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ت�سليم مفاتيح 1000 �سكن "عدل" بعد �أ�سبوعني بباتنة
ك�صفت الوكالة الوطنية لتح�صني ال�صكن وتطويره "عدل" بباتنة عن ت�صليم مفاتيح ح�صة 

�ص 04متكونة من 1000 �صكن ببارك اآفوراج بعد اأ�صبوعني...
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تالميذ ف�شلوا الكتفاء مبا حت�شلوا عليه من معدلت

م�شاكل تنموية باجلملة

ت�شاقط الأمطار بغزارة اأ�شبح نقمة

احتجاجات بعد اإق�شاء عديد املناطق 
من برنامج الزيارة

عدم ت�شديد م�شتحقاتهم املالية
 منذ حوايل 8 اأ�شهر 

مطالبني بت�شوية ملفاتهم

قاعات دون مرت�سحني
 يف مراكز اإجراء امتحانات 

"البيام" بباتنة!!

اأحياء وم�ساتي بتاك�سالنت 
تعاين يف �سمت

ال�سكان متخوفون من 
الفي�سانات بعني التوتة

زيارة م�ست�سار الرئي�س 
املكلف مبناطق الظل 

حتدث فتنة بخن�سلة

عمال موؤ�س�سة
 رفع النفايات املنزلية 

بقاي�س يدخلون
 يف اإ�سراب مفتوح 

م�ستفيدون من القطع 
الأر�سية يغلقون

 مقر بلدية الزرق

خن�شلة

اأم البواقي
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�ص 04

�ص 04

�ص 05

�ص 05

�ص 05

باتنة

�شطيف

�لإطاحة ب�سخ�ش يزور �لهويات �لر�سمية ل�سحب �لأمو�ل من �حل�سابات �لربيدية باأم �لبو�قي كان ي�شتبدل �شور البطاقات 
امل�شروقة ب�شوره

�ص 16

بعد  �ضنوات من االنتظار

�سورة "االورا�ص نيوز"

�سورة من االأر�سيف

 �سحب اإعانات البناء الريفي 
من امل�ستفيدين املتقاع�سني

�سددت ال�سلطات الوالئية بخن�سلة على �سرورة 
ت�سفية وتطهري قوائم امل�ستفيدين من ال�سكن 

الريفي وتوجيه اإعذارات لهم وذلك بعد التاأخر 
والتقاع�ص امل�سجل يف االنطالق وجت�سيد 

�ص 05االأ�سغال... 

بعد متاطلهم يف اإجناز �ضكناتهم 

ب�شبب جائحة فريو�س "كورونا"

الفاف يلغي ن�سخة 
كاأ�س جمهورية 

لهــذا العـام
�ص 09



�لأفكار كاينة  و�لنية مكان�ش
ونحن يف ع�سر التكنولوجيا، اأين بات العامل اأ�سبه 
واالت�سال  التوا�سل  و�سائل  بف�سل  �سغرية  بقرية 
االن�سهار  من  العامل  �سكان  كل  مكنت  والتي  املتوفرة 
االأفكار  تبادل  عن  واحلديث  بينهم،  فيما  واالندماج 
وما  والعلوم  والتجارب  اخلربات  وتبادل  والثقافات 
اإىل ذلك، وهذا ما يعترب نعمة بالن�سبة للبلدان التي 
اخلربات  بع�ص  لتكت�سب  املجاالت  بع�ص  يف  تخلفت 
اأن توظفها يف م�سريتها نحو التقدم  والعلوم من اأجل 
واالزدهار، طبعا هذا ال يعني التخلف يف كل �سيء بل 
املجاالت  بع�ص  يف  اأي�سا  تقدمت  قد  البلدان  هذه  اإن 
اأفكارها وجتاربها بف�سل التطور  اأن ت�سدر  وباإمكانها 

التكنولوجي والو�سائط املتعددة املتاحة.
الغريب يف االأمر، والذي يدفعنا الأن نت�ساءل حينا 
اأننا نحيا يف  اأنه بالرغم من  اآخر، هو  ونتعجب حينا 
اأن  م�سوؤول  اأي  باإمكان  بات  اأين  التكنولوجيا  ع�سر 
ي�ستفيد من هذه امليزة التي مل تكن متوفرة الأ�سالفه 
الذي يحدث هو  اأن  �سابقة غري  �سنوات  امل�سوؤولني يف 
عزلة  يف  وهم  و�سلوا  قد  "القدامى"  امل�سوؤولني  اأن 
امل�سوؤولني  بع�ص  اأن  نرى  ال  جناحات  اإىل  العامل  عن 
ورغم  لهم  توفر  ما  رغــم  اإليها  �سي�سلون  احلاليني 
االأنرتنت  �سبكة  اأن  واملعنى  العامل،  على  انفتاحهم 
طبق  على  اأفكارا  تقدم  باتت  قد  م�ستقاتها  مبختلف 
ال  اأفكارا  اأي  جت�سيدها،  مكلف  غري  اأفكارا  ذهب،  من 
تكلف عند جت�سيدها ربع الثمن الذي تكلفه "م�ساريع 

تقليدية تافهة" ال تلبث اأن تنهار.
اأو  مدينة  "م�سوؤول"  الأي  ميكن  املثال،  �سبيل  على 
رئي�ص بلدية اأن يلج اإىل مواقع التوا�سل االجتماعي 
كي  باليوتيوب  اأو  بوك  بالفي�ص  االأمــر  تعلق  �سواء 
كاأفكار  الــواقــع،  على  للتج�سيد  قابلة  اأفــكــارا  يجد 
متنع ان�سداد البالوعات ومتنع حدوث في�سانات وهي 
اأفكار قد ال تكلف ربع ما تكلفه "بالوعات البيطون" 
الطريق"،  م�ستوى  من  "اأعلى  �سحي  �سرف  وقنوات 
غري اأن كثريا من امل�سوؤولني ال يحبذون ن�سخ مثل هذه 
للمدينة  احل�سري  املظهر  حت�سني  يف  كاإ�سهام  االأفكار 
من  فيها  ملا  البيطون"  "م�ساريع  يف�سلون  اإنهم  بل 
"قهوة"، والأن عقولهم يف االأ�سل عبارة عن بيطون ال 
ميكن اأن ت�ستوعب اأفكارا جديدة، هذا من جهة، ومن 
جهة اأخرى فكثري من امل�سوؤولني مل يقبلوا املهمة التي 
كلفوا بها اأو انتخبوا من اأجلها يف �سبيل خدمة البالد 
والعباد بل اإنهم باتوا م�سوؤولني فقط من اأجل خدمة 
اأنف�سهم لذلك جندهم يتهربون من جت�سيد اأية فكرة 
ال يرون فيها "م�سلحة �سخ�سية" حتى واإن كانت فيها 
فائدة للمجتمع، وهذا ما يعني اأن الفرق بني امل�سوؤولني 
يف ال�سابق وبع�ص امل�سوؤولني حاليا لي�ص مرتبطا مبدى 
االنفتاح على العامل بل بنية العمل فهناك من يحمل 
حتى  فينجح  املجتمع  اأجــل  من  العمل  نية  نف�سه  يف 
باالجتهاد يف اإيجاد اأفكار جديدة بنف�سه وهناك من 
يف نف�سه نية العمل من اأجل "بطنه" لذلك فلن ينجح 
حتى لو و�سعت حتت ت�سرفه ع�سرات الكتب "الأفكار 

جاهزة".

و�ضــوح بكل 

عبد العايل بلحاج
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ال زالــت مدينــة باتنــة تعــاين مــن تبعــات التاأخــر يف 
اجنــاز بع�ــص امل�ساريــع والتاأخــر حتــى يف انهــاء االأ�سغال 
مب�ساريــع انطلقت فتوقفــت ال�سباب جنهلهــا، وعلى �سبيل 
املثال فقــد ا�ستكى عديد ال�سكان بحــي ك�سيدة من تبعات 
توقف م�سروع لتهيئة قنوات ال�سرف ال�سحي االأمر الذي 
ت�سبــب يف ت�سرب املياه القــذرة وجتمعها يف منطقة �سكلت 
بحــرية من القاذورات والعفن وقد اكــد بع�ص ال�سكان باأن 
امل�سروع قد توقف فور مغادرة الوايل اال�سبق عبد اخلالق 

�سيودة، فاأين اخللل وما احلل؟

بطاقة حمـــــــــر�ء

auresbook

قال: مهماه بوزيان
 )خبري طاقوي(

بعمل كبري خا�صة يف  ..."�صوناطراك قامت   
�صيئا  تخفي  ومل  املوؤ�ص�صاتي  االت�صال  جمال 

عن الراأي العام بخ�صو�ص الت�رسب النفطي".
قلنا: يا راجل... ليت هذه ال�شفافية تدوم 

عندما يتعلق االمر بالتوظيف.

يبدو اأن اأكرث االأ�سواق ركودا يف باتنة هذه االيام وعلى غري العادة منذ �سنوات طويلة خا�سة مع اقرتاب الدخول املدر�سي 
اإليه التجار الذين يوؤكدون بان  هو �سوق االأدوات املدر�سية، حيث تراجع االإقبال عليها ب�سورة كبرية جدا، وهو ما ي�سري 
االأ�سعار هذا املو�سم يف متناول اجلميع، ومن جهتهم يربر االأولياء عدم اإقبالهم على الوراقات العتقاد منهم باأن احلديث عن 

الدخول املدر�سي يف ظل جائحة كورونا ال يزال بعيدا.

بعد قرار احلكومة اإعادة فتح دور احل�سانة والرعاية لالأطفال، عرفت هذه االأخرية بباتنة، توافد الن�ساء ب�سكل منقطع 
طاقة  ن�سف  تعداد  تفر�ص  الوقاية  تدابري  اأن  اعتبار  على  االأماكن  مبحدودية  تفاجئوا  لكن  اأبنائهم،  لت�سجيل  النظري 
ا�ستيعاب الرو�سة، ولذلك اأقدم م�سريوها  على اإعطاء االأولوية لالأطفال امل�سجلني �سابقا، بعدها ي�سمح ت�سجيل االأطفال 

اجلدد ح�سب االأماكن املتوفرة طبعا. وهو ما جعل الكثريين يعلقون "حتى الكرا�ص باملعريفة".

ثالثية  على  ترتكز  للجزائر  اخلارجية  ال�سيا�سة  باأن  اجلي�ص  جملة  مع  حوار  يف  بوقادوم،  �سربي  اخلارجية،  وزير  قال 
"ال�سيادة واالأمن والتنمية" التي ت�سمح لها بالدفاع عن امل�سالح العليا لالأمة واحلفاظ على االأمن الوطني وا�ستقالل القرار 

ال�سيادي واال�ستغالل االأمثل لفر�ص ال�سراكة والتعاون يف �سبيل التنمية.

من بني ما اأكدت عليه افتتاحية جملة اجلي�ص اأن املحاوالت التي ترمي حلرمان ال�سعب من حقه يف التغيري اجلذري وف�سح 
لالأمام  الهروب  �سيا�سة  بعيدا عن  الدولة وفق مقاربة جديدة  ت�سيري دواليب  املخل�سة يف  الوطنية  الكفاءات  اأمام  املجال 
للجزائريني لطي  ال�سديدة  بالرغبة  العدد اجلديد ملجلة اجلي�ص ذلك  افتتاحية  الذريع.وربطت  الف�سل  �سيكون م�سريها 

�سفحة املا�سي وتعبئة كافة الطاقات واملوارد للنهو�ص بالبالد.

ا�ستقبل وزير ال�سوؤون الدينية واالأوقاف مبقر وزارة ال�سوؤون الدينية واالأوقاف �سفري دولة الفاتيكان التي تعد قبلة العامل 
امل�سيحي،.وذكر بيان للوزارة اأن الزيارة تندرج يف اإطار انتهاء مهمته الدبلوما�سية ب�سفته �سفريا فوق العادة ومفو�سا لبالده 

يف اجلزائر، وقد تطرقا الطرفان اإىل التعاون الثنائي والق�سايا االإن�سانية ذات االهتمام امل�سرتك بني البلدين.

 الأول مرة يف تاريخ اجلزائر يوجه رئي�ص اجلمهورية ر�سالة للمرت�سحني المتحانات البكالوريا واملتو�سط، ع�سية اإقبالهم 
طالبا  والبكالوريا،  املتو�سط  �سهادتّي  على  للمقبلني  النجاح  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�ص  ومتنى  االمتحانات.  على 
منهم العزمية يف احرتام اإجراءات الوقاية من اأجل ظروف �سحية مواتية المتحاناتكم، و�سكر رئي�ص اجلمهورية املوؤطرين 

الرتبويني املجندين الإجناح االمتحانات امل�سريية.

اأوردت افتتاحية جملة اجلي�ص، يف عددها االخري ل�سبتمرب 2020 اأن قطار التغيري ال�سامل واجلذري مثلما طالب به ال�سعب 
اإذكاء  ت�ستهدف  التي  املفتعلة  وتلك  كورونا  مثل  العقبات  رغم  ثابثة،  بخطوات  وي�سق طريقه  فعال،  انطلق  قد  اجلزائري 

التوتر االجتماعي وزعزعة اال�ستقرار الوطني.

هي قيمة التكلفة االإجمالية الإجناز جامع اجلزائر االأعظم، 
الذي �سيتم تد�سينه خالل الفاحت نوفمرب املقبل، ح�سب ما �سرح 
بــه اأم�ص، وزير املالية، اأمين بن عبــد الرحمان، قائال اأنه بعيدا 
عن كل املزايدات التي قيلت هنا وهناك، فاإن التكلفة احلقيقية 
اخلا�سة بالتحويالت لبناء هذا املعلم الديني و ال�سرح احل�ساري 

وال�سيا�سي 898 مليون اأورو ولي�ص 3 مليار اأورو، كما روج له.

�أورو مليون   900
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من املفرت�ص اأن ي�ستب�سر النا�ص خريا بالن�سريات 
اجلوية التي تتنباأ بهطول االأمطار خا�سة عندما 

تكون يف مو�سمها اإال اأن ما يحدث عندنا وبعد ارتباط 
كل هطول لالأمطار بكوارث تطال االأرواح واالأموال 

واملمتلكات هو عك�ص ما يفرت�ص، حيث انت�سر ما ي�سبه 
فوبيا يعاين منها الكثري من املواطنني جراء احلوادث 

التي قلبت نعمة االأمطار اإىل نقمة كبرية.. اإىل 
درجة اأن البع�ص منهم �سار يف�سل �سحها واجلفاف 
ما دامت النتيجة واحدة يف احلالني وهو ت�سجيل 
الكوارث التي ت�ستهدف املواطنني والذين يدفعون 

الثمن يف كل االأحوال اأي�سا..
وقد اأ�سبحت االأمطار يف اجلزائر مبثابة "حملة" 

تتك�سف من خاللها كل عيوب امل�ساريع وتعمل على 
ف�سح كل التالعبات املتعلقة بها، ويف وقت ينتظر 

املواطن مو�سم اخلريات ب�سغف ممزوج مبخاوف من 
اآثاره اجلانبية والتي تق�سي تلقائيا على جوانبها 

االإيجابية التي جتعل من كل �سيء حي..
والتخوف من هطول االأمطار هو نتيجة حتمية ملا 

يعانيه املواطن اجلزائري خا�سة واأن معظم الطرقات 
واالأحياء يف املدن ور�سات مفتوحة على كل الف�سول 

ما يزيد من تعقيد امل�ساكل املوجودة اأ�سال والتي توؤرق 
املواطنني ل�سنوات مل ت�ستطع احلد من امتدادها 

لتف�سد يومياتهم وتعمل على تعطيل م�ساحلهم وتهدد 
حياتهم عند كل زاوية ومنعطف اأو جمرى م�سدود.. 

ورغم اأن خريف 2020 بداأ باكرا باأمطاره 
الرعدية و�سيوله املرتقبة وغري املرتقبة وهو ما 

يوؤ�سر ملو�سم فالحي ممتاز باإذن اهلل زيادة عن ارتفاع 
من�سوب ال�سدود الذي ُيتوقع اأال تعاين من نق�ص يف 

املياه وما يعني اأن اأزمة توفرها على م�ستوى املدن 
واالأحياء �ستجد طريقها للحل يف حال كان الت�سيري 

يتالءم مع مطالب ال�سعب وطموحاته يف عي�ص 
كرمي..

والبد من االإ�سارة اإىل اأن خماوف املواطنني من 
هطول االأمطار لي�ص لها من حل �سوى بتفعيل حلول 
وخمططات وبرامج ميدانية تق�سي على كل م�ساوئ 

ال�سيا�سات ال�سابقة والتي كانت ال�سبب املبا�سر 
يف حتويل نعمة هطول االأمطار والغيث اإىل نقمة 

نرتقبها كل خريف و�ستاء.

زووووووم الأورا�س....

�صماح خميلي

من �جل مو�طن �آمن ومطمئن
يعزز  مبا  تطلعاته  اإىل  ترقى  عمومية  خدمة  وتقدمي  املواطن  مرافقة  �سرورة  على  الوطني  لالأمن  العام  املدير  �سّدد 
ال�سعور باالأمن والطماأنينة لديه، وم�ساعفة اجلهود امليدانية والعملياتية، يف حماربة اجلرمية بكل اأ�سكالها، مبا يف ذلك 

اجلرائم املعلوماتية، اجلرمية املنظمة العابرة للحدود، اجلرائم االقت�سادية و�سبكات الهجرة غري ال�سرعية.

ال�سورة من اأحد االأحياء بو�سط مدينة باتنة، ورمبا ال حتتاج لتعليق بل حتتاج حال عاجال لهذه 
الظاهرة امل�سينة الال اأخالقية التي باتت ال�سيارات فيها حتل حمل الراجلني وحترمهم من حقهم 

خا�سة ذوي االحتياجات اخلا�سة.



قال الوزير الأول عبد العزيز جراد اليوم الإثنني بالبليدة اإن التاريخ النهائي للدخول املدر�سي �سيحدد
 وفق املعطيات اخلا�سة بجائحة فريو�س كورونا، واأن ذلك مل يتم بعد.

بعث عبد املجيد تبون رئي�ص اجلمهورية، القائد 
الوطني،  الدفاع  وزي��ر  امل�صلحة،  للقوات  الأعلى 
بر�صالة تعزية وموا�صاة اإىل عائلة اللواء �صواب 
الذي  الثانية  الع�صكرية  الناحية  قائد  مفتاح، 
مباآثر  فيها  اأ���ص��اد  الث��ن��ني،  اأم�����ص  املنية  واف��ت��ه 
الراحل ومب�صاره احلافل بالعطاء الوطني الدائم 
يف خدمة اجلي�ص الوطني ال�صعبي، ح�صب ما اأفاد 

به بيان لرئا�صة اجلمهورية.
له  املغفور  وف���اة  اإث���ر  "على  البيان  يف  ج��اء  و 
الناحية  قائد  مفتاح،  �صواب  اللواء  اهلل  ب��اإذن 
بامل�صت�صفى  ال��ي��وم  �صباح  الثانية  الع�صكرية 
نقا�ص  ال�صغري  حممد  الدكتور  للجي�ص  املركزي 

تبون  املجيد  عبد  بعث  بالعا�صمة،  النعجة  بعني 
رئي�ص اجلمهورية،

الدفاع  وزي��ر  امل�صلحة،  للقوات  الأعلى  القائد 
عائلة  اإىل  وموا�صاة  تعزية  بر�صالة  الوطني، 
اجلي�ص  ق��ي��ادة  يف  رف��اق��ه  واإىل  وذوي���ه  الفقيد 
الراحل  مب��اآث��ر  فيها  اأ���ص��اد  ال�صعبي،  ال��وط��ن��ي 
يف  ال��دائ��م  الوطني  بالعطاء  احل��اف��ل  ومب�صاره 
جي�ص  �صليل  ال�صعبي  الوطني  اجلي�ص  خدمة 
القدير  العلي  اإىل  مت�صرعا  الوطني،  التحرير 
الع�صكري،  لل�صرف  الويف  الوطني  هذا  يتغمد  اأن 
ولر�صالة نوفمرب املجيدة، بوا�صع رحمته واأن يلهم 

اأهله وذويه جميل ال�صرب وال�صلوان".

 ،2021/2020 املدر�صي  للدخول  حت�صريا 
اىل  و   2020 �صبتمرب   06 اأم�ص  ي��وم  انطلقت 
القبول على  09 �صبتمرب2020، م�صابقة  غاية 
املتو�صط  للطور  الم��ة  اأ�صبال  مدر�صة  م�صتوى 
من  بكل  وذل��ك  الع�صكرية  النواحي  مبختلف 
امل�صيلة، تيارت ، ب�صار، الأغواط،  باتنة، بجاية 
الأولياء  قادت  زي��ارات  برجمة  مع  ومترنا�صت، 
خمتلف  على  للتعرف  املدار�ص،  هياكل  ملختلف 
اجلوانب املتعلقة بالتكوين، وبالظروف املعي�صية 

للأ�صبال.
جتدر الإ�صارة اأن انتقاء املرت�صحني لهذه ال�صنة 
مت على اأ�صا�ص املعدل، بالإ�صافة لإجراء فح�ص 
يف  واختبار  تقني  ب�صيكو  باختبار  مدعم  طبي 
اللياقة البدنية، حيث مت ت�صخري  كل الو�صائل 
الإجراءات  احرتام  مع  ال�صرورية  والإمكانيات 
كورونا  فريو�ص  من  بالوقاية  املتعلقة  ال�صحية 
وارت��داء  التباعد  اح��رتام  ل�صيما  كوفيد-19 

كمامة احلماية.

واأفادت جملة اجلي�ص  ل�صان حال املوؤ�ص�صة 
تقييم  اأن  الأخ���ري  ع��دده��ا  يف  الع�صكرية  
وقوتها  العامل  جيو�ص  وترتيب  وت�صنيف 
عتادها  وح��ج��م  جنودها  ب��ع��دد  يقا�ص  ل 
اأن  اجل��ي�����ص  جم��ل��ة  واأو���ص��ح��ت  الع�صكري 
وحجم  القتالية  واخل��ربة  الدفاع  ميزانية 
الدولة  يف  املوجودة  الع�صكرية  ال�صناعات 
امل�صتوى  ان  كما  الت�صنيف  حتكم  التي  هي 
ووفرة  امل�صلحة  وقدراته  للجي�ص  التدريبي 
اعتماد  ومدى  املتطورة  واملعدات  ال�صلحة 
اللكرتونية  النظمة  على  الدولة  جيو�ص 

تتحكم بالت�صنيف.
الت�صنيف،  ملعايري  اجلي�ص  جملة  واأ�صافت 
ووج��ود  املقاتلة  للقوات  املعنوية  ال���روح 
نظامية  �صبه  او  ع�صكرية  �صبه  ق���وات 
اىل  بال�صافة  الأه��داف  تاأمني  على  تعمل 
للمهام  والتفرغ  للدولة  الع�صكرية  العقيدة 

القتالية،  اخل��دم��ات  ودع���م  الع�صكرية 
تعتمد  التي  املتطورة  احلديثة  وال�صلحة 

على التكنولوجيا والذكاء ال�صطناعي.
كعينة  فاير  ب��اور  غلوبال  اىل  وا�صتنادا 
الأخ��ري  ه��ذا  ف���اإن  اجل��ي��و���ص،  ق��وة  لقيا�ص 
ول  ع��ام��ل   55 ع��ن  ي��زي��د  م��ا  على  يعتمد 
يقت�صر ت�صنيفه على اإجمايل عدد ال�صلحة 
لدى الدولة بل يقوم على حتليل حالة تنوع 
الع�صكرية  التكنولوجيا  وت��ط��ور  ال�صلح 
القوة  اىل  لديه  القوة  عامل  ويقيم  املفعلة 
البحرية،  القوة  اجلوية،  القوة  العاملة، 
وامل���وارد  املالية  ال��ق��درات  ال��ربي��ة،  ال��ق��وة 
الطبيعية، القدرات اللوجي�صتية واجلغرافيا 
كما ي�صع القائمون على الرتتيب يف العتبار 
وكذا  للدولة  التحتية  البنية  حالة  اي�صا 
الم��ك��ان��ي��ات الق��ت�����ص��ادي��ة وامل��ال��ي��ة لها 

والعوامل الدميغرافية.

اجلي�س اجلزائري يحتل املرتبة
 الثانية افريقيا والثالثة عربيا

الرئي�س تبون ي�سيد بخ�سال اللواء
 الراحل مفتاح �سواب

انطالق م�سابقة القبول للطور 
املتو�سط مبدار�س اأ�سبال الأمة

م�صروع  اأن  جراد،  العزيز  عبد  الأول،  الوزير  اأكد 
"�صيعطي قوة كبرية لبلدنا" ق�صد  تعديل الد�صتور 
"متييز  بناء جزائر جديدة مب�صاركة اجلميع دون 

اأو اإق�صاء".
يف  حمطة  هو  الد�صتور  "تعديل  اأن  ج��راد  وق��ال 
تعديل  م�صروع  اأن  موؤكدا  لبلدنا"،  ال�صيا�صة  احلياة 
للنهو�ص  لبلدنا  ك��ب��رية  ق��وة  الد�صتور"�صيعطي 
وج��ام��ع،  م���ت���وازن  �صيا�صي  وب��ن�����ص��ق  ب��الق��ت�����ص��اد 
بلد  اجلزائر  ب��اأن  الإح�صا�ص  من  املواطنني  ميكن 
ك��ل اجل��زائ��ري��ني واجل��زائ��ري��ات ب��دون متييز ول 

اإق�صاء".
"مرت بو�صع  اأن اجلزائر  اإىل  الوزير الأول  واأ�صار 

�صعب جدا"، وعا�صت "هبة وطنية وحراك وطني، 
عرب ال�صعب اجلزائري خلله عن رف�صه لل�صتبداد 

والف�صاد''.
املعطيات  "كل  اإن  ج��راد  ق��ال  ال�صدد،  ه��ذا  ويف 
اأن  ت��وؤك��د على  امل�����ص��روع  ب��ن��ود ه��ذا  امل��وج��ودة يف 
لنمر  الفا�صدة،  املراحل  هذه  مع  قطعت  اجلزائر 
جديد  واقت�صاد  جديدة  وجزائر  جديدة  ملراحل 
وتدريجيا  جميعا،  يجمعنا  جديد  �صيا�صي  ون�صق 
من  ال�صاعدة  الأج��ي��ال  ميكن  بلد  بناء  اإىل  ن�صل 

العمل فيه بكل حمبة واطمئنان واإرادة''.
وا�صرت�صل قائل اأن "هذا لي�ص غريب على قدراتنا 
ومقدرات �صبابنا"، موؤكدا اأن م�صروع الد�صتور "يعطي 

اأهمية كبرية لل�صباب وللأجيال ال�صاعدة''.
وفيما يتعلق باختيار الفاحت من نوفمرب املقبل كيوم 
لإجراء ال�صتفتاء على م�صروع الد�صتور، قال جراد 
واأ�صا�صي  "جوهري  "تاريخ مهم جدا" لأنه يوم  اأنه 
يف تاريخ بلدنا"، كما اأن بيان اأول نوفمرب دعا "لبناء 
دولة دميقراطية واجتماعية. جزائر لها اأ�ص�ص يف 

تاريخها ولها ت�صور مل�صتقبلها''.
يف  الأح��د،  ي��وم  ال���وزراء  جمل�ص  �صادق  لل�صارة، 
املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئي�ص  برئا�صة  اجتماعه 
بادر  الذي  الد�صتوري  التعديل  م�صروع  على  تبون، 
الربملان  على  اإحالته  قبل  اجلمهورية  رئي�ص  به 

للت�صويت عليه ثم عر�صه على ا�صتفتاء ال�صعب.

اجلزائر  جامع  لإجناز  الإجمالية  التكلفة  بلغت 
نوفمرب  الفاحت  �صيتم تد�صينه خلل  الذي  الأعظم 
وزير  به  �صرح  ما  ح�صب  اأورو،  مليون   898 املقبل، 

املالية اأمين بن عبد الرحمان.
وقال الوزير، لدى خلل نزوله �صيفا على الإذاعة 
الوطنية الأوىل، اأنه "بعيدا عن كل املزايدات التي 
قيلت هنا و هناك، فاإن التكلفة احلقيقية اخلا�صة 
ال�صرح  و  الديني  املعلم  ه��ذا  لبناء  بالتحويلت 
 3 ولي�ص  اأورو  مليون   898 ال�صيا�صي  و  احل�صاري 

مليار اأورو"، كما روج له.

و قد خ�ص�صت ميزانية بالعملة الوطنية ل�صركات 
املناولة الوطنية التي �صاهمت يف اجناز هذا ال�صرح، 
ح�صب الوزير، ويعد جامع اجلزائر الأعظم، الواقع 
يف  م�صجد  اأك���رب  بالعا�صمة،  املحمدية  ببلدية 
العامل  يف  م�صجد  اأك��رب  وثالث  واإفريقيا  اجلزائر 
بعد امل�صجد احلرام مبكة املكرمة وامل�صجد النبوي 

ال�صريف يف املدينة املنورة.
علوها  يبلغ  العامل  يف  منارة  اأط��ول  اجلامع  وتعلو 
267 مرت فيما يرتبع امل�صجد على م�صاحة اإجمالية 
تقدر باأكرث من 27 هكتارا.ط، وي�صم هذا املعلم ذو 

جزائرية،  بخ�صو�صية  الإ�صلمي  املعماري  الطابع 
ف�صاء  اخلارجية،  و�صاحته  امل�صجد  اإىل  بالإ�صافة 
ا�صتقبال و قاعة لل�صلة تتجاوز م�صاحتها 2 هكتار، 
بقدرة  ل��ل��ق��راآن  ودار  م�صل،  ل120.000  تت�صع 
بعد  ملا  بيداغوجي  مقعد  ب300  تقدر  ا�صتيعاب 

التدرج و مركزا ثقافيا اإ�صلميا.
ا�صتيعابها  قدرة  مكتبة  اجلزائر  جامع  ي�صم  كما 
و قاعة  مليون كتاب   1 2.000 مقعد وتتوفر على 
الإ�صلمي  ال��ت��اري��خ  و  للفن  ومتحف  حم��ا���ص��رات 

ومركزا للبحث يف تاريخ اجلزائر.

كورونا  بفريو�ص  جديدة  اإ�صابة   289 �صجلت   
�صاعة   24 ال���  خ��لل  وف��ي��ات  و6  )كوفيد-19( 
فيه  الذي متاثل  الوقت  الأخ��رية يف اجلزائر، يف 
اأم�ص  عنه  ك�صف  ما  ح�صب  لل�صفاء،  مري�صا   240
ومتابعة  ر�صد  للجنة  الر�صمي  الناطق  الثنني 

فريو�ص كورونا، الدكتور جمال فورار.
اأفاد الدكتور  فورار باأن اإجمايل احلالت املوؤكدة 
بلغ 46653 من بينها 289 حالة جديدة، وهو ما 
ميثل 0،7 حالة لكل 100 األف ن�صمة خلل ال�24 

�صاعة املا�صية.
بلغ  فيما  حالة،   1562 الوفيات  عدد  بلغ  كما 
ح�صب  �صخ�ص،   32985 لل�صفاء  املتماثلني  عدد 
الر�صمي  ال��ن��اط��ق  ق��ب��ل  م��ن  امل��ق��دم��ة  امل��ع��ط��ي��ات 

للجنة.
من  �صجلت  ولية   16 اأن  فورار  الدكتور  واأ�صاف 
حالة واحدة )1( اىل 9 حالت واأن 10 وليات 
�صاعة  ال�24  خلل  فوق  فما  ح��الت   10 �صجلت 
املا�صية، يف حني اأن 22 ولية مل ت�صجل اأي حالة. 

وك�صف ذات امل�صوؤول اأن 43 مري�صا يوجدون حاليا 
يف العناية املركزة.

�صرورة  على  باملنا�صبة  ف��ورار  الدكتور  و�صدد 
واحرتام  واليقظة  الوقاية  باإجراءات  اللتزام 
جانب  اىل  اجل�صدية  وامل�صافة  النظافة  قواعد 
والرت���داء  ال�صحي  احل��ج��ر  لقواعد  الم��ت��ث��ال 
الواقي، داعيا اىل احلفاظ على  للقناع  اللزامي 
اأولئك الذين يعانون من  �صحة كبار ال�صن خا�صة 

اأمرا�ص مزمنة.

اأ�صار  البليدة  اإذاعة  اأمواج  عرب  ت�صريح  ويف 
مل  الآن  غاية  اإىل  اأن��ه  اإىل  الأول  ال��وزي��ر 
املدر�صي  للدخول  النهائي  التاريخ  بعد  يحدد 
واأن حتديد التاريخ �صيتم بناء على املعطيات 
املتعلقة  ال�صحية  بالو�صعية  علقة  لها  التي 

بكوفيد-19.
وقال جراد يف هذا ال�صاأن: "ل نريد اأن نغامر 
م�صددا   " النقطة  ه��ذه  يف  وباأهلنا  باأبنائنا 
منظما  "�صيكون  املدر�صي  ال��دخ��ول  اأن  على 

بربوتوكول دقيق".
اليوم  الأول �صبيحة  الوزير  اأعطى  للتذكري، 
امتحانات  انطلق  اإ���ص��ارة  البليدة،  بولية 
الدرا�صية  لل�صنة  املتو�صط  التعليم  �صهادة 

.2020-2019
مبادة  اخلا�صة  الأظرفة  بفتح  ج��راد  وق��ام 
اللغة العربية مبركز المتحان ثانوية الفتح 
ظ��روف  على  وق��ف  اأي���ن  ال��ولي��ة،  بعا�صمة 
الأخرية  هذه  واأن  ل�صيما  املرت�صحني  امتحان 
�صحية  ظ���روف  و���ص��ط  ال�صنة  ه��ذه  جت��رى 
كورونا  فريو�ص  تف�صي  ب�صبب  "ا�صتثنائية" 

امل�صتجد.
اأم�ص،  �صبيحة  اأعطيت  اأن��ه  بالذكر  جدير 
التعليم  �صهادة  امتحانات  ان��ط��لق  اإ���ص��ارة 

املتو�صط لل�صنة الدرا�صية 2019- 2020. 
اخلا�صة  الأظرفة  بفتح  الأول  الوزير  وقام 
مبادة اللغة العربية مبركز المتحان ثانوية 
الفتح بعا�صمة الولية، اأين وقف على ظروف 
الأخرية  هذه  واأن  ل�صيما  املرت�صحني  امتحان 
�صحية  ظ���روف  و���ص��ط  ال�صنة  ه��ذه  جت��رى 
كورونا  فريو�ص  تف�صي  ب�صبب  "ا�صتثنائية" 

امل�صتجد. 
الولية  كانت  البليدة  اأن  اإىل  جراد  واأ�صار 
وكانت  اجلائحة  ه��ذه  من  املت�صررة  الأوىل 
"كنا  ال�صدد:  هذا  يف  وقال  باملر�صاد  الدولة 
مار�ص".   30 منذ  امليدان  يف  واقفني  �صخ�صيا 
على  حت�صنت  الأم����ور  هلل  "احلمد  واأ���ص��اف 
ت�صجل  الأرق��ام  بع�ص  تبقى  الوطن،  م�صتوى 

كبري  تطور  هناك  لكن  الولية  م�صتوى  على 
اجلماعي  والوعي  املواطنني  توعية  بف�صل 
مع  الوطن  كل  م�صتوى  على  القوي  والت�صامن 
ولية البليدة يف البداية وكذا بف�صل العمل 
القيم لل�صلطات العمومية وا�صتطعنا تدريجيا 

التحكم يف الو�صع". 
احليطة  اأخ��ذ  �صرورة  الأول  الوزير  واأك��د 
اأجل  من  العمل  بهذا  "قمنا  قائل  واحل���ذر، 
الطريق  اأطفالنا وتلمذتنا ونحن يف  حماية 

ال�صحيح حتى ترجع احلياة ملجاريها". 
م�صتوى  ع��ل��ى  الم��ت��ح��ان��ات  ل��ه��ذه  وت��ق��دم 
معدل  على  حت�صلوا  مرت�صح   2100 الولية 
اإجراء.  60 مركز  10، موزعني على  من  اأقل 
لهذه  تقدم  فقد  الوطني  امل�صتوى  على  اأم��ا 
مرت�صح،  األ���ف   669 م��ن  اأزي���د  الم��ت��ح��ان��ات 
الرتبية  ل���وزارة  اإح�صائية  بطاقة  ح�صب 
الوطنية، اإذ بلغ عدد املرت�صحني املعنيني بهذه 
للمتمدر�صني،  بالن�صبة  "الختيارية"  الدورة 
669.379 مرت�صح موزعني على 2556 مركز 

للإجراء ي�صرف عليهم 163.900 موؤطر. 
املرت�صحني  ع��دد  اأن  امل�����ص��در  نف�ص  واأف����اد 
املتمدر�صني بلغ 645.798 مرت�صح، من بينهم 
يف  ذك���ور،   300.662 و  ان��اث   345.136

 23.581 الأح��رار  املرت�صحني  عدد  بلغ  حني 
مرت�صح. 

ج��راد،  ال��ع��زي��ز  عبد  الأول  ال��وزي��ر  وك���ان 
عبد  اجلمهورية،  رئي�ص  مع  ا�صت�صارة  وبعد 
املجيد تبون، اأ�صدى يف جوان املا�صي تعليمات 
لل�صنة  املتو�صط  التعليم  �صهادة  بخ�صو�ص 
الدرا�صية 2019-2020 . ون�صت التعليمات 
"اختيارية"  املتو�صط  التعليم  �صهادة  اأن  على 
بالن�صبة للتلميذ املتمدر�صني ومل تعد �صهادة 
حيث  اأعلى  م�صتوى  اإىل  للنتقال  �صرورية 
الف�صلني  معديل  باحت�صاب  النتقال  �صيكون 
الأول والثاين على اأن يبلغ املعدل العام 9 من 
20. اإل اأنه ميكن للتلميذ الذين مل يتح�صلوا 
على 9 من 20 اجتياز امتحان �صهادة التعليم 
عملية  يف  معدلها  �صيحت�صب  التي  املتو�صط 
بالن�صبة  اأما  الأعلى.  امل�صتوى  اإىل  النتقال 
التعليم  ف�صهادة  املتمدر�صني  غري  للمرت�صحني 
"اإجبارية" ب�صفتها الطريقة  املتو�صط تعترب 
مهني  تكوين  اأي  مل��زاول��ة  املمكنة  الوحيدة 

عال. 
ثلثة  مدار  على  المتحان  يجرى  للإ�صارة، 
و�صيتم  اجلاري  �صبتمرب   09 اإىل   07 من  اأيام 

اإعلن النتائج نهاية �صبتمرب اجلاري.

الوطنيالثالثاء  28  غ�ست  2970/ 08  �سبتمرب  2020 املوافق لـ 20  حمرم 031442
بعد" ُيحدد  مل  القادم  املدر�سي  الدخول  "موعد 

كورونا: 289 اإ�سابة جديدة و240 حالة �سفاء و6 وفيات يف اجلزائر

جراد : "م�سروع تعديل الد�ستور �سيعطى قوة كبرية لبلدنا"

تكلفة اإجناز جامع اجلزائر بلغت 898 مليون اأورو

�سنف موقع ''غلوبال فاير باور'' اجلي�س اجلزائري يف املرتبة الأوىل مغاربيا والثانية اأفريقيا والثالثة عربيا والـ 28 
عامليا وهي مرتبة اأخرى ي�سرف بها اجلي�س الوطني ال�سعبي �سليل جي�س التحرير الوطني اجلزائر. 

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

وزير املالية اأمين عبد الرحمن



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

االأحياء  عديد  �سكان  معاناة  تتوا�سل 
وامل�ساتي ببلدية تاك�سالنت مع النقائ�ص 
الغائب  ال�سروب  املاء  ولعل  التنموية، 
عن حنفيات ومنازل املواطنني من عقود، 

اأكرث من �سنع معاناة املعنيني.
املت�سررين  اأحد  م�سكن،   10 حي  �سكان 
التنمية  من  واالإقــ�ــســاء  التهمي�ص  من 
الدورية  واملرافقة  العمرانية  والتهيئة 
للم�ساكل واالإن�سغاالت من قبل ال�سلطات 
الت�سيب  يعي�ص على وقع  املحلية، حيث 
وامل�ساتي  االأحـــيـــاء  مــرافــقــة  وعــــدم 
فال�سكان  دوري  ب�سكل  م�ساكلها  وحــل 
يتخبطون يف عديد امل�ساكل التي نغ�ست 
اأزمـــة  غـــرار  عــلــى  الــيــومــيــة،  حياتهم 
حلنفياتهم  مالزمة  تبقى  التي  العط�ص 
منا�سدتهم  كرثة  رغم  طويل  وقت  منذ 
اأي  لها  يكن  مل  التي  املعنية  لل�سلطات 
اإىل  باالإ�سافة  الغنب عنهم،  رفع  يدا يف 
لالإنارة  تام  غياب  منها  امل�ساكل  عديد 
مع  للنفايات  كبري  وانت�سار  العمومية 
انعدام حاويات القمامة يف االأرجاء مما 
اإ�سافة  كثرية،  النفايات  مكبات  جعل 
لها من  اأعمدة حديدة  انت�سار  على هذا 
تهدد  بــاالأر�ــص  ملت�سقة  عقود  الزمن 
وجودها  على  ينتبه  مل  من  كل  حياة 
عدة  �سجلت  حيث  االأطــفــال  خا�سة 
اإ�سابات ب�سببها وندد ال�سكان بوجودها 
وعــود  كــانــت  حيث  بنزعها  مطالبني 

البلدية ت�سويفية غري جت�سيدية.
م�ساتي  �سكان  ي�ستكي  اأخــرى  جهة  من 
و"تاك�سالنت  و"تينيباوين"  "ملراتيم" 
اأ�سرت  التي  العط�ص  موجة  من  و�سط" 
بهم رغم وجود عديد االآبار االإرتوازية 

امل�ساتي  هذه  ل�سكان  ي�سفع  مل  اأنــه  اإال 
ال�سروب على  املاء  اأن يقتنوا حقهم من 
اأ�سا�سي يف احلياة  اأنه مطلب  من  الرغم 
بائع  مهنة  اأ�ــســبــحــت  حــيــث  الــيــومــيــة 
الكثري  لها  ي�سعى  مهنة  املياه  �سهاريج 
من ال�سكان ملا فيها من اأرباح ب�سبب اأزمة 

العط�ص.
وامل�ساتي  االأحــيــاء  هــذه  �سكان  ــال  وق
اأكرث  يطلبوا  مل  نيوز" اأنهم  لـ"االأورا�ص 
امل�ستحيل،  بــاالأمــر  ولي�ص  حقهم  مــن 
اجلمهورية  رئي�ص  تعليمات  مع  خا�سة 
ــة مــنــاطــق الــظــل واملــ�ــســاتــي  ــق ــراف مب
املعزولة، واأ�سافوا باأن مطالبهم اأ�سبحت 
قطرة  اأ�سبحت  حيث  تراودهم  اأحــالم 
البلدية  ومقر  الطرق  لغلق  حتتاج  املاء 
ب�سرورة  مطالبني  حقهم،  ينالوا  حتى 
امل�ساريع  وجتــ�ــســيــد  اجلــــدي   الــعــمــل 

عن  بعيدا  الواقع  اأر�ص   على  التنموية 
الرتقيع  واأعــمــال  الت�سويفية  الوعود 

ح�صام الدين. قو"الربيكوالج".

�صفيقة.�ص

ن. م

متكن عنا�سر  االأمن بباتنة، من توقيف 
بط  �سخ�ص يبلغ من العمر 21 �سنة، �سُ
بحوزته 98 قر�ص مهلو�ص ومبلغ مايل 
عائدات  من  يعترب  دج   3200 بـ  يقدر 
اجـــراءات  ا�ستيفاء  وبــعــد  الــرتويــج، 
اجلهات  ـــام  اأم تقدميه  مت  التحقيق 
الق�سائية املخت�سة، كما متكنت فرقة 
البحث والتدخل من توقيف �ساب اٱخر 

يبلغ من العمر 32 �سنة، فيما مت حجز 
تقدر  الكحولية  امل�سروبات  من  كمية 
االأحجام  خمتلف  من  وحــدة  بـ256 
يقدر  مايل  مبلغ  اإىل  اإ�سافة  واالأنــواع 
بيع  عائدات  من  يعترب  دج   9500 بـ 
ا�ستيفاء  وبعد  الكحولية،  امل�سروبات 
اأمام  تقدميه  مت  التحقيق  اجـــراءات 

اجلهات الق�سائية املخت�سة.

حجز مهلو�سات وم�سروبات
 كحولية بباتنة

ك�صفت �لوكالة �لوطنية لتح�صني �ل�صكن وتطويره "عدل" بباتنة، عن ت�صليم مفاتيح ح�صة متكونة 
من 1000 �صكن ببارك �أفور�ج بعد �أ�صبوعني.

اإىل كون االختبار  البع�ص ذلك  واأرجع 
للمرت�سحني  بــالــنــ�ــســبــة  اخــتــيــاريــا 
احلا�سلني على معدل اأكرب اأو ي�ساوي 10 
من 20 وعدم رغبة التالميذ واأوليائهم 
واحل�سول  االختبار  باإجراء  باملجازفة 
عليها  املح�سل  مــن  اأقـــل  مــعــدالت  على 
اإىل  االآخــر  البع�ص  اأرجعه  فيما  �سابقا 
االإ�سابة  من  واأوليائهم  التالميذ  خوف 

بعدوى فريو�ص كورونا. 

ح�سور  ت�سجيل  مت  ـــرى  اأخ جهة  مــن 
ــتــزمــوا  مــكــثــف لــالأ�ــســاتــذة الـــذيـــن ال
رغم  مبكر  وقت  يف  باملراكز  بااللتحاق 
النقل  حركة  تعرفه  ــذي  ال التذبذب 
ونق�ص عدد حافالت النقل العمومي كما 
مناطق  من  قدموا  االأ�ساتذة  اأغلب  ان 
التام  الغياب  هــوؤالء  وا�ستغرب  بعيدة، 
املوؤ�س�سات  قاعات  معظم  يف  للمرت�سحني 
الرتبوية وت�ساءلوا عن جدوى تواجدهم  

يف قاعات خالية لي�سطروا اإىل حرا�سة 
املرت�سحني،  حرا�سة  من  بدال  الكرا�سي 
امل�سريي  االمتحان  هذا  قاعات  و�سجلت 
قاعة  كل  يف  االأكــرث  على  تلميذ  ح�سور 
ت�سخري  مت  وقــد  اأ�ساتذة   03 يحر�سه 
وجتنيد  االختبار  الجتياز  موؤطر   120
واحلماية  ال�سرطة  اأعـــوان  من  جي�ص 
املدنية واالأطباء ملرافقة 20 تلميذا يف 

املركز الواحد.

باتنة، من خلوها من  تفاجاأ موؤطرو� �ختبار �صهادة �لتعليم �ملتو�صط مبختلف �ملر�كز �ملخ�ص�صة الإجر�ء �المتحان عرب تر�ب والية 
خالل  عليها  حت�صلو�  �لتي  باملعدالت  �الكتفاء  ف�صلو�  �لذين  �لتالميذ  غياب  �إثر  فارغة  �لرتبوية  �ملوؤ�ص�صات  بدت  حيث  �ملرت�صحني،  

�لف�صلني �لدر��صيني �ملا�صيني عو�س �جتياز �الختبار ورفع معدالتهم وحت�صينها.

قاعات دون مرت�سحني يف مر�كز �إجر�ء "�لبيام" بباتنة!!

�أحياء وم�ساتي بتاك�سالنت تعاين يف �سمت

تالميذ ف�ضلوا االكتفاء مبا حت�ضلوا عليه من معدالت

م�ضاكل تنموية باجلملة

حمليات الثالثاء  28  غ�ست  2970/ 08  �سبتمرب  2020 املوافق لـ 20  حمرم 041442

وجاء يف بيان للوكالـــة، اأنه ابتداء 
من يوم االثنني 21 �سبتمرب، �ست�سرع 
على  ال�سكنات  مفاتيح  ت�سليم  يف 
 1000 ح�سة  يف  للمكتتبني  دفعات 
اأفـــوراج،  ــارك  ب بحي   2 عــدل  �سكن 
ــتــدوم الــعــمــلــيــة 7 اأيــــام،  حــيــث �ــس
�سيح�سى خاللها امل�ستفيدون مبفاتيح 

�سكناتهم التي طال انتظارهم لها.
وقفة  نظموا  قد  املكتتبون  ــان  وك

مقر  ـــام  اأم ـــام  اأي قبل  احتجاجية 
ال�سلطات  خاللها  طالبوا  الوالية، 
منحهم  يف  بـــاالإ�ـــســـراع  ــة  ــي ــوالئ ال
من  اجلـــاهـــزة،  �سكناتهم  مفاتيح 
التي  ال�سكن  اأزمة  من  اخلروج  اأجل 
�سنوات، خا�سة  يتخبطون فيها منذ 
اإيداعهم  على  �سنوات   7 مــرور  بعد 

ملفات االكتتاب يف هذه ال�سيغة.

التوتة  عــني  مدينة  �سكان  ـــدى  اأب
بباتنة، تخوفهم من اإمكانية حدوث 
في�سانات قد تكون عواقبها وخيمة، 
وا�سح  خمطط  غياب  ظل  يف  خا�سة 
كــوارث،  هكذا  مــن  املدينة  حلماية 

وقال ال�سكان اأن االأمطار االأخرية وما 
عرب  الطرقات  حتول  من  عنها  جنم 
مائية  برك  اإىل  وال�سوارع  االأحياء 
نفو�سهم  يف  اخلـــوف  زرعـــت  كــبــرية، 

خا�سة ونحن نعي�ص مو�سم االأمطار.
واأ�ساف م�ستكون اأن ال�سبب الرئي�ص 
يف حتول دقائق من االأمطار الغزيرة 
البالوعات  انــ�ــســداد  هــو  نقمة  اإىل 
اأن  وامـــتـــالءهـــا بـــاالأتـــربـــة، حــتــى 
عدم  ب�سبب  نهائيا،  اختفى  بع�سها 
�سيانتها منذ �سنوات، وحّمل املعنيون 
مل  التي  املحلية  ال�سلطات  امل�سوؤولية 
تقم بدورها على اأكمل وجه، خا�سة 
التحتية  الــبــنــيــة  ــــرتاء  اه ــل  ظ يف 
الــبــالــوعــات يف بع�ص  وعـــدم وجـــود 
هذا  ومن  ال�سيانة،  وغياب  االحياء، 
ال�سلطات  املواطنون  يطالب  املنطلق 
احللول  اإيجاد  يف  االإ�سراع  املنتخبة 
الالزمة لهذا امل�سكل الذى ُيطرح كلما 

ت�ساقطت االمطار. 

ت�سليم مفاتيح 1000 �سكن "عدل" 
بعد �أ�سبوعني بباتنة

�ل�سكان متخوفون من �لفي�سانات 
بعني �لتوتة

بعد  �ضنوات من االنتظار

ت�ضاقط االأمطار بغزارة اأ�ضبح نقمة

ن. م

ابو احمد
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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

م�ستفيدون من �لقطع �لأر�سية 
يغلقون مقر  بلدية �لزرق

�أزيد من مليار لجناز وحدة لإجر�ء 
حتاليل �لـ PCR باأم �لبو�قي

مطالبني بت�ضوية ملفاتهم

اأقدم اأم�ص، ع�سرات امل�ستفيدين من 
والذي  النه�سة"  حت�سي�ص"  ح�سة 
مبنطقة  اأر�سية  قطعة   84 ي�سمل 
على  الزرق،  فرحات" ببلدية  "عني 
و�سفوه  مــا  ب�سبب  الــبــلــديــة،  غلق 
على  املخت�سة  املــ�ــســالــح  بتماطل 
ملفاتهم  ت�سوية  يف  البلدية  م�ستوى 
�سنوات،   5 الـ  مدتها  جتــاوزت  التي 
للتدخل  الوالئية  امل�سالح  مطالبني 
العاجل لت�سوية عقود اال�ستفادة من 
االإعانات  ومنحهم  االأر�سية  القطع 

املالية لالنطالق يف عملية البناء.
�سابقة  وعــــود  بــعــد  ـــك  ذل يـــاأتـــي 
ملفات  بت�سوية  البلدي  للمجل�ص 
من  نوفمرب  �سهر  خالل  امل�ستفيدين 

ا�ستدعاء  مت  اأيــن  املا�سية،  ال�سنة 
ملفاتهم  ال�ستكمال  امل�ستفيدين 
اال�ستفادة  من  لتمكينهم  االإداريــة 
بالبناء،  اخلا�سة  املالية  املنحة  من 
ــروط  ــس ـــي تــخــ�ــســع لــنــفــ�ــص � ـــت وال
املمنوحة يف  اال�ستفادة من االإعانة 

اإطار ال�سكن الريفي.
جهته،  من  بالزرق  البلدي  املجل�ص 
امللفات  رفعت  قد  م�ساحله  اأن  اأ�سار 
املنح  مــن  للم�ستفيدين  االإداريـــــة 
للم�سالح  بالبناء  اخلا�سة  املالية 
مديرية  م�ستوى  عــلــى  املخت�سة 
ال�سكن بوالية اأم البواقي، يف انتظار 
تعبري  حد  على  قريبا  فيها  الف�سل 

امل�سدر.

ــة  ــوؤول ــس ــ� كــ�ــســفــت مـــ�ـــســـادر م
وال�سكان  الــ�ــســحــة  مبــديــريــة 
بوالية اأم البواقي، عن ا�ستفادة 
مايل  غــالف  من  ال�سحة  قطاع 
اأجل  من  �سنتيم  مليار  يتجاوز 
الطبية  للتحاليل  وحدة  اجناز 
�ساأنها ت�سريع  والتي من   ،PCR
امل�سابني  عــن  الك�سف  عملية 

بفريو�ص "كورونا".
وايل  قـــرارات  بعد  ذلــك  ياأتي 
الدين  "زين  البواقي  اأم  واليــة 
ـــــدورة  ال ــــالل  خ تيبورتني" 
للمجل�ص  الــ�ــســابــقــة  ــعــاديــة  ال
ــــطــــالق يف  ــــاالن الــــــوالئــــــي، ب
اخلا�سة  القانونية  االإجــراءات 
بــفــتــح الـــــوحـــــدة املــخــربيــة 
امل�سجل  ــاظ  ــظ ــت االك لتجنب 

التحاليل  خمــرب  م�ستوى  على 
واأن  خا�سة  ق�سنطينة،  بوالية 
والتي  امل�ستبهة  ــاالت  احل عــدد 
بوالية  التحاليل  نتائج  تنتظر 
اأم البواقي قد جتاوزت �سقف الـ 

بها. م�ستبه  حالة   1000
ويف ذات ال�سياق، �سجلت والية 
يف  كبريا  ارتفاعا  البواقي  اأم 
عدد االإ�سابات الذي بلغ 1129 
اإ�سابة موؤكدة منذ انت�سار الوباء، 
9 اإ�سابات جديدة  بعد ت�سجيل 
خالل ال�ساعات القليلة املا�سية 
�سخ�ص   1492 يخ�سع  حني  يف 
للعالج باملوؤ�س�سات اال�ست�سفائية 
واأم  مليلة  وعني  البي�ساء  بعني 

البواقي وم�سكيانة.
بن �صتول.�صبن �صتول.�ص

اأم البواقـــي
معاوية. �ص

�سطيـــف

�حتج �أم�س، �لع�صر�ت من �صكان قرية عني ميمون و�لقرى �ملجاورة �لتابعة لبلدية طامزة بوالية خن�صل، حيث قامو� بغلق �لطريق 
�لوطني رقم 88 �لر�بط بني بلدية قاي�س وعا�صمة �لوالية وبالتحديد عند مفرتق �لطرق �ملوؤدية �إىل قرية عني ميمون، �حتجاجا 

�ق�صائهم من زيارة م�صت�صار رئي�س �جلمهورية ملتابعة ونقل �ن�صغاالت �صكان مناطق �لظل بوالية خن�صلة.

معاوية. �ص

خن�ســـــلة

وا�ستكى املعنيون احلقرة والتهمي�ص 
الظل  مناطق  خمتلف  ــال  ط الـــذي 
بعدم  اللجنة  وتظليل  باملنطقة 
ميمون  عني  منطقة  �سكان  اإ�ــســراك 
يف  املــنــاطــق  مــن  وغــريهــا  ونوغي�ص 
م�ست�سار  قبل  من  امل�سطر  الربنامج 
رئي�ص اجلمهورية الذي يقوم بزيارة 

وتفقد مناطق الظل بوالية خن�سلة 
منذ اأيام.

رئي�ص  م�ست�سار  ــــارة  زي وخــلــفــت 
اجلمهورية املكلف مبتابعة ان�سغاالت 
"مراد ابراهيم"  �سكان مناطق الظل 
�سكان  بـــني  كـــثـــرية  ـــال  ـــع اأف ردود 
اإدراجها  يتم  مل  التي  الظل  مناطق 

عن  عــربوا  والــذيــن  الربنامج  �سمن 
ا�ستيائهم ال�سديد من التهمي�ص على 
ببلدية  الظل  مناطق  �سكان  ــرار  غ
وغريهم،  وطــامــزة  وخـــريان  �س�سار 
لهذه  الــتــام  رف�سهم  على  واأكــــدوا 

احلقرة والتمييز بني املناطق.

رفع  موؤ�س�سة  عمال  اأمــ�ــص،  نظم 
قاي�ص  ببلدية  املنزلية  النفايات 
مفتوحا  اإ�سرابا  خن�سلة،  بوالية 
ــى عــــدم ا�ــســتــالم  احــتــجــاجــا عــل
حوايل  منذ  املالية  م�ستحقاتهم 
ا�ستيائهم  عــن  معربين  ا�سهر   8

للو�سعية التي يعي�سونها.
واأكدوا اأنهم قدموا خدمات كبرية  
وذلك  كورونا  جائحة  بداية  منذ 
حفاظا على نظافة املحيط تفاديا 
املواطنني  بــني  ــدوى  ــع ال الإنــتــقــال 
م�سدر  العمل  هذا  اأن  اإىل  واأ�ساروا 
به  يغيبون  والــذي  الوحيد  رزقهم 
عائالتهم، م�سيفني اأنهم مل ي�ستلموا 
ت�سدد  ومل  �ــســهــور  مــنــذ  رواتــبــهــم 
ال�سمان  �سندوق  يف  ا�سرتاكاتهم 
الغمو�ص  اإىل  اإ�سافة  االجتماعي 
واللب�ص الذي تعرفه احلا�سنات ما 

يهدد باإفال�سها بالرغم من تو�سيات 
على  تن�ص  التي  اجلمهورية  رئي�ص 
التي  احلا�سنات  و�سعية  ت�سوية 
ملا  الوطني  لالإقت�ساد  دعم  تعترب 
تقدمه من خدمات وتوفري منا�سب 

�سغل دائمة وموؤقتة.
�سبب  اأن  امل�سربون  ـــع  اأرج ــد  وق
بدرجة  تــرجــع  الــو�ــســعــيــة  هـــذه 
يعرفه  الــذي  االن�سداد  اإىل  اأوىل 
قاي�ص  البلدي  ال�سعبي  املجل�ص 

ما حال  االأع�ساء  وال�سراعات بني 
م�ستحقات  دفــع  مــداولــة  �سري  بني 
هــذه املــوؤ�ــســ�ــســات الــ�ــســغــرية، وقد 
طالب عمال موؤ�س�سة رفع النفايات 
تدخل  ب�سرورة  قاي�ص  املنزلية 
الــدائــرة  ورئــيــ�ــص  ــة  ــوالي ال وايل 
اإر�سالها  مت  عديدة  مرا�سالت  بعد 
حل  ـــل  اأج مــن  الــو�ــســيــة  للجهات 
م�ساكلهم ومتكينهم من م�ستحقاتهم 

املالية.
رفع  موؤ�س�سة  عمال  معاناة  وتبقى 
م�ستمرة  قاي�ص  املنزلية  النفايات 
يف ظل المباالة امل�سوؤولني يف انتظار 
الــو�ــســيــة ووايل  حتـــرك اجلــهــات 
الوالية من اأجل ت�سوية و�سعيتهم 
على  الو�سعية  هذه  توؤثر  اأن  قبل 
ــواطــن  ــى امل نــظــافــة املــحــيــط وعــل

مبدينة قاي�ص.

احتجاجات بعد اإق�ضاء عديد املناطق من برنامج من الزيارة

عدم ت�ضديد م�ضتحقاتهم املالية منذ حوايل 8 ا�ضهر 

اجلامعية  اخلــدمــات  مــديــر  ك�سف 
 02 �سطيف  جلامعة  التابعة  اله�ساب 
اأن ما جاء يف البيان ال�سادر من الفروع 
يحمل  اجلامعية  لالإقامات  النقابية 
هددت  اأن  بعد  املغالطات  من  الكثري 
حركة  يف  بــالــدخــول  النقابات  هــذه 
القادم،  االأ�سبوع  خــالل  اإحتجاجية 
اأن  حمودي  لبي�ص  املدير  اأكــد  حيث 
الإكمال  االإ�ستعداد  اأمت  على  املديرية 
والتح�سري  الــفــارط  اجلامعي  املو�سم 
اأن  م�سيفا  اجلديد  اجلامعي  للمو�سم 
ق�سية الرتقيات يف الرتب تتم �سنويا 
لهذا  املفتوحة  املالية  املنا�سب  وفــق 
يف  بالرتقية  يتعلق  فيما  اأما  الغر�ص، 
الدرجات فهي تتم �سنويا وب�سفة األية 
جلميع املوظفني، مع االإ�سارة اإىل عدم 

تلقي اأي �سكوى من هذا اجلانب. 
االأجور  �سب  بق�سية  يتعلق  فيما  اأما 
اجلامعية  اخلــدمــات  مدير  ــد  اأك فقد 

على عدم ت�سجيل اأي تاأخر حيث يتم 
فيما  املحدد،  الوقت  يف  الرواتب  �سب 
العمال،  جميع  على  اللبا�ص  توزيع  مت 
ال�سكنات  منح  بق�سية  يتعلق  فيما  اأما 
االإلزامية للغرباء فهذه مغالطة كبرية 
ح�سب البيان املوقع من مدير اخلدمات 
ال�سكنات  هــذه  اأن  حيث  اجلامعية 

ممنوحة الإطارات املديرية.
وفيما يتعلق مبلف اخلدمات اجلامعية 
ـــوادي االإقـــامـــات ح�سب  فـــاإن كـــراء ن
القانونية  االأطـــر  وفــق  تتم  املــديــر 
املعمول بها يف هذا املجال حيث ت�سهر 
كما  امللف،  هذا  متابعة  على  املديرية 
على  اجلامعية  اخلــدمــات  مدير  ــد  اأك
مع  مفتوحة  تبقى  احلــوار  ــواب  اأب اأن 
نقابات  من  االإجتماعيني  ال�سركاء  كل 
عمالية وجمعيات طالبية �سريطة اأن 

يكون ذلك يف جو ي�سوده االإحرتام.

زيارة م�ست�سار �لرئي�ش �ملكلف مبناطق �لظل حتدث فتنة بخن�سلة

عمال موؤ�س�سة رفع �لنفايات �ملنزلية بقاي�ش يدخلون يف �إ�سر�ب مفتوح 

مديرية �خلدمات �جلامعية �له�ساب 
ترد على �لنقابات �لعمالية 
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�سددت ال�سلطات الوالئية 

بخن�سلة، على �سرورة ت�سفية 
وتطهري قوائم امل�ستفيدين من 

ال�سكن الريفي وتوجيه اعذارات 
لهم وذلك بعد التاأخر والتقاع�ص 

امل�سجل يف االنطالق وجت�سيد 
اال�سغال.

واأكدت امل�سالح الوالئية على 
اإلغاء اال�ستفادة من البناء 

الريفي، اأن مل يتم ال�سروع يف 
اال�سغال وذلك الإعطاء دفع 

لهذا امللف من خالل توفري 
كل الت�سهيالت لالإعانات الغري 

منطلقة، حيث جاءت هذه 
االإجراءات بعد االجتماع الذي 

خ�س�ص لدرا�سة القوائم التي مل 
يتم اإعدادها من طرف البلديات 
والتي مت التطرق من خاللها اإىل 

عدم االنطالق الفعليه يف بع�ص 
عمليات االجناز، اإ�سافة اإىل 

تقييم الو�سعية التي يعرفها هذا 
امللف عرب جميع بلديات الوالية 

بح�سور خمتلف ال�سلطات املحلية 
والوالئية على غرار روؤ�ساء 

الدوائر وممثلي مديرية ال�سكن 
ومدير لل�سندوق الوطني لل�سكن.

 �سحب �إعانات 
�لبناء �لريفي 

من �مل�ستفيدين 
�ملتقاع�سني بخن�سلة

يف ظل م�ضاكل االإكتظاظ واالإطعام 

اأكدت على عدم ح�ضول اأي جتاوزات 

فيما يبقى االإن�ضداد متوا�ضال  

العديد  التالميذ عرب  اأولياء  يتخوف 
تبعات  من  �سطيف  واليــة  بلديات  من 
ــي اجلــديــد املــقــرر  ــس ــدر� الـــدخـــول امل
مبدئيا خالل �سهر اأكتوبر القادم وهذا 
تتخبط  التي  الكثرية  امل�ساكل  ظل  يف 
الرتبوية  املوؤ�س�سات  من  العديد  فيها 
الو�سعية  تــاأثــريات  ظل  يف  خ�سو�سا 

الوبائية املتعلقة بفريو�ص كورونا.
وياأتي يف مقدمة امل�ساكل التي تعاين 
واملتو�سطات  املدار�ص  من  العديد  منها 
االإكتظاظ  م�سكل  الثانويات  وحتى 
خا�سة يف االأحياء ال�سكنية اجلديدة، 
ناهيك عن االإجراءات املتعلقة باإعادة 
تفويج التالميذ يف اأعداد حمدودة يف 
االأمر  وهــو  وقائي  كــاإجــراء  ق�سم  كل 
اأن يطرح م�سكل كبرية  الذي من �ساأنه 
املوؤ�س�سات  بع�ص  اأن  علمنا  اإذا  ال�سيما 
اإىل  التالميذ  الرتبوية ي�سل بها عدد 

ق�سم. كل  يف  متمدر�ص   50

يتخوف  ــي  ــت ال ــاكــل  املــ�ــس بـــني  ومـــن 
االأولياء من تكرارها اأي�سا قبل اأ�سابيع 
اجلديد  املدر�سي  الدخول  من  قليلة 
املدر�سي،  والنقل  االإطعام  م�سكل  هي 
خا�سة اإذا علمنا اأن املئات من التالميذ 
الدرا�سي  املو�سم  خــالل  حرمانهم  مت 
الــفــارط مــن هـــذه اخلــدمــات ب�سبب 
االإدارية  باالإجراءات  متعلقة  م�ساكل 
االأولياء يف حل  ياأمل  للبلديات، حيث 
الدخول  وقبل  مبكرا  امل�ساكل  هــذه 

املدر�سي.
طرف  من  املقدمة  التطمينات  ورغم 
مــديــريــة الــرتبــيــة بــاإ�ــســتــيــالم عدد 
اجلديدة  الــرتبــويــة  املــوؤ�ــســ�ــســات  مــن 
مــع الــدخــول املــدر�ــســي اجلــديــد على 
املطاعم  من  وعــدد  ثانويات  غرار03 
قائمة  تبقى  االأولياء  خماوف  اأن  اإال 
للم�ساكل  حلول  عن  البحث  اإنتظار  يف 

التي تتكرر خالل كل مو�سم درا�سي.

مبجل�ص  االإ�ستئناف  حمكمة  اأجلت 
ق�ساء �سطيف النظر يف ق�سية رئي�ص 
نورالدين  الــوالئــي  ال�سعبي  املجل�ص 
�سبتمرب   20 تــاريــخ  اإىل  حميدا�ص 
يف  النظر  مقررا  كان  اأن  بعد  اجلــاري 
الق�سية خالل االأيام الفارطة، وتعلق 
وقائع  تثبت  �سهادة  بتحرير  الق�سية 
التي  ال�سكوى  وهــي  �سحيحة،  غــري 
التحرير  جبهة  كتلة  اأع�ساء  قدمها 
املجل�ص  رئي�ص  �سد  باملجل�ص  الوطني 
الوطني  التجمع  لكتلة  ينتمي  الــذي 

الدميقراطي.
وكانت املحكمة االإبتدائية قد اأدانت 
الوالئي  املجل�ص  رئي�ص  �سابق  وقت  يف 
النفاذ  مــوقــوفــة  اأ�ــســهــر   3 بال�سجن 
50 األف دينار،  وغرامة مالية بقيمة 

باإ�ستئناف احلكم  املعني  يقوم  اأن  قبل 
املتعلق بتزوير حم�سر مداولة تن�سيب 
هياكل املجل�ص ال�سعبي الوالئي والتي 

جرت يوم 03 جانفي 2018.
على  �سهرا   30 قــرابــة  مـــرور  وبــعــد 
احلادثة فاإن االإن�سداد التام هو ال�سمة 
املميزة لعمل املجل�ص الوالئي ل�سطيف 
حيث  اخلــدمــة،  خـــارج  يبقى  والـــذي 
امل�سادقة  على  النواب  مهام  تقت�سر 
فيما  للوالية،  ال�سنوية  امليزانية  على 
على  كبرية  اأماال  الوالية  �سكان  يعلق 
حل  اإيجاد  اأجــل  من  اجلديد  ــوايل  ال
لو�سعية املجل�ص لبعث عجلة التنمية 
خالل  بالوالية  كثريا  تــراجــع  التي 

ال�سنوات الفارطة. 

خماوف كبرية قبل �لدخول 
�ملدر�سي �جلديد

تاأجيل ق�سية رئي�ش �ملجل�ش 
�لولئي �إىل 20 �سبتمرب

عبد الهادي. ب 

عبد الهادي. ب 

عبد الهادي. ب 

بعد متاطلهم يف اإجناز 
�صكناتهم 

معاوية. �ص



رزيق يوؤكد: 

�صخ  اإع���ادة  اأن  للمجمع  بيان  يف  وج��اء 
ال���ب���رتول اخل����ام م��ن ح��و���ص احل��م��راء 
بحا�صي م�صعود اىل م�صفاة �صكيكدة متت 
�صا30د   08 ال�صاعة  ح��دود  يف  بنجاح 
�صيانة  عملية  من  النتهاء  بعد  �صباحا، 
حمطات  ت�صغيل  واإع��ادة  املت�صرر  املقطع 
ي�صيف  اجلهود،  وتبقى  الأرب��ع��ة،  ال�صخ 
الناجمة  الثار  ملعاجلة  من�صبة  البيان، 
الم��اك��ن  تهيئة  واع����ادة  ال��ت�����ص��رب  ع��ن 
امللوثة وتطهريها، حيث تلتزم �صوناطراك 
مبوا�صلة جهودها وت�صخري كل المكانيات 
الب�صرية واملادية، وعلى اثر ذلك يتقدم 
ب"ال�صكر  للمجمع  العام  املدير  الرئي�ص 
املجندة  التقنية  الفرق  جلميع  والعرفان 
التي برهنت مرة اأخرى عن ح�صها املهني 
وقت  يف  املهمة  لهذة  باإجنازها  والوطني 
ح�صب  ال�صعبة"،  الظروف  رغم  قيا�صي 

البيان.
وك��ان��ت ���ص��ون��اط��راك ق��د ات��خ��ذت عدة 
تدابري وقرارات ملعاجلة خملفات الت�صرب 
ملعرفة  تكميلي  حتقيق  ب��اإج��راء  ب���دءا 
لهذه  املمكنة  الخرى  الأ�صباب  وحتديد 
احلادثة واإر�صال فريق متعدد التخ�ص�صات 
لإجراء ت�صخي�ص كامل على طول الوادي 
املحتملة  الأ�صرار  مدى  حتديد  اأجل  من 
املعلنة  التدابري  �صملت  كما  البيئة،  على 
والفروع  املوؤ�ص�صة  و�صائل  جميع  ح�صد 
و�صفط  لمت�صا�ص  حينا  لها  التابعة 
الوادي واملعاجلة  امللوثة على طول  املياه 
ال��وادي  ط��ول  على  امل��ي��اه  لبقع  الكاملة 

نقل  وكذلك  ملوثة  تكون  اأن  ميكن  والتي 
ملعاجلتها  احلادث  مكان  يف  امللوثة  الرتبة 

يف الوحدات اخلا�صة للموؤ�ص�صة.
منتظمة  م��راق��ب��ة  اج����راء  ت��ق��رر  ك��م��ا 
كاملة  �صنة  ملدة  اجلوفية  املياه  لنوعية 
عن طريق و�صائل املوؤ�ص�صة وت�صخري ق�صم 
هذه  �صي�صمن  الذي  ل�صوناطراك  املخابر 
املوؤ�ص�صة  �صتقوم  الغر�ص  ولهذا  املهمة. 
يف  التقييمية  الآب��ار  من  جمموعة  بحفر 

منطقة احلادث.
وق��وع  امل��ا���ص��ي  اخلمي�ص  ليلة  و���ص��ج��ل 
النبوب  م�صتوى  على  نفطيني  ت�صربني 
الوادي  بولية  البعاج  مبنطقة   OK1
ب��ني ح��و���ص احل��م��راء بحا�صي  ال��راب��ط 
الت�صرب  يتعلق  حيث  و�صكيكدة،  م�صعود 
الول مبخرج حمطة ال�صخ SP2 ببلدية 

جامعة بولية الوادي النقطة الكلومرتية 
)PK 200+190( بينما يتعلق الت�صرب 
 )PK 263( الثاين بالنقطة الكلومرتية
مبنطقة البعاج بالولية املنتدبة للمغري. 
وت�صبب الت�صرب يف حدوث في�صان يف واٍد 
حماذ له ملحقا اأ�صرارا بفلحي املنطقة.

وتنقل ال�صبت املا�صي اىل عني املكان وفد 
واجلماعات  الداخلية  وزراء  من  متكون 
وامل���وارد  وال��ف��لح��ة  وال��ط��اق��ة  املحلية 
اإيفاد  عن  العلن  ومت  والبيئة.  املائية 
جلان وزارية متخ�ص�صة لتحديد اخل�صائر 
احلادثة،  هذه  من  املت�صررين  وتعوي�ص 
كما كان وزير الطاقة، عبد املجيد عطار، 
قد اأكد خلل الزيارة، اأن الفرق التقنية 
لإ�صلح  ت�صتغل  ل�صونطراك  التابعة 

العطب  خلل 48 �صاعة.

علي  اآيت  فرحات  ال�صناعة،   وزير  �صرع 
ولية  اإىل  عمل  زي��ارة  يف  اأم�ص،  براهم، 
ال�صناعية  امل�صاريع  بع�ص  لتفقد  عنابة 

بالولية.
التي  زي��ارت��ه  ال�صناعة  وزي��ر  وا�صتهل 
احلديد  جممع   مبعاينة  يومني  �صتدوم 

وال�صلب �صيدار احلجار.
بتفقد  علي  اآي���ت  ف��رح��ات  �صيقوم  كما 
�صيتال  �صركة  و  “فريوفيال”  موؤ�ص�صة 

لرتكيب و�صيانة عربات الرتامواي.

حذرت القمة العاملية لل�صناعة والت�صنيع 
ظل  يف  ال�صباب  على  البطالة  خماطر  من 
اأعلنت  كما  العاملي،  القت�صاد  منو  تراجع 
عن مبادرة "ال�صل�صل اخل�صراء" للحد من 

اإنبعاثات الكربون يف القطاع ال�صناعي.
واأكد قادة �صركات عاملية، خلل فعاليات 
 4 يومي  نظمت  التي  الفرتا�صية  القمة 
العاملي  القت�صاد  اأن  اجلاري،  �صبتمرب  و5 
يواجه مرحلة �صعبة قبل التعايف الكامل 
املكا�صب  رغم  كورونا،  وب��اء  تداعيات  من 
جمال  يف  الرائدة  لل�صركات  حتققت  التي 

التقنيات املتقدمة .
تو�صياتهم،  يف  ال�صركات  ق���ادة  و���ص��دد 
لقاح  تطوير  على  العمل  ���ص��رورة  على 
للدور  الإ���ص��ارة  مع  ك��ورون��ا،  فريو�ص  �صد 
التحفيز  ح��زم  به  ا�صطلعت  ال��ذي  الهام 
احلكومية التي مت �صخها لدعم القت�صاد 
الإجمالية  قيمتها  بلغت  وال��ت��ي  العاملي 
اأ�صاد  كما  دولر،  تريليونات   10 من  اأكرث 
ال�صركات  من  لعدد  التنفيذيون  الروؤ�صاء 
التي  ال�صريعة  احلكومية  ب��الإج��راءات 
وال�صركات  الوظائف  مت اتخاذها حلماية 
الوا�صعة  واحلجر  الإغلق  عمليات  و�صط 
العامل  اأنحاء  جميع  يف  اتخاذها  مت  التي 
يف  ولكنهم  كورونا،  وباء  انت�صار  من  للحد 

الوقت نف�صه، حذروا من اأن حزم التحفيز 
اإىل  الأرج��ح  على  ت��وؤدي  قد  القت�صادية 
 2021 يف  القت�صادي  الركود  من  ف��رتة 

وقد ت�صتمر حتى عام 2022.
واتفق الروؤ�صاء التنفيذيون لل�صركات اأن 
الأزمة �صتعزز من جهود التحول الرقمي يف 
بالإ�صافة  القت�صادية  القطاعات  معظم 
موؤكدين  ال�صتدامة،  مفهوم  تكري�ص  اإىل 
جمالت  يف  ت�صتثمر  التي  �صركاتهم  اأن 
خطوات  قطعت  والبتكار  التكنولوجيا 

كبرية نحو حتقيق هذا الهدف.
م��ن ج��ه��ة اأخ�����رى، اأع��ل��ن��ت ال��ق��م��ة عن 

مع  بال�صراكة  مبتكرة  عاملية  م��ب��ادرة 
الأملانية  والحت�����ادات  املنظمات  ك��ربى 
انبعاثات  من  للحد  املرجوة  اجلهود  لدعم 
وتطوير  ال�صناعي،  القطاع  يف  الكربون 
م�صاريع الطاقة املتجددة، ودعم الأجندة 
دعم  اإىل  بالإ�صافة  اخل�صراء  العاملية 
الوطنية  الأمل���ان���ي���ة  الإ���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 

للهيدروجني.
 " اخل�صراء  "ال�صل�صل  م��ب��ادرة  وتهدف 
�صل�صل توريد عاملية جديدة  اإىل تطوير 
تنمية  حتقيق  بهدف  املتجددة،  للطاقة 

عاملية �صاملة وم�صتدامة.

اأعلن جممع �سوناطراك اأم�س، عن اإعادة �سخ البرتول اخلام من حو�س احلمراء بحا�سي م�سعود اىل م�سفاة �سكيكدة بعد النتهاء من 
�سيانة اأنبوب OK1 بالوادي الذي تعر�س حلادث اخلمي�س املا�سي بفعل الأحوال اجلوية ت�سبب يف ت�سرب نفطي.

وح�صب بيان للوزارة، تاأتي زيارة العمل 
القرار  جت�صيد  ملتابعة  ه��ذه  والتفقد 
التجارة  وزارت��ي  بني  امل�صرتك  ال��وزاري 
وكيفيات  �صروط  يحدد  ال��ذي  املالية  و 
احل��دودي��ة  املقاي�صة  جت���ارة  مم��ار���ص��ة 
الإج���راء  تفعيل  معاينة  اىل  اإ���ص��اف��ة 
التنظيمي اجلديد الذي اتخذته الوزارة 
لتاأطري  القت�صاديني  املتعاملني  لفائدة 

عمليات الت�صدير نحو دول اجلوار والذي 
يق�صي ب�صمان نقل املنتجات امل�صدرة اىل 
على  �صفر  الكيلومرتية  النقطة  غاية 

م�صتوى ال�صريط احلدودي مع كل بلد.
كما �صيتم خلل الزيارة تد�صني وزيارة 
بع�ص املرافق التابعة للقطاع اإ�صافة اىل 
لقاءات خا�صة مع املتعاملني الإقت�صاديني 

لكل الوليتني .

ق���ال وزي���ر ال��ت��ج��ارة ك��م��ال رزي���ق يوم 
اأم�ص، بولية تيندوف “نحن الآن ب�صدد 
منظومة  لقامة  الرتو�صات  اخ��ر  و�صع 
الت�صدير  عمليات  على  حدودية  رقابة 

وال�صترياد �صتكون رقمية”.
زيارة  خلل  رزيق  كمال  الوزير  وك�صف 
اأنه  تيندوف،  ولي��ة  اىل  اليوم  قادته 
توزيع  امل��ق��ب��ل  ال���ص��ب��وع  خ���لل  �صيتم 

توجد  الوقت  نف�ص  ويف  تطبيقي،  دليل 
ونقل  ال�صلع  ملراقبة  معلوماتية  منظومة 

احلاويات.
والق��لم  ال��ورق  عهد  ان  الوزير  وا�صار 
القطاع  الرقمنة  الوقت  وح��ان  انتهى، 
والعمل  احلدودية  الرقابية  والعمليات 
قطاع  يف  م��ت��ط��ورة  رق��م��ي��ة  مب��ن��ظ��وم��ات 

التجارة باجلزائر.

مل�صروع  التح�صري  اىل  احلكومة  تعكف 
الثاين  هو  جديد  تكميلي  مالية  قانون 
الج��راء  يعد  و  احلالية  ال�صنة  خ��لل 
فريد منوعه ،حيث مل ي�صبق اأن اعتكمد 
واحدة،  �صنة  يف  تكميليني  قانونني  على 
ويرتقب ان يت�صمن م�صروع قانون املالية 
التكميلي 2020 اربع مواد تخ�ص تدابري 

الو�صع  ت���دارك  اىل  ترمي  اج���راءات  و 
املرتتب عن تداعيات جائحة كورونا .

 2020 التكميلي  املالية  قانون  ان  ي�صار 
�صدر يف اجلوؤيدة الر�صمية بتاريخ حوان 
قبل  من  عليه  امل�صاجقة  متت  و   2020
ماي  نهاية  يف  الوطني  ال�صعبي  املجل�ص 

.  2020

املجل�ص  اأع�صاء  انتخاب  يتم  اأن  يرتقب 
"الكنا�ص" نهاية  القت�صادي الجتماعي 
 180 ب  عددهم  واملقدر  اجل��اري  ال�صهر 
والنقابات  اجلمعيات  ممثلي  من  ع�صوا 
حني  يف  الأعمال،  ورج��ال  العمل  واأرب��اب 
اجلمهورية  رئي�ص  منهم  كوطة  �صيعني 
عبد  الأول  وال��وزي��ر  تبون  املجيد  عبد 

العزيز جراد.
اجلمعيات  م��ن  اأع�����ص��اء  ت��ر���ص��ي��ح  ومت 
واملنظمات وروؤ�صاء مكاتبها لع�صوية هذه 
تفعيلها  اإعادة  يفرت�ص  كان  التي  الهيئة 
اآخرين  واأع�صاء  جديد  رئي�ص  وانتخاب 
2005، لكنها بقيت جممدة لوقتنا  �صنة 
احلايل، حيث عني رئي�ص اجلمهورية عبد 
ر�صا  اأ�صهر  قبل  راأ�صها  على  تبون  املجيد 

تري خلفا للمرحوم بابا�ص.
هذا ورا�صلت وزارة الداخلية واجلماعات 

اجلمعيات  روؤ����ص���اء  م��ن  ع���دد  امل��ح��ل��ي��ة 
باملجل�ص  لتعيينها  والنقابات  واملنظمات 
يرتقب  وقت  يف  الجتماعي  القت�صادي 
ال�صهر  نهاية  الأع�صاء  انتخاب  اإع���ادة 
بعث  لإع��ادة  �صريعة  خطوة  يف  اجل��اري 
الذي  الجتماعي  القت�صادي  املجل�ص 
���ص��ت��ح��ول ل���ه م��ه��م��ة م��راق��ب��ة خمطط 
الك�صف  مت  ال��ذي  القت�صادي  النعا�ص 
عنه خلل لقاء الثلثية املن�صرم والذي 
�صيكلف  حيث  تبون،  املجيد  عبد  تراأ�صه 
ملراقبة  الو�صاطة  ب��دور  خبريا   180

تنفيذ خمطط النعا�ص القت�صادي.
املجل�ص  اأع�����ص��اء  ي��ك��ون  اأن  وي�����ص��رتط 
م�صتقلني  والج��ت��م��اع��ي  الق��ت�����ص��ادي 
�صيا�صيا وغري من�صمني لأي حزب �صيا�صي 
اأو  �صامي  من�صب  اأي  يف  موظفني  وغ��ري 

ر�صمي، اأو كاإطارات مبنا�صب حكومية.
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يف زيارة عمل اىل كل من ولية تندوف يوم اأم�س وولية اأدرار اليوم الثالثاء .



...البحث عن ثقاللت املال بحب املغامرة  حني يختلط اجل�شع  

�حتجاجات ر�ف�سة لتاأجيل �لنتخابات �لت�سريعية بهونغ كونغ

ق.د

ق.د

ق.د

ق.د

�لحتجاجات ت�سل 
�إىل �لق�سر �لرئا�سي 

ببيالرو�سيا
تتوا�سل املظاهرات يف بيالرو�سيا، 
االنتخابات  نتائج  على  احتجاجا 
الرئي�ص  اأبــقــت  الــتــي  الرئا�سية 
من�سبه  يف  لوكا�سينكو  األك�ساندر 
مبنى  اأمــام  لت�سل  �ساد�سة،  لــدورة 

الق�سر الرئا�سي.
مــيــدان  املــحــتــجــون يف  وجتــمــع 
الق�سر  مــن  الــقــريــب  "�سيتال"، 
�سد  هتافات  ورددوا  الــرئــا�ــســي، 
اأمنية  تدابري  و�سط  لوكا�سينكو 
ــا الــ�ــســرطــة،  ــددة اتــخــذتــه ــس ــ� م
ليتوجه  املحتجون  تفّرق  والحقًا، 
من  ــــرى  اأخ ــقــاط  ن اإىل  بع�سهم 
العا�سمة، فيما قامت قوات االأمن 
واعتقال  االآخــر،  البع�ص  بتفريق 

عدد منهم.
احتجاجات  بيالرو�سيا  وت�سهد 
اللجنة  اإعــــــالن  خــلــفــيــة  ــى  ــل ع
ــوز  املـــركـــزيـــة لـــالنـــتـــخـــابـــات، ف
اإثر  جديدة،  بوالية  لوكا�سينكو 
من  باملئة   80 نحو  على  ح�سوله 
 9 يف  جرت  بانتخابات  االأ�ــســوات 

اأوت املا�سي.

اأمين  الأردين  اخل��ارج��ي��ة  وزي��ر  بحث 
التنفيذية  اللجنة  �صر  واأمني  ال�صفدي، 
�صائب  الفل�صطينية،  التحرير  ملنظمة 
اأفق حلل  اإيجاد  الأحد، جهود  عريقات، 
على  الإ�صرائيلي  الفل�صطيني  ال�صراع 

اأ�صا�ص حل الدولتني.
ال�صفدي  جمع  لقاء  خ��لل  ذل��ك  ج��اء 
وعريقات، يف العا�صمة عمان، التي و�صلها 
الأخري، اأم�ص الأول، يف زيارة ر�صمية غري 
للخارجية  بيان  ح�صب  امل���دة،  حم��ددة 
اجلانبني  اأن  البيان،  واأف���اد  الأردن��ي��ة، 
الفل�صطينية  الق�صية  ت��ط��ورات  بحثا 
حقيقي  اأف��ق  لإيجاد  املبذولة  واجلهود 
الدولتني،  حل  اأ�صا�ص  على  ال�صراع  حلل 
ال�صلم  ومبادرة  الدولية  ال�صرعية  وفق 
وقف  �صرورة  على  اأكدا  �صكما  العربية، 
اإ�صرائيل جميع اإجراءاتها غري ال�صرعية 
�صم  وخ�صو�صا  الفل�صطينية،  بالأرا�صي 
وتو�صعتها  امل�صتوطنات  وبناء  الأرا�صي 
فر�ص  وجميع  الدولتني  حل  يقو�ص  مبا 

حتقيق ال�صلم العادل.
العادل  ال�����ص��لم  حتقيق  اأن  واع��ت��ربا 
حل  طريقه  ا�صرتاتيجي  خيار  والدائم 
الدولة  جت�صيد  ي�صمن  ال��ذي  الدولتني 
ال�صيادة  ذات  امل�صتقلة  الفل�صطينية 
 ١٩٦٧ ج��وان  م��ن  ال��راب��ع  خطوط  على 
ونقل  ال�صرقية،  ال��ق��د���ص  وعا�صمتها 
مواقف  تثمينه  عريقات  ع��ن  ال��ب��ي��ان، 
اململكة الأردنية ودورها يف دعم ال�صعب 
الفل�صطيني وحقوقه امل�صروعة وخ�صو�صا 
ذات  امل�صتقلة  والدولة  احلرية  يف  حقه 
اأكد  كما  الوطني،  ترابه  على  ال�صيادة 
الها�صمية  الو�صاية  اأهمية  عريقات 

يف  وامل�صيحية  الإ�صلمية  املقد�صات  على 
القد�ص، حلماية املقد�صات واحلفاظ على 
وامل�صيحية  الإ�صلمية  العربية  هويتها 

والو�صع التاريخي والقانوين القائم.
ال��ع��ام اجل����اري، يواجه  وم��ن��ذ ب��داي��ة 
متثلت  متعددة،  حتديات  الفل�صطينيون 
�صيا�صية  القرن"، وهي خطة  "�صفقة  يف 
الفل�صطينيني،  بحق  جمحفة  اأمريكية 
ثلث  نحو  ل�صم  اإ�صرائيلي  خمطط  ث��م 
وبعده  املحتلة،  الغربية  ال�صفة  اأرا�صي 
تطبيع  على  واإ�صرائيل  الإم��ارات  اتفاق 
العلقات بينهما، الذي اأعلن عنه يف 13 

اأوت املا�صي.

ترامب،  دونالد  الأمريكي  الرئي�ص  دعا 
ال�صعودي �صلمان بن عبد العزيز،  العاهل 
حلل  اخل��ل��ي��ج  دول  م��ع  ال��ت��ف��او���ص  اإىل 

اخللفات القائمة.
جاء ذلك يف ات�صال هاتفي جرى بينهما 
م�صاء اأم�ص، بح�صب بيان �صادر عن م�صاعد 
املتحدث با�صم البيت الأبي�ص، جود دير.

والبحرين  والإم��ارات  ال�صعودية  وكانت 

وم�صر، قطعت علقاتها مع قطر، يف جوان 
"اإجراءات  عليها  فر�صت  ثم   ،2017
عقابية" بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما 

تنفيه الدوحة.
بفتح  ترامب  رح��ب  اآخ��ر،  �صعيد  وعلى 
الرحلت  اأم��ام  ال�صعودي  اجل��وي  املجال 
اإ�صرائيل والإم��ارات، بح�صب  اجلوية بني 
بني  جتارية  رحلة  اأول  وكانت  البيان، 

الأ�صبوع  انطلقت  والإم����ارات  اإ�صرائيل 
املا�صي من تل اأبيب اإىل اأبو ظبي، وو�صف 
ترامب تلك الرحلة التجارية التي جرت 

بني تل اأبيب واأبو ظبي بالتاريخية
���ص��دد خلل  ت��رام��ب  اأن  ال��ب��ي��ان  وذك���ر 
ا�صتمرارية  ع��ل��ى  ال��ه��ات��ف��ي،  الت�����ص��ال 
وا�صنطن  بني  القائمة  القوية  ال�صراكة 

والريا�ص.

هونغ  منطقة  �صوارع  يف  الآلف  احتج 
لل�صني،  التابعة  كونغ الإدارية اخلا�صة 
الت�صريعية  النتخابات  تاأجيل  راف�صني 

يف البلد.
واأف�������ادت ج���ري���دة ج���ن���وب ال�����ص��ني، 
على  الأحد،  املواطنني،  اآلف  باحتجاج 
الت�صريعية  النتخابات  تاأجيل  خلفية 
التي كانت مقررة �صبتمرب اجلاري ب�صبب 
ارتفاع عدد الإ�صابات بفريو�ص كورونا، 
بيان  يف  كونغ  هونغ  �صرطة  قالت  فيما 
التوا�صل  و���ص��ائ��ل  على  ح�صابها  على 
يقل  ل  م��ا  اإي��ق��اف  مت  اإن��ه  الجتماعي 
غري  التجمع  بتهمة  ا،  �صخ�صً  90 ع��ن 

تام  البارز  النا�صط  بينهم  من  القانوين، 
تاك ت�صي.

الرئي�صة  ق��ررت  املا�صي  جويلية  ويف 
لم،  ك���اري  ك��ون��غ،  لهونك  التنفيذية 

املجل�ص  اأع�����ص��اء  ان��ت��خ��اب��ات  ت��اأج��ي��ل 
الت�صريعي، والتي من املزمع اإجراوؤها يف 
6 �صبتمرب، ملدة عام جراء ارتفاع اأعداد 

الإ�صابات بفريو�ص كورونا يف البلد.
كونغ،  هونغ  ت�صهد  املا�صي،  جوان  ومنذ 
اأ�صواأ  �صابقا،  الربيطانية  امل�صتعمرة 
ال�صني  اإىل  اإعادتها  منذ  �صيا�صية  اأزمة 
يف  الأزم����ة  متثلت  حيث   ،1997 ع��ام 
اندلع حركة احتجاجية �صد حماولة 
للجدل،  مثري  قانون  م�صروع  مترير  لم، 
وهو  ال�صني،  اإىل  مطلوبني  ت�صليم  يقر 
يف  ر���ص��م��ي��ًا  �صحبه  مت  ال���ذي  امل�����ص��روع 

اأكتوبر املا�صي.

مباحثات �أردنية فل�سطينية حول جهود
 حل �ل�سر�ع مع �إ�سر�ئيل

تر�مب يدعو �لعاهل �ل�سعودي للتفاو�ش
 مع دول �خلليج حلل �خلالفات

من اأجل القد�س.. 

دعا �إ�صماعيل هنية، رئي�س �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة "حما�س"، �أم�س، �إىل خطة فل�صطينية، من �أجل �لت�صدي للمخططات �الإ�صر�ئيلية- 
�الأمريكية �لتي ت�صتهدف مدينة �لقد�س �ملحتلة.

العا�سمة  من  تلفزيون  مع  لقاء  ويف 
مطلوب  ـــه  اأن هنية  قـــال  اللبنانية، 
لتعزيز  الفل�سطيني  الكل  مــن  خطة 
والت�سدي  الــقــد�ــص،  يف  اأهلنا  �سمود 
االأمريكية  االإ�سرائيلية  للمخططات 
اأن  م�سيفا  الــقــد�ــص،  ت�ستهدف  الــتــي 
اجل�سر  مقدمة  الفل�سطيني  ال�سعب 
القد�ص  عــلــى  املــحــافــظــة  يف  الأمــتــنــا 
االإ�سرائيلية،  للمخططات  والت�سدي 
التي ت�ستهدف نزع القد�ص من حميطها 
واالإ�ــســالمــي  ــعــربــي  وال الفل�سطيني 
هنية  و�ــســدد  واالإنــ�ــســاين،  وامل�سيحي 
على اأن القد�ص هي "الق�سية املحورية، 
للمخططات  الت�سدي  )هو(  واملطلوب 

التي ت�ستهدفها.
القد�ص،  مدينة  اإ�ــســرائــيــل  وتعترب 
عا�سمة  وال�سرقي،  الغربي  ب�سقيها 
موحدة لها، بينما يتم�سك الفل�سطينيون 
لدولتهم  عا�سمة  ال�سرقية  بالقد�ص 
ال�سرعية  لقرارات  ا�ستنادا  املاأمولة، 
باالحتالل  تعرتف  ال  التي  الدولية 

 ،1967 للمدينة منذ عام  االإ�سرائيلي 
حيث قال هنية اإن حق عودة الالجئني 
الفل�سطينيني يتعر�ص ملجزرة �سيا�سية 
ــطــجــة االأمـــريـــكـــيـــة –  ــل ــب ــل ال ــع ــف ب
االإ�سرائيلية، متابعا اأن بع�ص االأطراف 
)مل ي�سمها( تتعاطى مع الوطن البديل 

والتهجري.
يواجه  اجلـــاري،  العام  بداية  ومنذ 

الفل�سطينيون حتديات متعددة، متثلت 
يف "�سفقة القرن"، وهي خطة �سيا�سية 
الفل�سطينيني،  بحق  جمحفة  اأمريكية 
ثلث  نحو  ل�سم  اإ�سرائيلي  خمطط  ثم 
اأرا�سي ال�سفة الغربية املحتلة، وبعده 
اتفاق االإمارات واإ�سرائيل على تطبيع 

العالقات بينهما.
الف�سائل  ـــادة  ق عــقــد  ــتــزامــن،  وبــال

مدينتي  يف  اجتماعا  الفل�سطينية 
املا�سي،  اخلمي�ص  ـــريوت،  وب اهلل  رام 
عبا�ص،  حمــمــود  الرئي�ص  مب�ساركة 
ملناق�سة �سبل مواجهة حتديات الق�سية 

الفل�سطينية.
هنية،  قــال  االجــتــمــاع،  هــذا  وب�ساأن 
اإنه جاء يف مرحلة دقيقة،  اأم�ص،  اأول 
العمل  اأهداف االجتماع  اأنه من  مردفا 
على اإنقاذ امل�سروع الوطني الفل�سطيني، 
وعــدم  الفل�سطيني  البيت  وحت�سني 

ال�سماح الخرتاقه من اأي جهة كانت.
اجتماع  خالل  الف�سائل،  قادة  واتفق 
اخلمي�ص، على �سرورة حتقيق الوحدة 
الوطنية واإعادة ترتيب البيت الداخلي 
التي  واملــوؤامــرات  للتحديات  للت�سدي 
واأجمع  الفل�سطينية،  الق�سية  تواجه 
الفل�سطينية  الق�سية  اأن  على  القادة 
ظل  يف  خطرية  تاريخية  مبرحلة  متر 
وخطة  االأمريكية،  القرن"  "�سفقة 
العربي  والتطبيع  االإ�سرائيلية،  ال�سم 

مع اإ�سرائيل.
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قتل جندي اأوكراين واأ�سيب اآخر يف منطقة دونبا�ص �سرقي 
البالد، بهجومني نفذهما انف�ساليون موؤيدين لرو�سيا.

للقوات  امل�سرتكة  العمليات  مركز  عن  �سادر  بيان  واأو�سح 
املوالية  االنف�سالية  املجموعات  اأن  اأم�ص،  االأوكرانية، 
جويلية   22 يوم  املعلن  النار  اإطالق  وقف  انتهكت  لرو�سيا 
هجوما  �سنت  االنف�سالية  املجموعات  اأن  م�سيفا  املا�سي، 
اجلنود  اأحد  مقتل  عن  اأ�سفر  ما  لوغان�سك  منطقة  يف 
بالقرب  اآخر  اأن هجوما  اإىل  البيان  اأ�سار  االأوكرانيني، كما 
جندي  اإ�سابة  اإىل  اأدى  كرا�سنوهوريفكا،  منطقة  من 

بجروح، ومت نقله اإىل امل�ست�سفى للعالج.

من  �سخ�سا   297 اإنقاذ  االإندوني�سية،  ال�سلطات  اأعلنت 
البحر  يف  عالقني  كانوا  ميامنار،  يف  اأراكان  اإقليم  م�سلمي 

قبالة �سواحل مقاطعة "اآت�سيه".
البحرية  قيادة  يف  م�سوؤول  اأديك"  "كوت  واأو�سح 
�سخ�سا   297 اأنقذوا  اأنهم  اأم�ص،  ت�سريح  يف  االإندوني�سية 
م�سيفا  طفال،  و14  امراأة،   181 بينهم  اأراكان،  م�سلمي  من 
ومل  طويلة،  ملدة  البحر  يف  عالقني  كانوا  االأراكانيني  اأن 
يتمكنوا من احل�سول على معلومات حول م�سار توجههم يف 

البحر.

لقي مدين م�سرعه يف انفجار عبوة نا�سفة مزروعة بجانب 
طريق، يف والية "اأوروزغان" جنوبي اأفغان�ستان.

"زيلغاي عبادي"  وبح�سب ت�سريح املتحدث با�سم الوالية 
جانب  على  جمهولون  و�سعها  نا�سفة  عبوة  انفجرت  اأم�ص، 
الطريق، عند مرور �سيارة تقل مدنيني، واأكد عبادي مقتل 

مدين واإ�سابة اآخر بجروح يف االنفجار.
عن  م�سوؤوليتها  جهة  اأي  تعلن  مل  اأم�ص،  �سباح  وحتى 

الهجوم.

وجرح  �سخ�ص  مقتل  اأم�ص،  الربيطانية،  ال�سرطة  اأعلنت 
"برمنغهام"  7 اآخرين يف �سل�سلة هجمات ب�سكني يف مدينة 

و�سط اإجنلرتا.
وقال قائد �سرطة منطقة وي�ست ميدالندز �ستيف غراهام، 
يف ت�سريح �سحفي، اإنه مت فتح حتقيق يف ق�سية القتل، مع 
متعلقا  اأو  "اإرهابي"  الهجوم  يكون  اأن  فر�سية  ا�ستبعاد 
بالع�سابات، م�سيفا امل�سوؤول االأمني "نبحث عن م�ستبه به، 
اأنه مهاجم ع�سوائي"، موؤكدا مقتل �سخ�ص واإ�سابة  ويبدو 

بجروح. اآخرين   7
اأو  مراقبة،  كامريات  لديه  �سخ�ص  اأي  ال�سرطة  وحثت 

لقطات لالت�سال بهم على الفور.

جنوب  اأم�ص،  �سرب،  الذي  القوي  "هاي�سن"  اإع�سار  �سرد 
باإ�سابة  8 ماليني �سخ�ص، وت�سبب  اأكرث من  اليابان  غربي 

االأقل. على  بجروح  �سخ�سا   17
مت  التي  االإ�سابات  اأن  املحلية  "كيودو"  وكالة  وذكرت 
حمافظات  بني  تتوزع  اأم�ص  اأول  م�ساء  حتى  ت�سجيلها 
و"ناغا�ساكي"،  و"ميازاكي"  و"كوماموتو"  "كاغو�سيما" 
ولفتت الوكالة اإىل اأن االإع�سار اأ�سفر عن انقطاع الكهرباء 

عن نحو 142 األف منزل يف املنطقة.
ويف ال�سياق نف�سه، حثت وكالة االأر�ساد اجلوية اليابانية 
توخي  اإىل  املواطنني  ودعت  احلذر  درجات  اأق�سى  على 
القوية واالأمواج  الغزيرة والرياح  اليقظة ب�سبب االأمطار 

العاتية.

�لبحرية �لإندوني�سية تنقذ 297 من 
م�سلمي �أر�كان

مقتل مدين يف �نفجار عبوة نا�سفة 
باأفغان�ستان

مقتل �سخ�ش يف هجوم ب�سكني 
يف برمنغهام �لربيطانية

�إع�سار "هاي�سن" يخلف 17 م�سابا 
وي�سرد �ملاليني باليابان

مقتل جندي �أوكر�ين و�إ�سابة �آخر 
بهجومني لنف�ساليني مو�لني لرو�سيا

حــول

الوكاالت  

العــامل

دويل
هنية يدعو خلطة فل�سطينية

ق.د



جــيدو

كورونا ب�سبب جائحة فريو�ص 

ع.ب 

عبد الهادي. ب

اأ.ج

اأ.ج

معت�سم.ب

بدري. عبدري. ع

نهائي  التفاق  تو�سلها  باتنة  مولودية  فريق  اإدارة  اأعلنت 
وكذا  مهاجم  من�سب  ي�سغل  الذي  جفايل  اأمين  الثنائي  مع 
املدافع املحوري يون�ص بن �سامل ليوافق الثنائي املذكور على 
اأن�سار  بهما  اأ�ساد  اللتان  ال�سفقتني  وهي  للبوبية،  التجديد 
اأديا مو�سما  اأن كل من جفايل و بن �سامل  املولودية باإعتبار 

جيدا يف العام املا�سي.
هذا ووقع الالعب ال�ساب عبد الرحيم بزوزة ع�سية اأم�ص 
االأول ملولودية باتنة قادما من الفريق اجلار جنم بوعقال، 

وي�سغل الالعب بزوزة من�سب مهاجم �سريح.
وعلى �سعيد اأثار احلديث عن التحاق الالعب ال�سابق لفريق 
مولودية باتنة حجيج والذي تقم�ص يف املو�سم املا�سي األوان 
فكرة  رف�سوا  الذين  االأن�سار  حفيظة  العيد،  �سلغوم  هالل 
اأنه دخل  باعتبار  للمولودية جملة وتف�سيال  عودة حجيج 
مما  م�ست،  موا�سم  يف  االأن�سار  من  العديد  مع  مناو�سات  يف 
جعل االأن�سار يعتربن الالعب قلل من �ساأن فريقهم ومن غري 

املمكن اأن يعود لبيت املولودية من جديد.

ملوا�سلة  باتنة،  �سباب  اإدارة  ت�سعى 
الالعبني  خــدمــات  ل�سمان  م�ساعيها 
امل�ستهدفني قبل العودة اإىل التح�سريات 
اللجنة  تعمل  حيث  اجلديد،  للمو�سم 
الفنية للكاب على قدم و�ساق وبطريقة 
ل�سمان  االأ�ـــســـواء  عــن  بــعــيــدا  �ــســريــة 
الالعبني  قائمة  اأن  كما  االأ�سماء،  تلك 
اجلدد مت الك�سف عنها بداية من مطلع 
اال�سبوع اجلاري، بعد اأن �سمنت خدمات 
بع�ص الالعبني الذين اتفقوا مع االإدارة 

على حمل األوان الكاب هذا املو�سم.
ثنائي  مع  زغينة  ادارة  واتفقت  هــذا 

البوبية، احلار�ص �سعيد جناي واملهاجم 
األــوان  حلمل  اأمغ�سو�ص  اإليا�ص  ال�ساب 
الكاب خالل املو�سم القادم، حيث اقتنع 
انتظار  يف  املــقــدم  بالعر�ص  الثنائي 
توقيع  مبــجــرد  الــر�ــســمــي  تــقــدميــهــمــا 

العقد.
كــمــا جـــدد املـــدافـــع املـــحـــوري زكــريــا 
بعد  ال�سباب  �سفوف  يف  ر�سميا  �سماحي، 
ثقتها  وو�سعت  االإدارة  به  ات�سلت  اأن 
جمددا يف الالعب الب�سكري الذي اقتنع 
هو االآخر بعر�ص الكاب، ليوا�سل زكريا 

مغامرته مع �سباب باتنة ملو�سم اآخر.

نهار  الــربج  اأهلي  حمبي  اأنــظــار  تتجه 
اليوم �سوب مقر االإحتادية اجلزائرية 
اجتماع  يحت�سن  الـــذي  الــقــدم  لــكــرة 
هوية  ملعرفة  وهــذا  الــفــيــدرايل  املكب 
املمثل الثاين للجزائر يف مناف�سة كاأ�ص 
الكاف خالل ن�سختها القادمة وهذا بعد 
كاأ�ص  مناف�سة  من  تبقى  ما  اإلغاء  قــرار 
القرعة  عملية  اإىل  واملرور  اجلمهورية 
هذه  يف  للجزائر  الثاين  املمثل  الإختيار 
املناف�سة بجانب وفاق �سطيف، وينح�سر 
التناف�ص بني فريقي اأهلي الربج واإحتاد 
بعد  الثانية  بالتاأ�سرية  للظفر  ب�سكرة 
اإن�سحاب باقي الفرق املتاأهلة للدور ربع 
اأن  االأهلي  اأن�سار  ياأمل  حيث  النهائي، 
اأجل  من  فريقهم  بجانب  القرعة  تكون 
الظفر بتاأ�سرية امل�ساركة القارية خالل 
غاب  النادي  اأن  خا�سة  اجلديد  املو�سم 
عن املناف�سات القارية منذ مدة طويلة.

نذير  الربج  الأهلي  العام  املدير  و�سرع 

اإىل  بــعــد عــودتــه  مــهــامــه  بـــوزنـــاد يف 
االأوىل  اخلــطــوة  كانت  حيث  الفريق، 
ــام بها بــوزنــاد هــي الــ�ــســروع يف  الــتــي ق
اأودعوا  الذين  الالعبني  ملفات  درا�سة 
اأجل  من  املنازعات  جلنة  لــدى  �سكاوى 
جتنب  التي  املثلى  الطريقة  يف  النظر 
الفريق خ�سائر مادية كبرية خا�سة يف 
الذين  الالعبني  من  الكبري  العدد  ظل 

املنازعات،  جلنة  لدى  �سكاويهم  و�سعوا 
باقي  مع  التوا�سل  بــوزنــاد  ــاول  ح كما 
الطاقم  و�سعية  بخ�سو�ص  امل�سريين 
العودة  ترتيب  ــل  اأج هــذا  ومــن  الفني 
ممكن،  وقــت  ــرب  اأق يف  التدريبات  اإىل 
للعودة  موافقته  منح  قد  بوزناد  وكــان 
قريبا  كان  اأن  بعد  االأهلي  ت�سيري  اإىل 
من تويل من�سب املدير الريا�سي لفريق 

مولودية اجلزائر.
ترميم  بها  يتم  التي  الطريقة  واأثــارت 
امتعا�ص  بالربج  اأوت   20 ملعب  اأر�سية 
ــرف اأنــ�ــســار الــفــريــق وهــذا  كبري مــن ط
بعد اأن اقت�سرت االأ�سغال ح�سب ال�سور 
التي مت تداولها على �سفحات التوا�سل 
ــي عــلــى تــغــيــري االأجـــــزاء  ــاع ــم ــت االإج
ــرى فــقــط، وهــو االأمــر  ــاأخ املــتــ�ــســررة ب
يف  �سيت�سبب  ــه  اأن االأنــ�ــســار  يــرى  ــذي  ال
اأكرب  كارثية  حالة  يف  االأر�سية  جعل 
يف  امل�ستعمل  الع�سب  نوعية  اأن  خا�سة 
ح�سبهم،  منا�سبة  غري  الرتميم  عملية 
وهو االأمر الذي جعل االأن�سار يطالبون 
والريا�سة  ال�سباب  مديرية  بتدخل 
مع  بالت�سيب  اأ�سموه  ما  وقــف  اأجــل  من 
الأر�سية  الئــق  برتميم  القيام  �سرورة 
التي ت�سررت بفعل ما ح�سل يف  امليدان 
لقاء الداربي اأمام وفاق �سطيف يف اإطار 

مناف�سة كاأ�ص اجلمهورية.

ـــرام  اإب يف  تــاجــنــانــت  ـــاع  دف اإدارة  جنــحــت 
االأيام  ال�سفقات اجلديدة خالل  من  العديد 
املدافع  مع  الفريق  تعاقد  حيث  الفارطة، 
احلق  عبد  بحري  جيجل  ل�سباب  ال�سابق 
اإحتاد  لفريق  ال�سابق  املحوري  املدافع  وكذا 
الفريق  تعاقد  كما  مبارك،  بو�سيف  الرم�سي 
ال�سابق الإحتاد االأغواط لغب�ص  مع احلار�ص 
مع  ملو�سمني  عقد  على  وقع  الــذي  اإ�سماعيل 
 10 ــرام  اإب يف  الدفاع  م�سريو  وجنح  الدفاع، 
�سفقات جديدة منذ افتتاح املريكاتو ال�سيفي، 
فيما يوا�سل رئي�ص الفريق الطاهر قرعي�ص 
امل�ستهدفني  الالعبني  من  عدد  مع  ات�ساالته 
من اأجل �سمهم اإىل �سفوف الفريق، حيث من 
املتوقع اأن يربم الفريق 04 �سفقات جديدة 

على االأقل.
الدفاع  اإدارة  تك�سف  مل  اأخــر  جانب  ومــن 
املعنيني  الــالعــبــني  هــويــة  عــن  االأن  حلــد 
حيث  الفارط،  املو�سم  تعداد  من  بالتجديد 
اجلديدة  ال�سفقات  ح�سم  االإدارة  تف�سل 
بتجديد  توحي  املوؤ�سرات  كل  اأن  رغم  اأوال 
حميدة،  مانع،  فو�سيل،  مدور،  من  كل  عقود 

�سعيبي،  حاجي،  �سعبان،  بطو،  بن  كاباري، 
الرئي�ص  دافــع  جانبه  ومــن  وقــيــدوم،  مــراح 
يقوم  التي  التعاقدات  �سيا�سة  عن  قرعي�ص 
بها من خالل التعاقد مع اأ�سماء غري معروفة 
اأن تغيري  ال�سفلى قائال  ونا�سطة يف االأق�سام 
ال�سيا�سة كان �سروريا وهذا يف ظل الو�سعية 

املالية ال�سعبة للفريق والذي بات غري قادر 
على التعاقد مع العبني بقيم مالية مرتفعة 
وطلب  الفارطة،  املوا�سم  يف  يح�سل  كان  كما 
مدرب الفريق زاوي برجمة ترب�سني حت�سبا 
موعد  يف  احل�سم  اإنتظار  يف  اجلديد  للمو�سم 

العودة للتدريبات اجلماعية.

اأكــــدت مــ�ــســادر مــقــربــة من 
تقرر  انه  عنابة  احتــاد  بيت 
احلرا�ص  مبــدرب  االإحتفاظ 
الطاقم  �سمن  �سليم  مــقــداد 
اأن  بعد  وهــذا  اجلديد  الفني 
بــرهــن مـــدرب احلــرا�ــص على 
كفاءته الكبرية خالل املو�سم 
الـــفـــارط فــيــمــا نــفــى املــديــر 
الر�سمي  والناطق  الريا�سي 

للفريق عادل حمو�ص اإ�ساعة 
ال�سابق  باحلار�ص  االإت�سال 
بالح،  الــالعــب  وكـــذا  مــزايــر 
ال�سابق  الــالعــب  تعيني  ومت 
ـــــودار يف  ـــاد مــهــدي ب ـــالإحت ل
للفريق  العام  املناجري  من�سب 
التعاقد  مهمة  �سيتوىل  حيث 
مع الالعبني اجلدد بالتن�سيق 
مع الطاقم الفني، ومن املتوقع 

يف  االإحتـــاد  اإدارة  ت�سرع  اأن 
تقدمي الالعبني اجلدد خالل 
بعد  وهــذا  اجلــاري  االأ�سبوع 
ح�سم  من  امل�سريون  متكن  اأن 
يف  الــعــالــقــة  االأجــــور  م�سكل 
ب�سبب  البطولة  توقف  فرتة 
تخ�ص  والتي  كورونا  فريو�ص 

العبي املو�سم الفارط. 

لكاأ�ص   - ن�سخة  ر�سمية  وب�سفة  األغيت 
اجلزائر لكرة القدم، والتي كانت معلقة منذ �سهر مار�ص 
الفارط ب�سبب جائحة كورونا فريو�ص، ح�سبما ما اأعلنته 

. فاف االحتادية اجلزائرية لكرة القدم 
قررنا اليوم  واأكد اأحد اأع�ساء املكتب الفيدرايل قائال :
االأحد خالل اجتماع مع االأندية املعنية باملناف�سة، اإلغاء 
هذا  تر�سيم  انتظار  يف  اجلزائر  لكاأ�ص  احلالية  الطبعة 
القرار يوم الثالثاء املقبل اأثناء اجتماع املكتب الفيدرايل 

. لالحتادية
اجلزائر  كاأ�ص  تعليق  مت  الوطنية  البطولة  غرار  وعلى 
منذ �سهر مار�ص املا�سي خالل الدور ربع النهائي )ذهاب( 
ثمانية  تــزال  وال  مــار�ــص  و   يومي   جــرى  الــذي 
برج  اأهلي  وهي  اجلزائر  كاأ�ص  جبهة  على  ُتناف�ص  اأندية 
بوعريريج، وفاق �سطيف، احتاد ب�سكرة، وداد بوفاريك، 

وجمعية  بـــارادو  نــادي  بو�سعادة،  اأمــل  بلعبا�ص،  احتــاد 
وهران.

وبخ�سو�ص ممثل اجلزائر الثاين يف كاأ�ص الكونفدرالية 
االإفريقية الذي اعتاد اأنها تكون من ن�سيب املتوج بكاأ�ص 
الفريق  تعيني  �سيتم   : قائال  عومامر  اأو�سح  اجلزائر 
اأن  اإىل  واأ�ــســري  الفيدرايل،  املكتب  اجتماع  نف�ص  خــالل 
بو�سعادة  اأمــل  وهــران،  جمعية   : وهي  الهاوية  االأندية 
مل  اأنــه  كما  التعيني،  بهذا  معنية  غري  بوفاريك،  وداد  و 
القرعة  �سحب  عملية  اإجراء  احتمال  على  االتفاق  يتم 

. الختيار الفريق امل�سارك يف هذه املناف�سة القارية
االأول  اجلــزائــر  ممثل  �سطيف  وفــاق  فريق  و�سي�سارك 
الكونفدرالية  كاأ�ص  مناف�سة  من  القادمة  الطبعة  يف 
من  عليها  حت�سل  التي  الثالثة  املرتبة  بف�سل  االإفريقية 

. - خالل الرتتيب النهائي ملو�سم 

ك�سف ع�سو جمل�ص اإدارة مولودية العلمة حممد كتفي 
التقنيني  بع�ص  مــع  التفاو�ص  يف  امل�سريين  �ــســروع  عــن 
العار�سة  على  ــراف  ــس االإ� بغية  اأحــدهــم  مــع  لــالإتــفــاق 
املدرب  وخالفة  اجلديد  املو�سم  خالل  للفريق  الفنية 
القائمة ت�سم  فاإن  �سبع، وح�سب كتفي  ال�سابق م�سطفى 
 مدربني دون الك�سف عنها يف الوقت الراهن، على اأن 
يتم الف�سل يف هوية املدرب اجلديد قبل نهاية االأ�سبوع 
�سابق عن وجود  دار يف وقت  اأن احلديث  اجلــاري، علما 
بلعبا�ص  الإحتــاد  ال�سابق  املــدرب  مع  متقدمة  مفاو�سات 
الفريق  على  اأ�سرف  قد  كان  والــذي  يعي�ص  القادر  عبد 
املو�سم الفاطر لفرتة ق�سرية جدا قبل اأن ين�سحب ب�سبب 

ال�سراعات االإدارية.
�سوية  بن  حممد  املــدرب  من  مقربة  م�سادر  وحتدثت 
االإ�سراف  بغية  العلمة  مولودية  من  لعر�ص  تلقيه  عن 
اجلديد،  املو�سم  خــالل  للفريق  الفنية  العار�سة  على 
رواق  يف  �سكيكدة  ل�سبيبة  ال�سابق  املدرب  يتواجد  حيث 
يلقى  اأنه  خا�سة  البابية تدريب  على  لالإ�سراف  جيد 

االإجماع بني م�سريي النادي بعد اأن �ساهم املو�سم الفارط 
بن�سبة كبرية يف �سعود ال�سبيبة اإىل املحرتف االأول بعد 
امل�سوار االإيجابي خالل مرحلة الذهاب قبل اأن ين�سحب 

من تدريب هذا الفريق.
ال�سابق  لالعب  العالقة  امل�ستحقات  ق�سية  وعـــادت 
من  الواجهة  اإىل  املالك  عبد  عبا�ص  العلمة  ملولودية 
التي  االإ�سافية  املهلة  نهاية  قرب  ظل  يف  وهــذا  جديد 
منحها الالعب الإدارة الفريق لت�سوية ال�سطر املتبقي من 
م�ستحقاته املالية بقيمة مليار �سنتيم بعد احلكم ال�سادر 
ل�سالح الالعب يف وقت �سابق، ويف ظل  الفيفا من طرف 
االأزمة املالية اخلانقة التي مير بها الفريق فاإن الالعب 
املهلة  متديد  يف  ميانع  ال  اأنه  �سابق  وقت  يف  اأكد  عبا�ص 
وهذا  م�ستحقاته  ت�سوية  يتم  حتى  للفريق  املمنوحة 
لتفادي اأي عقوبات قد يتم ت�سليطها على النادي، وهذا 
من  الفاف تدخل  على  النادي  اإدارة  تراهن  وقت  يف 
اأجل ت�سوية امل�ستحقات املالية مع خ�سم القيمة الحقا 

من حقوق النقل التلفزي.

اأعراب ي�سر على رابطة الأبطال والوفاق متخوف
 من تاأخر اأموال حتويل بو�سوف 

الدفاع ي�سمن خدمات بحري ولغب�س وبو�سيف 

اإدارة بونة تقرر الحتفاظ مبدرب احلرا�س �سليم مقداد

بزوزة يوقع.. جفايل وبن �سامل يجددان 
والأن�سار يرف�سون التحاق حجيج باملولودية

جناي واأمغ�سو�س يوقعان للكاب و�سماحي يجدد عقده 

الأنظار موجة اإىل عملية القرعة للف�سل يف امل�ساركة القارية  

الفاف يلغي ن�سخة كاأ�س اجلمهورية لهذا العام

بن �سوية قريب من البابية وق�سية 
عبا�س تعود اإىل الواجهة 
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حتدث رئي�ص جمل�ص اإدارة وفاق �سطيف 
عزالدين  للفريق  الر�سمي  والــنــاطــق 
كاأ�ص  مناف�سة  اإلغاء  ق�سية  عن  اأعــراب 
اجلمهورية قائال اأن االإدارة حترتم قرار 
الفاف الذي مت بعد الت�ساور مع االأندية 
املتاأهلة اإىل هذا الدور م�سيفا اأن الوفاق 
امل�ساركة  يف  حقه  ا�سرتجاع  على  م�سر 
االأبطال  رابطة  يف  القادم  املو�سم  خالل 
االإفريقية بعد احتالله للمرتبة الثانية 
يف البطولة وهذا يف انتظار �سدور نتائج 

الطعن يف قرارات "الفاف".
وترغب اإدارة وفاق �سطيف يف اإ�ستغالل 
و�سعية حار�ص ن�سر ح�سني داي بن �سلف 
من اأجل التوقيع له يف فرتة التحويالت 
�سلف  بن  احلار�ص  ويتواجد  ال�سيفية، 
منذ  الــوفــاق  م�سريي  مــن  اإهتمام  حمــل 
الكوكي  نبيل  ـــدرب  امل مــن  بطلب  ــرتة  ف
ب�سكل  تاألق  اأن  بعد  باإمكانياته  املعجب 
بني  جمعت  التي  ــبــاراة  امل خــالل  الفــت 
الوفاق والن�سرية خالل املو�سم الفارط، 

على  احلار�ص  يتح�سل  اأن  املتوقع  ومــن 
خالل  الن�سرية  مــن  ت�سريحه  اأوراق 
الفرتة احلالية بالنظر لرغبة بن �سلف 
يف تغيري االأجواء وخالفاته مع الرئي�ص 

ولد زمرييل.
واأكدت اإدارة الوفاق اأن احلار�ص الثاين 

ب�سورة  الوفاق  مع  م�سواره  �سيوا�سل  دعا�ص 
اإعارة  فكرة  عن  الرتاجع  مت  اأن  بعد  عادية 
احلار�ص لفريق اأخر يف ظل رف�ص وكيل اأعماله 
خدمات  عن  التخلي  تقرر  فيما  الفكرة،  لهذه 
مطالبا  يبقى  الــذي  فياليل  ال�ساب  احلــار�ــص 
اإليه  االإن�سمام  اأجــل  من  فريق  عن  بالبحث 

قرر  اأن  بعد  ال�سيفية  التحويالت  فــرتة  يف 
امل�سريون عدم جتديد عقده ملو�سم اأخر ب�سبب 

خيارات الطاقم الفني.
على  احل�سول  تنتظر  الوفاق  اإدارة  ومازالت 
اأمــــوال حتــويــل الــالعــب بــو�ــســوف مــن جممع 
اأجــل  مــن  ال�سرب  بــفــارغ  �سيتي فوتبول 
وتبلغ  العالقة،  امللفات  مــن  العديد  ت�سوية 
قيمة التحويل مبلغ  األف اأورو، وكان من 
املفرو�ص اأن يتم �سخها خالل ال�سهر الفارط يف 
ح�ساب الفريق، وهو االأمر الذي جعل االإدارة 
اأن  خا�سة  التاأخري  هــذا  تبعات  من  متخوفة 
القيمة  هــذه  اإىل  احلــاجــة  اأمــ�ــص  يف  الفريق 
املالية ل�سرف رواتب الالعبني والطاقم الفني، 
التمويل  �سفقة  ح�سم  يف  الوفاق  اإدارة  وتاأمل 
الثاين  االأ�سبوع  نهاية  قبل  الريا�سي  باللبا�ص 
املقرتح  بعد  ــذا  وه الــقــادم  �سبتمرب  �سهر  مــن 
اإىل  العودة  بخ�سو�ص  الفاف  طرف  من  املقدم 
يبقى  حيث  املقبلة،  الفرتة  خالل  التدريبات 

من ال�سروري الف�سل يف هذا امللف قريبا.

وفاق �سطيف 

دفاع تاجنانت

�إحتاد عنابة

مولودية �لعلمة 
�سباب باتنة 

�أهلي �لربج

مولودية باتنة 

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب
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نهائي  التفاق  تو�سلها  باتنة  مولودية  فريق  اإدارة  اأعلنت 
وكذا  مهاجم  من�سب  ي�سغل  الذي  جفايل  اأمين  الثنائي  مع 
املدافع املحوري يون�ص بن �سامل ليوافق الثنائي املذكور على 
اأن�سار  بهما  اأ�ساد  اللتان  ال�سفقتني  وهي  للبوبية،  التجديد 
اأديا مو�سما  اأن كل من جفايل و بن �سامل  املولودية باإعتبار 

جيدا يف العام املا�سي.
هذا ووقع الالعب ال�ساب عبد الرحيم بزوزة ع�سية اأم�ص 
االأول ملولودية باتنة قادما من الفريق اجلار جنم بوعقال، 

وي�سغل الالعب بزوزة من�سب مهاجم �سريح.
وعلى �سعيد اأثار احلديث عن التحاق الالعب ال�سابق لفريق 
مولودية باتنة حجيج والذي تقم�ص يف املو�سم املا�سي األوان 
فكرة  رف�سوا  الذين  االأن�سار  حفيظة  العيد،  �سلغوم  هالل 
اأنه دخل  باعتبار  للمولودية جملة وتف�سيال  عودة حجيج 
مما  م�ست،  موا�سم  يف  االأن�سار  من  العديد  مع  مناو�سات  يف 
جعل االأن�سار يعتربن الالعب قلل من �ساأن فريقهم ومن غري 

املمكن اأن يعود لبيت املولودية من جديد.

ملوا�سلة  باتنة،  �سباب  اإدارة  ت�سعى 
الالعبني  خــدمــات  ل�سمان  م�ساعيها 
امل�ستهدفني قبل العودة اإىل التح�سريات 
اللجنة  تعمل  حيث  اجلديد،  للمو�سم 
الفنية للكاب على قدم و�ساق وبطريقة 
ل�سمان  االأ�ـــســـواء  عــن  بــعــيــدا  �ــســريــة 
الالعبني  قائمة  اأن  كما  االأ�سماء،  تلك 
اجلدد مت الك�سف عنها بداية من مطلع 
اال�سبوع اجلاري، بعد اأن �سمنت خدمات 
بع�ص الالعبني الذين اتفقوا مع االإدارة 

على حمل األوان الكاب هذا املو�سم.
ثنائي  مع  زغينة  ادارة  واتفقت  هــذا 

البوبية، احلار�ص �سعيد جناي واملهاجم 
األــوان  حلمل  اأمغ�سو�ص  اإليا�ص  ال�ساب 
الكاب خالل املو�سم القادم، حيث اقتنع 
انتظار  يف  املــقــدم  بالعر�ص  الثنائي 
توقيع  مبــجــرد  الــر�ــســمــي  تــقــدميــهــمــا 

العقد.
كــمــا جـــدد املـــدافـــع املـــحـــوري زكــريــا 
بعد  ال�سباب  �سفوف  يف  ر�سميا  �سماحي، 
ثقتها  وو�سعت  االإدارة  به  ات�سلت  اأن 
جمددا يف الالعب الب�سكري الذي اقتنع 
هو االآخر بعر�ص الكاب، ليوا�سل زكريا 

مغامرته مع �سباب باتنة ملو�سم اآخر.

نهار  الــربج  اأهلي  حمبي  اأنــظــار  تتجه 
اليوم �سوب مقر االإحتادية اجلزائرية 
اجتماع  يحت�سن  الـــذي  الــقــدم  لــكــرة 
هوية  ملعرفة  وهــذا  الــفــيــدرايل  املكب 
املمثل الثاين للجزائر يف مناف�سة كاأ�ص 
الكاف خالل ن�سختها القادمة وهذا بعد 
كاأ�ص  مناف�سة  من  تبقى  ما  اإلغاء  قــرار 
القرعة  عملية  اإىل  واملرور  اجلمهورية 
هذه  يف  للجزائر  الثاين  املمثل  الإختيار 
املناف�سة بجانب وفاق �سطيف، وينح�سر 
التناف�ص بني فريقي اأهلي الربج واإحتاد 
بعد  الثانية  بالتاأ�سرية  للظفر  ب�سكرة 
اإن�سحاب باقي الفرق املتاأهلة للدور ربع 
اأن  االأهلي  اأن�سار  ياأمل  حيث  النهائي، 
اأجل  من  فريقهم  بجانب  القرعة  تكون 
الظفر بتاأ�سرية امل�ساركة القارية خالل 
غاب  النادي  اأن  خا�سة  اجلديد  املو�سم 
عن املناف�سات القارية منذ مدة طويلة.

نذير  الربج  الأهلي  العام  املدير  و�سرع 

اإىل  بــعــد عــودتــه  مــهــامــه  بـــوزنـــاد يف 
االأوىل  اخلــطــوة  كانت  حيث  الفريق، 
ــام بها بــوزنــاد هــي الــ�ــســروع يف  الــتــي ق
اأودعوا  الذين  الالعبني  ملفات  درا�سة 
اأجل  من  املنازعات  جلنة  لــدى  �سكاوى 
جتنب  التي  املثلى  الطريقة  يف  النظر 
الفريق خ�سائر مادية كبرية خا�سة يف 
الذين  الالعبني  من  الكبري  العدد  ظل 

املنازعات،  جلنة  لدى  �سكاويهم  و�سعوا 
باقي  مع  التوا�سل  بــوزنــاد  ــاول  ح كما 
الطاقم  و�سعية  بخ�سو�ص  امل�سريين 
العودة  ترتيب  ــل  اأج هــذا  ومــن  الفني 
ممكن،  وقــت  ــرب  اأق يف  التدريبات  اإىل 
للعودة  موافقته  منح  قد  بوزناد  وكــان 
قريبا  كان  اأن  بعد  االأهلي  ت�سيري  اإىل 
من تويل من�سب املدير الريا�سي لفريق 

مولودية اجلزائر.
ترميم  بها  يتم  التي  الطريقة  واأثــارت 
امتعا�ص  بالربج  اأوت  ملعب   اأر�سية 
ــرف اأنــ�ــســار الــفــريــق وهــذا  كبري مــن ط
بعد اأن اقت�سرت االأ�سغال ح�سب ال�سور 
التي مت تداولها على �سفحات التوا�سل 
ــي عــلــى تــغــيــري االأجـــــزاء  ــاع ــم ــت االإج
ــرى فــقــط، وهــو االأمــر  ــاأخ املــتــ�ــســررة ب
يف  �سيت�سبب  ــه  اأن االأنــ�ــســار  يــرى  ــذي  ال
اأكرب  كارثية  حالة  يف  االأر�سية  جعل 
يف  امل�ستعمل  الع�سب  نوعية  اأن  خا�سة 
ح�سبهم،  منا�سبة  غري  الرتميم  عملية 
وهو االأمر الذي جعل االأن�سار يطالبون 
والريا�سة  ال�سباب  مديرية  بتدخل 
مع  بالت�سيب  اأ�سموه  ما  وقــف  اأجــل  من 
الأر�سية  الئــق  برتميم  القيام  �سرورة 
التي ت�سررت بفعل ما ح�سل يف  امليدان 
لقاء الداربي اأمام وفاق �سطيف يف اإطار 

مناف�سة كاأ�ص اجلمهورية.

ـــرام  اإب يف  تــاجــنــانــت  ـــاع  دف اإدارة  جنــحــت 
االأيام  ال�سفقات اجلديدة خالل  من  العديد 
املدافع  مع  الفريق  تعاقد  حيث  الفارطة، 
احلق  عبد  بحري  جيجل  ل�سباب  ال�سابق 
اإحتاد  لفريق  ال�سابق  املحوري  املدافع  وكذا 
الفريق  تعاقد  كما  مبارك،  بو�سيف  الرم�سي 
ال�سابق الإحتاد االأغواط لغب�ص  مع احلار�ص 
مع  ملو�سمني  عقد  على  وقع  الــذي  اإ�سماعيل 
 10 ــرام  اإب يف  الدفاع  م�سريو  وجنح  الدفاع، 
�سفقات جديدة منذ افتتاح املريكاتو ال�سيفي، 
فيما يوا�سل رئي�ص الفريق الطاهر قرعي�ص 
امل�ستهدفني  الالعبني  من  عدد  مع  ات�ساالته 
من اأجل �سمهم اإىل �سفوف الفريق، حيث من 
املتوقع اأن يربم الفريق  �سفقات جديدة 

على االأقل.
الدفاع  اإدارة  تك�سف  مل  اأخــر  جانب  ومــن 
املعنيني  الــالعــبــني  هــويــة  عــن  االأن  حلــد 
حيث  الفارط،  املو�سم  تعداد  من  بالتجديد 
اجلديدة  ال�سفقات  ح�سم  االإدارة  تف�سل 
بتجديد  توحي  املوؤ�سرات  كل  اأن  رغم  اأوال 
حميدة،  مانع،  فو�سيل،  مدور،  من  كل  عقود 

�سعيبي،  حاجي،  �سعبان،  بطو،  بن  كاباري، 
الرئي�ص  دافــع  جانبه  ومــن  وقــيــدوم،  مــراح 
يقوم  التي  التعاقدات  �سيا�سة  عن  قرعي�ص 
بها من خالل التعاقد مع اأ�سماء غري معروفة 
اأن تغيري  ال�سفلى قائال  ونا�سطة يف االأق�سام 
ال�سيا�سة كان �سروريا وهذا يف ظل الو�سعية 

املالية ال�سعبة للفريق والذي بات غري قادر 
على التعاقد مع العبني بقيم مالية مرتفعة 
وطلب  الفارطة،  املوا�سم  يف  يح�سل  كان  كما 
مدرب الفريق زاوي برجمة ترب�سني حت�سبا 
موعد  يف  احل�سم  اإنتظار  يف  اجلديد  للمو�سم 

العودة للتدريبات اجلماعية.

اأكــــدت مــ�ــســادر مــقــربــة من 
تقرر  انه  عنابة  احتــاد  بيت 
احلرا�ص  مبــدرب  االإحتفاظ 
الطاقم  �سمن  �سليم  مــقــداد 
اأن  بعد  وهــذا  اجلديد  الفني 
بــرهــن مـــدرب احلــرا�ــص على 
كفاءته الكبرية خالل املو�سم 
الـــفـــارط فــيــمــا نــفــى املــديــر 
الر�سمي  والناطق  الريا�سي 

للفريق عادل حمو�ص اإ�ساعة 
ال�سابق  باحلار�ص  االإت�سال 
بالح،  الــالعــب  وكـــذا  مــزايــر 
ال�سابق  الــالعــب  تعيني  ومت 
ـــــودار يف  ـــاد مــهــدي ب ـــالإحت ل
للفريق  العام  املناجري  من�سب 
التعاقد  مهمة  �سيتوىل  حيث 
مع الالعبني اجلدد بالتن�سيق 
مع الطاقم الفني، ومن املتوقع 

يف  االإحتـــاد  اإدارة  ت�سرع  اأن 
تقدمي الالعبني اجلدد خالل 
بعد  وهــذا  اجلــاري  االأ�سبوع 
ح�سم  من  امل�سريون  متكن  اأن 
يف  الــعــالــقــة  االأجــــور  م�سكل 
ب�سبب  البطولة  توقف  فرتة 
تخ�ص  والتي  كورونا  فريو�ص 

العبي املو�سم الفارط. 

لكاأ�ص   2020-2019 ن�سخة  ر�سمية  وب�سفة  األغيت 
اجلزائر لكرة القدم، والتي كانت معلقة منذ �سهر مار�ص 
الفارط ب�سبب جائحة كورونا فريو�ص، ح�سبما ما اأعلنته 

االحتادية اجلزائرية لكرة القدم "فاف".
واأكد اأحد اأع�ساء املكتب الفيدرايل قائال :"قررنا اليوم 
االأحد خالل اجتماع مع االأندية املعنية باملناف�سة، اإلغاء 
هذا  تر�سيم  انتظار  يف  اجلزائر  لكاأ�ص  احلالية  الطبعة 
القرار يوم الثالثاء املقبل اأثناء اجتماع املكتب الفيدرايل 

لالحتادية".
اجلزائر  كاأ�ص  تعليق  مت  الوطنية  البطولة  غرار  وعلى 
منذ �سهر مار�ص املا�سي خالل الدور ربع النهائي )ذهاب( 
ثمانية  تــزال  وال  مــار�ــص   11 و   10 يومي  جــرى  الــذي 
برج  اأهلي  وهي  اجلزائر  كاأ�ص  جبهة  على  ُتناف�ص  اأندية 
بوعريريج، وفاق �سطيف، احتاد ب�سكرة، وداد بوفاريك، 

وجمعية  بـــارادو  نــادي  بو�سعادة،  اأمــل  بلعبا�ص،  احتــاد 
وهران.

وبخ�سو�ص ممثل اجلزائر الثاين يف كاأ�ص الكونفدرالية 
االإفريقية الذي اعتاد اأنها تكون من ن�سيب املتوج بكاأ�ص 
الفريق  تعيني  "�سيتم   : قائال  عومامر  اأو�سح  اجلزائر 
اأن  اإىل  واأ�ــســري  الفيدرايل،  املكتب  اجتماع  نف�ص  خــالل 
بو�سعادة  اأمــل  وهــران،  جمعية   : وهي  الهاوية  االأندية 
مل  اأنــه  كما  التعيني،  بهذا  معنية  غري  بوفاريك،  وداد  و 
القرعة  �سحب  عملية  اإجراء  احتمال  على  االتفاق  يتم 

الختيار الفريق امل�سارك يف هذه املناف�سة القارية".
االأول  اجلــزائــر  ممثل  �سطيف  وفــاق  فريق  و�سي�سارك 
الكونفدرالية  كاأ�ص  مناف�سة  من  القادمة  الطبعة  يف 
من  عليها  حت�سل  التي  الثالثة  املرتبة  بف�سل  االإفريقية 

خالل الرتتيب النهائي ملو�سم 2020-2019.

ك�سف ع�سو جمل�ص اإدارة مولودية العلمة حممد كتفي 
التقنيني  بع�ص  مــع  التفاو�ص  يف  امل�سريين  �ــســروع  عــن 
العار�سة  على  ــراف  ــس االإ� بغية  اأحــدهــم  مــع  لــالإتــفــاق 
املدرب  وخالفة  اجلديد  املو�سم  خالل  للفريق  الفنية 
القائمة ت�سم  فاإن  �سبع، وح�سب كتفي  ال�سابق م�سطفى 
03 مدربني دون الك�سف عنها يف الوقت الراهن، على اأن 
يتم الف�سل يف هوية املدرب اجلديد قبل نهاية االأ�سبوع 
�سابق عن وجود  دار يف وقت  اأن احلديث  اجلــاري، علما 
بلعبا�ص  الإحتــاد  ال�سابق  املــدرب  مع  متقدمة  مفاو�سات 
الفريق  على  اأ�سرف  قد  كان  والــذي  يعي�ص  القادر  عبد 
املو�سم الفاطر لفرتة ق�سرية جدا قبل اأن ين�سحب ب�سبب 

ال�سراعات االإدارية.
�سوية  بن  حممد  املــدرب  من  مقربة  م�سادر  وحتدثت 
االإ�سراف  بغية  العلمة  مولودية  من  لعر�ص  تلقيه  عن 
اجلديد،  املو�سم  خــالل  للفريق  الفنية  العار�سة  على 
رواق  يف  �سكيكدة  ل�سبيبة  ال�سابق  املدرب  يتواجد  حيث 
يلقى  اأنه  "البابية" خا�سة  تدريب  على  لالإ�سراف  جيد 

االإجماع بني م�سريي النادي بعد اأن �ساهم املو�سم الفارط 
بن�سبة كبرية يف �سعود ال�سبيبة اإىل املحرتف االأول بعد 
امل�سوار االإيجابي خالل مرحلة الذهاب قبل اأن ين�سحب 

من تدريب هذا الفريق.
ال�سابق  لالعب  العالقة  امل�ستحقات  ق�سية  وعـــادت 
من  الواجهة  اإىل  املالك  عبد  عبا�ص  العلمة  ملولودية 
التي  االإ�سافية  املهلة  نهاية  قرب  ظل  يف  وهــذا  جديد 
منحها الالعب الإدارة الفريق لت�سوية ال�سطر املتبقي من 
م�ستحقاته املالية بقيمة مليار �سنتيم بعد احلكم ال�سادر 
من طرف "الفيفا" ل�سالح الالعب يف وقت �سابق، ويف ظل 
االأزمة املالية اخلانقة التي مير بها الفريق فاإن الالعب 
املهلة  متديد  يف  ميانع  ال  اأنه  �سابق  وقت  يف  اأكد  عبا�ص 
وهذا  م�ستحقاته  ت�سوية  يتم  حتى  للفريق  املمنوحة 
لتفادي اأي عقوبات قد يتم ت�سليطها على النادي، وهذا 
من  "الفاف"  تدخل  على  النادي  اإدارة  تراهن  وقت  يف 
اأجل ت�سوية امل�ستحقات املالية مع خ�سم القيمة الحقا 

من حقوق النقل التلفزي.

اأعراب ي�سر على رابطة الأبطال والوفاق متخوف
 من تاأخر اأموال حتويل بو�سوف 

الدفاع ي�سمن خدمات بحري ولغب�س وبو�سيف 

اإدارة بونة تقرر الحتفاظ مبدرب احلرا�س �سليم مقداد

بزوزة يوقع.. جفايل وبن �سامل يجددان 
والأن�سار يرف�سون التحاق حجيج باملولودية

جناي واأمغ�سو�س يوقعان للكاب و�سماحي يجدد عقده 

الأنظار موجة اإىل عملية القرعة للف�سل يف امل�ساركة القارية  

الفاف يلغي ن�سخة كاأ�س اجلمهورية لهذا العام

بن �سوية قريب من البابية وق�سية 
عبا�س تعود اإىل الواجهة 
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حتدث رئي�ص جمل�ص اإدارة وفاق �سطيف 
عزالدين  للفريق  الر�سمي  والــنــاطــق 
كاأ�ص  مناف�سة  اإلغاء  ق�سية  عن  اأعــراب 
اجلمهورية قائال اأن االإدارة حترتم قرار 
الفاف الذي مت بعد الت�ساور مع االأندية 
املتاأهلة اإىل هذا الدور م�سيفا اأن الوفاق 
امل�ساركة  يف  حقه  ا�سرتجاع  على  م�سر 
االأبطال  رابطة  يف  القادم  املو�سم  خالل 
االإفريقية بعد احتالله للمرتبة الثانية 
يف البطولة وهذا يف انتظار �سدور نتائج 

. الفاف الطعن يف قرارات 
وترغب اإدارة وفاق �سطيف يف اإ�ستغالل 
و�سعية حار�ص ن�سر ح�سني داي بن �سلف 
من اأجل التوقيع له يف فرتة التحويالت 
�سلف  بن  احلار�ص  ويتواجد  ال�سيفية، 
منذ  الــوفــاق  م�سريي  مــن  اإهتمام  حمــل 
الكوكي  نبيل  ـــدرب  امل مــن  بطلب  ــرتة  ف
ب�سكل  تاألق  اأن  بعد  باإمكانياته  املعجب 
بني  جمعت  التي  ــبــاراة  امل خــالل  الفــت 
الوفاق والن�سرية خالل املو�سم الفارط، 

على  احلار�ص  يتح�سل  اأن  املتوقع  ومــن 
خالل  الن�سرية  مــن  ت�سريحه  اأوراق 
الفرتة احلالية بالنظر لرغبة بن �سلف 
يف تغيري االأجواء وخالفاته مع الرئي�ص 

ولد زمرييل.
واأكدت اإدارة الوفاق اأن احلار�ص الثاين 

ب�سورة  الوفاق  مع  م�سواره  �سيوا�سل  دعا�ص 
اإعارة  فكرة  عن  الرتاجع  مت  اأن  بعد  عادية 
احلار�ص لفريق اأخر يف ظل رف�ص وكيل اأعماله 
خدمات  عن  التخلي  تقرر  فيما  الفكرة،  لهذه 
مطالبا  يبقى  الــذي  فياليل  ال�ساب  احلــار�ــص 
اإليه  االإن�سمام  اأجــل  من  فريق  عن  بالبحث 

قرر  اأن  بعد  ال�سيفية  التحويالت  فــرتة  يف 
امل�سريون عدم جتديد عقده ملو�سم اأخر ب�سبب 

خيارات الطاقم الفني.
على  احل�سول  تنتظر  الوفاق  اإدارة  ومازالت 
اأمــــوال حتــويــل الــالعــب بــو�ــســوف مــن جممع 
اأجــل  مــن  ال�سرب  بــفــارغ  �سيتي"  "فوتبول 
وتبلغ  العالقة،  امللفات  مــن  العديد  ت�سوية 
قيمة التحويل مبلغ 900 األف اأورو، وكان من 
املفرو�ص اأن يتم �سخها خالل ال�سهر الفارط يف 
ح�ساب الفريق، وهو االأمر الذي جعل االإدارة 
اأن  خا�سة  التاأخري  هــذا  تبعات  من  متخوفة 
القيمة  هــذه  اإىل  احلــاجــة  اأمــ�ــص  يف  الفريق 
املالية ل�سرف رواتب الالعبني والطاقم الفني، 
التمويل  �سفقة  ح�سم  يف  الوفاق  اإدارة  وتاأمل 
الثاين  االأ�سبوع  نهاية  قبل  الريا�سي  باللبا�ص 
املقرتح  بعد  ــذا  وه الــقــادم  �سبتمرب  �سهر  مــن 
اإىل  العودة  بخ�سو�ص  الفاف  طرف  من  املقدم 
يبقى  حيث  املقبلة،  الفرتة  خالل  التدريبات 

من ال�سروري الف�سل يف هذا امللف قريبا.

وفاق �سطيف 

دفاع تاجنانت

�إحتاد عنابة

مولودية �لعلمة 
�سباب باتنة 

�أهلي �لربج

مولودية باتنة 
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�إعـــــالن عن �لـــمنح �لــموؤقت
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تنظيم  املت�صمن   2015/09/16 يف  املوؤرخ   247/15 رقم  الرئا�صي  املر�صوم  من   65 املادة  لأحكام  طبقا 
ال�صفقات العمومية وتفوي�صات املرفق العام وتبعا للإعلن عن طلب عرو�ص مفتوح مع ا�صرتاط قدارت دنيا 
رقم: 2020/02 ال�صادر بجريدتي : "كل�صيكو �صبور" باللغة العربية بتاريخ: 2020/08/05 وبجريدة 

ب�:  واملتعلق   :2020/08/06 بتاريخ:  الفرن�صية  "L’index" باللغة 
اإعادة العتبار للطريق الرابط بني الطريق الولئي رقم 101 وم�صتة فلتان على م�صافة 2100 م ط.

وبعد اإجراء عملية تقييم العرو�ص يعلن رئي�ص املجل�ص ال�صعبي البلدي لبلدية وادي �صقان اإىل كافة املتعهدين 
التقييم  ح�صب  وذلك  اأنفا  املذكور  للم�صروع  املوؤقت  املنح  مت  باأنه  الذكر،  ال�صالف  العرو�ص  طلب  يف  امل�صاركني 

املدون باجلدول اأدناه: 

ميكن للمتعهدين الذين يحتجون على هذا الختيار رفع طعن اأمام اللجنة البلدية لل�صفقات العمومية يف اأجل 
املذكورة  الوطنية  اليومية  املوؤقت باجلرائد  املنح  اأول �صدور للإعلن عن  تاريخ  ابتداء من  اأي��ام   10 اأق�صاه 
اأعله واإذا تزامن اليوم العا�صر مع يوم عطلة اأو يوم راحة قانونية ميدد التاريخ املحدد لرفع الطعن اإىل يوم 

العمل املوايل. 
على املتعهدين الراغبني يف الإطلع على النتائج املف�صلة لتقييم عرو�صهم التقنية واملالية الت�صال بالبلدية 
اإعلن عن املنح  اأيام ابتداء من اليوم الأول لن�صر  )مكتب ال�صفقات العمومية( يف اجل اق�صاه ثلثة )03( 

املوؤقت لل�صفقة.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية
ولية ميلة 

دائرة التلغمة 
بلدية وادي �صقان 
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دينا �ل�سكنة...
 وما �سكنا�ش

االإجتماعي  ال�سكن  م�ساكل  الزالــت 
العام  الــــراأي  تثري  �سيغه،  مبختلف 
وتت�سبب  االإحـــتـــجـــاجـــات  وتــفــجــر 
وتعطيل  الــبــلــديــات  مــقــرات  غلق  يف 
الطرقات،  م�ستوى  على  املــرور  حركة 
�سنوات  طيلة  احلالة  تلك  على  وظلت 
يف  والف�سل  البت  انتظار  يف  و�سنوات 
والنظر  جهة  مــن  العالقة  امل�ساريع 
م�ستوى  على  االإجنــاز  تاأخر  م�سكل  يف 
امل�ساكل  من  �سبكة  يف  املقاوالت  بع�ص 
من  عقبيها  مــن  راأ�سها  نعرف  نعد  مل 
املديريات  لتداخل  نظرا  اأخرى،  جهة 
بع�ص  ومتاطل  امل�ساريع  بعديد  املكلفة 
راية  باالإجناز حتت  املكلفة  املوؤ�س�سات 
وجد  حتى  خل�ستني�ص"  ما  "الدولة 
"ال�سكنة"  من  م�ستفيدا  نف�سه  املواطن 
منذ عقود من الزمن دون اأن "ي�سكنها" 
والعراء  الــكــراء  رحمة  حتــت  فيظل 
املديريات  وترا�سق  جهة  من  واخلالء 
جهة  ــن  م املعنية  ــات  ــه اجل وتــقــاذف 

اأخرى.
وهي االأزمة التي تدفع به يف كثري من 
م�سداقية  مبدى  ال�سك  اإىل  االأحيان 
اال�ستقرار  يف  االأمــل  فيفقد  امل�ساريع 
حتى  لدار"،  "دار  ــن  م يــرحــل  وهـــو 
ـــدار االآخــــرة ويــرتك  ال يــرحتــل اإىل 
"وراثة" مل  "ال�سكنة" وراءه كم�سكلة 
تنته بعد الدولة من ت�سوية و�سعيتها 
اأن �ساحبها قد مات حمروما منها  كما 
حمرتقا للظفر بها، فتتحول اإىل بلوى 
اإ�سكالها  يحل  اأن  حاول  من  كل  ت�سيب 
ويفهم حيثيات ق�سيتها لياأخذ ن�سيبه 
منها حتت �سعار "احلي اأوىل من امليت" 
واإحلــاحــا  اإ�ــســرارا  ــك  ذل على  وي�سر 
وتزيد  اأخــرى  مرة  اجلهات  فتت�سابك 
هي  ال  كاملعلقة  لتظل  تعقيدا،  امل�سالة 

ملك الأحد والهي مطلقة.
ليظل ال�سو�سيال وما جاوره و�سابهه.. 
جتر  البالد  يف  ومعقدة  �سعبة  ق�سية 
مق�سلة  اإىل  املــ�ــســوؤولــني  مــن  الــكــثــري 
"التواكل"  اإىل  ــة  ــاف ــس اإ� ــاب،  ــت ــع ال
العزيز  مواطننا  عليه  تــعــود  الـــذي 
ف�ستجده  جــيــدة  ظــروفــه  كــانــت  واإن 
يزاحم "الزواولة" على قوائم ال�سكن 
قد  كان  الــذي  االإيجاري  االإجتماعي 
من  واله�سة  ال�سعيفة  للطبقة  خ�س�ص 
املجتمع بل اأنه قد يتفوق عليهم ويخرق 
حقهم  وي�سقط  الــطــويــل  طــابــورهــم 
الكتاف"،  "عر�ص  حيث  من  وحقوقهم 
خالف  اأو  نقد  الأي  يتعر�ص  ال  ما  وهو 
والالمباالة  التالعبات  اأ�سحاب  بني 
وممثلني  م�سوؤولني  من  واال�ستخفاف، 
ونواب فيظل املواطن الذي ا�ستفاد من 
حتت  ويعي�ص  �ساكن"  و�ص  "ما  ال�سكن 
"ماعندو�ص  بحكم  "الكراء"  رحمة 
اأن  ميكنه  فال  م�ستفيد  اأنه  �سكنة" اإال 

نوارةبوبرييعيد االإ�ستفادة. 

�صطيف
ن�شائح لتفادي خطر الفي�شانات الفجائية

عملية جراحية م�شتعجلة لزراعة الكبد برتكيا تعيد له الأمل 

نزاعات املرياث تقارب 80 باملئة من ق�صايا املحاكم

وتعود اجلذور التاريخية حلرمان املراأة 
الباحث  ح�سب  ــرياث  امل من  اجلزائرية 
حممد اأرزقي فراد يف درا�سة ن�سرها حول 
املو�سوع، اإىل حادثة تاريخية دفعت اإىل 
اإ�سدار فتوى دينية  توارثها اجلزائريون 
الق�سة،  وتقول  قــرون،  منذ  جد  عن  اأبا 
اأن جمموعة من البّحارة املن�سوين حتت 
وقعوا  ـــذاك  اآن العثماين  اجلي�ص  لــواء 
اأ�سرى يف االأندل�ص لفرتة جتاوزت عقدين 
من الزمن، وا�سطرت ن�ساوؤهم اإىل الزواج 
انقطعت  ان  بعد  غيابهم  ــرتة  ف ــالل  خ
اأمالكهم  حتويل  ليتم  عنهم،  اأخبارهم 
اإىل رجال اآخرين، وعندما مّت فّك اأ�سرهم 
وانتهاء فرتة �سجنهم عادوا اإىل اجلزائر 
ومل يتقبلوا التغيري الذي حدث يف فرتة 
غيابهم، حيث اأدى ذلك اإىل  وقوع حرب 
اأهل  فلجاأ  اأمــالكــهــم  ال�ــســرتجــاع  اأهلية 
الفتوى  ا�ست�سدار هذه  اإىل  املنطقة  تلك 
للحفاظ  ن�سيب املراأة وعدم حتويله اإىل 
زوجها الغريب ل�سمان بقاء االأر�ص ملكا 

لالأ�سرة.
لدى  فقط  للذكور  حقا  املــرياث  ويعترب 
كثري من العائالت اجلزائرية يف خمتلف 
من  املـــراأة  حتــرم  حيث  الــوطــن،  مناطق 
املرياث بحجة ا�ستغالله من طرف زوجها 

اخلا�سة  ممتلكاته  مــن  جـــزًء  لي�سبح 
يف  حقها  عن  التنازل  اإىل  ــراأة  امل وتلجاأ 
العالقات  على  للحفاظ  طواعية  املرياث 
للم�سا�ص  وتفاديا  جهة،  مــن  االأ�ــســريــة 
تعي�ص  الذي  املجتمع  يف  العائلة  ب�سمعة 
بالقطيعة  تنتهي  م�ساكل  وحــدوث  فيه 
النهائية بني اأفراد االأ�سرة الواحدة وقد 
التنازل  ب�سكل تع�سفي على  اكراهها  يتم 

يف بع�ص االأحيان.
ن�ساء  تتم�سك  ـــــرى،  اأخ جــهــة  ـــن  وم  
الذي  املرياث  يف  ن�سيبهن  باأخذ  اأخريات 
واحل�سول  االإ�سالمية  ال�سريعة  تكفله 
القانون  عليها  ين�ص  التي  بالطرق  عليه 
حقها  املـــراأة  مينح  والـــذي  اجلــزائــري، 
االإ�سالم،  يف  جاء  كما  املرياث  من  الكامل 
من  خــوف  دون  ن�سيبها  على  وحت�سل 
العواقب، فيما تعاين �سريحة كبرية من 
الظلم  من  والعازبات  املتزوجات  االإنــاث 
والتهمي�ص وال�سغط اإذ يتم ت�سجيل عدة 
ب�سبب  �سنويا  ال�ساأن  هــذا  يف  جتـــاوزات 
خوفهن  ب�سبب  التنازل  على  اإجبارهن 
الثغرة  وهــي  الق�ساء  نحو  التوجه  من 
التي ي�ستغلها الع�سرات من الرجال لنهب 

حقوق اأخواتهم من االإرث.
ــى عــكــ�ــص ذلــــك، حــافــظــت بع�ص  ــل وع

العائالت اجلزائرية على اأهمية ح�سول 
طبقا  املــــرياث  يف  حقهن  عــلــى  الــنــ�ــســاء 
والقانون  االإ�سالمية  ال�سريعة  الأحكام 
اإىل  اللجوء  اأو  م�ساكل  اإثــارة  دون  كامال 
التق�سيم  ب�سرورة  منهم  اإميانا  املحاكم 
االأعـــراف  متجاهلني  لــلــمــرياث  ــعــادل  ال
اجلائرة والفتاوى املغلوطة التي يتم�سك 
بها بع�ص اجلزائريني منذ قرون وياأبون 

التخلي عنها. 
ن�سبة  اأن  اإىل  اآخر االح�سائيات  وت�سري 

العائلية يف حماكم  النزاعات  80% من 
اأن  كما  املــرياث،  حول  تتمحور  اجلزائر 
�سمن  امل�سنفة  احل�سا�سة  امل�ساألة  هــذه 
خانة "الطابوهات" غري القابلة للنقا�ص 
اجلائرة،  االأعــراف  بهذه  املت�سبثني  لدى 
اإىل  ت�سل  �سراعات  يف  �سنويا  تت�سبب 
وال�سجار  والعنف  التزوير  ا�ستعمال  حد 
االأبي�ص  وال�سالح  التقليدية  باالأ�سلحة 
القتل  اإىل  االأحيان  من  كثري  يف  وتف�سي 

وقطع �سلة الرحم ب�سكل نهائي.

لوالية  املدنية  احلماية  م�سالح  وجهت 
خطر  من  للمواطنني  حتذيرا  �سطيف، 
الفي�سانات الفجائية التي ت�سببت خالل 
م�ست  كبرية  خ�سائر  يف  الفارطة  االأيــام 
ب�سرورة  طالبت  حيث  االأرواح،  حتى 
اأخذ احليطة واحلذر يف الفرتة احلالية 
قد  مفاجئة  جوية  تقلبات  تعرف  التي 
تت�سبب يف وقوع حوادث وخ�سائر مادية 

وب�سرية. 
وح�سب م�سالح احلماية املدنية للوالية، 
فاإنه يجب اإحرتام قوانني البناء والتعمري 
مع اإحرتاماالإتفاقيات القانونية املتعلقة 
هذا  ويف  البناء،  من  املمنوعة  باالأماكن 
من  الــعــديــد  ت�سجيل  مت  فــقــد  الــ�ــســدد 
مناطق  يف  اإجنــازهــا  مت  التي  البناءات 
قاطنيها،  على  كــبــرية  خــطــورة  ت�سكل 
حيث عمد بع�ص املواطنني للبناء ب�سفة 
ــــة  ــــوي ــــس ــــو� ف

بالقرب من الوديان اأو على اأر�سيات ذات 
تربة ه�سة.

املدنية  احلماية  م�سالح  اأو�ــســت  كما 
والرتاب  الرمل  وتخزين  و�سع  بتجنب 
نفايات  ترك  وعــدم  الطرق  حافة  على 
الرفع  عن  ناهيك  الر�سيف،  على  البناء 

الكهربائية  التو�سيالت  االإمكان من  قدر 
حقيبة  وحت�سري  اخلطرية،  املــواد  وكــذا 
االإ�سعافات  علبة  تت�سمن  التي  الطوارئ 
لبا�ص  عن  ف�سال  الهوية  ووثائق  االأولية 
جتنب  �سرورة  مع  يدوي،  وم�سباح  واقي 
قدر االإمكان االإقرتاب من املجاري املائية 

ال�سيما  اجلــويــة  التقلبات  فــرتة  خــالل 
بالن�سبة لالأطفال ال�سغار اأو كبار ال�سن.

كــمــا يــبــقــى مــن الــ�ــســروري االإلـــتـــزام 
والكف  املحيط  نظافة  على  باملحافظة 
ــي الــعــ�ــســوائــي لــلــنــفــايــات مع  ــرم ــن ال ع
ت�سريف  �سبكات  نــقــاوة  على  احلــر�ــص 
مياه االأمطار يف حميط املنازل واالأحياء، 
للكهرباء  الرئي�سيني  القاطعني  وجعل 
املحل  اأو  ــزل  ــن امل مــدخــل  عــلــى  والـــغـــاز 
عند  اإ�ستعمالهما  ت�سهيل  اأجل  من  وهذا 
االأج�سام  تثبيت  �سرورة  مع  ال�سرورة، 
ال�سديدة  الرياح  جراء  للتطاير  القابلة 
كما  والــهــوائــيــات،  املعدنية  كـــاالألـــواح 
ب�سرورة  املدنية  احلماية  م�سالح  اأو�ست 
اخلارجية  ال�سيانة  باأ�سغال  التعجيل 
مياه  ت�سريف  قنوات  خا�سة  للمنازل 

االأمطار فوق االأ�سطح وال�سرفات. 

28 �سنة  ينا�سد �سليم بن بلقا�سم �ساحب 
ذوي  باتنة،  بــواليــة  �سريانة  بلدية  مــن 
توفري  على  مل�ساعدته  الرحيمة  القلوب 
تكاليف اإجراء عملية زرع الكبد برتكيا بعد 
معاناتهاملريرة مع مر�ص ت�سمع الكبد، الذي 
على  االأعرا�ص  عديد  ظهور  يف  له  ت�سبب 
اله�سمي وال�سعور  تاأثريه على اجلهاز  غرار 
بالتعب والهزال ال�سديدين، باالإ�سافة اإىل 
التي  امل�ساعفات  من  وغريها  متكرر  نزيف 
حال  يف  اأكــرب  �سرر  به  تلحق  اأن  باإمكانها 

عدم تالقيه للعالج اجلراحي.
بهذا  بلقا�سم  بن  �سليم  اإ�سابة  وتبينت 
املر�ص، بعد اإجرائه للعديد من الفحو�سات 
�سنة  خ�سع  حــيــث  واملــخــربيــة،  الطبية 
2010 لعملية جراحية على م�ستوى املعدة 

حدوث  مــن  ي�ستكي  وهــو  ــدة  امل تلك  ومنذ 
نزيف دموي يجربه يف كل مرة على املكوث 
بامل�ست�سفى، ومع مرور الوقت تطورت حالته 
الطبيعية،  حياته  على  �سلبا  اأثــرت  حتى 
على  ال�سحية  الـــظـــروف  اأجـــربتـــه  اأيـــن 
ب�سيطا  اأن كان عامال  املنزل بعد  املكوث يف 

كبقيةال�سباب يبحث عن لقمة عي�سه.
الــعــيــادات  بـــاب  طـــرق  اأن  وبــعــد  �سليم 
الطبية وك�سف عنه من قبل اأخ�سائيني يف 
اإجراء  عليه  اأقرتح  اإ�ست�سفائية،  موؤ�س�سات 
اإىل  وبالنظر  م�ستعجلة،  كبد  زرع  عملية 
غياب جراحني يف هذا املجال على م�ستوى 
اأطباء  ملرا�سلة  ذلك  األزمه  الوطن  واليات 
مع  الطبي  ملفه  قبول  مت  حيث  برتكيا، 
التي  العملية اجلراحية  �سمان جناح هذه 

واأربــع  مليار  مببلغ  املــاديــة  قيمتها  قــدرت 
بها  االإ�ستعجال  �سرط  �سنتيم،  مليون  مئة 
تزيد  بــات  التي  �سحته  لتدهور  تفاديا 
لالأو�ساع  وبالنظر  الوقت،  مرور  مع  �سوءًا 
من  فهو  بلقا�سم  بن  ل�سليم  االإجتماعية 
متطلباتها  توفر  بالكاد  ب�سيطة  عائلة 
للمح�سنني  بندائه  يتوجه  فاإنه  اليومية، 
وذوي الرب واالإح�سان وكله اأمل يف من ميد 
املطلوب  املبلغ  توفري  يف  امل�ساعدة  يد  له 
بات ينخر ج�سده  �سبابه من مر�ص  واإنقاذ 

ويحرمه من التمتع بهذه احلياة.
ملن يود التوا�سل مع �ساحب النداء: رقم 
احل�ساب  رقم   0663696017 الهاتف: 

الربيدي اجلاري: 29/13240143.

�أعر�ف جائرة حترم ن�ساء جز�ئريات من حقهن يف �ملري�ث

�لإبتعاد عن �ملجاري �ملائية وجتنب �لرمي 
�لع�سو�ئي يف �لطرقات

مليار و400 مليون �سنتيم لإنقاذ حياة �سليم 
بن بلقا�سم من باتنة 

الأربعاء 12  كوبر  2969/ 23 اأكتوبر 2019 املوافق لـ 24 �سفر 161441 جمتمعالثالثاء  28  غ�ست  2970/ 08  �سبتمرب  2020 املوافق لـ 20  حمرم 111442
ال تز�ل �لع�صر�ت من �لن�صاء �جلز�ئريات تعانني �حلرمان من حقهن يف �ملري�ث ب�صبب �لعرف �ل�صائد يف عدد من واليات �لوطن، حتى �أ�صحبت �ملر�أة ال تطالب بحقها 

�ل�صرعي يف �ملري�ث تفاديا للقطيعة بينها وبني �أفر�د �الأ�صرة، وجتنبا للدخول يف دو�مة من �مل�صاكل �لتي ينتهي بها �ملطاف يف �أغلب �الأحيان يف �أروقة �ملحاكم.



خملفات احلجر ال�صحي يف اجلزائر تتفاقم ..

م�صاركات �صتن�صر

متابعة  على  له  مو�سول  اليل" وال�سكر  اهلل  "عبد  الناقد  عليها  "ردود" ي�سرف 
املبدعني وانتقاء املوا�سيع وفق املعايري االأكادميية والفنية

ردود

وطني ":     يا  �أجلك  وم�شاركة "من  �شكيكدة   / ود�د  رما�ش  �ملبدعة 
حماولة يف كتابة ال�سعر، لكنها بعيدة جدا، حتتاج اإىل امتالك اأدواته واأهمها الوزن، 

نن�سح بكرثة قراءة ال�سعر وحفظه. 

�ملبدعة رز�ن بن �شهرة/ �لأغو�ط وم�شاركة "كورونا":  مقال يعالج مو�سوعا 
مهما، لكن ينق�سه ال�سبك الفّني واالأ�سلوب املميز، ننتظر منك االأف�سل م�ستقبال.

رغم �أين  �ملبدعة لزرق عتيقة ليليان من ولية تيارت  وم�شاركة " 
ة جميلة جدا، �ساغتها �ساحبتها باأ�سلوب مقبول، لكن ننبهها اإىل بع�ص  عمياء ..":  ق�سّ
االأخطاء مثل قولها: )الكئابة(، و�سوابها )الكاآبة( باملد ولي�ص بهمزة، وكذلك )ياأن�سني (

�سوابها ) يوؤن�سني(، الأّنها همزة متو�سطة م�سبوقة ب�سم فتكتب على الواو.   

�ملبدعة �إميان متغارت / باتنة  وم�شاركة "ر�شالة �إىل �أمي":  خاطرة على 
�سكل مناجاة مرفوعة لالأم، يف اأ�سلوب جميل ومعان عميقة، ت�ستحق الّن�سر.

دور �ملقال �لأدبي":  مقال  �ملبدع ر�شيد قو�رف/ �جلز�ئر وم�شاركة " 
جّيد ي�ستحق الّن�سر

الّليل،  منت�سف  تــقــارُب  ”ال�ّساعة 
زاوية الغرفة.. �سوٌء خافت“ 

يف جوِف ج�سٍد هزيل ت�ستقرُّ روحي 
يخلُعني  حــني  ركبتيها  على  جاثية 
يف  الهام�ِص  يف  بي  ويرمي  منه  العامل 
الــــوزن..  لتخفيف  بائ�سة  ــٍة  ــاول حم
تارًكا  الّثقيلة  واأفكاري  اأحالمي  جّراء 
�سا�سٍة  يف  ن  بتمعُّ انعكا�سي  اأتاأمُل  اي  اإيَّ

باهتة. 
االأعمدة  اإنارُة  النافدة  من  تلفُحني 
�ــســقــطــت مـــن عمق  ـــــوٌم  ـــا جن ـــه وكـــاأن
وت�سمُت  الــوقــت..  يغُفوا  حني  الّليل، 
االأ�سوات.. وتختفي احلركُة اإىل حني 

موعدها الاّلحق
ينتظر  بــارٍد  �ساٍي  كــوُب  ي�ساحبني   
اأبطاُلها  يتوقف  ال  ورواية  ر�سفًة،  مني 
ياأمرونني  اأذين،  ــل  داخ ــراخ  الــ�ــسّ عــن 
حياتهم  ــن  م لتحريرهم  بــقــراءتــهــا 
ال  وكــاأنــُهــم  بها  العالقني  ال�ّسرمدية 
ف�سٍل  يف  علقُت  من  اأنــا  باأنني  يعلمون 
ــائــٍع مــن هـــذه املــ�ــســرحــيــة، وكــــاأّن  �ــس
النظر  ا�ــســرتاِق  على  يعاقُبني  العامل 
بعدما  االأخــــرية..  فحة  ال�سّ على  مــن 
اأع�ص  مل  الأّنني  وجهي  يف  ي�سرُخ  اأخــذ 
كنُت  التي  اأنــا  م�سهًدا  م�سهًدا  ــوال  االأه

بها  اأنقُذ  بطريقٍة  واأحلم  دموًعا  اأذرُف 
ت جدائُلها يف عمر  الكون اأنا التي ابي�سّ
يف  املفرط  التفكري  ــِر  اأث من  الع�سرين 
اأولئك االأطفال الذين ر�سُعوا من ثدي 

احلرِب حّد التخمة.
واليوم..

ُتنقذين  واحــدة  طريقًة  ــد  اأج مل   
فان�سكبت  �سدرِي  الواقُع  ثقَب  بعدما 
هذه  فكل  حويل  ما  واأغرقت  اأحالمي 
و�سرخات  امل�سّنني  واأنـــني  التفا�سيل 
داخلي  اأحــدثــت  املحروقة،  االأطــفــاِل 
فجوًة كان رماُد جثثهم �سًدا لها فعلى كل 
العاجزة  باإن�سانيتي  �ساأمت�سُك  حــال.. 
ُيحرك  ج�سًدا  اأ�سري  اأن  على  املتعَبة 
بالرميود، هّمُه الوحيد فواتري كهرباٍء 
من  هناك  بينما  كروّي  فريٍق  وت�سجيِع 
فكلهم  روؤو�سهم  ُع  وُتقطَّ بجثثهم  تنكُل 
غرية  ال�سّ ُجــحــورهــم  يف  اخــتــبــوؤوا  قــد 
وافــرت�ــســوا الــعــبــوديــة بــ�ــســاًطــا لهم 
تبيُت  النخوة  بينما  اجُلــنب،  وتو�ّسدوا 
ا من اأ�سّحاء ال�سمائر  يف العراء اإاّل بع�سً
�سيتهدُم  ومعها  مــاأواُهــم  تهّدم  الذين 

عجزهم، ليبدوؤُوا رحلتهم من العدم..
وينقُذوا العامل من القعر املوبوء. 

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل: 
ماأ�ساته  ال�ّسباب  ــد  اأح اإيّل  �سكا  اأن  بعد 
بق�سيدة  �سياعه  وطاأة  وخّففُت  الغرامّية، 
را�سلتني  اإياها،  اأمثاَله  وال�ّسباَب  اأهدْيُته 
واجِلد،  املزاح  بني  مازجة  جامعّية  طالبة 
تق�سد  " الّنون"،  عن  تكتب  ال  مِلَ   : تقول 
يلي: مــا  لهّن  و  لها  فكان  الّنواعم"،   "
ــــواًرا �ــــسِ ى  احَلــــــــرْيَ "ِلَعْبلَة"  ــــُت  ــــَرْك ت
ـــــــداِدي ــــى مــــن ِم ــــَحــــلَّ عـــلـــى اجِلــــيــــِد املُ
يِدي َق�سِ ِمـــن  "�ُسَلْيَمى"  ــْت  ــَع ــِب �ــسَ ــا  م و 
"�ُسعاِد" ِمـــن  "ُلَبْيَنى"  غـــــاَرْت  قـــْد  و 
"َدالٍل" ـــن  ِم ـــا  كـــاأْ�ـــسً "َحذاِم"  ــُت  ــْي ــَق ــسَ �
"�َسْهَرزاِد" َحـــكـــايـــا  ـــْتـــهـــا  َفـــاأْنـــ�ـــسَ
ــي ــراِت ــِك ــسْ ــ� ُم "ُبَثْيَنَة"  يف  َداَخـــــــْت  َو 
"ِنهاِد" ـــــْن  ِم "ِنَهاال"  َعـــــَرَفـــــْت  َفـــمـــا 
ــٍق ــسْ ــ� ِع ـــُذ  ـــْن ُم "اأَُمْيَمُة"  ــــُلــــْم  حَتْ اأمََلْ 
ِبـــــَحـــــْريف يف املـَــــــــزاِد ؟ ــــى  ــــَظ ِبــــــــاأْن حَتْ
ُوروِدي َقـــَطـــَفـــْت  ــــــْد  َوَق ِذي  ِهــــَي  َفــهــا 
"ِوداِد" ِمــــــْن  َتــــــْثــــــاأَُر  و  ــــــاِرُديِن  ــــــط ُت
اأَْوَهــــُمــــوَهــــا "ُجَهْيَنُة"  اإَذا  ـــَف  ـــْي ـــَك َف
ِعـــــنـــــاِد؟!  يف  ـــــــــــوا  َوجَلُّ ـــي  ـــِت ـــَق ـــسِ ـــا� ـــع ِب
ــــوِري ــــُط ــــسُ ـــــو � ـــــُح ـــــــَهـــــــا مَتْ ــــــٌد اأَنَّ ــــــي اأِك
واِد  كــــــلِّ  يف  ـــــي  ـــــْوَحـــــِت َل ــــُل  َوَتــــْغــــ�ــــسِ

ــًرا ــْع ــسِ � ـــَفـــَتـــنْيِ  الـــ�ـــسّ ــُغ  ــب ــسْ ــ� َت َو"ِهْنٌد" 
ـــاِد  ـــدب ـــْن ـــسِّ ـــ� ـــال ــــا َك ــــَره ــــْح َفـــــــاأْعـــــــرُبُ َب
ـــصٍ  ـــْر� ُع ـــتـــاَن  ُفـــ�ـــسْ َتـــْنـــَتـــِقـــي  َو"َلْيَلى" 
ــــاِد  ــــس � ــــرَّ ال ِتـــــيـــــِه  اإىل  ـــــــوين  ـــــــْدُع وَت
ــي  ــِب ــْل َق �ـــســـغـــاَف  "َبْيَل�َساُن"  ــــِلــــُك  ومَتْ
ـــَحـــى َكــــالــــّرمــــاِد  ـــ�ـــسْ ـــَي ـــُه َف ـــِقـــ�ـــسِ ُتـــَقـــ�ـــسْ
ِلــــْلــــَعــــذاَرى: "خديَجُة"  ـــْت  قـــال اأََمـــــــا 
؟! ـــــاِد  �ـــــسَ و  ـــــــاأحْلـــــــاٍن  ِب ُبــــــِنــــــي  ُيــــــَذوِّ
�ُسَلْيَمى"  " ـــَوى  ـــْه َي َفـــَقـــْد  ـــي،  ـــِح َوْي ـــا  َي َو 
! ِحـــــــــَداِد  يف  ــــاأَْحــــَيــــا  �ــــسَ ـــٍذ  ـــِئ ـــَن ـــي ِح َو 
ُبــــكــــاٍء يف  ـــــي  ُتـــــَغـــــنِّ اإَذْن  ــــــــــالَم  َع
ـــواِد ؟! الـــ�ـــسّ َمــ�ــســاحــيــَق  ــْت  ــَق َعــ�ــس َقــــْد  َو 
"�ِسهاٍم" ِمــــــْن  ــــهــــاٌم  �ــــسِ ـــــــطـــــــاِرُديِن  ُت

ــــــهــــــا واخَلـــــــــــــْوُف بـــــاِد  َفـــــــــاأَْنـــــــــاأَى ُدوَن
ــوال ــ�ــسُ ُف ـــْعـــِري  �ـــسِ َعـــَلـــى  "ُهَدى"  ـــِطـــلُّ  ُت

ــاِد  ــــْدِو �ــسَ ـــا ِمــــْن �ــــسَ ـــَذَه ـــْخ ـــِرُب َف ـــ�ـــسْ ـــَت َف
ــاًل  ــْي َل ِن�ْسِريُن"   " ــْفــَحــِتــي  �ــسَ ـــُل  ـــْدُخ َت َو 
ُدْنَيزاِد"   " ــــْن  َع الـــــــَوَرى  يف  ــَر  ــسُ ــ� ــْن ــَت ِل
ــِبــي ـــــَح َقــْل ْخــــــٍت: َوْي ــُص َجـــْنـــَب اأُ ــ� ــِم ــْه و َت
َجـــــــــواِد ! ــــى  ــــَل َع ـــــاِم  ـــــن املَ ــــــــــايِن يف  اأَت

ـــبـــاٍت  ــــــْن �ـــسُ ـــــوُل َلــــهــــا: اأَفــــيــــِقــــي ِم ـــــُق َت
ـــالِد  ـــِب ال ِبــــْنــــُت  ـــــِه  ِب قفَزْت"   " َفــــَقــــْد 
ِظــــبــــاٍء ِبـــــــال  َجــــــمــــــاَل  ال  اأِكــــــــيــــــــٌد، 

الــــِعــــبــــاِد  يف  زيـــــــــًرا  ــــُت  ــــسْ ــــ� َل ـــــْن  ـــــِك ول
َزَمــــــاين َكَزاُنوَفا"   " اأَنــــــا  ــــُت  َوَلــــ�ــــسْ
ــــــَداِد  ــــــِت اْع يف  ــــيــــًمــــا  َو�ــــسِ ــــى  ــــتَّ َح َوال 
ــي  ــسِ ــ� ــري َق ـــْعـــِري يف  �ـــسِ ـــاُء  ـــس ـــ� ِن ــــــوُت  مَت
ـــــــــداِد  ــــى َبـــــــْحـــــــِر امل ـــــالٍت عــــل ـــــي ـــــم َج
ِبــــُقــــْرِبــــي اأوالِدي  اأُمُّ  َتــــْبــــَقــــى  )و 
ـــاد( َكـــ�ـــسَ اإىَل  ــــاِت  ــــب ــــَج ــــْع املُ ُكـــــــلُّ  و 

�ضعر

اإعداد: رقية حلمر
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االأ�سود يف غرفة  بالّنعل  �سعيد  يهذي 
عليه  يرّد  يكاد  ال  حتى  البيا�ص  اأ�سّمها 
هكذا  منه،  الهارب  ل�سانه  غري  متتماته 
ولــ�ــســانــه يف  مــكــان  يــكــون يف  اأن  ــاد  اعــت
اأراد  �سيء  على  ي�سكت  مل  بحياته  اآخر، 
احلديث عنه اإىل اأن ركلت ظهره الّنعال 

ال�ّسود يف �سجن "عتمة". 
اأذاع  جميل،  دميقراطي  �سباح  ذات 
الّرئي�ص  واأّن  تــغــرّي  الــوطــن  اأّن  الــبــوق 
وال  ينفعل  ال  حــديــد،  ن�سفه  اجلــديــد 
قائال  ون�سر  �سعيد  ففرح  اأي�سا،  ين�سهر 
اأفكاره  اأّنه ومنذ اللحظة �سيطلق �سياط 
لتجلد الفا�سدين وتقتلعهم من جحورهم 
متيّمنا  والـــعـــدل  احلــقــيــقــة  ـــور  ن اإىل 

بالفخامة واملعايل...
ويف يوم االثنني من �سهر يونيو �سقطت 
ما  و�سرعان  القمع  �سماء  مــن  االألــقــاب 
فانتقد  اجلدد،  لالأحرار  متاثيل  اأقيمت 
ذراع  فوقعت  االأ�سنام،  تبنى  اأن  �سعيد 
ويف  فك�سرتها،  �سعيد  ذراع  على  �سنم 
�سرير امل�سفى قيل له اأن يعترب... فبحث 
عن ل�سانه ليفعل فلم يجده، كان قد غادر 
نم  ال�سّ ذراع  يف  يقوله  �سيء  عن  باحثا 
االأخرى..  وعندما فعل انت�سرت مقاالته 

كالّنار يف ه�سيم و�سع بباب بيته.

وجد ل�سانه �سدفة فاأعاده جلحر فيه 
اأخريا وهرول �سوب باب دارهم، فاأكيا�ص 
اأن  منتظرة  ت�سطّف  االأ�سود  اجللد  من 
يرفعها اأحدهم، في�ساأل؟ ليجيبه البّواب، 

نم االأخرى �سقطت يا ولدي. ذراع ال�سّ
وعاد  لــه  و�سقيقني  اأبـــاه  �سعيد  دفــن 
ي�سل  مل  االأخــرى،  الوطن  اأذرع  لينتقد 
اجلريان  كان  قد  و  اإاّل  االإطفاء  ــوان  اأع
جّفت،  فاحلنفيات  املاء  دالء  اأنفقوا  قد 
واالإ�سعاف حو�سر يف زحمة ال�ّسري والقلم 
رجال  قتلت  احليطة  قّلة  اأّن  قال  احلر 
وابنيه، ومل يح�سر م�سوؤول واحد لينقل 

عزاء معاليه.
ذراعه  وكانت  الــبــّواب  مــات  يــوم  بعد 
اليمني مقطوعة وقد برت ل�سانه، و�سدمت 

�سّيارة اأّم �سعيد وكادت  متوت كمدا..
اأن  اإىل  �سعيد  و�سكت  ــام  االأّي م�ست  و 
ول�سانه  اأّمـــه  �سعيد  فــاأخــذ  اأّمـــه  �سفيت 
الكفر  ــالد  ب اإىل  هــاربــا  الــوطــن  وغـــادر 
ــص اإميــــانــــه بــكــّل  ــار� ــم ــي ــــحــــالل ل واالن
املوايل  العام  يف  ويفوز  دميقراطية... 
ك�سف  عندما  الح   ال�سّ املواطن  بجائزة 
قاع  يف  ومتغلغلة  عميقة  ف�ساد  �سبكة  

الّنظام على راأ�سها وزير �سهري.
عا�ص �سعيد ومات الوطن.

لل�ساعر خ�سو�سّيات ال تكون للناثر اأبدا، وُيقبل 
منه ما ال يقبل من غريه، فِمن حيث ال�سكل ميكن 

لل�ساعر اأن ُي�سقط الهمز مثال يف بع�ص الكلمات، وميكن 
اإثبات الهمز يف الكلمات التي تكون بهمزة و�سل 

فيجعلها بهمزة قطع، وميكنه اإ�سكان احلرف االأخري يف 
رف، وغريها  القافية )الّروّي( وتنوين املمنوع من ال�سّ

من اجلوازات التي تباح له وال تباح للناثر..
 هذا على م�ستوى ال�سكل والبناء اللُّغوي، وعلى 

م�ستوى امل�سمون اأي�سا لل�ساعر خ�سو�سّيات وميزات 
رف عن تفاخره  لي�ست الأحد غريه، فُيَغ�ّص الطَّ

واعتداده بنف�سه، بل يطلب اأحيانا ويحمد عليه، 
فهذا املتنّبي �ساعر العربّية االأّول، رغم ما قيل فيه 

وما اأُخذ عليه من عجب وعنجهّية اأحيانا، كاأن يقول 
وهو يف جمل�ص �سيف الّدولة احلمداين:

ّم جَمِل�ُسنا، باأّنني َخرُي َمْن  �َسيْعَلُم اجَلمُع مّمْن �سَ
َت�ْسَعى بِه َقَدُم 

يعني اأّنه خري من االأمري �سيف الّدولة نف�سه، 
ويظهر هذا االأمر ب�سكل اأو�سح يف قوله: 

ٍلّ اأْرَتقي * * اأَيّ َعظيٍم اأّتقي اأَيّ حَمَ
رغم كّل ذلك مل ي�ستطع الّنا�ص طول عّدة قرون 

احلطَّ من �سعره اأو الغ�ّص من قيمته الفنّية، بل وقفوا 
اأمام �سعره ول�سخ�سّيته الفّذة؛ حتّية اإكبار واإجالل 
حتى بلغ االأمُر باأحد ال�سعراء  امل�سهورين والكّتاب 
املرّبزين اأن �سّماه اإمرباطور ال�سعراء، وهو مل ُيْبِعد 

كثريا يف قوله هذا، اإذ اأنني ما راأيت ما ي�سبه االإجماع 
على �سدارة املتنبي لقافلة ال�سعراء منذ اأن ظهر 

وُعرف يف القرن الّرابع الهجري اإىل يومنا؛ كما راأيت 
للمتنبي، يكاد االأدباء وال�سعراء والنّقاد يعقدون له 

لواء ال�سعر بغري منازع. 
وُيقبل من ال�ساعر اأن يزعم اأّن له �سيطانا ينفث يف 

روعه ال�ّسعَر اأو جّنا ياأتيه بني حني وحني، وال ُيعاب 
عليه ذلك وال ُي�ستنَكر، ويوؤخذ االأمر من باب املجاز 
والكناية، وقد حاول بع�ص املتحّرجني اأن ي�ستبدل 

لفظ �سيطان ال�سعر وِجّنه مَبالك ال�سعر، وا�ستخدمه 
يف ق�سائده، واأراه �سيئا ح�سنا واأمرا مقبوال، لكّن 
العادة االأوىل ا�ستحكمت و�سربت باأطنابها لدى 

هم التزاما وحتّرجا يف الّدين  ال�سعراء، حّتى عند اأ�سدِّ
ومل َيَر العلماُء يف ذلك من باأ�ص.. 

جزٌء معتٌم من �لعامل بني �ل�ساعر و�لناثر

فاطمة الزهراء بوخدميي/ البليدة

هم�ضة

نعال �صوداء ...

عبد اهلل اليل
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فتح متحف هيبون بعنابة و�سط اجراءات وقائية  خا�سة 

معر�س للفنان الت�سكيلي "حممد فركو�س" 
باملتحف الوطني لالأثار ب�سطيف

ا�ساءات يف الثقافة والفنون ت�سارك الكتاب 
وال�سعراء جتاربهم افرتا�سيا 

افرتا�صيا  ب�صطيف معر�ص  للأثار  الوطني  املتحف  يحت�صن 
الرتاث  ''من  عنوان  حتت  فركو�ص  حممد  الت�صكيلي  للفنان 
حتى  احلياة  على  ''فلنحافظ  �صعار  وحتت  املعا�صرة''  اإىل 
للمتحف  الثقافية  الن�صاطات  �صمن  وهذا  احلياة''  تزهر 

خلل العطلة ال�صيفية، حيث ي�صم املعر�ص 50 لوحة.
والور�صات  التن�صيط  ق�صم  رئي�صة  ال�صغري  بن  نوال  واأكدت 
ب�صطيف  للأثار  الوطني  باملتحف  البيداغوجية والت�صال 
اأن العر�ص املتحفي يعترب من اأهم الوظائف الأ�صا�صية التي 
املتحف  فتح  حيث  ال���زوار،  جلب  يف  املتحف  عليها  يعتمد 
اأن  م�صيفة  املجالت،  جميع  ويف  الفنانني  جلميع  اأبوابه 
للمتحف  �صديق  لأن��ه  التعريف  عن  غني  فركو�ص  الفنان 
حيث بداأ عر�ص اأعماله منذ �صنة 1988، ومت تنظيم هذا 
املعر�ص الفرتا�صي للربط بني الف�صاءات احلا�صنة للرتاث 

الثقايف املنقول والفنانني الت�صكيليني.
املتحف  مديرة  اأك��دت  فقد  اجلمهور  لتفاعل  وبالن�صبة 
ال�صفحة  عرب  التظاهرة  نقل  �صيتم  اأنه  اهلل  خلف  �صادية 
بعدها  يكون  اأن  على  الفاي�صبوك،  عرب  للمتحف  الر�صمية 
احلجر  رف��ع  بعد  الأح��د  ي��وم  باملتحف  الر�صمي  الفتتاح 
تدريجية  ب�صفة  املتاحف  اإىل  الن�صاط  وع��ودة  ال�صحي 
للجمهور  ال�صماح  بغية  خا�صة  احرتازية  اإج��راءات  ووفق 

بالطلع عن قرب على فعاليات هذا املعر�ص.
ومن جانبه قال الفنان حممد فركو�ص اأنه ي�صكره يف البداية 
الن�صاط  يف  ال�صتمرارية  بفعل  املتحف  على  القائمني 
الفنان  واأ�صاف  الراهن،  الوقت  يف  الفنانني  اأعمال  وعر�ص 

املجال  العطاء يف هذا  �صنة كاملة من   35 الذي ميلك نحو 
اأنه ميلك طريقة متفردة يف العمل من خلل فل�صفة خا�صة 
به حيث مل ي�صبقه يف هذا العمل والطريقة ح�صب قوله اأي 
فنان يف الوطن العربي، وتقوم فل�صفته على اإدخال الرتاث 
اجلزائري والعربي والإ�صلمي اإىل العوملة، حيث اأن عنا�صر 
الرتاث الوطني املختلفة من ال�صاوية، القبائلية، امليزابية 
يف  واإدخالها  الإ�صلمي  العربي  الإرث  اإ�صافة  مع  وغريها 

الفن التجريدي العاملي، مع بحث م�صتمر يف هذا املجال.
واأكد الفنان فركو�ص اأنه ا�صتغل فرتة احلجر ال�صحي ب�صبب 
الو�صعية الوبائية من اأجل القيام باإجناز 16 لوحة كاملة 
العمل،  عن  فيها  يتوقف  مل  التي  ال�صابقة  الفرتة  طيلة 
وبالن�صبة للوحات امل�صاركة يف هذا املعر�ص فقد كان هناك 
بلوحة  �صارك  اأي��ن  عاجلها،  التي  املوا�صيع  يف  كبري  تنوع 
بدايات  عن  تتكلم  الكورونا" والتي  زمن  يف  "احلب  بعنوان 
هذا املر�ص اخلطري على املجتمع واحلياة الإن�صانية وحاول 
الفنان اإعطاء نظرة تفاوؤل بقدرة املجتمع على التغلب على 

هذا الوباء.
للحراك  خملدة  اأخرى  بلوحة  فركو�ص  الفنان  �صارك  كما 
الوطني الذي عرفته البلد حتت عنوان "�صلمية وجميلة"، 
ناهيك عن لوحة اأخرى تعرب عن البعد والنتماء احل�صاري 
الأل��وان  ع��ربت  حيث  "اإفريقيا"  ت�صمية  حتت  للجزائر 
من  الإفريقي  ال��رتاث  عن  اللوحة  يف  املوجودة  والأ�صكال 
عن  تعرب  اأخرى  لوحات  املعر�ص  �صم  كما  النواحي،  جميع 

الأمل، اخلوف، التفاوؤل والعواطف ال�صخ�صية. 

بولية  فكرون  عري  العمومية  املطالعة  مكتبة  ا�صت�صافت 
عددا  بوك،  الفاي�ص  الر�صمية  �صفحتها  عرب  البواقي  اأم 
الثقافية  ال�صاحة  يف  املعروفني  وال�صعراء  الكتاب  م��ن 
القراء  م�صاركة  اأجل  من  الوطني،  امل�صتوى  على  والأدبية 
والنقد  الكتابة  يف  جتاربهم  فيديو،  بث  افرتا�صيا،عرب 
طارق  الربوفي�صور  غرار  على  وال�صعري  الروائي  واملجال 
دروي�ص  �صامة  وال�صاعرة  الأحمر  في�صل  والدكتور  ثابت 

وال�صاعر عريب عبد املطلب. 
وحتدث الربوفي�صور وال�صاعر طارق ثابت من ولية باتنة 
عن جتربته يف ال�صعر والنقد ا�صتعر�ص فيها عديد النقاط 
اأن  الأكادميي  والناقد  الباحث  على  يتوجب  التي  املهمة 
املراجع  خمتلف  على  الوا�صع  الط��لع  جانب  اإىل  بها  يلم 
التي تقود بالكاتب اإىل تقدمي اأعمال اأدبية نقدية حقة 
العلمية  املناهج  ملختلف  املكثفة  املمار�صة  م��ن  انطلقا 
التي  ال�صاعر  قدمها  التي  ال�صدارات  وخمتلف  املتاحة، 

توجت دوليا ووطنيا.
جيجل  ولية  من  الأحمر  في�صل  الدكتور  قدم  جهتها  من 
على  له  �صدرت  التي  الأعمال  ملختلف  الروائية   جتربته 
رجل  ال���ص��رار،  خزانة  ح��ب،  و�صاعة  ح��رب  �صاعة  غ��رار 
العامل  من  وقائع  ح��ب،  حالة  العلواين،  اأم��ني  الأع��م��ال، 
الأخ���ر، وع��رف عنه ن�صر درا���ص��ات وم��ق��الت يف دوري��ات 
وزارة  جائزة  على  الكاتب  وحاز  عدة،  واأحنببية  عربية 
1996، وجائزة �صعاد ال�صباح يف ال�صعر عام  الثقافة عام 
 ،2008 2002، وجائزة رئي�ص اجلمهورية يف ال�صعر عام 
اخليال  كتابات  عن  م�صر  يف  الكتاب  احت��اد  من  وتكرمي 

العلمي عام 2017.
من  كاتبة  دروي�ص  �صامة  ال�صاعرة  ا�صت�صافة  مت  حني  يف 
املختلف"  كوننا  "ال�صعر  حول  قاملة  ولية  الزناتي  وادي 
اأكادميية  باحثة  �صامة  وتعد  ق�صائدها،  من  بع�صا  واألقت 

يف النقد املعا�صر وق�صايا حتليل اخلطاب، مهتمة بالرتاث 
جدائل  اإ���ص��دارات  لها  امللحون،  ال�صعر  وخا�صة  ال�صعبي 

متمردة وكعب مي�صي على حافة الألوان واإيزلوان.
وذهب ال�صاعر لعريب عبد املطلب من ولية برج بوعريريج 
قراأ  التي  ال�صعرية"  "ليالينا  املبا�صر  البث  عرب  تقدمي 
واأن  خا�صة  اجلمهور،  معها  تفاعل  الق�صائد  عديد  خللها 
ال�صاعر عبد املطلب يف حوزته ثلث ا�صدارات �صعرية وهي 
جدارية  على  جربان  و"اأو�صام  يكفي"  ال�صدق  من  "قليل 
ثقايف  من�صط  اأنه  كما  البحر"،  جبني  على  و"قبلة  ماري" 
الكفاءة  و�صهادة  للقانون  العليا  الدرا�صات  على  متح�صل 
ثقايف  مدير  مركز  من�صب  ا�صتغل  كما  املحاماة،  يف  املهنية 
ملدة 12 �صنة، و�صارك يف عديد امللتقيات الأدبية والثقافية 

الوطنية والدولية.
هذا وتعمد مكتبة املطالعة العمومية عني فكرون من خلل 
واأبحاث  مقالت  عر�ص  على  والفنون  الثقافة  يف  ا�صاءات 
يف الأدب والفنون و�صخ�صيات ومعامل ثقافية وفنية وكذا 

البحوث والدرا�صات يف خمتلف املجالت الثقافية.

هيبون،  ومتحف  موقع  اأم�ص،  اأول  افتتح 
على  كانوا  الذين  ال���زوار،  اأم��ام  اأب��واب��ه 
باأعينهم  الغرقون  قناع  مل�صاهدة  موعد 

ووجها لوجه، بعد 20 �صنة من الغياب.
هيبون  موقع  اإدارة  و�صعت  جهتها  م��ن 
الوقائية،  التدابري  من  جملة  الآث���ري 
ملنع تف�صي فريو�ص كورونا، داعية الزوار 

اخلا�ص  ال�صحي  بالربوتوكول  للتقيد 
عن  ه��ي��ب��ون،  مل��وق��ع  املتحفية  ب��ال��زي��ات 
ف�صاءات  كل  يف  و�صعت  مل�صقات  طريق 

املتحف.
مكلفني  اأعوانا  اجلهة  ذات  �صخرت  كما   
بتطبيق هذا الربتوكول بالن�صبة للأفواج 
منذ  ا�صتفاد  املوقع   اأن  علما  ال�صياحية، 

الفتح،  اإع���ادة  لعملية  وحت�صريا  ف��رتة، 
للموقع  الوقائية  ال�صيانة  اأ�صغال  من 
املدير  بتو�صيات  عمل  هيبون  الث��ري 
لت�صيري وا�صتغلل  الوطني  للديوان  العام 
وتطبيقا  املحمية،  الثقافية  املمتلكات 
من  امل�صطر  الوقائية  ال�صيانة  لربنامج 
طرف اإدارة متحف وموقع هيبون الأثري، 

والتي اأ�صرف عليها �صخ�صيا مدير املتحف 
عزوزي،  خليل  بالنيابة  هيبون   وموقع 
للحفاظ  الآث��ار  علم  يف  خمت�صني  رفقة 
على اأ�صلية وخ�صو�صية املوقع يف عمليات 
التنظيف، واإعادة تهيئة امل�صار ال�صياحي 
وما  امل��ت��ح��ف  تنظيف  ع���ن   ف�صل  ب���ه، 

يحتويه من قطع اأثرية معرو�صة.
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التعريف:ال�ضبكة العمالقة
من اأ�سرع احل�سرات يف الكون؟

لغز العدد
اللغز: ما ال�سيء الذي له جلد 

ولي�ص حيوان .. وله ورق ولي�ص 
نباتا .. وله ل�سان ولي�ص اإن�سان

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

ـ اإذا نظرت بعني التفا�ؤل اإىل الوجود، 
لراأيت اجلمال �شائعًا يف كل ذراته. 
ـ الأمل يخفف الدمعة التي ي�شقطها 

احلزن.
ـ  من يبني اآماله على الأ�هام يجدها 
تتحقق يف الأحالم. ـ ي�شبح الإن�شان 

عجوزاً حني حتل الأعذار حمل الأمل. ـ 
يف قلب كل �شتاء ربيع يختلج، ��راء 

نقاب كل ليل فجر يبت�شم.
ـ  التفا�ؤل مينحك هد�ء الأع�شاب يف 

اأحرج الأ�قات. 
ـ ل بد اأن ي�رشق ال�شوء يف اآخر النفق.

ما العمر اإلاّ اآمال �منى ن�شعى خلفها �شعي 
ال�شياد خلف الطرائد.
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غ�سالة متطورة
قالك مرة وحدة م�صكينة على قد حالها..

�صرالها راجلها  م�صينة تاع غ�صيل
اأمال راحت عمرتها باحلوايج و�صعلتها
بدات  فيها  اللي  احلوايج  ك��رثة  وم��ن 

و�صلت  ق��ري��ب  ح��ت��ى  ت��ت��ح��رك 
للبالكون..

رايحة  �صافتها  ك��ي  امل�صكينة 
للبالكون حكمتها وقالتلها..

احلوايج..  نا�صرة  راكي  ما  واهلل 
بزاف عليك!!. 

جولة ق�سرية
قالك مرة ثلثة مزطولني حكمو طاك�صي 

يف الليل قالولو....
و�صلنا البل�صة الفلنية.. قالهم..

ما�صي م�صكل وفاق بلي راهم مزطولني مال وا�ص دار
نو�ص الطاك�صي وحب�صها وقالهم راكم و�صلتو...

املزطول الأول عطاه الدراهم و هبط..
واملزطول الثاين قالو.. ربي يعاونك وهبط..

خاف  التاك�صيور  ..م��ال  بكف  �صربو  الثالث  واملزطول 
ح�صب بللي فاقلو.....

اخلطرة  امل��زط��ول...  قالو  ...�صربتني..  عل�ص  قالو 
اجلاية �صوق بعقلك متجري�ص؟!!.

هدرة باطل
واحد عيط مل�صلحة الزبائن

وقالو األو عندي م�صكل خويا
املوظف: نعم خويا تف�صل

قالو خويا ال�صغري ابلع la puce  نتاعي
املوظف: اأديه للطبيب اعل�ص تعيطلنا؟

قالو اإيه خليني نكملك..اأنا بغيت ن�صق�صيك
اإذا هدر خويا ينق�صلي من لكريدي؟؟ 

طفولة
على  دمي��ا  يلعب  وّل  ول��دي  دكتور  يا  ليا  اج��ري  الأب: 

الطروطوار تاع الكرتي
الطبيب: وين راهو امل�صكل خليه يلعب هذا اأمر طبيعي

وما  بينا  مبخ�ص  راه   يقولوا  وولدو  مرتو  ب�صح  الأب: 
عاجبهم�ص احلال؟!!.

معلومات م�سلية

الغبار

اأمثال �سعبية

 280 من  اأكرث  االأزرق"  "احلوت  قلب  يزن   •
املوجودة  احلية  الكائنات  اأكرب  وهو  كيلوغرام 

على وجه االأر�ص. 
ا�سمه  غريب  وباء  حدث   1518 العام  يف   •
"وباء الرق�ص" حيث كان امل�ساب باملر�ص يبداأ 
راحة  متوا�سلة بال  اأيام   5 من  بالرق�ص الأكرث 

ثم ميوت.
اأمور غري حقيقية  وروؤية  للهلو�سة  • تعر�سك 
حولك  من  �سريعة  حركة  ــود  وج تخيل  مثل 

اأثناء جلو�سك، هو �سبب قلة نومك. 
حلظة  يف  ـــاء  امل مــن  كــبــرية  كمية  �ــســرب   •
دمك  يف  امللح  تركيز  يغري  اأن  ميكن   ، واحـــدة 

مما قد يقتلك فورا.
العقل  ي�ستخدم  اإغريقي  فيل�سوف  اأول   •
لــيــ�ــســرح الـــقـــوة املــحــركــة يف الـــكـــون هـــو : 

اأناك�سجورا�ص.
• االأ�سخا�ص الذين ي�سحكون كثريا ي�ستطيعون 
غريهم  مــن  ــرث  اأك  %10 بن�سبة  االأمل  حتمل 

ح�سب درا�سة اأجرتها جامعة اأك�سفورد.

15
modhik@yahoo.com : :اإ�سرتاحةالأورا�س�ساركنا ال�سفحة على الربيد االإلكرتوين

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

جواب 
املحاجية

حاجيتك 
على خب خب 

ي�سوف املاء 
يهرب

حدث يف مثل هذ� �ليوم
الثامن من �صهر �صبتمرب

ي�سدر  الفرن�سي  ــعــام  ال احلــاكــم  ـ   1830
لل�سلطات  اأن  على  تن�ص  بنودا  يت�سمن  قــرارا  
على  اال�ستحواذ  يف  احلق  الفرن�سية  الع�سكرية 

اأمالك احلكام االأتراك .
1940 ـ مملكة رومانيا توقع اتفاقا للتحالف 
اأملانيا النازية واإيطاليا واليابان فيما عرف  مع 
العاملية  احلرب  اأثناء  وذلك  املحور  دول  با�سم 

الثانية.
بطرد  تقوم  الفرن�سية  ال�سلطات  ـ   1961

مئات اجلزائريني من فرن�سا .
بالكامل. برلني  جدار  هدم  ـ   1989

اأمينا  غايل  بطر�ص  بطر�ص  انتخاب  ـ   1991
دي  برييز  خلافيري  خلفا  املتحدة  لــالأمم  عاما 
كويالر على اأن يت�سلم عمله ر�سميا يف 1 جانفي 

.1992
كمينني  يف  جنديا  نحو29  مقتل   ـ   1998
خليفة  بني  منطقي   من  بكل  م�سلحون  ن�سبهما 

وبني عمران  بوالية بومردا�ص .
اجلهوية  البي�ص  اإذاعة  بث  انطالق  ـ   2003

باللغة العربية.
اإدوارد  اجلــــورجــــي  ــص  ــ� ــي ــرئ ال ـ   2003
من  ا�ستقالته  لتقدمي  ي�سطر  �سيفردنادزه 
على  وا�سعة  �سعبية  احتجاجات  بعد  من�سبه 
بثورة  عـــرف  فيما  االنــتــخــابــات  نــتــائــج  ـــر  اإث

الزهور.
للق�ساء. االأ�سا�سي  القانون  �سدور  ـ   2004

2005 ـ افتتاح فندق �سرياطون وهران بتكلفة 
اإجناز قدرت بـ 9 ماليري دينار جزائري.

�سريليف  جون�سون  اإلــني  انتخاب  ـ   2005
امــراأة  اأول  ت�سبح  وبــذلــك  لليبرييا،  رئي�سة 

تتوىل من�سب الرئي�ص يف اإفريقيا كلها.
البحرية  ثكنة  �سد  انتحاري  هجوم  ـ   2007
ونحو  قتيال   34 يخلف  )بــومــردا�ــص(  لدل�ص 
15 عاما  60 جريحا واملفجر ال يتجاوز عمره 

فقط.
االنتخابية اخلا�سة  تاأجيل اجلل�سة  ـ   2007
نوفمرب   30 تاريخ  اإىل  لبنان  رئي�ص  بانتخاب 
اأن  مــن  الــرغــم  على  الت�ساور  مــن  ملزيد  ــك  وذل
هــذا الــيــوم هــو اآخــر يــوم مــن واليــة الرئي�ص  
ت�سليم  يقرر  حلــود  اإميل  اللبناين  والرئي�ص 
عدم  ب�سبب  وذلـــك  الــبــالد  يف  االأمـــن  اجلي�ص 
انتخاب رئي�ص جديد للجمهورية وح�سول فراغ 

مبركز الرئا�سة، واحلكومة ترف�ص القرار.
التحرير  ملنظمة  املركزي  املجل�ص  ـ   2008
حممود  ال�سلطة  رئي�ص  ينتخب  الفل�سطينية 
حما�ص  وحركة  فل�سطني،  لدولة  رئي�سا  عبا�ص 

ترف�ص القرار.
ـ الرئي�ص اليمني علي عبد اهلل �سالح   2011
االأزمـــة  حلــل  اخلليجية  ــادرة  ــب امل على  يــوقــع 

اليمنية والقا�سية بتنحيه عن احلكم.
بني  بنجاح  اجلزائر  مرتو  ت�سغيل  ـ   2011
ــني وحـــي الــبــدر )الــقــبــة(  ــدوم ــع حمــطــتــي امل
بالربيد  االأوىل  انطالقه  حمطة   اإىل  ليعود 

املركزي.
تعلن  الــفــ�ــســائــيــة  نــا�ــســا  ــة  ــال وك  -  2016
كويكب  اإىل  رك�ص  اأو�ساير�ص-  م�سبار  اإطالقها 
�سنة  اإليه  ي�سل  اأن  اأمــل  على   101955 بينو 
2018 ويعود منه مبواد لدرا�ستها بحلول �سنة 

.2023

تخاريف 
�سي عالوة املو�سطا�ش

عندك تقطع اجلورنان

هههههه

�سي عالوة ينتظر اأ�سئلتكم ليجيب عليها، �ساركونا بها 
modhik@yahoo.com :على الربيد االإلكرتوين
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زه������رك  ع�����ط�����اك  اإذا 
ت��ق��دي امل�������اء  يف  ن�������ارك  حكـــمة

النا�س  م���ع  ت�����س��ع��د  اأن  اأردت  اإذا 
فعاملهم مبا حتب اأن يعاملوك به

اأن  تعرف  األ  ع��لوة  يا  لك  تبا   �
كرثة اللغو تطيح لقدر؟

عزو ال�صيد عني ببو�ص
عاود  جت��ه��ل��ون..روح  ق��وم  لكنكم 
ق��راي��ت��ك ف����اإن ال���ذئ���ب غ����ارق يف 
وا�ص  ن�صى  وال�صلوقي  الإ�صلحات 

علماتو حليات واللي فات مات؟!!.
الإن�صان  يتوقف  متى  تعرف  هل   �

عن التحديق؟
م. بوذينة ب�صكرة

عندما يبداأ يف الأكل؟!!.
� يبدو اأنك من دعاة انت�صار العامية 

بدل الف�صحة يا �صي علوة؟
دريد حمودة عني مليلة

ب���الأل���ف  ت��ك��ت��ب  "الف�صحى" 
املربوطة.. بالتاء  ولي�ص  املق�صورة 
يجب  ق�صية  ع��ن  ت��داف��ع  ع��ن��دم��ا 
اأم��ام  ينك�صر  ل  �صلحا  حتمل  اأن 

خطاأ  تقولي�ص  )م��ا  املفاتيح  ل��وح 
مطبعي(؟!.

مة التي ل تاأكل مما تزرع ول  � الأ
اأمة حمكوم عليها  تلب�ص مما ت�صنع 
حظت�ص  ل  الفناء..م���ا  و  بالتبعية 

حاجة يا �صي علوة؟
با�صم. ق الطارف

اجلزائريني..بداو  بللي  لحظت 
عينيهم يتك�صلو بالعر�ص..من كرثة 

ا�صتخدام املنتجات ال�صينية؟!!.
� ما هو اأح�صن مثل �صعبي يف نظرك 

يا �صي علوة؟
�صعاد راجعي ب�صكرة
الأمثال يل راهي عاجبتني كثرية..

يف  يقول..انده  ما  خل  ما  وال�صعبي 
الفنيان يويّل مدبر..فخالتي خلت 
راج��ل��ه��ا مم���دود وراح���ت ت��ع��زي يف 

حممود...ن�صاأل اهلل ال�صرت؟!.

�سورة م�سحكة

وللكمامة 
ا�صتعمالت 

اأخرى؟!
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خن�صلـة

عنابة

�صطيف

كان يحذف �شور البطاقات امل�شروقة ويعو�شها ب�شوره

بعد اأمطار طوفانية �شهدتها الولية

فتاة بجروح خطرية  اأم�ص،  �صباح  اأ�صيبت 
ر�صيد  فلح  ب�صاطئ  الراأ�ص  م�صتوى  على 
�صاب  �صدمها  اأن  بعد  بال�صانكلو،  املعروف 
ع��ل��ى ك���ان ع��ل��ى م��ن دراج����ة م��ائ��ي��ة، ما 
من  ال�صرعة  جناح  على  نقلها  ا�صتدعى 
طرف اأعوان احلماية املدنية اإىل م�صلحة 
ابن  مب�صت�صفى  اجلراحية  ال�صتعجالت 
الإ�صعافات  لتقدمي  بعنابة  اجلامعي  ر�صد 

اللزمة. 
الولئية  ال�صلطات  اأن  رغ��م  ذل��ك  ي��اأت��ي 
حددت م�صافة تقدر ب� 100  مرت كم�صافة 
لل�صباحة  �صة  املخ�صّ املنطقة  بني  فا�صلة 
واملنطقة امل�صموح بالإبحار فيها با�صتعمال  
'' اجلات �صكي ''، كما قررت ال�صلطات بعد 
اّتخاذ  الأمنية  امل�صالح  خمتلف  اتفاق 
يحاول  م��ن  ك��ل  ح��ق  يف  �صارمة  عقوبات 
التعّدي على امل�صافة الفا�صلة بني املنطقة 
�صة  املخ�صّ واملنطقة  لل�صباحة  �صة  املخ�صّ
حّد  اإىل  ت�صل  �صكي''،  ''اجلات  ب�  للإبحار 

حجز هذا النوع من و�صائل النقل البحري  
''ذي طابع ترفيهي''، وحترير حم�صر ورفع 
دعاوى ق�صائية اإذا تطّلب الأمر ذلك،  وهو 
القرار الذي جاء نتيجة ارتفاع احلوادث 
وعدد امل�صابني لدى فئة امل�صطافني ب�صبب 
وعواقبها  �صكي''   ''اجل��ات  ا�صتعمال  �صوء 
املعدة  تقارير  ح�صب  هذا  و  الدرامية    ''
من طرف اللجان الولئية املكّلفة ب�صمان 
ال�صري احل�صن ملو�صم ال�صطياف يف جزئها 

اخلا�ص باجلانب الأمني.
وح�صبما اأفادت به م�صالح احلماية املدنية، 
فاإن كافة امل�صابني يف هذه احلوادث، ت�صّبب 
فيها م�صتعملو  ''اجلات �صكي''، ُتوفوا جّراء 
اإ�صابات بالغة اخلطورة، كان معظمها على 
ان كل هذه  امللحظ  .لكن  الراأ�ص  م�صتوى 
بدليل  احلائط  عر�ص  �صربت  القوانني 
كرثة الدراجات املائية يف معظم ال�صواطئ 

امل�صموحة بال�صباحة بولية عنابة.

�صهدت ولية خن�صلة، ظهر اأم�ص ت�صاقط 
اأمطار طوفانية ف�صحت عمليات الرتقيع 
جيث  الربيكولج،  و�صيا�صة  والتجميل 
عا�صمة  واأح��ي��اء  واأزق��ة  �صوراع  حتولت 
وخ�صو�صا  م��ائ��ي��ة  ب���رك  اإىل  ال��ولي��ة 
وجد  فيما  املدينة،  من  الغربية  باجلهة 
حما�صرين  اأنف�صهم  املركبات  اأ�صحاب 
كمية  نتيجة  امل�صكلة  الأودي����ة  و���ص��ط 
مياهما  غمرت  التي  للأمطار  الت�صاقط 
م��ن تدهور  زاد  وال��ط��رق ومم��ا  ال�����ص��وارع 
بالطمي  البالوعات  ان�صداد  هو  الو�صعية 
ولعدم  حجمها  ل�صغر  اإ���ص��اف��ة  وال��رم��ل 

ماجعل  وه���و  امل��ي��اه  ل��ق��وة  ا���ص��ت��ي��ع��اب��ه��ا 
حماية  م�صروع  عن  يت�صاءلون  املواطنني 
ك��م��ا �صهدت  ال��ف��ي�����ص��ان��ات،  م��ن  امل��دي��ن��ة 
هطول  النمام�صة  ب�صحراء  لربق  منطقة 
اأتت  جارفة  �صيول  م�صكلة  غزيرة  اأمطار 
اأين  املتواجدة  الطاقوية  املحطة  على 
اأنف�صهم  املحطة  وم�صريوا  عمال  وج��د 
حما�صرين و�صط برك مائية بلغ من�صوب 
اأمتار ونتيجة لقوة   03 املياه بها اأكرثمن 
ال��ت��دف��ق ل���وادي ال��راخ��و���ص ال��ق��ادم من 
هذه  نحو  واملتجه  �ص�صار  جبال  اأع���ايل 

املناطق ال�صحراوية.  

متكنــت، اأول اأم�ــص، م�سالح اأمــن مدينة 
اأم البواقي من االإطاحة باملتهم يف ق�سية 
متبوعــة  الربيديــة،  ال�سكــوك  �سرقــة 

بالتزوير وا�ستعمال املزور.
جاء ذلك بعد اأن تقدم اأحد االأ�سخا�ص 
ب�سكوى ر�سمية بخ�سو�ص تعر�سه ل�سرقة 
علــى  بريــدي  و�ســك  ال�سياقــة  رخ�ســة 
م�ستــوى مركز بريد من قبــل جمهول، اأين 
الق�سائيــة  ال�سبطيــة  حتريــات  ك�سفــت 

عــن هوية املتــورط يف الق�سيــة وتوقيفه 
علــى م�ستــوى اأحــد مراكــز الربيــد بــاأم 
البواقــي، فيمــا �سبــط بحوزتــه رخ�ســة 
اخلا�ســني  الربيــدي  وال�ســك  ال�سياقــة 
بال�سحيــة حيث قام امل�ستبــه فيه بحذف 
�ســورة �ساحــب الرخ�ســة وو�ســع �سورته 

ال�سم�سية.
املتهــم  تــورط  التحريــات ك�سفــت عــن 
البالــغ مــن العمــر 42 �سنــة يف ق�سيتــني 

علــى م�ستــوى االأمــن احل�ســري االأول باأم 
اإىل  �سخ�ســان  تعر�ــص  حيــث  البواقــي، 
�سرقة مبالغ مالية من ح�سابهما الربيدي 
بعد �سرقة �سكوكهــم الربيدية وبطاقات 
الهوية، هذا وقــد مت متابعة املتهم بجرم 
ال�سرقــة متبوعــة بالتزويــر وا�ستعمــال 
املــزور يف وثائــق ر�سميــة وانتحــال هوية 
الغــري وال�سرقــة من داخل مرفــق عمومي 

متبوع بانتحال هوية.

�سي الأورا�سي..
كل  يف  كــفــاءة  ذات  كــفــاءات  عندنا 
ــدت لتموت  ــاذج ول الــقــطــاعــات... من
ب�سبب  اجنـــــازات...  تــقــدم  اأن  قبل 
البريوقراطية واملعريفة والف�ساد يل 
طغى على كل اجلهات... فات يل فات 
ندعيو  اليوم  وحنا  مــات...  فات  ويل 

للجديد ولدعم الكفاءات...

hamzalaribi005@gmail.com

�لإطاحة مبزور �لهويات �لر�سمية ل�سرقة مبالغ مالية 
من �حل�سابات �لربيدية باأم �لبو�قي

وجب الكالم

الدولة، فمن  توؤرق  التي  االأزمات  باتت من  ال�سكن قد  اأزمة 
هو  ما  مع  البالد" خا�سة  يف  الزواولة  "جميع  اإ�سكان  ال�سعب 
كل  يف  تع�سف  ومالية  اقت�سادية  اأخــرى  اأزمــات  من  مالحظ 
اأزمة  من  حــدة  ــرث  االأك االأزمـــة  اأن  غري  ال�سكن،  بربامج  مــرة 
ال�سكن نف�سها هي اأزمة منح ال�سكنات يف كثري من االأحيان لغري 
م�ستحقيها وه�سم حقوق امل�ستحقني، فعلى �سبيل املثال، هناك 
الع�سرات من طالبي ال�سكن يف دائرة باتنة ممن مل ي�ستفيدوا 
االأمر  لي�ص  اال�ستفادة،  يف  اأحقيتهم  رغم  اجتماعي  �سكن  من 
حتى  اأو  امللف  يف  بنق�ص  اأو  ال�سروط  ا�ستيفاء  بعدم  يتعلق 

ق�سية اأولوية، لكن االأمر يتعلق ب�سبب اآخر.
اإن حتدثنا عن دائرة باتنة كمثال فل�سنا نحدد بذلك، بل 
اإننا نتحدث عن قطرة من بحر، فاأغلب الدوائر يف والية باتنة 
ويف جميع واليات الوطن قد بات ملف ال�سكن االجتماعي فيها 
فالنتيجة  لذلك  مالم�سته  امل�سوؤولون  يتفادى  الذي  كاللغم، 
االإعالن  يف  يتماطلون  بل  يرف�سون  الدوائر  روؤ�ساء  اأغلب  اأن 
باأن  م�سبقا  يعلمون  الأنهم  امل�ستفيدين،  قوائم  عن  والك�سف 
اأي  �ساألنا  لو  ورمبا  �سدهم،  ويثور  القائمة  �سيلعن  من  هناك 
رئي�ص دائرة عن اأ�سعب قرار ميكن اتخاذه ف�سوف يجيب باأنه 
ي�سبح من  ال�سكن"، وهنا  من  امل�ستفيدين  "االإعالن عن قائمة 
"اللي يف كر�سو التنب يخاف النار"،  االأن�سب لو ن�ستعني بعبارة 
روؤ�ساء  اأن كثريا من  اإال  ال�سرفاء والنزهاء  ن�ستثني  اأننا  ورغم 
اليقني  علم  يعلمون  "ال�سكن"  ملف  عن  وامل�سوؤولني  الدوائر 
غري  قوائم  هي  عنها  االإعــالن  يف  يــرتددون  التي  القوائم  باأن 

عادلة.
االأ�سخا�ص  بــاأن  تبني  فقد  االأمثلة،  من  الكثري  على  بناء 
اأكرث  يف  اجتماعي  �سكن  من  امل�ستفيدين  وغري  "املحقورين" 
�سحايا  كانوا  قد  اأحقيتهم  رغم  ح�سة  من  اأكرث  ويف  مرة  من 
املكلفة  اللجان  يف  اأع�ساء  �سحايا  كانوا  اأنهم  مبعنى  "اإبر"، 
فاإن  للجميع  معلوم  هو  ومثلما  ال�سكن،  طالبي  ملفات  بدرا�سة 
هوؤالء االأع�ساء هم موظفون واأ�سخا�ص ينحدرون من الدائرة 
نف�سها، ورمبا هذا ما يعترب �سببا يف غياب العدل وال�سفافية يف 
ملف  يت�سادف  ما  فكثريا  ي�ستحقها،  من  على  ال�سكنات  توزيع 
مع  �سكن  من  ي�ستفيد  اأن  يف  احلــق  كامل  له  "زوايل"  �سخ�ص 
اأمر  يف  معه  "يختلفون  اأ�سخا�ص  اأو  اأع�ساء  من  تتكون  جلنة 
رئي�ص  اأن�سفه  واإن  حتى  قلم  بجرة  باإق�سائه  فيقومون  ما" 
ميوال  له  �سخ�ص  ملف  يت�سادف  ما  وكثريا  نف�سه،  الــدائــرة 
ي�ستفيد  اأن  يف  احلق  كل  له  ما  اإيديولوجية  اأو  معني  �سيا�سيا 
امليول  يف  كليا  يختلفون  اأع�ساء  من  تتكون  جلنة  مع  �سكن  من 
ال�سيا�سي مع طالب ال�سكن فيقومون باإق�سائه واالأمثلة كثرية.

واأ�سخا�سا  اأع�ساء  ت�سم  جلنة  تكليف  فاإن  اأخرى،  جهة  من 
من نف�ص الدائرة التي �ستوزع بها ال�سكنات يعترب طريقة غري 
�سيكون  التوزيع  الأن  احلــق،  اإحقاق  يف  جمدية  وغــري  فعالة 
اإىل  وما  "القرابة  فيها  تتحكم  ــور  واالأم "لعواطف"  خا�سعا 
"غياب  اأزمــة  من  تتخل�ص  اأن  للدولة  فيمكن  لذلك  ذلك"، 
ال�سكنات االجتماعية" بتغيري الطريقة،  ال�سفافية يف توزيع 
اأي بن�سف احتمال اأن يكون الأ�سحاب االإبر قدرة على �سناعة 
والقرابات  والــوالءات  العالقات  "لعب  اإمكانية  ون�سف  قرار، 
لذلك  االجتماعي،  ال�سكن  ملف  يف  كبريا  دورا  والر�ساوي" 
فحبذا لو يتم تكليف جلان ال عالقة لها بالدوائر التي �ستوزع 
الدوائر،  تلك  يف  امللفات  لدرا�سة  االجتماعية  ال�سكنات  فيها 
فبهذه الطريقة يكون من ال�سعب على "اأ�سحاب االإبر لعب اأي 
دور ويكون من غري املمكن بناء اأية عالقة م�سبوهة مع اأع�ساء 
من  التخل�ص  ميكن  وهكذا  ماألوفة،  وغري  معروفة  غري  جلنة 
ن�سبة كبرية من "الال عدل" الذي بات �سيد املوقف يف كل مرة 

يتم فيها توزيع ال�سكنات االجتماعية.

�سحايا "�لإبر"

حمزه لعريبي

حو�دث  يف  جريحا  و29  قتلى   3
مرور خالل �أ�سبوع 

حجز 4500 وحدة من �خلمور 
بعني �لبي�ساء

�سيول �لأمطار جترف طفال
 بعني �لبي�ساء �أحري�ش 

�سجلت م�سالح احلماية املدنية لوالية ميلة 
خالل االأ�سبوع املمتد من 30 اأوت اإىل 05 

�سبتمرب 397 عملية تدخل، ففي حوادث املرور 
مت ت�سجيل 51 عملية تدخل جنم عن ذلك 

وفاة 03 اأ�سخا�ص واإ�سابة 29 �سخ�ص بجروح 
متفاوتة اخلطورة قدمت لهم االإ�سعافات االأولية 

بعني املكان و مت نقلهم اإىل اأقرب م�ست�سفى، كما 
قامت ذات الوحدات بنحو 151 عملية نقل 

للمر�سى واجلرحى ملختلف م�سالح االإ�ستعجاالت 
مب�ست�سفيات الوالية، يف حني مت ت�سجيل 36 

عملية تدخل الإخماد احلرائق وال�سيطرة عليها 
و159 عملية خمتلفة.

اأ�سفرت اأم�ص، عملية تفتي�ص اأحد امل�ساكن 
امل�سبوهة مبدينة عني البي�ساء، عن توقيف 

�سخ�سني يبلغان من العمر 34و44 �سنة وحجز 
كمية معتربة من امل�سروبات الكحولية قدرت 

بـ 4526 وحدة من خمتلف االأنواع واالأحجام 
، باالإ�سافة ملبلغ مايل قدره 1171620 دج 

يعترب من عائدات البيع، فيما مت متابعة املتهمني 
بجرم بيع م�سروبات كحولية بدون ترخي�ص 

مت تقدميهما اأمام اجلهات الق�سائية املخت�سة 
مبدينة عني البي�ساء.

ك�سف مدير احلماية املدنية بالنيابة لوالية 
ميلة عن وفاة الطفل )ب/و( البالغ من العمر 

اأن  بعد  وهذا  فرجيوة،  مب�ست�سفى  �سنة   12
جرفه واد اأم ال�سرك ببلدية عني البي�ساء 

اأحري�ص م�ساء اأم�ص بعد االأمطار الغزيرة التي 
عرفتها املنطقة.

اأ�صدرت املحكمة البتدائية 
بعني وملان جنوب ولية �صطيف، 

حكما �صد موظفة مب�صلحة 
ال�صرائب بعام حب�ص نافذ بعد 

�صبطها متلب�صة بتلقي ر�صوة، 
وتعود حيثيات الق�صية اإىل 

�صكوى تقدمت بها �صاحبة خمبزة 
اأكدت فيها اأن املوظفة )ز.ز( 

عر�صت عليها ت�صوية و�صعيتها مع 
ال�صرائب مقابل مبلغ 30 مليون 

�صنتيم.
وعلى اإثر هذه ال�صكوى قامت 

م�صالح ال�صرطة الق�صائية بو�صع 
كمني اأ�صفر عن توقيف املوظفة 

واإحالتها على التحقيق وتقدميها 
اأمام وكيل اجلمهورية والذي 

اأمر باإحالتها على قا�صي املثول 
الفوري، حيث حاولت املوظفة 
نفي التهم املن�صوبة اإليها فيما 

اإلتم�ص وكيل اجلهورية عقوبة 
مالية،  �صنوات حب�ص وغرامة   10

وبعد املداولت مت النطق باحلكم 
املتمثل يف �صنة �صجن نافذة يف حق 

املوظفة. 
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�مل�ست�سفى  وُيدخلها  فتاة  "جات�سكي" ي�سدم 
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