابة،  اإلهامي 
متعلقة بالطبيعة، مل اأجد ما يعرب عن هذا 

التعلق غري احلروف. 
بدايتي يف الكتابة كانت عبارة عن ق�ص�س 
بعدها  الطبيعة،  يف  وقوعها  اأحداث  تكون 
اجتهت اإىل كتابة اخلواطر التي ن�صرت يف 
اإ�صدار  ثم  املجالت،  و  اجلرائد  من  العديد 
"الوح�س  روايـــة   الأول  الأدبـــي  مــولــودي 

الب�صري".

اخليال  فيك  فجر  من  اذن   اجل��دات  حكايات 
لتكتب؟

اأن  كما  وا�ــصــع،  خــيــال  اأمــلــك  ال�صغر  منذ 
خيايل  تو�صيع  يف  دور  لها  جدتي  حكايات 
اأتخيل  كنت  حكاية  تــروي  عندما  ــرث،  اأك
التي  البيئة  النا�س،  )اأ�صكال  تفا�صيلها 
باأ�صلوبي  كتابتها  واأعــيــد  فيها(  يعي�صون 

بتغيري  الق�صة  نهايات  اأغري  كنت  اأين  كما 
اأجته  جعلني  ما  وهذا  خيايل  يف  اأحداثها 
اإىل  يحتاج  لأنــه  الفيزياء  تخ�ص�س  اإىل 

خيال وا�صع.

هل  لك،  اأدبي  مولود  اأول  الب�شري"  "الوح�س 
ميكن ا�شاءة املو�شوع مبزيد من التعليق، اأق�شد 

بذلك اأحداثه �شخو�شه، فكرته؟
اجتماعية  رواية  الب�صري" هي  " الوح�س 
يف  يتج�صد  الـــذي  الــوحــ�ــس  عــن  تتحدث 
روؤيتي  عند  جــاءت  فكرته  اإن�صان،  هيئة 
يفعلها  التي  الإجرامية  للق�ص�س  و�صماعي 
له  يرف  اأن  دون  الإن�صان  باأخيه  الإن�صان 
ت�صادفنا  واأحداثها  الق�ص�س  وهذه  جفن، 
يف حياتنا وقد اأثرت فيا كثريا لذلك قررت 
اأكتب عنها يف رواية اأحداثها ممزوجة  اأن 
النا�س  يعي�صه  الـــذي  املـــوؤمل  الــواقــع  بــني 
مل  وخــيــايل،  الب�صرية  الــوحــو�ــس  ب�صبب 
الفئة  "وح�س" ت�صف هذه  اأجد غري كلمة 
التي تعي�س بكرثة يف  النا�س  الوح�صية من 

جمتمعاتنا. 

اأنه  معي  تعتقدين  الب�شري" هل  "الوح�س  ملا   
بهيئة  وح�س  الإن�شان  اأن  فكرة  اي�شال  يجب 
فيها  نت�شاءل  لدرجة  مثريا  العنوان  يبدو  ب�شر، 

عن ذلك؟

اأن  فكرة  اي�صال  يجب  نعم،  يل  بالن�صبة 
الإن�صان وح�س على هيئة ب�صر، فال�صخ�س 
الذي يجرد نف�صه من الإن�صانية والرحمة 
ــــزرع يف داخـــلـــه الــوحــ�ــصــيــة ويــكــربهــا  ي
واهانة  ظلم  من  يرتكبها  التي  باجلرائم 

 .... بــراءة  واغت�صاب  الأبــريــاء  وقتل 
تفكيك  يف  �صببا  تكون  ذلك  اإىل  ا�صافة 

اجلوانب  هــذه  كــل  باأكملها،  عائلة 
توجد  ال�صفات  فهذه  روايتي،  حتملها 

فقط يف "الوح�س الب�صري".

ل��الأدب،  للكتابة  اجتهت  ثم  فيزياء  تخ�ش�شك 
ولعل الكثريين مثلك �شبقوا واأن كانوا فيزيائيني 
ما  اإذا  هو  طرحه  ميكن  ما  لكن  ل��الأدب،  وكتبوا 
الأدبية؟  ن�شو�شك  داخل  الفيزياء  باإدراج  قمت 

هل حدث ذلك؟
اأقــم  مل  الب�صري"  "الوح�س  ــي  ــت رواي يف 
باإدراج الفيزياء فيها لأن م�صمون الرواية 
 ، فيزيائي  تدخل  اإىل  حتتاج  ل  واأحداثها 
القوية  اللغوية  امل�صطلحات  ا�صتعملت  بل 
باأ�صلوب  للقارئ  الفكرة  لإي�صال  واملنا�صبة 

ب�صيط.

تفا�شيل  الطاقة جزء من  وادي  تكن ملنطقة  اأمل 
الرواية؟

تفا�صيل  من  جــزء  تكن  مل  الطاقة  وادي 

الــــروايــــة، 
ي�صبهها  الرواية  ــداث  اأح وقــوع  مكان  لكن 
ــال،  ــب )اجل الطبيعة  حــيــث  ــن  م ــا  م نــوعــا 
وقد  اخلــ�ــصــراء...(  الوا�صعة  امل�صاحات 

يكون اأي�صا هناك ت�صابه يف منط املعي�صة. 

ا�شدار  تنوين  هل  الب�شري"  "الوح�س  بعد  ما   
روايات اأخرى؟

يف  اهلل  بــاإذن  م�صتقبال  اأعمال  يل  �صتكون 
وكتب  اجتماعية  روايات  من  الأدب  جمال 
مهتمة  لأنني  الب�صرية،  التنمية  جمال  يف 

الرثوة  زادت  كلما  لأنه  كثريا  اجلانب  بهذا 
املعرفية للفرد باإمكانه تقدمي ما هو اأف�صل 
من  جمموعة  تــوجــد  اأنـــه  كما  للمجتمع، 
الكتب  من  النوع  هذا  عن  يبحثون  القراء 
حياتهم  يف  تفيدهم  الــتــي  التحفيزية 

اليومية.

واأهدافك  طموحك  عن  الوجهة،  اأين  اإيل 
التي ت�شعني حتقيقها يف عامل الأدب؟

ــدي طــمــوح كبري واأهــــداف عــديــدة يف  ل
خدمة  اأريــــد  خــاللــهــا  ــن  م الأدب  جمـــال 
الر�صالت  بتو�صيل  وذلك  واملجتمع  الفرد 
فمجتمعاتنا  ــقــارئ،  ال اإىل  الجتماعية 
حتمل  التي  ــرار  والأ�ــص بالق�ص�س  مكتظة 
والقفر  والظلم  الأمل  ر�صالت  داخلها  يف 
.... احلرية  �صلب  اإىل  اإ�صافة  واحلرمان 

اأن  ف�صوت ونداءات هذه الظواهر ت�صتحق 
ويعمل  املجتمع  بها  ويهتم  ويراها  ي�صمعها 
وحتقيق  لها  منا�صبة  حلول  ايــجــاد  على 
بني  تعاون  هناك  يكون  اأن  اأمتنى  العدالة، 
الأدب  تخدم  ر�صالة  اأي  لتو�صيل  الكتاب 

واملجتمع. 
نيوز  الأورا�ـــس  جريدة  اأ�صكر  الأخــري  ويف 
حتياتي  اأقـــدم  واأيــ�ــصــا  احلـــوار  ــذا  ه على 
ح�صن  على  خيال  لــدار  اخلال�س  و�صكري 

املعاملة واخلدمة.

  تكتب عن �حلياة �الجتماعية بجميع نتوء�تها و�آالمها �لتي حترك يف قلب �لقارئ �لكثري من �لعو�طف �الن�صانية يف مقابل �لكتابة عن �لظلم و�ال�صتبد�د و�حلقرة و�الأمل �لذي ي�صببه �الإن�صان الأخيه �الإن�صان يف معرتك �حلياة، تاأتي ك�صابة يف مقتبل �لعمر �لفني 
لتحكي عن هذه �لعو�مل وتن�صج من �لو�قع و�خليال رو�ية "�لوح�س �لب�صري" كاأوىل ��صد�ر�تها �الأدبية، تطل �لكاتبة �ل�صابة "جوهرة بوذهبة" )من مو�ليد 1998 بو�دي �لطاقة والية باتنة، طالبة جامعية تخ�ص�س فيزياء( لتبوح لنا عن �أ�صر�ر �لرو�ية وعن لقائها 

بعامل �لكتابة رغم �أن تخ�ص�صها فيزياء، مزيج من �الأحاديث �لتي متتعنا بها يف هذ� �حلو�ر:

الجتماعي  الجرام  ُتعنف  �شابة  كاتبة  بوذهبة"..  "جوهرة 

يف موؤلفها "الوح�ش الب�شري"

اأ�ش�شه املخرج اجلزائري "دليل بلخودير" بالتزامن مع اجلائحة

مهرجان البوابة الرقمية للفيلم الق�شري يتاألق 
يف طبعته اخلام�شة ويفتك دعم الوزارة الو�شية

 �شدور املر�شوم التنظيمي املت�شمن تاأ�شي�ش جائزة 
رئي�ش اجلمهورية لالأدب واللغة الأمازيغية

اخلام�صة  الطبعة  على  التتويج  �صتائر  اأ�صدلت 
املهرجان  مــن  اأوت  دورة  عليها  اأطــلــق  كما  اأو 
الق�صرية  لــالأفــالم  الرقمية  البوابة  الـــدويل 
فيلم  بافتكاك  اجلــاري  �صبتمرب  من  الفاحت  يوم 
حق  ر�صول  اليراين  املخرج  "البقرة" ل�صاحبه 
املمرات  "هم�س  وفيلم  الذهبية  للجائزة  جو 
�صمري  املغربيني  املخرجني  ل�صاحبيه  ال�صيقة" 
الياقوتي وح�صن الياقوتي للجائزة الف�صية، اأما 
اجلائزة الربونزية فقد عادت للمخرج ال�صوري 
عمرو علي عن فيلمه "الزيارة" فيما حت�صل كل 
من فيلم "le milieu D'un lac" للمخرج 
"حياة الأمرية  الفرن�صي غيوم مينجويت وفيلم 
" للمخرج املغربي في�صل احلليمي على جائزتي 
�صهدت  التي  الـــدورة  لتنتهي  التحكيم،  جلنة 
عرب  دولــة   11 من  ق�صريا  فيلما   35 م�صاركة 
حتريك  من  متكن  وتاألق  م�صتحق  بنجاح  العامل 
اأثنت  اأيــن  اجلزائرية،  الثقافة  وزارة  اهتمام 
ولدى  دودة  بن  مليكة  والفنون  الثقافة  وزيرة 
املا�صي  اأوت  من   25 يف  عنابة  لولية  زيارتها 
اخلم�س  الدورات  حققتها  التي  النجاحات  على 
من املهرجان واأكدت على دعمها للفكرة وت�صخري 
من  متكن  الذي  املهرجان  لإجناح  المكانات  كل 
حتقيق التغيري يف عامل ال�صينما باعتباره الأول 
العربي  والوطن  اجلزائر  يف  نوعه  من  والفريد 

ككل . 
وحمافظ  موؤ�ص�س  بلخوذير  دليل  املخرج  ويعد 
والفنانني  الع�صاميني  املخرجني  من  املهرجان 
اأر�س  عن  اغــرتب  حيث  املتميزين  الت�صكيليني 
ظل  �صنة  ثالثني  طيلة  ايطاليا  بدولة  الوطن 
بلدانها،  عوا�صم  وخمتلف  بــاأوروبــا  فيها  يبدع 
والثقافية  الفنية  التظاهرات  عديد  ويجوب 

وهو ميار�س ن�صاطات فنية مميزة.
الق�صرية  خــاللأفــالمــه  مــن  ال�صهرة  عانق  كما 
"العلفة  جــائــزة  افتكاك  مــن  ومتــكــن  القوية 
باملهرجان  الباز"  "حجر  فليمه  عن  الذهبية" 
 ،2019 �صنة  بغيليزان  الق�صري  للفيلم  الدويل 

نادي  عنابة  مدينة  يف  اأ�ص�س  قد  كــان  وقبلها 
وال�صابات  ال�صباب  من  الع�صرات  يجمع  لل�صينما 
ويقوم ب�صناعة اأفالم ق�صرية هي مبثابة ور�صات 
�صور  ثم  الفالم.  �صناعة  فن  لتعليم  تطبيقية 
ت�صويره  يتم  فيلم  اأول  وهــو  "الرجوع"  فيلم 
كم�صدر  ال�صم�صية  الألــــواح  على  بالعتماد 
ولوازم  معدات  وت�صغيل  �صحن  اأجل  من  للطاقة 
عنابة  بلدية  مع  بال�صراكة  الت�صوير  واأجهزة 

وعدة جمعيات حملية.
ليقفز قفزة نوعية يف الفن ال�صابع وهو يوؤ�ص�س 
ال�صباب  اأمام  املجال  يفتح  رقمي  مهرجان  لأول 
الق�صرية  الأفــالم  �صناعة  يف  والطموح  املبدع 
للتاألق والتاأنق والرقي باأعمالهم وكذا حتفيزهم 
على تقدمي الف�صل دائما، فيكون تظاهرة فنية 
�صهرية متكنت من تقدمي خم�س طبعات متميزة 
كللت بالنجاح على م�صتوى كافة اجلوانب خا�صة 
اخلمول  ليك�صر  كورونا  جائحة  مع  تزامن  اأنــه 
الأخر  هو  تاأثر  الــذي  الفن  لهذا  ــروح  ال ويــرد 
اأرخت  التي  العاملية  ال�صحية  الأزمة  بتداعيات 
القطاعات،  وكافة  اجلوانب  كل  على  بظاللها 
عرب  املخرجني  ثقة  واكت�صب  الــرهــان  فك�صب 
يف  للم�صاركة  يت�صابقون  ليجدهم  العامل  دول 

هذا املهرجان والظفر مبوافقة اللجنة الدولية 
لتمر  اأعمالهم  املكلفة بالختيار والنتقاء على 

عرب هذه البوابة الرقمية الذهبية.
الأورا�ــس  مع  له  حديث  وخالل  بلخودير  دليل 
ــار وجلنة  ــي ــني جلــنــة الخــت نــيــوز اأكـــد اأنـــه ب
الع�صوية،  دائمة  دول  �صتة  توجد  التحكيم 
معايري  لعدة  الأفالم  اختيار  عملية  تخ�صع  كما 
والرتكيب  والفني  التقني  اجلانب  غــرار  على 
والتمثيل والت�صوير...ويعد املهرجان التظاهرة 
الفرتا�صية الوحيدة التي انطلقت بالتزامن مع 
م�صتمرة  تزال  ول  اجلزائر  يف  ال�صحي  احلجر 
اإىل  يومنا هذا يطمح منظموها اىل حتولها اىل 

تظاهرة قارة.
ويجدر الذكر اأن اجلزائر قد �صاركت ب 12 فيلما 
"دكان" لطارق جبوري،  فيلم  ق�صريا نذكر منها 
وفيلم  القادر،  عرب  لبايو�صف  "�صريط"  وفيلم 
البنت"  و"كتاب  بقلول   19" لإبراهيم  "كوفيد 
لإ�صالم منفو�س، وهي امل�صاركة التي اأثبت وجود 

تطور ملحوظ واهتمام كبري بهذا الفن.
 كما اأكد اأن اجلزائر تزخر مبخرجني ي�صتحقون 
املجال  يفتح  ر�صميا  واهتماما  جــادة  التفاتة 
ال�صناعة  واإثراء  والتميز  للتاألق  وا�صعا  اأمامهم 
كما  واأنواعها،  طبوعها  مبختلف  ال�صينمائية 
لالأورا�س  منفو�س  ا�صالم  ال�صاب  املخرج  اأو�صح 
جمهودات جبارة  قد بذل  دليل  املخرج  اأن  نيوز 
متيز  خلق  ــل  اج مــن  التظاهرة  ــذه  ه ـــاح  لإجن
وك�صر  اجلزائرية  ال�صينما  عامل  يف  "كعادته" 
والهواة  للمبدعني  بالن�صبة  ال�صمت  حاجز 
ال�صناعة  عجلة  حتريك  وكــذا  املجال  هذا  يف 
املهرجان  هذا  اأن  اإذ  الأف�صل،  نحو  ال�صينمائية 
اإىل  �صيتحول  الــكــايف  الــدعــم  تلقيه  حــال  ويف 
ــدول  ال كــل  ترتقبها  ذهبية  دولــيــة  تــظــاهــرة 
خا�صة اأنه يحاكي الرقمنة ويفتح املجال وا�صعا 
وكذا  الأفــالم  هذه  على  للتعرف  اجلمهور  اأمــام 

املخرجني من خمتلف دول العامل.

الر�صمية  للجريدة  الأخــري  بالعدد  �صدر 
تاأ�صي�س  يــتــ�ــصــمــن  تــنــظــيــمــي  ــوم  ــص ــر� م
واللغة  لــالأدب  اجلمهورية  رئي�س  جائزة 
اإطار  يف  اجلائزة  هذه  وتاأتي  الأمازيغية، 
"ت�صجيع البحث والإنتاج يف الأدب واللغة 
اأعمال  �صواء كانت  الأمازيغية وترقيتهما 
مرتجمة  اأم  الأمازيغية  باللغة  موؤلفة 

اإليها".
"مكافاأة  اإىل  اجلـــائـــزة  ـــذه  ه وتـــهـــدف 
ينجزها  التي  والأعمال  الأبحاث  اأح�صن 
والأدب  الل�صانيات  من  كل  يف  امل�صاركون 
اإليها  واملرتجم  بالأمازيغية  عنه  املعرب 
الأبحاث يف الرتاث الثقايف الأمازيغي غري 
العلمية  الأبحاث  اإىل  بالإ�صافة  املــادي 

التكنولوجية والرقمنة".
العمل  تقدمي  "يجب  املر�صوم  ومبوجب 
ــادي  امل غــري  الـــرتاث  يف  والبحث  الأدبـــي 
يف  اإليها"  مرتجم  اأو  الأمازيغية  باللغة 
حني "يجب تقدمي العمل حول الل�صانيات 
والرقمنة  والتكنولوجيات  الأمازيغية 
بالأمازيغية وعند القت�صاء بلغات اأخرى" 
واأ�صيلة  "موثقة  الأعمال  تكون  اأن  على 
العلمية  املنهجية  قواعد  على  وموؤ�ص�صة 
بها  ونال  �صبق  اأو  ن�صرها من قبل  ومل يتم 

�صاحبها جائزة اأو �صهادة علمية".
اأن  املرت�صحني  يف   13 املـــادة  وتــ�ــصــرتط 
تقل  ل  واأن  جزائرية  جن�صية  من  يكونوا 
اأعمارهم عن 20 عاما واأن يثبتوا اإنتاجهم 
لعمل يف اإحدى فئات اجلائزة واأن ي�صاركوا 
اأن  وميكن  واحـــدة،  فئة  يف  ــد  واح بعمل 

يكون الرت�صح فرديا اأو جماعيا.
�صهادة  فئة  كــل  يف  الــفــائــزون  و�صيمنح 
مبليون  تقدر  مالية  ومكافاأة  تقديرية 
الأول  للفائز  دج(   1.000.000( دينار 
دج(   500.000( دينار  األف  وخم�صمائة 
للفائز الثاين ومائتان وخم�صون األف دينار 
اأن  على  الثالث  للفائز  دج(   250.000(
براأ�س  الحتفال  مبنا�صبة  اجلائزة  ت�صلم 

ال�صنة الأمازيغية "اأمنزو ن يناير".
باملحافظة  املعنية  امل�صالح  و�صتتوىل 
ال�صامية لالأمازيغية اأمانة جلنة التحكيم 
من  مقرر  مبوجب  اأعــ�ــصــاوؤهــا  يعني  التي 
قابلة  �صنتني  ملـــدة  الــ�ــصــامــي  حمافظها 

للتجديد مرة واحدة.
املحافظة  عن  ممثل  من  اللجنة  و�صتتكون 
رئي�صا وممثلني عن وزارات املالية والتعليم 
والرتبية  والثقافة  العلم  والبحث  العايل 
بالإ�صافة اإىل ممثل اآخر عن مركز البحث 
وثالثة  الأمازيغية  والثقافة  اللغة  يف 
واللغة  الأدب  يف  متخ�ص�صني  اأ�ــصــاتــذة 
ال�صامي  املــحــافــظ  يعينهم  الأمــازيــغــيــة 
لالأمازيغية بالتن�صيق مع روؤ�صاء اجلامعات 
واللغة  الثقافة  معاهد  بها  توجد  التي 

الأمازيغية.
"ت�صتعني باأي �صخ�س  اأن  كما ميكن للجنة 
انتقاء  يف  م�صاعدتها  �ــصــاأنــه  مــن  مــوؤهــل 

الأعمال املعرو�صة عليها".
وتودع الأعمال لدى اأمانة جلنة التحكيم 
حتددها  اآجال  وخالل  الن�صخ  من  عدد  يف 
وعدد  الأجـــل  �صيحدد  حيث  املحافظة 
تنظيم  اإعــــالن  عــنــد  وطبيعتها  الن�صخ 

امل�صابقة.
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مكت�سف كريات الدم احلمراء؟ 

ال�ضبكة العمالقة
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اأقوال وحكم
ـ اأن ت�صيء �صمعًة �صغريًة خري لك 

من اأن تنفق عمرك تلعن الظالم. 
ـ ال يحزنك اأنّك ف�صلت ما دمت حتاول 

الوقوف على قدميك من جديد. 
ـ كلّما ازدادت ثقافة املرء ازداد بوؤ�صه. 

ـ �صاأل املمكن امل�صتحيل: اأين تقيم؟ 
فاأجابه: يف اأحالم العاجز. 

ـ اإّن بيتاً يخلو من كتاب هو بيت بال روح.
ـ االألقاب لي�صت �صوى و�صام للحمقى، 

والّرجال العظام لي�صوا بحاجة لغري 
اأ�صمائهم.

أسباب

القاطع)م(

أخو األب

من الضمائر

متسابق)م(

والدة)م(

ملكي

مباح

متشابهانمن احلشرات

املوظف

وهب

فك

تقاسيم)م(

صوت املياه)م(

قهوة

اخلصال)م(

أحتصل

أضاء)م(

أولياء

من الطيور

قهوة

بياض البيض

أصر)م(

حشد

املقر

زبائن)م(

يعقب النهار

سفر)م(

راجع)م(

حسب)م(

مديتة سعودية

شعور

السلم)م(

وضع)م(

حديث الليل)م(شقيق

أخو األب

ضروري للطعام

جمع ملح

حديث الليل

عمر

احلساء

مجوهرات

كرم

بعير)م(

شريان)م(

رن)م(

صوت االنفجار

أفشى

حروف متشابهة

أعداد)م(

وجهات النظر

مناسب



حتليل �شخ�شية
لدينا نخلة يف واحة عالية جدا

ولدينا اأربع حيوانات..القرد والأ�صد والزرافة 
وال�صنجاب

قـــــــرروا الــتــنــافــ�ــس..مــن 
ي�صتطيع قطف املوز ب�صرعة 

اأكرب
من تعتقد �صريبح؟

جوابك �صيعك�س �صخ�صيتك
اأجب يف ع�صر ثواين؟

ما هي اإجابتك الآن
اإذا كانت اإجابتك

الأ�صد: اأنت اإن�صان غري �صادق
القرد: اأنت اإن�صان �صهل ال�صتغفال

الزرافة: اأنت اإن�صان غري واقعي
ال�صنجاب: اأنت اإن�صان ميوؤو�س منه

ملاذاااااااااا؟

لأن النخلة ل تثمر موزا اأ�صال؟!.

ن�شيحة
عند هروبك من العمل 

" كوب قهوة" ليظن  اأترك على مكتبك 
الآخرون اأنك �صتعود لإكماله 

الف�صاد  يف  نــظــريــات   : ــاب  ــت ك مــن 
الإداري؟!!.

ن�شب واحتيال
قالك التلميذ اجلزائري

ينّقل على املخ تاع الق�صم
يــديــر متــريــن غالط  يف المــتــحــان..اأومــبــعــد 

بالعاين
با�س ما يفيقلو�س الأ�صتاذ

ــب والحـــتـــيـــال يـــبـــداأ مـــن مــقــاعــد  ــص ــ� ــن ال
الدرا�صة؟!!. 

معلومات م�سلية

الدماغ

اأمثال �سعبية

فاإنه  �سنوات  ثلث  الآخــر  اإح�سائية  يف   •
النقال  الهاتف  مــع  الب�سر  ارتــبــاط  اأ�سبح 
منهم  كــبــرية  نــ�ــســبــة  اأن  لـــدرجـــة  خمــيــف 
من  خرجوا  اإذا  وال�سياع  بالرعب  ي�سعرون 

بيتهم بدونه.
حرب  على  دوالر  تريليون  اأمريكا  • اأنفقت 
يف  الفقر  على  للق�ساء  يكفي  مبا  اأي  العراق، 

العامل ملدة ع�سر �سنوات.
القب�ص  ــن  م بــانــكــوك  �ــســرطــة  متكنت   •
و�سرقة  البيوت  دخــول  على  داأب  ل�ص  على 
 30 ملدة  وذلــك  الداخلية،  الن�ساء  �سراويل 
ـــف �ــســروال يف  عــامــا ووجــــدو لــديــه 11 األ

بيته.
يف  يكون  الثلج  اأكل  يف  بالرغبة  ال�سعور   •

الغالب ب�سبب نق�ص احلديد يف اجل�سم.
نف�ص  لعلماء  كــتــاب  1994�سدر  ــام  ع  •
االأ�سياء  ا�سمه"روؤية  بري�ستول  بجامعة 
اأن من يوؤمن  واالإميان باخلوارق" اأثبتوا فيه 
كبرية  بن�سبة  معر�ص  وِجــن  اأ�سباح  بوجود 

لروؤيتهم.
باب  بفتح  يقومون  االأ�سخا�ص  اأغــلــب   •
م�ستمر،  ب�سكل  داخلها  يف  والنظر  الثلجة 

وال�سبب لي�ص اجلوع بل امللل.
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ا�سحك وال�سحك بال�س.. قبل ما يغلى وتقول يامن عا�س

جواب 
املحاجية

حاجيتك 
على اللي يبدا 
بالدال والدال 

يخو�ص العامل اإذا 
حب�ص الدال واحد 

ما يبقى �سامل 

حدث يف مثل هذا الي�م
ال�صاد�س من �صهر �صبتمرب
العثمانية  الــبــحــريــة  ـــقـــوات  ال ـ   1543
ميناء  على  اال�ستيلء  يف  تنجح  والفرن�سية 
ملك  قب�سة  ــن  م وحتـــريـــره  الــفــرنــ�ــســي  ني�ص 
االأول  فران�سوا  امللك  خ�سم  �سارملان  الفرجنة 

حليف الدولة العثمانية.
مكينلي  ويليام  االأمريكي  الرئي�ص  ـ   1901
يف  وفاته  اإىل  اأدت  اغتيال  ملحاولة  يتعر�ص 

�سبتمرب.  14
مو�سوليني  بينيتو  الفا�سي  الزعيم  ـ   1924
من  ــا  روم يف  فا�سلة  اغتيال  ملحاولة  يتعر�ص 
حتركوا  الذين  ال�سيوعيني  من  جمموعة  جانب 
يف  ال�سيوعية  على  الق�ساء  حماولته  لوقف 

اإيطاليا.
جلمعية  اخلام�ص  املــوؤمتــر  انعقاد  ـ   1935
مدينة   يف  اإفريقيا  ل�سمال  امل�سلمني  الطلبة 
الب�سري  ال�سيخ  ،وافتتحه  باجلزائر  تلم�سان 
املوؤمتر  ــذا  ه وكــانــت اخلــطــب يف  االإبــراهــيــمــي 
االإدارة  �سد  هجومية  وبنربة  العربية  باللغة 
الق�سية  مــع  االلتحام  اإىل  تدعو  الفرن�سية 
تغيري  املوؤمترون  وا�سطر  االإ�سلم،  و  الوطنية 
من  االحتلل  �سلطة  منعتهم  اأن  بعد  القاعة  

موا�سلة اأ�سغاله.
على  اهلل  عبد  بن  طلل  امللك  تتويج  ـ   1951
عبد  امللك  لوالده  خلفا  ليكون  االأردن  عر�ص 

اهلل االأول بن احل�سني.
يــنــددون  فرن�سيا  مــفــكــرا   121 ـ   1960
�سجاع  بيان  يف  اجلزائر  يف  احلــرب  با�ستمرار 
يف  الع�سيان  يف  احلق  حول  "بيان  عنوان  حتت 

حرب اجلزائر".
1965 ـ الهند تغزو باك�ستان وتق�سف مدينة 

الهور.
اإ�سرائيليني  ومدربني  العبني  مقتل  ـ   1972
ــيــة  ــان وذلــــك يف حمــاولــة مــن الــ�ــســرطــة االأمل
لتخلي�سهم من الطائرة االإ�سرائيلية املختطفة 

يف مدينة ميونخ.
تاأخذ  الفل�سطينية  التحرير  منظمة  ـ   1976

و�سع ع�سو كامل يف جامعة الدول العربية.
اأمرية  ديانا  دفــن  مرا�سيم  اإجــراء  ـ   1997

ويلز.
عمل  على  يقدم  االإ�سرائيلي  اجلي�ص  ـ   2003
مل  لكن  يا�سني،  اأحمد  ال�سيخ  ي�ستهدف  ع�سكري 

تتمكن املقاتلت االإ�سرائيلية من ت�سفيته.
تفجري  من  ينجو  بوتفليقة  الرئي�ص  ـ   2007
قبل  بباتنة  الغتياله  حمــاولــة  يف  انــتــحــاري 
ال�سرفية،  للمن�سة  دقــيــقــة   40 ـــ  ب و�ــســولــه 
امل�سادر  ح�سب  جريحا  و71  قتيل    15 خلف 
ح�سب  جريحا  و107  قتيل   22 و  الر�سمية 

م�سادر اإعلمية.
رئي�سا  زرداري  علي  اآ�سف  انتخاب  ـ   2008

لباك�ستان.

تخاريف 
�سي عالوة املو�سطا�ش

عندك تقطع اجلورنان

هههههه

�سي علوة ينتظر اأ�سئلتكم ليجيب عليها، �ساركونا بها 
modhik@yahoo.com :على الربيد االإلكرتوين
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ــر  ــزه ال مـــا عــنــدو�ــس  يل 
الكر�صة يف  لــعــظــم  يــلــقــى 

حكـــمة

العطايا ت���ك���ون  ال���ن���واي���ا  ق����در  ع��ل��ى 

ـ ما هي اأكرب مغامرة قمت بها يف حياتك 
يا �صي عالوة؟

نذير درنوين ب�صكرة
اأعفيني من الإجابة..هناك اأمور اإن ُتبد 

لكم ت�صووؤين؟!.
ــادة الأ�ــصــدقــاء كــثــريون ثــم قليلون  ـ ع
اإل من كان  ، حتى ل يتبقى معك  فقليلون 
الأ�صدق بينهم..فهل جربت هذه النظرية 

يا �صي عالوة؟
وهيبة. ي قاي�س
اإل واحد..ونحن  جربتها حتى مل يتبق 
نقول كرثة ال�صحاب تودر خيارهم..ودعك 

من بطيخهم لت�صتمر يف احلياة؟!.
اأم�صي بدون حذاء و  اأبكي لأنني  - كنت 
لكنني توقفت عن البكاء..لأين وجدت....

هل تعرف العربة؟
ليليا منال بزاعي ق�صنطينة
فاأعطيته  مفتوحا  الــكــوردوين  وجــدت 
يل  يقول  وهــو  واأ�صلحه  القدمي  حذائي 

ما  با�س  الغرقة  يف  تلعب�س  ما  اأخــرى  مرة 
رجليه  اإىل  �صباطك..فنظرت  يف�صد�س 
فوجدت حذاءه جديد يلمع بف�صل ال�صرياج 
من  له..خلينا  تبيعه  جدتي  كانت  الــذي 
اأمور  النهايات التعي�صة �صناأخذ العربة من 

اأخرى؟!. 
ـ يا قوم ل تتكلموا اإن الكالم حمرم  ناموا 

ول ت�صتيقظوا ما فاز اإل النوم
تندموا  واإل  اأبدا  فاتركوا  ال�صيا�صة  اأما 

اإن ال�صيا�صة �صرها لو تعلمون مطل�صم؟
حممد حماز ب�صكرة
تتكرف�س  الأمة  خالت  يل  هذي  الهدرة 
اإذا  فالتكرفي�س يا حممد �صره ل ُيعلم اإل 
�صر  من  خائفني  نّوم  وال�صعب  الوطن  �صاع 

ال�صيا�صة املطل�صم!!.
ـ ماذا تعني النقاط التي ت�صعها يف بع�س 

اأجوبتك يا �صي عالوة؟
اإميان بن قادة طولقة

تعني...........راكي فاهمة؟!.

�س�رة م�سحكة

يف رايكم 
البوطو هو يل 
حاكم احليط 

ول احليط 
يل حاكم 
البوطو؟!!



عبد الهادي. ب

بلقا�سم. ز

�صنة   15 الــعــمــر  مــن  تبلغ  طفلة  لقيت 
التي  النريان  حا�صرتها  بعدما  م�صرعها 
اأولد  بقرية  منزلها  مطبخ  داخــل  ن�صبت 
ولية  جنوب  احلجر  عني  ببلدية  بارو�س 
متواجدة  ال�صحية  كانت  حيث  �صطيف، 
اأين  احلريق  ن�صوب  حلظة  املطبخ  داخــل 
حا�صرتها النريان، ليتم انت�صالها من و�صط 

من  ال�صرعة  جناح  على  ونقلها  الــنــريان 
متعددة  الطبية  العيادة  اإىل  اأهلها  طرف 
لتلقي  ــني احلــجــر  لــبــلــديــة ع اخلـــدمـــات 
الإ�صعافات، غري اأن ال�صحية فارقت احلياة 
وفتحت  اأ�صابتها  التي  باحلروق  متاأثرة 
هذه  يف  حتقيق  الوطني  الـــدرك  م�صالح 

عبد الهادي. باحلادثة الأليمة. 

�صطيف

عبد الهادي. ب

اأم البواقـي
مت العثور بداخل م�شكنه على عدة اأغرا�س ت�شتعمل يف ال�شحر وال�شعوذة

ُعرث م�صاء اأول اأم�س، على جثة �صاب يبلغ من العمر 26 �صنة، ميتا داخل منزله الكائن 
بحي قواجلية رابح مبدينة عني مليلة، وك�صفت التحقيقات عن تناول ال�صاب لكميات 
معتربة من الأدوية اأودت بحياته، خا�صة واأنه يعاين من ا�صطرابات نف�صية ح�صب ما 

اأكده اأحد املقربني منه، هذا وقد فتحت امل�صالح الأمنية حتقيقا حول احلادثة.

�صطيف  وليــــة  اأمــــن  مــ�ــصــالــح  متــكــنــت 
ــربة مـــن مـــادة  ــت ــع ــز كــمــيــة م ــج مـــن ح
التي  املــ�ــصــدر  جمهولة  الــ�ــصــوكــولطــة 
 ، 06 قناطري و20 كغ  يقدر وزنها بنحو 
والتي كانت تنقل منت مركبة نفعية من 
نوع "هاربني"، ومتت العملية اإثر دورية 
املدخل  نقطة  م�صتوى  على  متت  رقابية 
توقيف  مت  ـــن  اأي للمدينة،  الــ�ــصــرقــي 
للمراقبة وتبني  اأخ�صعت  مركبة نفعية 

قوالب  من  معتربة  بكميات  حمملة  اأنها 
يناهز  مبا  وزنها  قدر  التي  ال�صوكولطة 
ل  كانت  والتي  كغ،  و20  قناطري   06
�صاأنه  اأو و�صم من  اأي بيانات  تتوفر على 
تنقل  كــانــت  كما  م�صدرها،  يــحــدد  اأن 
احلفظ،  ــروط  ــص � اأدنــــى  احــــرتام  دون 
املخت�صة  اجلــهــات  على  عر�صها  ليتم 
لال�صتهالك  �صالحيتها  عدم  اأقرت  التي 

واأو�صت باإتالفها.

اأوقفــت اأول م�سالح االأمن بعــني البي�ساء، 
�سيخ يف العقــد ال�ساد�ص من العمر، عن تهمة 
معلومــات  بعــد  وذلــك  ال�سعــوذة  ممار�ســة 
موؤكــدة حــول وجــود ن�ســاط م�سبــوه داخل 

اأحد امل�ساكن مبدينة عني البي�ساء.
واأ�سفرت عملية تفتي�ص امل�سكن عن العثور 
ال�سحــر   يف  ت�ستعمــل  اأغرا�ــص  عــدة  علــى 
وال�سعوذة، وت�سمل اأحجار متنوعة مكتوبة، 
�سوائــل  بهــا  وقــارورات  الأ�سخا�ــص،  و�ســور 
ت�ستعمل للكتابة، وقطع من القما�ص، وبذور 
واأتربــة جمهولــة امل�ســدر، وكــذا مذكــرات 
"طل�ســم"،  مفهومــة  غــري  كتابــات  عليهــا 
مت متابعــة املتهم بجــرم الن�سب واالحتيال وبقايــا حيوانيــة وم�ساحــف مدن�سة، حيث 

وممار�ســة ال�سعــوذة مــع تدني�ــص امل�سحــف 
اجلهــات  اأمــام  تقدميــه  ليتــم  ال�سريــف، 

الق�سائية بنيابة حمكمة عني البي�ساء.

�سي الأورا�سي..
ون�سينا  الــثــانــيــة  الــدفــعــة  يف  انطلقنا 
دميا  ــــوزارة  ال تعليمات  يف  ـــــني...  االأول
العليا  ال�سلطات  وقــــرارات  ــني...  ــب الع
التبلعيط   والفنا  �ــســاربــني...  للحيط 
جــاديــن...  نكونو  نقدرو�ص  مــا  واللعب 
ــو بني  ــرق ــف نــحــتــكــمــو لــلــمــحــ�ــســوبــيــة ون

املوظفني...

hamzalaribi005@gmail.com

ت�قيف م�سع�ذ و�سبط طل�سم ون�سخ مدن�سة 
من امل�سحف ال�سريف بعني البي�ساء

وجب الكالم

يف خرجة ميدانية الأحد والة والية باتنة اإىل 
"اإحدى البلديات"، حدث واأن كنا من املرافقني له 
لنا،  جدا  خا�سة  اخلرجة  تلك  وكانت  جولته،  يف 
وذلك ب�سبب هول ما �سهدناه من فظاعة يف ال�سيتة 
اأن  هو  حــدث  فالذي  وكمثال،  واخلــنــوع،  والتملق 
الوايل قد قام بتوبيخ "رئي�ص بلدية" ب�سبب خطاأ 
بروتوكويل، اأي اأن "املري" قد �سمح برفع املواطنني 
للفتات ينددون فيها "باأمر معني"، االأمر الذي مل 
يه�سمه الوايل فغادر على اإثره البلدية "غا�سبا"، 
حدث  قد  كان  اأمــرا  ورمبــا  طبيعي  هنا  اإىل  االأمــر 
"لكرامة املري"  "املري"، لكن االأمر امل�سيء  رغما عن 
هو اأن هذا االأخري قد تبع الوايل اإىل بلدية اأخرى 
بدا  وقد  ر�ساه،  ينال  ولكي  عــذرا  ي�ست�سمحه  كي 
املري "طفل" �سغريا جدا اأمام الوايل لي�ص يف العمر 
يف  بل  �سنا،   الوايل  من  اأكرب  واأنه  يبدو  كان  فاملري 
اأن  الــوايل  يرتجى  وهو  حركاته  يف  وحتى  العقل 

"ي�ساحمه". 
يف بلدية اأخرى، اأظهر مقطع فيديو مت ت�سجيله 
الوالية  ذات  بلديات  اإحدى  يف  املوؤ�س�سات  باإحدى 
الوايل  خلف  بالهرولة  يقوم  وهــو  بلدية  رئي�ص 
اأينما ذهب وهو الذي كان يتفقد كل ركن من اأركان 
ول�سان  املري  ملمح  الفيديو  اأو�سح  وقد  املوؤ�س�سة 
"يا رب تفوت الزيارة على خري" رغم  حاله يقول 
هو  يفعله  كــان  ما  وكــل  �سفة  ببنت  يتفوه  مل  اأنــه 
�سغري  طفل  بنظرات  الـــوايل  عيني  اإىل  النظر 

خائف من اأن ياأتي دوره يف "التوبيخ".
املا�سية  القليلة  االأيــام  يف  حديث  ال  املقابل،  يف 
"ايعكورن"  بلدية  رئي�ص  عن  احلديث  على  يعلو 
مبا�سر  بث  فيديو  اأظهر  فقد  وزو،  تيزي  بوالية 
يف  املري  والوايل" ثقة  "املري  بني  دار  الذي  للحوار 
نف�سه وقوة �سخ�سيته وقوة ح�سوره هو ينقل اإىل 
رفقة  طريق  بغلق  اإثــره  على  قام  ان�سغاال  الــوايل 
البلدية،  يف  الو�سع  عن  كاحتجاج  نوابه  من  عدد 
ات�سح  قد  البلدية  رئي�ص  اإن  بل  فقط  ذلك  لي�ص 
"م�سوؤول"  باأنه  واملتزن  الهادئ  حديثه  خلل  من 
بكل ما حتمله كلمة م�سوؤول من معنى، االأمر الذي 
حافلة  منح  املبا�سر  على  يقرر  الأن  بالوايل  دفــع 
االن�سغاالت  بحل  ويــعــد  للبلدية  مــدر�ــســي  نقل 
نقول  اأننا  منطلق  من  ونحن،  "املري"،  رفعها  التي 
يف  نحيي  فاإننا  اأ�ساأت  وللم�سيء  اأح�سنت  للمح�سن 
حتلى  التي  امل�سوؤولية  روح  ايعكورن  بلدية  رئي�ص 
وجه  على  بلدية"  و"كرئي�ص  عامة  كمنتخب  بها 
من  النابع  بنف�سه  اإميانه  فيه  ونحيي  اخل�سو�ص، 
وهو  تاأديتها،  اأجل  من  انتخب  التي  باملهمة  اإميانه 
اجلزائر  يف  االأميار  معظم  بخرجته  اأحــرج  الذي 
مل  الأنهم  ذلك  ظلهم"  من  حتى  "يخافون  والذين 
بل  اأجلها،  من  انتخبوا  التي  باملهمة  يوما  يوؤمنوا 
اإنهم موؤمنون فقط "بالكر�سي" لذلك فاإنهم يكفرون 
"م�ستقبل  يــهــدد  اأنـــه  يـــرون  رجـــويل  مــوقــف  بكل 

خوا�سرهم" التي األفت "دفء الكر�سي".

مري يحرج االأميار

حمزه لعريبي

وفاة �سابني بعد اإنقاذهما 
�سخ�سني �سقطا داخل بئر

انقاذ رجل اإثر �سق�طه
 ببئر يف العلمة 

ت�قيف �ساب متلب�سا بال�سرقة 
داخل امل�ست�سفى اجلامعي

انت�سلت اأول اأم�ص،  وحدات احلماية املدنية، 
جثة �سخ�سني يف العقدين الثالث والرابع من 

العمر، توفيا غرقا يف بئر قيد االإجناز باملنطقة 
ال�سناعية ج�سر بو�سي التابع لدائرة احلجار 

بعنابة، حيث مت حتويلهما مبا�سرة اإىل م�سلحة 
حفظ اجلثث بامل�ست�سفى اجلامعي ابن ر�سد، 

وح�سب �سهود عيان اأن ال�سحيتني نزال يف البئر 
الإنقاذ �سخ�سني اٱخرين كانا �سقطا يف ذات 

البئر، حيث جنحا يف اإنقاذهما، فيما مل يفلحا 
يف ال�سعود جمددا، ليفارقا احلياة قبل و�سول 

اأعوان احلماية املدنية.

متكنت فرق النجدة لوحدة احلماية املدنية 
بالعلمة �سرق �سطيف من اإنقاذ رجل )62 �سنة( 
على اإثر حادث �سقوط داخل بئر طور االإجناز 

يف مراآب منزل فردي بحي بوخبلة مبدينة 
العلمة، حيث تولت فرقة النجدة اإ�سعاف 

واإخراج ال�سحية من جوف البئر على عمق 
الكتف  يف  الإ�سابات  الرجل  وتعر�ص  اأمتار،   08

واحلو�ص، ليتم نقله اإىل م�ست�سفى العلمة.

متكنت م�سالح االأمن احل�سري العا�سر بوالية 
باتنة، من توقيف �ساب يبلغ من العمر31 

�سنة، متلب�سا بال�سرقة من داخل امل�ست�سفى 
اجلامعي بباتنة، فيما �سبط بحوزته 28 قر�ص 
مهلو�ص واأ�سلحة بي�ساء، وبعد اإ�ستفاء اإجراءات 
التحقيق مت تقدمي ال�سالف الذكر اأمام اجلهات 

الق�سائية.

�صجلت اأم�س، ولية اأم 
البواقي، 8 اإ�صابات 

جديدة بفريو�س "كورونا"، 
وت�صمل 3 حالت 

مب�صت�صفى زرداين �صالح 
مبدينة عني البي�صاء، 

وحالتني  مب�صت�صفى حممد 
بو�صياف، وثالث حالت 

وفاة، لي�صل عدد احلالت 
املوؤكد اإ�صابتها بفريو�س 

اأم  "كورونا" بولية 
البواقي اإىل 1093 حالة 
موؤكدة، و160 حالة وفاة، 

و1105 حالة م�صتبه 
باإ�صابتها، و4 حالت 

اأخرى متواجدة بغرف 
العناية املركزة.
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عدد االإ�سابات 
بك�رونا ي�سل 

اإىل 1093 حالة

العث�ر على جثة �ساب تناول كمية 
معتربة من االأدوية بعني امليلة

حجز 06 قناطري من ال�س�ك�الطة 
جمه�لة امل�سدر 

وفاة طفلة بعد حريق داخل 
املطبخ عني احلجر
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