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ليلــة رعب ب�سبب الأمــطــار 
عا�س اأم�س االأول �سكان العديد من الواليات ال�سرقية ليلة رعب بعد ت�ساقط اأمطار غزيرة م�سكلة �سيوال اجتاحت 
الطرقات وت�سربت اإىل املنازل، حيث دخلت م�سالح احلماية املدنية يف حالة ا�ستنفار ق�سوى، رفقة بع�س امل�سالح 

�س 04االأخرى على غرار الديوان الوطني للتطهري من اأجل فتح البالوعات وامت�سا�س املياه من املنازل...
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را�صلوا اجلهات الو�صية من اأجل التدخل

يف ظل غياب نقابة تدافع عن حقوقها 

ب�صبب ارتفاع معدل التعكر

بعد اأمطار طوفانية ك�صفت
 �صيا�صة الربيكوالج 

ح�صب الوايل اجلديد

بع�ش املكتتبني توفوا ومل ي�صتلموا �صكناتهم

اإهمال رفع �شعرية االأذان 
يثري قلق مواطنني بالزرو

م�شاكل باجلملة حتا�شر 
مدار�س ال�شياقة بباتنة

توقف حمطة املعاجلة 
ب�شد تيمقاد 

مطالب بالتحقيق 
يف م�شروع حماية خن�شلة 

من الفي�شانات

�شنتيم  مليار   89
لرتميم الطرقات

 باأم البواقي

م�شروع 140 �شكن 
ت�شاهمي متاأخر
 منذ 11 �شنة

خن�شلة

اأم البواقي

ب�شكرة
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باتنة

�شطيف

حجــز اأ�ســلحة ناريــة يف موكــب عر�ــس بعــني امليلــة يف اأم البواقــي فيما متت م�صادرة كمية من البارود وع�صرات 
الكب�صوالت واأدوات ت�صتعمل يف �صحن االأ�صلحة

�ص 16

اأمطار اخلريف تت�ضبب يف قطع طرقات وجتتاح املنازل و�ضط تنديد بالربيكوالج

ت�ساوؤالت عن مدى جناعة م�ساريع حماية املدن من الفي�سانات

امل�ست�سار اإبراهيم مراد وهو ي�ستمع الن�سغاالت املواطنني

جلنة رئا�شية لتقييم
 واقع التنمية مبناطق 

البـواقي اأم  "الظـل" يف 
حلت �سباح اأم�ص باأم البواقي جلنة رئا�سية يرتاأ�سها امل�ست�سار برئا�سة 

اجلمهورية "اإبراهيم مراد"، ملعاينة مدى تقدم االأ�سغال اخلا�سة 
بالتنمية للتكفل مبناطق "الظل" على م�ستوى امل�ساتي التابعة اإقليميا 

لبلديتي عني ببو�ص وعني الدي�ص، اأين ا�ستمعت اللجنة خاللها 
�س 05الن�سغاالت املواطنني املقيمني بامل�ساتي النائية... 

فيما �ضرع يف اإجناز 45 عملية من اأ�ضل 146 م�ضروعا

قيدوم يعلن عدم 
تر�شحه لعهدة جديدة 

والعيا�شي دمربي 
االأقرب خلالفته 

�ص 08

�صباب قاي�ش
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نوارة بوبري

ظلنا اأو�سع من اأن تغطيه �سم�سهم
تذمر وا�ستياء دائم �سار ماألوفا على هام�ص 

زيارات امل�سوؤولني والوزراء حتت راية "تهمي�ص 
بع�ص مناطق الظل والرتكيز على البع�ص منها، 

وانتقادات كثرية قد ت�سل حد االتهام "باحلقرة" 
التي ظلت �سعارا مرفوعا منذ �سنوات طال فيها 

انتظار املنتظرين وترقب املرتقبني لتغريات مت�ص 
قراهم ومدا�سرهم وم�ساتيهم وحتى مدنهم التي 

حتمل هذا اال�سم فقط من اأجل الت�سنيف ال اكرث 
لتظل جمرد قرى نائية مل ترتق فيها احلياة 

اىل درجة "العادية" بني مياه مقطوعة و�سبكات 
�سرف خمدوعة وحاالت غرق على خلفية نعمة 

املطر �ساهمت يف احداثها "ال�سيدة بالوعة" التي 
مل يتم اجنازها وفق املعايري املعمول بها وطالها 

الربيكوالج �سر طائلة.
فاحلالة املزرية التي و�سلت اليها مناطق الظل 

مع تراكم ال�سنني وتفاقم الهموم وتعطل امل�ساريع 
والوعود  اخلذالن  �سيا�سة  "امل�سروقة" وتغول 

املكذوبة واملواعيد امللعوبة التي مل تتعدى 
منا�سبات معينة، قد اغرقت هذه املناطق يف 

الظالم وزادت من حدة الربد فيها يف ظل الغياب 
الطويل لل�سم�ص التي وان مت توجيهها اليوم اىل 
تلك املناطق �سارت عاجزة عن تغطية م�ساحات 

وا�سعة منها الأن الظل تو�سع ومل تعد تلك 
ال�سم�ص املتاأخرة قادرة على ا�ساءته وبعث بع�ص 

من الدفء فيه، وهو ما مل ي�ستوعبه الكثريون 
ممن ا�ستعجلوا �سروق ال�سم�ص وطالبوا ب�سعاعها 
يف وقت واحد رغم انهم يعلمون ان هذه املناطق 

�ستحتاج اىل اأكرث من زيارة واأكرث من اهتمام 
م�سطر وفق برنامج طويل.

فال يجب ان ننكر هذه املحاوالت وان كان 
بع�سها حمت�سما فهي تزامنت مع اأزمات متتالية 

باتت تطالب املواطن "املحقور" بال�سرب اأكرث يف 
ظل وجود "�سم�ص" �ست�سرق يوما على منطقته 
و�ستبعث فيها الدفء بعد اأن تن�سر نورها الذي 

�سيقلل من حدة الظالم الذي تغرق فيه، واإن 
طال انتظاره وفق حكمة "يل ي�ستنى خري من يل 

يقطع الياأ�ص" فهو اليوم يف ظروف اأف�سل ما دامت 
ال�سلطات العليا قد تذكرت وجوده وركزت على 

حالته بعد �سهو طويل واأن يعلم ان ظله اأو�سع من 
ان تغطيه �سم�سهم يف وقت واحد، لكن البد من اأن 

يحل الربيع دائما بعد كل �ستاء واإن كان طويال 
ثقيال.
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يبــدو اأن قرار ال�سمــاح با�ستئناف اإبــرام عقود الزواج 
القف�ــص  اإىل  للدخــول  للمت�سوقــني  بالن�سبــة  كان  قــد 
الذهبــي  اأ�سبــه بعمليــة فتح لقنينــة م�سروب غــازي بعد 
خ�سهــا، فبمجرد اأن مت فتح م�سلحة عقود الزواج ببلدية 
باتنــة حتــى فا�ــص العــزاب مــن كل حــدب و�ســوب غــري 
مراعــني يف ذلك اإجــراءات الوقايــة من فريو�ــص كورونا، 
ولي�ســوا يتحملون يف تدافعهــم وا�ستهتارهم وا�ستخفافهم 
بالفريو�ــص كامــل امل�سوؤوليــة بــل اإن اجلــزء الكبــري مــن 
امل�سوؤوليــة يتحملــه املوظفــون بامل�سلحــة وامل�سوؤولــون يف 
البلدية والذين مل يتمكنوا من فر�ص النظام واالن�سباط، 
وال نــدر اأهــو العجــز اأم اال�ستخفاف ب�سالمــة "املواطنني 

عامة" و"عر�سان امل�ستقبل" على وجه اخل�سو�ص؟

بطاقة حمـــــــــراء

auresbook

قال: براقي ارزقي
 )وزير املوارد املالية(

تهاطل  هو  املوؤقتة  الفي�ضانات  ..."�ضبب   
الأمطار ال�ضديد يف وقت وجيز".

قلنا: يا راجل... الهدرة هاذي فاتت علينا، 
واقيال قالها زوخ.

اأفريل   1 اأكدت املجموعة الربملانية حلزب جبهة التحرير الوطني اأن بهاء الدين طليبة مف�سول من �سفوف احلزب منذ 
يف  احلزب  قوائم  بيع  بخ�سو�ص  املا�سي  االأ�سبوع  نهاية  حماكمته  جل�سة  يف  اأدىل  التي  طليبة  ت�سريحات  مكذبة   ،2018
منها  الق�سد  االأخرية  الت�سريحات  بعد  احلزب  نواب  لها  تعر�ص  التي  االإعالمية  "الهجمة  اأن  معتربة   ،2017 ت�سريعيات 

زعزعة ا�ستقرار موؤ�س�سات الدولة والت�سكيك فيها و�سرب م�سداقية احلزب".

ال  واليات،  عدة  �سهدتها  التي  الفي�سانات  ب�سور  "فاي�سبوك"  االجتماعي  التوا�سل  موقع  �سفات  اأم�ص  �سبيحة  اختنقت 
�سيما االأوحال "الغرقة" التي غطت ال�سوارع والطرق الرئي�سية والكثري من مداخل االإدارات العمومية واخلا�سة ومداخل 
اأي�سا، وذهبت جل التعليقات على غرار اآالف مرات ال�سابقة باتهام االإ�سغال املغ�سو�سة وما رافقها من بريكوالج  العمارات 

ترميمي.

اأكد وزير التجارة كمال بتندوف اأن "اأمل احلكومة كبري يف اخرتاق ال�سوق االفريقية جتاريا من خالل املعابر احلدودية" 
مو�سحا اأن اخرتاق ال�سوق االفريقية جتاريا يقت�سي ا�ستعدادا من قبل كافة القطاعات، يف مقدمتها التجارة واملالية والنقل 

واجلمارك.

مت توقيع اتفاقية اطار بني وزارة الثقافة والفنون، والوزير املكلف باقت�ساد املعرفة واملوؤ�س�سات النا�سئة، من اأجل اإحداث 
متطلبات  مع  يتما�سى  اقت�سادي  ن�سيج  خلق  يف  اأهميتها   باعتبار  والفنون،  والثقافة  الرتاث  جماالت  يف  نا�سئة  موؤ�س�سات 

التنمية وبالنظر ملا توّفره من اإمكانات لرتقية ال�سناعات واخلدمات الثقافية والفنية.

اأكد وزير اخلارجية اأنه �سيتم تقييم عالقات اجلزائر مع �سركائها اال�سرتاتيجيني بطريقة براغماتية حفاظا على م�سالح 
البلد، مف�سال "الفعالية على ح�ساب ال�سجال واملعارك الكالمية الفارغة" وذلك يف اإطار مقاربة الكل رابح، م�سيفا يف مقابلة 
"�سيتم تقييم العالقات مع ال�سركاء اال�سرتاتيجيني للجزائر جلعل البلد قوة  اأنه  اأبرز بوقادوم  خ�ص بها جملة اجلي�ص، 

تفر�ص التوازن".

يف وقت �سابق كان ينظر اإىل مدراء الثانويات، على اأنهم طرف يف العملية االإدارية، ولي�ص �سريك اجتماعي "نقابة"، لكن 
امل�ستقل  الوطني  املجل�ص  لنقابة  تابع  والئي  مكتب  تن�سيب  اال�ستقالل  منذ  مرة  الأول  هوؤالء  اأعلن  حني  االأحــوال  تغريت 
ملديري الثانويات "كنادل"، وهذا على خلفية عقد جمعيتهم العامة بداية االأ�سبوع اجلاري، بح�سور 56 مدير، اأين اأ�سفرت 
بعد مبناق�سات وتدخالت حول عدد من احلقوق  والواجبات اإىل انتخاب مكتب والئي موؤلف من �سبع اأع�ساء حلمل ان�سغاالت 

املديرين على عاتقهم.

كاأ�ص  مناف�سة  الإلغاء  رف�سها  عن  اال�ستقالل،  منذ  اجلمهورية  كوؤو�ص  يف  املخت�ص  النادي  وهو  �سطيف  وفاق  اإدارة  اأعلنت 
اجلمهورية واإ�سرارها على �سرورة ا�ستكمال املناف�سة، حيث اأفاد بيان لالإدارة الذي ن�سرته على �سفحتها الر�سمية مبوقع 
اأية  اآخرها ثابت وال يتغري، و هي ترف�ص  اإىل  املناف�سة  اإكمال هذه  اأن موقفها بخ�سو�ص  اإدارة الوفاق  "توؤكد  فاي�سبوك: 

حماولة الإلغائها".
هو عــدد املرت�سحــني امل�سجلــني يف اجتيــاز امتحانــات �سهادة 
التعليــم املتو�ســط عرب الرتاب الوطني، والتــي توؤهلهم لالنتقال 
اإىل الطــور الثانــوي، يف ظــروف �سحيــة "ا�ستثنائيــة" ب�سبــب 

تف�سي فريو�ص كورونا )كوفيد-19(.
وح�ســب بطاقــة اإح�سائيــة لــوزارة الرتبيــة الوطنيــة، بلغ 
عــدد املرت�سحني املعنيني بهــذه الدورة "االختياريــة" بالن�سبة 
للمتمدر�ســني، 669.379 مرت�ســح موزعــني علــى 2556 مركــز 

لالإجراء ي�سرف عليهم 163.900 موؤطر.
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ما يزال م�سكل النقل العمومي مطروحا رغم اإجراءات 
رفع احلجر ال�سحي وتخفيفه التي تزامنت مع الدخول 
االجتماعي "املبتور" والذي مل ُيح�سم بعد ل�سالح قطاع 

التعليم، بينما يعاين املواطنون من تعذر التنقل بني 
الواليات وا�ستغالل الناقلني "اخلوا�ص" الذين يطرحون 

بدائلهم املتفوقة من حيث الت�سعرية على قدرات املواطنني 
الذي يتعطلون ق�سريا اأو يتغيبون عن وظائفهم ومقرات 

عملهم ب�سبب نق�ص و�سائل النقل اأو انعدامها..
ورغم ا�ستثنائية الدخول االجتماعي وحما�سرة وباء 

كورونا لكل احللول املتاحة والتي مل تراعي الظروف 
املعي�سية وظروف العمل للمواطنني الذين يعملون بعيدا 
عن مقرات �سكناهم اأو خارج والياتهم اإال اأن طرح م�سكل 

توفر النقل يجب اأن يوؤخذ بجدية اأكرب دون تاأجيل 
اأو تاأخري خا�سة واأنه ميثل العمود الفقري لكل دخول 

اجتماعي ومن �سروريات احلياة التي مل يعد اال�ستغناء 
عنها ممكنا..

ويف ظل هذا الو�سع الذي يعانيه غالبية املواطنني مبنع 
التنقل منذ ما يقارب ال�ستة اأ�سهر وذلك بعد تعليقه بظهور 

وباء كورونا وبداية انت�ساره خا�سة واأن النقل العمومي 
واختالط املواطنني وتزاحمهم يعترب بيئة خ�سبة حلدوث 

كارثة �سحية، وبدال من توفري و�سائل النقل مع فر�ص 
كل �سبل احلماية والوقاية من كوفيد 19 فقد اخت�سرت 
الدولة على نف�سها عناء كل االإجراءات املفرت�ص اللجوء 

اإليها والتي تعترب حقا من حقوق املواطنني وما تزال 
تفر�ص حظر التنقل بني الواليات دون مراعاة العودة 

االجتماعية و�سرورة التنقل الأ�سباب تتعلق باال�ست�سفاء 
وق�ساء امل�سالح العالقة منذ �سهر مار�ص املا�سي..

وم�سكل النقل لي�ص بامل�سكل الهني الذي ي�ستطيع 
املواطن الب�سيط اأن يتدبره ب�سبب �سوء االأو�ساع املادية 

التي يتخبط فيها غالبية املواطنني وتزعزع القدرة 
املعي�سية كاأثر مبا�سر من اآثار وباء كورونا.. ومن حق 

املواطن اأن يت�ساءل ملاذا تبقى اإجراءات منع التنقل بني 
الواليات قائمة يف حني مت رفع احلجر ال�سحي وتخفيفه 

على ح�سب خ�سو�سية كل والية، وملاذا مل توفر الدولة 
نقال يتالءم وم�ستجدات كوفيد 19 من تطبيق اإجباري 

لالإجراءات ال�سحية املتعلقة واحلر�ص على فر�ص التباعد 
بني امل�سافرين الأنه ال ميكن التحدث عن دخول اجتماعي 
ناجح دون تعجيل رفع القيود عن النقل العمومي بجميع 

اأ�سكاله واأنواعه.

زووووووم الأورا�س....

�سماح خميلي

تنظيف باتنة بـ "البالة والبالية"
مما �سجلناه �سبيحة اأم�ص الثالثاء هو توزيع عمال النظافة التابعني للبلدية عرب اإحياء مدينة باتنة لغر�ص اإزالة اآثار 
الفي�سانات وفك العزلة عن بع�ص مداخل البنايات اخلا�سة وحتى الر�سمية منها التي غمرتها االأوحال وكذا تنظيف 
ال�سوارع الرئي�سة وهذا با�ستعمال و�سائلهم الب�سيطة جدا مثل "البالة والبالية" التي اعتادوا التنظيف بها يف احلالة 
املجاورة  الواليات  من  حتى  �سخمة  باإمكانيات  ا�ستعانت  التي  الرئي�سية  الطرق  خالف  على  وهذا  الب�سيطة،  العادية 

كواليات �سكيكدة، ميلة وق�سنطينة.

لي�ص بنهر اأو واد، بل اإن االأمر يتعلق بالطريق الرابط بني قطبي حملة3 وحملة1 بباتنة، وقد 
اأ�سبح على هذه احلال بعد ت�ساقط املطر واال�سباب عند املكلفني باإجنازه.



. .

نوارة بوبري

ظلنا اأو�سع من اأن تغطيه �سم�سهم
تذمر وا�ستياء دائم �سار ماألوفا على هام�ص 

تهمي�ص  زيارات امل�سوؤولني والوزراء حتت راية 
بع�ص مناطق الظل والرتكيز على البع�ص منها، 

باحلقرة وانتقادات كثرية قد ت�سل حد االتهام 
التي ظلت �سعارا مرفوعا منذ �سنوات طال فيها 

انتظار املنتظرين وترقب املرتقبني لتغريات مت�ص 
قراهم ومدا�سرهم وم�ساتيهم وحتى مدنهم التي 

حتمل هذا اال�سم فقط من اأجل الت�سنيف ال اكرث 
لتظل جمرد قرى نائية مل ترتق فيها احلياة 

بني مياه مقطوعة و�سبكات  العادية اىل درجة 
�سرف خمدوعة وحاالت غرق على خلفية نعمة 

التي  ال�سيدة بالوعة املطر �ساهمت يف احداثها 
مل يتم اجنازها وفق املعايري املعمول بها وطالها 

الربيكوالج �سر طائلة.
فاحلالة املزرية التي و�سلت اليها مناطق الظل 

مع تراكم ال�سنني وتفاقم الهموم وتعطل امل�ساريع 
والوعود  اخلذالن  �سيا�سة  وتغول  امل�سروقة

املكذوبة واملواعيد امللعوبة التي مل تتعدى 
منا�سبات معينة، قد اغرقت هذه املناطق يف 

الظالم وزادت من حدة الربد فيها يف ظل الغياب 
الطويل لل�سم�ص التي وان مت توجيهها اليوم اىل 
تلك املناطق �سارت عاجزة عن تغطية م�ساحات 

وا�سعة منها الأن الظل تو�سع ومل تعد تلك 
ال�سم�ص املتاأخرة قادرة على ا�ساءته وبعث بع�ص 

من الدفء فيه، وهو ما مل ي�ستوعبه الكثريون 
ممن ا�ستعجلوا �سروق ال�سم�ص وطالبوا ب�سعاعها 
يف وقت واحد رغم انهم يعلمون ان هذه املناطق 

�ستحتاج اىل اأكرث من زيارة واأكرث من اهتمام 
م�سطر وفق برنامج طويل.

فال يجب ان ننكر هذه املحاوالت وان كان 
بع�سها حمت�سما فهي تزامنت مع اأزمات متتالية 

بال�سرب اأكرث يف  املحقور باتت تطالب املواطن 
�ست�سرق يوما على منطقته  �سم�ص ظل وجود 
و�ستبعث فيها الدفء بعد اأن تن�سر نورها الذي 

�سيقلل من حدة الظالم الذي تغرق فيه، واإن 
يل ي�ستنى خري من يل  طال انتظاره وفق حكمة 

فهو اليوم يف ظروف اأف�سل ما دامت  يقطع الياأ�ص
ال�سلطات العليا قد تذكرت وجوده وركزت على 

حالته بعد �سهو طويل واأن يعلم ان ظله اأو�سع من 
ان تغطيه �سم�سهم يف وقت واحد، لكن البد من اأن 

يحل الربيع دائما بعد كل �ستاء واإن كان طويال 
ثقيال.

/   �سبتمرب   املوافق لـ   حمرم  الأورا�س بلو�س+الأربعاء    غ�ست  

يبــدو اأن قرار ال�سمــاح با�ستئناف اإبــرام عقود الزواج 
القف�ــص  اإىل  للدخــول  للمت�سوقــني  بالن�سبــة  كان  قــد 
الذهبــي  اأ�سبــه بعمليــة فتح لقنينــة م�سروب غــازي بعد 
خ�سهــا، فبمجرد اأن مت فتح م�سلحة عقود الزواج ببلدية 
باتنــة حتــى فا�ــص العــزاب مــن كل حــدب و�ســوب غــري 
مراعــني يف ذلك اإجــراءات الوقايــة من فريو�ــص كورونا، 
ولي�ســوا يتحملون يف تدافعهــم وا�ستهتارهم وا�ستخفافهم 
بالفريو�ــص كامــل امل�سوؤوليــة بــل اإن اجلــزء الكبــري مــن 
امل�سوؤوليــة يتحملــه املوظفــون بامل�سلحــة وامل�سوؤولــون يف 
البلدية والذين مل يتمكنوا من فر�ص النظام واالن�سباط، 
املواطنني  وال نــدر اأهــو العجــز اأم اال�ستخفاف ب�سالمــة 

على وجه اخل�سو�ص؟ عر�سان امل�ستقبل و عامة

بطاقة حمـــــــــراء

قال: براقي ارزقي
 )وزير املوارد املالية(

تهاطل  هو  املوؤقتة  الفي�ضانات  �ضبب  ...  
. الأمطار ال�ضديد يف وقت وجيز

قلنا: يا راجل... الهدرة هاذي فاتت علينا، 
واقيال قالها زوخ.

اأفريل  اأكدت املجموعة الربملانية حلزب جبهة التحرير الوطني اأن بهاء الدين طليبة مف�سول من �سفوف احلزب منذ  
يف  احلزب  قوائم  بيع  بخ�سو�ص  املا�سي  االأ�سبوع  نهاية  حماكمته  جل�سة  يف  اأدىل  التي  طليبة  ت�سريحات  مكذبة   ،
منها  الق�سد  االأخرية  الت�سريحات  بعد  احلزب  نواب  لها  تعر�ص  التي  االإعالمية  الهجمة  اأن  معتربة   ، ت�سريعيات 

. زعزعة ا�ستقرار موؤ�س�سات الدولة والت�سكيك فيها و�سرب م�سداقية احلزب

ال  واليات،  عدة  �سهدتها  التي  الفي�سانات  ب�سور  فاي�سبوك االجتماعي  التوا�سل  موقع  �سفات  اأم�ص  �سبيحة  اختنقت 
التي غطت ال�سوارع والطرق الرئي�سية والكثري من مداخل االإدارات العمومية واخلا�سة ومداخل  الغرقة �سيما االأوحال 
اأي�سا، وذهبت جل التعليقات على غرار اآالف مرات ال�سابقة باتهام االإ�سغال املغ�سو�سة وما رافقها من بريكوالج  العمارات 

ترميمي.

اأمل احلكومة كبري يف اخرتاق ال�سوق االفريقية جتاريا من خالل املعابر احلدودية اأكد وزير التجارة كمال بتندوف اأن 
مو�سحا اأن اخرتاق ال�سوق االفريقية جتاريا يقت�سي ا�ستعدادا من قبل كافة القطاعات، يف مقدمتها التجارة واملالية والنقل 

واجلمارك.

مت توقيع اتفاقية اطار بني وزارة الثقافة والفنون، والوزير املكلف باقت�ساد املعرفة واملوؤ�س�سات النا�سئة، من اأجل اإحداث 
متطلبات  مع  يتما�سى  اقت�سادي  ن�سيج  خلق  يف  اأهميتها   باعتبار  والفنون،  والثقافة  الرتاث  جماالت  يف  نا�سئة  موؤ�س�سات 

التنمية وبالنظر ملا توّفره من اإمكانات لرتقية ال�سناعات واخلدمات الثقافية والفنية.

اأكد وزير اخلارجية اأنه �سيتم تقييم عالقات اجلزائر مع �سركائها اال�سرتاتيجيني بطريقة براغماتية حفاظا على م�سالح 
وذلك يف اإطار مقاربة الكل رابح، م�سيفا يف مقابلة  الفعالية على ح�ساب ال�سجال واملعارك الكالمية الفارغة البلد، مف�سال 
�سيتم تقييم العالقات مع ال�سركاء اال�سرتاتيجيني للجزائر جلعل البلد قوة  اأنه  اأبرز بوقادوم  خ�ص بها جملة اجلي�ص، 

. تفر�ص التوازن

، لكن  نقابة يف وقت �سابق كان ينظر اإىل مدراء الثانويات، على اأنهم طرف يف العملية االإدارية، ولي�ص �سريك اجتماعي 
امل�ستقل  الوطني  املجل�ص  لنقابة  تابع  والئي  مكتب  تن�سيب  اال�ستقالل  منذ  مرة  الأول  هوؤالء  اأعلن  حني  االأحــوال  تغريت 
، وهذا على خلفية عقد جمعيتهم العامة بداية االأ�سبوع اجلاري، بح�سور  مدير، اأين اأ�سفرت  كنادل ملديري الثانويات 
بعد مبناق�سات وتدخالت حول عدد من احلقوق  والواجبات اإىل انتخاب مكتب والئي موؤلف من �سبع اأع�ساء حلمل ان�سغاالت 

املديرين على عاتقهم.

كاأ�ص  مناف�سة  الإلغاء  رف�سها  عن  اال�ستقالل،  منذ  اجلمهورية  كوؤو�ص  يف  املخت�ص  النادي  وهو  �سطيف  وفاق  اإدارة  اأعلنت 
اجلمهورية واإ�سرارها على �سرورة ا�ستكمال املناف�سة، حيث اأفاد بيان لالإدارة الذي ن�سرته على �سفحتها الر�سمية مبوقع 
اأية  اآخرها ثابت وال يتغري، و هي ترف�ص  اإىل  املناف�سة  اإكمال هذه  اأن موقفها بخ�سو�ص  اإدارة الوفاق  توؤكد  فاي�سبوك: 

. حماولة الإلغائها
هو عــدد املرت�سحــني امل�سجلــني يف اجتيــاز امتحانــات �سهادة 
التعليــم املتو�ســط عرب الرتاب الوطني، والتــي توؤهلهم لالنتقال 
ب�سبــب  ا�ستثنائيــة اإىل الطــور الثانــوي، يف ظــروف �سحيــة 

.) تف�سي فريو�ص كورونا )كوفيد-
وح�ســب بطاقــة اإح�سائيــة لــوزارة الرتبيــة الوطنيــة، بلغ 
بالن�سبة  االختياريــة عــدد املرت�سحني املعنيني بهــذه الدورة 
للمتمدر�ســني،  مرت�ســح موزعــني علــى  مركــز 

لالإجراء ي�سرف عليهم  موؤطر.

األف  

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

املدير العام
م�سوؤول الن�سر

�سمري بوخنوفة

�لطبع: 
�صركة �لطباعة �ل�صرق 

�لتوزيع:

�حل�صاب �لبنكي:
      

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

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

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

�لهاتف: 
�لفاك�س: 

. �لربيد �لإلكرتوين: 

ما يزال م�سكل النقل العمومي مطروحا رغم اإجراءات 
رفع احلجر ال�سحي وتخفيفه التي تزامنت مع الدخول 
والذي مل ُيح�سم بعد ل�سالح قطاع  املبتور االجتماعي 

التعليم، بينما يعاين املواطنون من تعذر التنقل بني 
الذين يطرحون  اخلوا�ص الواليات وا�ستغالل الناقلني 

بدائلهم املتفوقة من حيث الت�سعرية على قدرات املواطنني 
الذي يتعطلون ق�سريا اأو يتغيبون عن وظائفهم ومقرات 

عملهم ب�سبب نق�ص و�سائل النقل اأو انعدامها..
ورغم ا�ستثنائية الدخول االجتماعي وحما�سرة وباء 

كورونا لكل احللول املتاحة والتي مل تراعي الظروف 
املعي�سية وظروف العمل للمواطنني الذين يعملون بعيدا 
عن مقرات �سكناهم اأو خارج والياتهم اإال اأن طرح م�سكل 

توفر النقل يجب اأن يوؤخذ بجدية اأكرب دون تاأجيل 
اأو تاأخري خا�سة واأنه ميثل العمود الفقري لكل دخول 

اجتماعي ومن �سروريات احلياة التي مل يعد اال�ستغناء 
عنها ممكنا..

ويف ظل هذا الو�سع الذي يعانيه غالبية املواطنني مبنع 
التنقل منذ ما يقارب ال�ستة اأ�سهر وذلك بعد تعليقه بظهور 

وباء كورونا وبداية انت�ساره خا�سة واأن النقل العمومي 
واختالط املواطنني وتزاحمهم يعترب بيئة خ�سبة حلدوث 

كارثة �سحية، وبدال من توفري و�سائل النقل مع فر�ص 
كل �سبل احلماية والوقاية من كوفيد  فقد اخت�سرت 
الدولة على نف�سها عناء كل االإجراءات املفرت�ص اللجوء 

اإليها والتي تعترب حقا من حقوق املواطنني وما تزال 
تفر�ص حظر التنقل بني الواليات دون مراعاة العودة 

االجتماعية و�سرورة التنقل الأ�سباب تتعلق باال�ست�سفاء 
وق�ساء امل�سالح العالقة منذ �سهر مار�ص املا�سي..

وم�سكل النقل لي�ص بامل�سكل الهني الذي ي�ستطيع 
املواطن الب�سيط اأن يتدبره ب�سبب �سوء االأو�ساع املادية 

التي يتخبط فيها غالبية املواطنني وتزعزع القدرة 
املعي�سية كاأثر مبا�سر من اآثار وباء كورونا.. ومن حق 

املواطن اأن يت�ساءل ملاذا تبقى اإجراءات منع التنقل بني 
الواليات قائمة يف حني مت رفع احلجر ال�سحي وتخفيفه 

على ح�سب خ�سو�سية كل والية، وملاذا مل توفر الدولة 
نقال يتالءم وم�ستجدات كوفيد  من تطبيق اإجباري 

لالإجراءات ال�سحية املتعلقة واحلر�ص على فر�ص التباعد 
بني امل�سافرين الأنه ال ميكن التحدث عن دخول اجتماعي 
ناجح دون تعجيل رفع القيود عن النقل العمومي بجميع 

اأ�سكاله واأنواعه.

زووووووم الأورا�س....

�سماح خميلي

البالة والبالية تنظيف باتنة بـ 
مما �سجلناه �سبيحة اأم�ص الثالثاء هو توزيع عمال النظافة التابعني للبلدية عرب اإحياء مدينة باتنة لغر�ص اإزالة اآثار 
الفي�سانات وفك العزلة عن بع�ص مداخل البنايات اخلا�سة وحتى الر�سمية منها التي غمرتها االأوحال وكذا تنظيف 
التي اعتادوا التنظيف بها يف احلالة  البالة والبالية ال�سوارع الرئي�سة وهذا با�ستعمال و�سائلهم الب�سيطة جدا مثل 
املجاورة  الواليات  من  حتى  �سخمة  باإمكانيات  ا�ستعانت  التي  الرئي�سية  الطرق  خالف  على  وهذا  الب�سيطة،  العادية 

كواليات �سكيكدة، ميلة وق�سنطينة.

لي�ص بنهر اأو واد، بل اإن االأمر يتعلق بالطريق الرابط بني قطبي حملة وحملة بباتنة، وقد 
اأ�سبح على هذه احلال بعد ت�ساقط املطر واال�سباب عند املكلفني باإجنازه.

اأكد الوزير الأول، ال�سيد عبد العزيز جراد، اأم�س الثالثاء، اأن م�سروع تعديل الد�ستور يعد "اأحد اأبرز التزامات"
 رئي�س اجلمهورية، ال�سيد عبد املجيد تبون من اأجل بناء جزائر جديدة.

رئي�س  ت��ب��ون،  املجيد  عبد  اجل��م��ه��وري��ة،  رئي�س  ا�ستقبل 
بيان  به  اأفاد  ح�سبما  بلخادم  العزيز  عبد  االأ�سبق  احلكومة 

لرئا�سة اجلمهورية.
ال�سّيد  اجلمهورية  رئي�س  ''ا�ستقبل  الرئا�سة  بيان  يف  وجاء 
عبد املجيد تّبون، رئي�س احلكومة االأ�سبق ال�سيد عبد العزيز 

بلخادم الذي �سغل اأي�سا من�سب وزير اخلارجية.

بروك�سل  تلقي  االأوروب��ي��ة  املفو�سية  اأعلنت 
م��ن اجل��زائ��ر طلبا م��ن اأج���ل ت��اأج��ي��ل دخ��ول 
الطرفني  بني  احل��رة  التجارة  منطقة  اتفاق 
قبل  تطبيقه  مقررا  كان  والذي  التنفيذ،  حيز 

اأ�سبوع.
اأُبلغنا  ''لقد  املفو�سية:  با�سم  املتحدث  وقال 
ا�ستكمال  ت��اأج��ي��ل  اجل���زائ���ر  بطلب  �سفهيًا 
االأوروبي  االّتاد  بني  احلّرة  التجارة  منطقة 
اأي  تت�سلم  مل  بروك�سل  اأن  واأو�سح  واجلزائر''، 

طلب ر�سمي حتى االآن.
يدخل اإن�ساء منطقة جتارة حرة بني االتاد 
ال�سراكة  اتفاق  اإط��ار  يف  واجلزائر  االأوروب���ي 
ال�سابق  الرئي�س  عهد  يف  الطرفان  وقعه  الذي 
عبد العزيز بوتفليقة، يف 22 افريل 2002، يف 

مدينة بلن�سية باإ�سبانيا.
 .2005 �سنة  املفعول  �ساري  االتفاق  واأ�سبح 
بني  ت��دري��ج��ي��ا  االأ����س���واق  تفتح  ومب��ق��ت�����س��اه، 
منطقة  اإن�ساء  اإىل  الو�سول  بغر�س  ال�سريكني 
اجل��زائ��ر  ت�ستكمل  اأن  ع��ل��ى  ح����رة،  جت����ارة 
ا�ستعداداتها، مبا فيها اإلغاء الر�سوم اجلمركية 
االتاد  بلدان  )من  ال�سناعية  املنتجات  على 
نظرياتها  على  انتقائي  وب�سكل  االأوروب�����ي(، 
يف  اأن��ه  غ��ري  ع��ام��ا.   12 غ�سون  يف  الفالحية، 
العام 2017، عند انتهاء هذه املهلة االنتقالية، 
ات��ف��ق��ت اجل��زائ��ر واالت����اد االأوروب�����ي على 
متديدها لثالثة اأعوام اأخرى، ب�سروط معينة، 

اإىل غاية �سنة 2020م.
قبل انتهاء هذه املهلة باأ�سابيع، عربت اجلزائر، 
على ل�سان الرئي�س عبد املجيد تبون، عن نيتها 
ال�سراكة، مبا  اتفاق  بنود  يف مراجعة عدد من 

انتقادات  بعد  احل���رة،  التجارة  منطقة  فيه 
�سديدة من طرف خرباء اقت�ساديني جزائريني، 

الذين اعتربوه م�سرا مب�سالح اجلزائر.
للم�سدرين  ال��وط��ن��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ة  وح�����س��ب 
ال�سراكة  ات��ف��اق  تعترب  ال��ت��ي  اجل��زائ��ري��ني، 
بالن�سبة  ''ك���ارث���ة''  االأوروب������ي  اجل���زائ���ري 
االتاد  من  االخ��رية  هذه  ا�ستوردت  للجزائر، 
2005 و2017 ما قيمته  االأوروب��ي بني عامي 
240 مليار يورو من ال�سلع، فيما مل ُت�سدر اإليه 
اجلزائر يف الفرتة ذاتها اأكرث من 12 مليار يورو 

من ال�سلع، غالبيتها من املحروقات.
جتدر االإ�سارة اإىل اأن االتاد االأوروبي يعترب 
مببادالت  للجزائر  االأول  التجاري  ال�سريك 
املا�سي،  العام  يف  ي��ورو  مليار   33 قيمتها  بلغت 
غري اأن امليزان التجاري مييل لفائدة بروك�سل، 
فيما تت�سكل غالبية ال�سادرات اجلزائرية اإىل 
االتاد االأوروبي من الغاز الطبيعي، حيث تعد 
ثالث م�سدر لهذه املادة اإىل االتاد، بعد كل من 

رو�سيا والرنويج.

بامل�ست�سفى  مفتاح  �سواب  اللواء  املرحوم،  تاأبينية  مرا�سم  الثالثاء،  اأم�س  �سبيحة  جرت 
املركزي للجي�س عني النعجة.

واأ�سرف على مرا�سم تاأبينية املرحوم اللواء �سواب مفتاح، الفريق ال�سعيد �سنقريحة رئي�س 
اأركان اجلي�س الوطني ال�سعبي.

امل�ستقلة  ال��وط��ن��ي��ة  ال�سلطة  رئ��ي�����س  اأك���د 
الربوتوكول  اأن  �سريف،  حممد  لالنتخابات، 
الذي �سريافق اال�ستفتاء على م�سروع  ال�سحي 
 24 �سحة  حماية  �سمان  اإىل  يهدف  الد�ستور 

مليون ناخب حمتمل.
الربوتوكل  توقيع  مرا�سم  خالل  �سريف  وقال 
باملركز  ال�سحة  وزي��ر  بح�سور  اأم�س  ال�سحي 
الدويل للموؤمترات ''اإن داللة هذا املقام توؤكد 
مدى ن�سج املوؤ�س�سات اجلزائرية واجلهود التي 
تبذلها يف اإطار قيام اجلزائر اجلديدة''، م�سريا 

اإىل اأن موعد اأول نوفمرب ي�سع م�سووؤلية ثقيلة 
لالنتخابات  م�ستقلة  ك�سلطة  عاتقهم  على 

لتنظيم االإ�ستفتاء ال�سعبي.
�سقف  رف��ع  ���س��رورة  على  املتحدث  �سدد  كما 
واأن  �سيما  اأك��رث،  االأم��ور  يف  والتحكم  اجلدية 
يرتاأ�سها  التي  لالإنتخابات  الوطنية  ال�سلطة 
ا�ستمدتها  التي  الكافية  باخلربة  تتمتع  باتت 
موؤكدا  -ح�سبه-،  دي�سمرب   12 انتخابات  من 
ل�سمان  م�ستعدة  الدولة  موؤ�س�سات  جميع  باأن 

�سري العملية على جميع االأ�سعدة. 

الفريق �شنقريحة ي�شرف على مرا�شم 
تاأبينية املرحوم اللواء �شواب مفتاح

الرئي�س تبون ي�شتقبل عبد العزيز بلخادم

التوقيع على الربوتوكول ال�شحي اخلا�س 
باال�شتفتاء على تعديل الد�شتور

اجلزائر تطلب من االحتاد االأوروبي 
مراجعة اتفاق ال�شراكة

اأن  اأكد وزير ال�سوؤون اخلارجية، �سربي بوقادوم، 
قرار فتح املجال اجلوي اأمام رحالت الطريان املدنية 
من �سالحيات اللجنة العلمية لر�سد ومتابعة تطور 

فريو�س كورونا.
 :''24 ''فران�س  قناة  مع  حوار  يف  بوقادوم  وقال 
وعلماء  واأط��ب��اء  علماء  من  املكونة  اللجنة  ''اإن 
اجتماع يقدمون تو�سيات للحكومة من اأجل اتخاذ 
باأن  موؤكدا  اجلائحة''،  ظل  يف  املنا�سبة  القرارات 
على  الوقائي  للمبداأ  االأ�سبقية  ت��ويل  ''اجل��زائ��ر 

جميع املبادئ االأخرى''.
تركيا،  اإىل  االأخرية  زيارته  عن  بوقادوم  وتدث 
م�سريا اإىل اأنه عر�س اأمام الرئي�س اأردوغان ت�سور 
لالأزمة  �سلمية  �سيا�سية  حلول  الإي��ج��اد  اجل��زائ��ر 
النظر  لوجهة  اهتمامه  اأب���دى  ال���ذي  الليبية، 

اجلزائرية.

اجلزائرية-التون�سية  امل�����س��اع��ي  وبخ�سو�س 
وزير  اأكد  الليبيني،  الفرقاء  بني  حوار  ال�ست�سافة 
االأطراف  جميع  الإقناع  جار  العمل  اأن  اخلارجية 
احلوار  طاولة  اإىل  اجللو�س  ب�سرورة  املت�سارعة 
باإ�سراك جميع دول اجلوار وكذا كل الدول التي لها 

عالقة باالأزمة.
كما جدد �سربي بوقادوم موقف اجلزائر الراف�س 
احلرب  لتفادي  ليبيا،  داخ��ل  اإىل  ال�سالح  لتوريد 
على  خو�سها  االأط��راف  بع�س  تريد  التي  بالوكالة 
الذي  برلني  موؤمتر  مبطلب  مذكرا  الليبي،  ال��رتاب 

دعا لوقف تزويد الليبيني باالأ�سلحة.
قال  م��ايل،  يف  االأخ���رية  للتطورات  بالن�سبة  اأم��ا 
تغيري  اأي  ترف�س  اجلزائر  ''اإن  اخلارجية:  وزي��ر 
غ��ري د���س��ت��وري، وق���د اأب��ل��غ��ت خ���الل زي��ارت��ي اإىل 
مبوقف  مايل  يف  الع�سكري  املجل�س  اأع�ساء  باماكو 

اأع�ساء  من  طلبت  اجلزائر  باأن  مو�سحا  اجلزائر''، 
املجل�س الدخول يف مرحلة انتقالية ق�سرية لت�سليم 

ال�سلطة وفق اأُطر د�ستورية.
الفرن�سية،  اجلزائرية  بالعالقات  يتعلق  وفيما 
العالقات  اأن اجلزائر تتمنى ت�سني  قال بوقادوم 
الذي  اخلا�س  الو�سع  بحكم  فرن�سا  مع  الثنائية 
ي�سكل  الذاكرة  ملف  اأن  بوقادوم  و�سدد  به.  تتميز 

نقطة مهمة يف عالقة اجلزائر مع فرن�سا.
ويرى الوزير اأن ا�سرتجاع اجلزائر جلماجم �سهداء 
املقاومة من فرن�سا من �ساأنه فتح املجال حلل مزيد 
والتفجريات  االأر�سيف  غرار  على  العالقة  امللفات 
وجود  اإىل  م�سريا  اجل��زائ��ر،  �سحراء  يف  النووية 
تن�سيق مع اجلانب الفرن�سي ق�سد التح�سري لزيارة 
اإىل فرن�سا بعد اخلروج من جائحة  الرئي�س تبون 

كوفيد-19.

با�سم  الر�سمي  ال��ن��اط��ق  االت�����س��ال  وزي���ر  اأك���د 
احلكومة، عمار بلحيمر، اأنه ال يوجد �سجناء راأي 
يف اجلزائر وال�سحفي كغريه من املواطنني يخ�سع 

للقانون.
نحن  الوزير:  قال  ''اللقاء''،  جلريدة  حوار  ويف 
عن  �سادر  ق��رار  عن  التعقيب  عن  منتنع  ك���وزارة 
االإطار  يبقى  الطعن  خيار  اأن  اإىل  م�سريا  العدالة، 
الق�سية  لهذه  عادلة  ملعاجلة  والوحيد  االأن�سب 
التي تتيح للدفاع اإمكانية ا�ستئناف القرار ال�سادر 
عن العدالة بعيدا عن اأي تدخل اأو ت�سيي�س وبعيدا 

عن اأي تالعب.

واأ�ساف باأن هذه الق�سية ال تتعلق ح�سب ت�سنيف 
الوقائع باملمار�سة احلرة ملهنة ال�سحفي، م�سيفا اأن 
اأي حماولة ال�ستغالل مهنة ال�سحافة اأو اإخراجها 
عن �سبيلها ال�سحيح يعترب م�سا�سا بحق املواطن يف 

املعلومة.
با�سم  الر�سمي  الناطق  اأك���د  اأخ���رى،  جهة  م��ن 
للتكفل  ج��اه��دة  تعمل  وزارت����ه  اأن  احل��ك��وم��ة، 
املوؤ�س�سات  يف  العاملني  ال�سحفيني  بان�سغاالت 
االإعالمية اخلا�سة التي اأودع اأ�سحابها ال�سجن بعد 

متابعات ق�سائية واأن ''كل ذي حق �سياأخذه''.
���س��وؤال ح��ول م�سري  رده ع��ن  ال��وزي��ر، يف  وذك���ر 

طرف  من  اململوكة  اخلا�سة  االإعالمية  املوؤ�س�سات 
عمالها  يتلق  مل  والتي  حمبو�سني،  اأعمال  رج��ال 
بو�سعها  ما  تعمل  وزارت��ه  اأن  �سهور،  منذ  رواتبهم 
�ساحب  كل  واأن  ال�سحفيني  بان�سغاالت  للتكفل 
ال�سمعي  فتح  لتجربة  تقييمه  ويف  �سياأخذه.  حق 
له  املال  باأن  الوزير  اأقر  اخلوا�س،  اأم��ام  الب�سري 
تاأثري كبري على حمتوى ما يقدم اإذا اأ�سندت االأمور 
اأهلها، م�سيفا باأن االنفتاح لو حدث وفق  اإىل غري 
قوانني ودفرت �سروط م�سبوط ملا حدثت جتاوزات 
العاملني  ال�سحفيني  اأو  اجلمهور  ح��ق  يف  ���س��واء 

باملوؤ�س�سات اخلا�سة.

كورونا  بفريو�س  جديدة  ا�سابة   285 �سجلت 
)كوفيد-19( و9 حاالت وفاة خالل ال�24 �ساعة 
فيه  الذي متاثل  الوقت  االأخ��رية يف اجلزائر، يف 
اأم�س  عنه  ك�سف  ح�سبما  لل�سفاء،  مري�سا   198
ومتابعة  ر�سد  للجنة  الر�سمي  الناطق  الثالثاء 

فريو�س كورونا، الدكتور جمال فورار.
وخالل اللقاء االإعالمي اليومي املخ�س�س لعر�س 
)كوفيد- لفريو�س  الوبائية  الو�سعية  تطور 
املوؤكدة  احلاالت  اإجمايل  باأن  فورار  اأفاد   ،)19
جديدة.  ح��ال��ة   285 بينها  م��ن   46938 بلغ 
بلغ  فيما  حالة،   1571 الوفيات  ع��دد  بلغ  كما 

ح�سب  �سخ�س،   33183 لل�سفاء  املتماثلني  عدد 
املعطيات املقدمة من قبل الناطق الر�سمي للجنة. 
 9 1 اىل  21 والية �سجلت من حالة  اأن  واأ�ساف  
فما  ح��االت   10 �سجلت  والي���ات   9 واأن  ح��االت 

 18 اأن  حني  يف  املا�سية،  �ساعة  ال�24  خالل  فوق 
والية مل ت�سجل اأي حالة.  وك�سف ذات امل�سوؤول 
اأن 35 مري�سا يوجدون حاليا يف العناية املركزة. 
لفريو�س  اليومية  احل�سيلة  اإح�سائيات  واأظهرت 
الأي  والي��ة   18 ت�سجيل  ع��دم  باجلزائر  كورونا 

اإ�سابة يف االأربع وع�سرين �ساعة االأخرية
ح�سيلة  اأثقل  العا�سمة  اجلزائر  والية  و�سجلت 
 21 اح�ست  حني  يف  جديدة،  حالة   44 ب�  اأم�س 
اإ�سابات، بينما عرفت البليدة   10 اأقل من  والية 
انخفا�سا يف عدد احلاالت اجلديدة بت�سجيل27 

اإ�سابة جديدة.

لن�س  عر�سه  خ��الل  االأول  ال��وزي��ر  واأو���س��ح 
القانون املت�سمن م�سروع تعديل الد�ستور اأمام 
جلنة ال�سوؤون القانونية واالإدارية واحلريات 
رئي�س  بح�سور  الوطني،  ال�سعبي  للمجل�س 
العدل  وزير  و  �سنني،  �سليمان  ال�سيد  املجل�س، 
اأن  زغماتي،  بلقا�سم  ال�سيد  االختام،  حافظ 
"م�سروع تعديل الد�ستور، الذي بادر به رئي�س 
اجلمهورية، يعد جت�سيدا وتنفيذا الأحد اأبرز 
بناء  اأجل  من  ال�سيا�سي  املجال  يف  التزاماته 

جمهورية جديدة".
التعديل  ه���ذا  اأن  االأول  ال��وزي��ر  واع��ت��رب 
الد�ستوري كان "على راأ�س الوعود االنتخابية 
 - هي  والتي  اجلمهورية"،  رئي�س  قطعها  التي 
كما قال- "التزامات �سادقة �سرع يف جت�سيدها 
و  اإ�سرتاتيجية وا�سحة  روؤية  امليدان وفق  يف 
بالواقعية  التحلي  ت�ستدعي  حمددة  رزنامة 
والرتكيز على الق�سايا اجلوهرية لالأمة ذات 

العالقة باالأ�س�س الدائمة للدولة".
"حمطة  يعد  الد�ستور  تعديل  اأن  واأ���س��اف 
جد هامة، بل ومف�سلية يف احلياة ال�سيا�سية 
بني  احلقيقي  بالف�سل  ي�سمح  اإذ  ل��ب��الدن��ا، 
احلكومة  ب��ني  ال��ع��الق��ات  وي��ع��زز  ال�سلطات 
والربملان وي�سمح بتج�سيد االلتزامات املقررة 

لبناء جمهورية جديدة".
عقد  الوطني،  ال�سعبي  املجل�س  مكتب  وقرر 

�سبتمرب   10 اخلمي�س  ي��وم  علنية  جل�سة 
املناق�سة  م��ع  للت�سويت  تخ�س�س   2020
املحدودة على م�سروع القانون املت�سمن تعديل 

الد�ستور.
االثنني،  يوم  عقد  قد  املجل�س  مكتب  وك��ان 
اجتماعا برئا�سة ال�سيد �سليمان �سنني ت�سمن 
جدول اأعماله، اإحالة م�سروع القانون املتعلق 
بتعديل الد�ستور على جلنة ال�سوؤون القانونية 
عقد  وق��رر  للدرا�سة.  واحلريات  واالإداري���ة 
جل�سة علنية يوم اخلمي�س 10 �سبتمرب 2020 
تخ�س�س للت�سويت مع املناق�سة املحدودة على 

الد�ستور،  تعديل  املت�سمن  القانون  م�سروع 
طبقا للمادة 36 من القانون الع�سوي رقم 16 
ال��ذي يحدد   2016 اوت   25 امل��وؤرخ يف   12  �
تنظيم املجل�س ال�سعبي الوطني وجمل�س االمة 
بينهما  الوظيفية  العالقات  وك��ذا  وعملهما 
تقدمي  خاللها  �سيتم  حيث  احلكومة،  وب��ني 
من  الد�ستور  تعديل  املت�سمن  القانون  م�سروع 
تقرير  وتقدمي  احلكومة،  ممثل  ال�سيد  قبل 
جلنة ال�سوؤون القانونية واالإدارية واحلريات 
املت�سمن  القانون  م�سروع  على  الت�سويت  ثم 

تعديل الد�ستور .

الوطنيالأربعاء  29  غ�ست  2970/ 09  �سبتمرب  2020 املوافق لـ 21  حمرم 031442
م�شروع تعديل الد�شتور اأحد اأبرز التزامات 

رئي�س اجلمهورية لبناء جزائر جديدة

وفيات و9  �شفاء  حالة   198 جديدة،  اإ�شابة   285
 خالل الـ24 �شاعة االأخرية

قرار فتح املجال اجلوي من �شالحيات اللجنة العلمية

وزير االت�شال: ال يوجد �شجناء راأي يف اجلزائر
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ق. و
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ق. و



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

يف والية باتنة، �سجلت وحدات احلماية 
املدنية ليلة اأول اأم�ص واإىل غاية �سبيحة 
املياه  امت�سا�ص  اهمها  تدخالت  عدة  اأم�ص 
من م�سكن بحي الزمال، كما تدخلت لنف�ص 
ياقوت  العملية على م�ستوى م�سكنني بعني 
اأي�سا بفتح عدد  وعني التوتة، فيما قامت 
ال�سري  حــركــة  وت�سهيل  الــبــالــوعــات  مــن 
االجتنابي  والــطــريــق  ــت  ــازول ت بــطــريــق 
 77 رقم  الوطني  الطريق  وكــذا  ال�سرقي 

مبدخل حملة 3.
ـــوازة مــع و�ــســع جــهــاز اأمني  ــك م ــاء ذل ج
متحرك مبا�سرة مع ت�ساقط اأوىل قطرات 
االأمطار والذي يقوم بدوريات على النقاط 
والدوائر  املناطق  خمتلف  عرب  ال�سوداء 
ال�سريع  والتدخل  التوجيه  من  لتمكينه 
الرتل  جــهــاز  و�ــســع  غـــرار  عــلــى  واالآين، 
بقرب  الغابات  حرائق  ملكافحة  املتنقل 

ج�سر في�سدي�ص.

 �إح�صاء 60 تدخل مل�صالح �حلماية 
�ملدنية يف خن�صلة 

بوالية  املدنية  احلماية  م�سالح  ك�سفت 
التدخالت  لعديد  ت�سجيلها  عن  خن�سلة، 
بعد اال�سطراب اجلوي االأخري الذي خلف 
في�سانات ببلدية خن�سلة وبلدية ان�سيغة، 
خملفا خ�سائر مادية، واأكدت ذات امل�سالح 
تدخل   60 من  الأزيــد  م�ساحلها  قيام  على 
بينها  من  االأمطار  مياه  ت�سربات  اأجل  من 
44 تدخل داخل 44 منزل و4 تدخالت بـ 
4 حمالت تقطن بها عائالت مت اجالوؤهم 
وامت�سا�ص املياه املت�سربة لتفادي اأي خطر 
اآخر مي�ص ب�سالمة واأمن املواطنني، اإ�سافة 
جرفتها  �سياحية  �سيارات   9 اإنــقــاذ  اإىل 

�سيول االأمطار.

�الأمـطــار تغـمر عدة منازل باأم �لبو�قـــي
�سهدتها  التي  الغزيرة  االأمــطــار  ت�سبب 
ع�سرات  امــتــالء  يف  الــبــواقــي،  اأم  واليـــة 
بلديات  مبختلف  ــدة  ــواج ــت امل االأوديـــــة 
اإىل  املياه  ال�سيول  جرفت  فيما  الوالية، 
واملجمعات  امل�ساتي  مبختلف  املنازل  داخل 
االأودية،  من  بالقرب  املتواجدة  ال�سكنية 
البلديات  �سكان  و�ــســط  اخلـــوف  ـــار  اأث مــا 
وت�سمل  االأوديـــة،  من  بالقرب  املتواجدة 
وعني  ال�سهداء،  وبئر  نعمان  �سوق  منطقة 
حملة،  واأوالد  وال�سلعة  والــزرق  البي�ساء 
 " "ال�سوا�سي  م�ستتي  �سكان   عــا�ــص  كما 
زواي،  اأوالد  ببلدية  "طاربانت"  وم�ستة 
الكبرية  الفي�سانات  ب�سبب  الهلع  من  حالة 
املياه  ودخــول  املرتوم"  "واد  م�ستوى  على 
ب�سرعة كبرية الأغلب م�ساتي املنازل ما اأدى 
بقاطنيها للخروج منها، واأرجع �سكان بلدية 
بالبلدية  الفي�سانات  �سبب  زواي  اأوالد 

ل�سيق املمرات اخلا�سة باملياه على م�ستوى 
اأوالد  بلدية  مركز  بني  الرابط  الطريق 
زواي مب�ستة "احل�سابنة"، ما اأدى لرتاكمها 
ال�سكنية  التجمعات  من  لعدد  وت�سربها 
بالتدخل  مطالبني  الطريق،  من  القريبة 
العاجل للم�سالح الوالئية الجناز م�ساريع 
ا�ستعجاليه ت�ساهم يف حماية بلدية اأوالد 

زواي من خطر الفي�سانات.

�ل�صيول تغلق �لطرقات وجتتاح 
�ملنازل ب�صطيف

االأمــطــار  ت�سببت  �سطيف،  ـــة  والي ويف 
قطع  يف  اأم�ص،  اأول  ع�سية  منذ  املتهاطلة 
غمرتها  ــي  ــت ال الــطــرقــات  مـــن  ــد  ــدي ــع ال
الطريق  مع  احلــال  هو  كما  االأمــطــار  مياه 
الرابط بني عني وملان وعني اآزال يف اجلهة 
فيه  توقفت  والذي  الوالية  من  اجلنوبية 
املرور �سبيحة االأم�ص على م�ستوى  حركة 
عني وملان، كما توقفت احلركة على م�ستوى 
الطريق الرابط بني العلمة وعني اأزال على 

م�ستوى منطقة اأوالد ر�سيد.
ال�سري  حركة  يف  تذبذب  ت�سجيل  مت  كما 
على م�ستوى املدخل ال�سمايل لبلدية �سالح 
الطريق  غلق  جــراء  الوالية  جنوب  بــاي 
االأ�سغال  اإمتــام  وعــدم  االأمــطــار  مبخلفات 
ال�سرف  قنوات  مترير  عند  حفرة  وترك 
ال�سحي، مما ت�سبب يف عرقلة حركة املرور 
مع �سكاوي كبرية من طرف مواطني البلدية 
"الربيكوالج"  ب�سيا�سة  و�سفوه  ما  ب�سبب 

والالمباالة من طرف ال�سلطات املعنية.
ويف بلدية عمو�سة يف اجلهة ال�سمالية من 
من  املواطنني  من  العديد  اإ�ستكى  الوالية 
ت�ساقطت  التي  الغزيرة  االأمطار  خملفات 
منازل  ت�سرر  يف  ت�سبب  مما  املنطقة  على 
العديد من العائالت بعد اأن غمرتها املياه، 
ال�سلطات  تنا�سد  العائالت  هذه  جعل  مما 

املحلية من اأجل م�ساعدتها. 
حملة  ب�سطيف  التطهري  ديــوان  واأطــلــق 
مع  بالتن�سيق  ال�سوداء  للنقاط  تنظيف 
فرق   04 ت�سخري  خالل  من  �سطيف  بلدية 
كمال  �سطيف  واىل  دعا  فيما  للبالوعات، 
البالوعات  تنظيف  ــرورة  �ــس اإىل  عبلة 
واملجاري املائية واالأودية حلماية الوالية 
من خطر الفي�سانات، حيث اأعطى تعليمات 
لتكثيف العمل يف هذا املجال مع تخ�سي�ص 
طــارئ  اأي  ملــواجــهــة  هــامــة  مالية  مبالغ 
النقاط  احل�سبان  يف  االأخـــذ  مــع  حمتمل 
ال�سوداء التي مت ت�سجيلها خالل ال�سنوات 

الفارطة. 

�ملياه تغمر خيم �ملنكوبني من �لزلز�ل 
ت�ساقطت  التي  الغزيرة  االأمطار  ت�سببت 

يف  اأم�ص  اأول  اأم�سية  منذ  ميلة  والية  على 
اإحلاق العديد من االأ�سرار بال�سكنات ح�سب 
بيان مل�سالح احلماية املدنية للوالية، كما 
اإىل خيم  االأمطار  مياه  مت ت�سجيل ت�سرب 
واملتواجدة  الزلزال  املنكوبة من  العائالت 
مت  حيث  بلعيد،  بلقا�سم  البلدي  بامللعب 
م�سالح  طــرف  من  خيمتني  �سقف  اإ�ــســالح 
خيمة  تركيب  واإعـــادة  املدنية  احلماية 
مب�سالح  االإتــ�ــســال  مت  كما  �سقوطها  بعد 
املياه  الإمت�سا�ص  للتطهري  الوطني  الديوان 
 05 داخل  من  املياه  لت�سريف  بالوعة  من 

خيم مت�سررة.
مت�سررة  خيمة  �سقف  ــالح  ــس اإ� مت  كما 
من�سوب  خيمة   19 مــن  املــيــاه  وت�سريف 
املياه بها حوايل 10 �سم مبخيم حي مار�سو 
مياه  ت�سرب  معاينة  ومت  ميلة،  مبدينة 
ببلدية عني  م�سكن وظيفي مب�سجد  داخل 
قدمي  قرميدي  منزل  معاينة  مع  التني، 

بحي ميلة بعد �سقوط جدار املطبخ. 

نا�سر.م / معاوية. �س/ عبد اله�ادي. ب

�سميحة. ع

عرب مو�طنون من بلدية الزرو بوالية باتنة، عن ��صتيائهم من حالة �الإهمال و�لت�صيب مب�صجد عمر 
بن �خلطاب �ملتو�جد باملجمع �ل�صكني الزرو �جلديدة، وذلك بعد غياب رفع �صعرية �الأذ�ن يف عدد 

من �ل�صلو�ت �ملكتوبة منذ مدة طويلة. 

عا�س �أم�س �الأول، �صكان �لعديد من �لواليات �ل�صرقية، ليلة رعب بعد ت�صاقط �أمطار غزيرة، م�صكلة �صيوال �جتاحت �لطرقات وت�صربت 
�إىل �ملنازل، حيث دخلت م�صالح �حلماية �ملدنية يف حالة ��صتنفار ق�صوى، رفقة بع�س �مل�صالح �الأخرى على غر�ر �لديو�ن �لوطني 

للتطهري، من �أجل فتح �لبالوعات و�مت�صا�س �ملياه من �ملنازل.

ليلــة رعب ب�سبب الأمــطــار 
حملياتاأمطار اخلريف تت�ضبب يف قطع طرقات وجتتاح املنازل و�ضط تنديد بالربيكوالج الأربعاء  29  غ�ست  2970/ 09  �سبتمرب  2020 املوافق لـ 21  حمرم 041442

تلقت  �سكوى  خالل  من  املعنيون  وندد 
مبثل  منها،  ن�سخة  نيوز"   "االأورا�ص 
مع  مــوازاة  الت�سرفات  من  النوع  هــذا 
جتاهل مطلبهم بتحويل موؤذن امل�سجد، 
وعلى رغم من املرا�سالت العديدة اإىل 
اأن  اإال  هوؤالء  ي�سيف  املعنية،  اجلهات 
�ساكنا حلد  حتــرك  االأخـــرية مل  هــذه 

كتابة هذه االأ�سطر على حد قولهم.
املــوؤذن  تخلي  اإىل  ال�سكوى  واأ�ــســارت 
وبع�ص  الفجر،  �سالة  اأذان  رفــع  عــن 
هوؤالء  اأكــد  حيث  االأخــرى،  ال�سلوات 
وهم   2019 فيفري  �سهر  منذ  بــاأنــه 
هوؤالء  واأ�ساف  الو�سع،  نف�ص  يعي�سون 
لهذا  ا�ستهجانهم  من  رغــم  على  باأنه 
اأن  اإال  للموؤذن  امل�سوؤول  غري  الت�سرف 
الو�سع ظل على حاله، بل واأقدم هذا 
الذين  امل�سلني،  اإهــانــة  على  االأخـــري 
ممار�سة  على  اإقناعه  بدورهم  حاول 

مهامه ب�سكل الئق.

للموؤذن  عذر  ال  باأنه  املواطنون  واأكد 
خ�سو�سا  االأذان  �سعرية  رفع  باإهماله 
يف  مبا  لذلك  مهيئة  ظروفه  كافة  واأن 
ميكنه  وظيفي  �سكن  على  توفره  ذلك 

من مزاولة مهنته دومنا حجج تذكر.
من  املواطنون  ا�ستكى  اآخر  جانب  من 
ا�ستغالل امل�سجد يف عقد جمال�ص �سلح 
لفائدة غرباء عن املنطقة وذلك اأثناء 
االإحرتازية  االإجراءات  تطبيق  فرتة 
�سرب  اأين  كورونا،  لفريو�ص  للت�سدي 
التدابري  مــن  الــنــوع  هــذا  مثل  االإمـــام 
الوقائية عر�ص احلائط دومنا قانون 
الت�سرفات  من  النوع  هــذا  مثل  يــردع 
يف  ت�ساهم  اأن  بح�سبهم  �ساأنها  من  التي 
النقطة  وهي  باملنطقة،  الوباء  اإنت�سار 
اإىل  ودفعتهم  الــكــاأ�ــص  اأفــا�ــســت  التي 
مطالبة اجلهات املعنية حتويل االإمام 
احلايل للم�سجد والنظر يف هذا الو�سع 

وذلك يف اأقرب االآجال.

ال�سياقة بوالية  اأ�سحاب مدار�ص  ينا�سد   
لتح�سني  التدخل  املعنية  اجلهات  باتنة، 
يزاولون  واأنــهــم  �سيما  املهنية  اأو�ساعهم 
مهامهم يف ظروف �سيئة يف ظل غياب نقابة 

ترفع اإن�سغاالتهم وتدافع عن حقوقهم.
املــدار�ــص  اأ�ــســحــاب  مــن  الــعــديــد  وح�سب 
تعليم  مهنة  اأن  ـــدوا  اأك الــذيــن  ال�سياقة 
جــدا  �سعبة  مــهــمــة  ــحــت  اأ�ــس الــ�ــســيــاقــة 
�سرورة  اأبرزها  املرتاكمة  امل�ساكل  ب�سبب 
عليهم  املرتتبة  االإيــجــار  م�ستحقات  دفــع 
اإختبار  كل  عن  دينار  بـ4000  واملــقــدرة 
�سمت  و�سط  كاهلهم  اأثقلت  الــذي  ــر  االأم
قرار  اأن  ال�ساأن  ذات  يف  م�سيفني  املعنيني، 
خا�سة  �سروريا  اأمـــرا  بــات  نقابة  تعيني 
واأنهم طالبوا بها يف منا�سبات عديدة اإال اأن 
اأر�ص الواقع حلد  مطالبهم مل يج�سد على 

ال�ساعة.
نظمه  الــذي  االإحتجاج  يخ�ص  فيما  اأمــا 
اأ�سحاب  املا�سية  القليلة  ـــام  االأي خــالل 
مقر  اأمــام  التوتة  بعني  ال�سياقة  مدار�ص 
تطبيق  ــدم  ع ب�سبب  ــان  ك فقد  ــرة  ــدائ ال

يف  واملتمثلة  املحلية  ال�سلطات  قـــرارات 
هذا  واأن  خا�سة  القدمي  امل�سمار  ا�ستغالل 
على  ويحتوي  الطلبة  من  قريب  ــري   االأخ
اإ�سارات املرور وحتى على الالفتات وغريها، 
امل�سمار  هذا  ا�ستغالل  عدم  قرار  جاء  اأين 
املدار�ص  اأ�سحاب  على  ال�ساعقة  مبثابة 
عرقلة  مت  حيث  املمتحنني،  على  وحتى 
املمتحنني  حتويل  ليتم  االإمتحان  اإجــراء 
الكثري  الطلبة  ليواجه  �سقانة،  مركز  اإىل 
عن  ناهيك  التنقل،  اأثــنــاء  امل�ساكل  مــن 
اإجراء االإمتحان  العديد منهم من  حرمان 
بالرغم من اأن املحكمة ف�سلت يف اأن م�سمار 
ذات  وهو  "اأ.م"  ل�سيدة  يعود  التوتة  عني 
االأمر الذي ازعج اأ�سحاب مدار�ص ال�سياقة 
دفع  بعدم  واملطالبة  لالإحتجاج  ودفعهم 
م�ستحقات االإيجار املقدرة بـ4000 دينار. 
من  ال�سياقة  مــدار�ــص  اأ�سحاب  وينتظر 
اجلهات املعنية وال�سلطات املحلية النظر يف 
ظروفهم  حت�سني  على  والعمل  اإن�سغاالتهم 
ظروف  يف  ال�سياقة  الطلبة  لتعليم  املهنية 

اأح�سن.

اإهمال رفع �سعرية الأذان يثري
 قلق مواطنني بالزرو

م�ساكل باجلملة حتا�سر مدار�س 
ال�سياقة بباتنة

را�ضلوا اجلهات الو�ضية من اأجل التدخل

يف ظل غياب نقابة تدافع عن حقوقها 

ن. م

توقف حمطة 
املعاجلة ب�سد

 تيمقاد ب�سبب 
ارتفاع معدل التعكر

ل�سد  املعاجلة  حمطة  اأمــ�ــص،  توقفت 
كــديــة ملــــدور بــتــيــمــقــاد، عــن االإنــتــاج 
 La التعكر  مــعــدل  يف  اإرتــفــاع  ب�سبب 
بعد  اخلــام  ال�سد  ملياه   Turbidité
والية  �سهدتها  التي  الغزيرة  االأمطار 

باتنة ليلة االثنني اإىل الثالثاء.
وح�سب بيان لوحدة اجلزائرية للمياه، 
مرتبط  العمل  اإىل  املحطة  عــودة  فــاإن 
ذات  واأ�ساف  التعكر،  معدل  بانخفا�ص 
املياه  معاجلة  ا�ستئناف  اأن  املــ�ــســدر  

�سيكون يف اأقرب وقت.

حفيظة. ب



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

عبد الهادي. ب 

عبد الهادي. ب 

ب�سكرة

�سطيـــف

�صهدت بلدية خن�صلة و�ن�صيغة، ت�صاقط �أمطار غزيرة �أدت �إىل غلق عدد من �لطرق و�صل حركة �ملرور وخلفت خ�صائر مادية باجلملة 
وغرق جمموعة من �ملحالت �لتجارية و�ملنازل و�هرت�ء جمموعة من �لطرق.

معاوية. �س

خن�ســـــلة

�سيا�سة  االأمــطــار  هــذه  وك�سفت 
الربيكوالج التي تنتهجها موؤ�س�سات 
طرف  مــن  مــراقــبــة  دون  االإجنــــاز 
الــو�ــســيــة، حــيــث حتولت  اجلــهــات 
مائية  بــرك  اإىل  الــ�ــســوارع  عديد 
نتيجة ان�سداد البالوعات واملجاري 
التهيئة  عيوب  يك�سف  ما  املائية، 
املدينة  وجعل  االإجنــاز،  يف  والغ�ص 

ت�سبح يف املياه.
�سهدتها كل  التي  الفي�سانات   هذه 
ان�سيغة  وبلدية  خن�سلة  بلدية  من 
بني  غا�سبة  اأفــعــال  ردود  خلفت 
وايل  من  طالبوا  الذين  املواطنني 

ب�سرورة  العليا  وال�سلطات  الوالية 
حماية  م�ساريع  يف  حتقيقات  فتح 
املدينة من الفي�سانات التي �سرفت 
عليها املاليري دون اأن حتمي املدينة 
من ت�ساقط كميات من االأمطار التي 
االأ�سغال  نوعية  وف�سحت  ك�سفت 

والغ�ص يف اإجناز امل�ساريع.
املوارد  مديرية  م�سالح  جهتها  من 
ـــدت  اأك خن�سلة  لــواليــة  ــائــيــة  امل
من  املــديــنــة  حــمــايــة  مــ�ــســروع  اأن 
الــفــيــ�ــســانــات الــــذي انــطــلــقــت به 
�سنوات   6 من  اأزيــد  منذ  االأ�سغال 
حالت  التي  العراقيل  عديد  �سهد 

منها  اإجنـــــازه  ــن  م ــاء  ــه ــت االن دون 
متعلقة  واأخـــرى  تقنية  عراقيل 
واأكــدت  املواطنني،  من  مبعار�سات 
االول  ال�سطر  من  االنتهاء  مت  اأنــه 
املناق�سة  عن  االإعــالن  مت  حني  يف 
قيد  وهو  الثاين  بال�سطر  اخلا�سة 
املعار�سات  مــن  بــالــرغــم  االجنــــاز 
حني  يف  يواجهها،  التي  وامل�ساكل 
مع  بالتن�سيق  امل�سالح  ذات  ــدت  اأك
وعمال  للتطهري  الوطني  الــديــوان 
بفك  تقوم  خن�سلة  وحــدة  مركز 
يف  والبالوعات  امل�ساعب  ان�سدادات 

اأحياء و�سوارع الوالية.

لوالية  الــرتبــيــة  مــديــر  ك�سف 
اأن  بــزالــة  الــعــزيــز  عبد  �سطيف 
الدخول املدر�سي اجلديد �سيعرف 
تربوية  موؤ�س�سة   15 اإ�ــســتــيــالم 
ثانويات   03 يف  تتمثل  جــديــدة 
 07 اإىل  اإ�سافة  متو�سطات  و05 
عرب  جــديــدة  اإبتدائية  مــدار�ــص 
حيث  الــواليــة،  بلديات  من  عــدد 
من املنتظر اأن تدخل هذه املرافق 
حيز اخلدمة مبا�سرة مع الدخول 

املدر�سي.
الراهن  الوقت  يف  التن�سيق  ويتم 
ـــوايل  بــني مــديــريــة الــرتبــيــة وال
ــيــزات  ــتــجــه وكـــــذا مـــديـــريـــة ال
االأ�سغال  وتــرية  لدفع  العمومية 
يتم  حتى  املوؤ�س�سات  من  عــدد  يف 

اإ�ــســتــيــالمــهــا يف املــوعــد املــحــدد، 
االأمر  فاإن  الرتبية  مدير  وح�سب 
واأيــت  غبولة  مبتو�سطات  يتعلق 

نوال مزادة، اإال اأن االإ�سكال يبقى 
قائما بالن�سبة لثانوية ومتو�سطة 
الثانوية  وكــــذا  الــهــ�ــســاب  حـــي 

قد  والتي  وملان،  بعني  التعوي�سية 
عدم  ب�سبب  اإ�ستيالمها  تاأخر  يتم 

نهاية االأ�سغال اإىل حد االأن.
من  فاإنه  الرتبية  مدير  وح�سب 
املوؤ�س�سات  هذه  اإ�ستيالم  ال�سروري 
حتى  مرافقها  بكامل  اجلــديــدة 
وهذا  اخلــدمــة  حيز  و�سعها  يتم 
اخلا�ص  ـــوزاري  ال املن�سور  ح�سب 
اجلديدة،  الرتبوية  باملوؤ�س�سات 
هذه  اإ�ــســتــيــالم  يــتــم  اأن  متمنيا 
القادم  اأكتوبر  �سهر  املرافق خالل 
وهــــذا مـــن اأجــــل الــتــخــفــيــف من 
الذي  املدر�سي  االكتظاظ  ظاهرة 
املوؤ�س�سات  من  العديد  منه  تعاين 

الرتبوية عرب الوالية. 

بلهو�سات  ــة  ــري ق �ــســكــان  يــنــتــظــر 
الــتــابــعــة لــبــلــديــة بــئــر الــعــر�ــص يف 
�سطيف  واليــة  من  ال�سرقية  اجلهة 
ب�سبكة  منازلهم  ربط  اأ�سغال  اإكتمال 
الذي  امل�سروع  وهــو  الطبيعي  الغاز 
عائلة،   2400 قرابة  منه  اإ�ستفادت 
على  اجلارية  االأ�سغال  تقارب  حيث 
االإنتهاء و�سط اإرتياح كبري من �سكان 
املنطقة التي عانى قاطنوها الويالت 
ب�سبب  الــفــارطــة  الــ�ــســنــوات  خـــالل 
غاز  قــارورات  على  احل�سول  �سعوبة 

البوتان وحتى مادة املازوت.
من  اجلارية  االأ�سغال  ن�سبة  وبلغت 
طرف موؤ�س�سة �سونلغاز قرابة 95 يف 

املئة، حيث من املنتظر اأن يتم ال�سروع 
اأخرية  كخطوة  العدادات  تركيب  يف 

قبل ربط م�ساكن هذه العائالت بالغاز 
الطبيعي قبل حلول ف�سل ال�ستاء، يف 

حني يتخوف ال�سكان من ظهور م�سكل 
الغاز  وخمف�سات  الـــعـــدادات  نـــدرة 
املناطق  مــن  العديد  يف  ح�سل  كما 

املجاورة.
قرابة  ت�ستفيد  اأن  املنتظر  ــن  وم
�ستيتة  مبنطقة  تقطن  عائلة   400
املجاورة لبلهو�سات من الربط بالغاز 
حيث  املقبلة  الــفــرتة  ــالل  خ اأيــ�ــســا 
اخلا�سة  الدرا�سة  من  االإنتهاء  مت 
بامل�سروع  التكفل  مت  حيث  بامل�سروع، 
ميزانيتها  �سمن  الوالية  عاتق  على 
االأ�سغال  تنطلق  اأن  على  االإ�سافية، 
بعد االإنتهاء من االإجراءات االإدارية 

املطلوبة. 

بعد اأمطار طوفانية ك�ضفت �ضيا�ضة الربيكوالج 

البواقي، جلنة  باأم  اأم�ص  حلت �سباح 
مراد"  "اإبراهيم  يرتاأ�سها  رئا�سية 
ملعاينة  اجلمهورية،  برئا�سة  م�ست�سار 
مدى تقدم االأ�سغال اخلا�سة بالتنمية 
م�ستوى  على  "الظل"  مبناطق  للتكفل 
عني  لبديتي  اقليميا  التابعة  امل�ساتي 
ا�ستمعت  ــن  اأي الدي�ص،  وعــني  ببو�ص 
املواطنني  الن�سغاالت  خاللها  اللجنة 

املقيمني بامل�ساتي النائية.
ــل مــن 5 اأيـــام من  يــاأتــي ذلــك بعد اأق
لــذات  االأوىل  الــتــفــقــديــة  ـــزيـــارة  ال
اللجنة الرئا�سية على م�ستوى م�ساتي 
ــة  ــازي بــلــديــات بــحــري الــ�ــســرقــي واجل
اأح�ست  املو�سوع،  ذات  ويف  وال�سلعة 
والية اأم البواقي 264 منطقة "ظل" 
 572 ت�سمل  بلدية،   29 عرب  موزعة 
ي�سل  مــايل  بغالف  مقرتحة،  عملية 

اىل 70.865 مليار �سنتيم.
باملياه  الـــربـــط  عــمــلــيــات  وتــ�ــســمــل 
امل�ساتي  واإي�سال  لل�سرب،  ال�ساحلة 
مبــخــتــلــف �ــســبــكــات الــتــطــهــري، وكـــذا 

الغاز  ب�سبكات  والــربــط  العزلة  فــك 
الطبيعي والكهرباء الريفية، هذا وقد 
فقط  عملية   146 على  املوافقة  متت 
املالية،  التغطية  على  تتوفر  والتي 
 29 عــرب  "ظل"  منطقة   111 م�ست 
بلدية، 54 عملية منها تخ�ص عمليات 
للتزود  عملية  و50  ــة،  ــعــزل ال ــك  ف
عمليات  و6  لل�سرب  ال�ساحلة  باملياه 
 6 التطهري،  ب�سبكات  بالربط  تتعلق 
الريفية،  الــكــهــربــاء  للربط  ـــرى  اأخ
امل�ساتي  من  عدد  لتزويد  عمليات  و5 
لل�سحة  عمليات  و3  الطبيعي،  بالغاز 
العمومية، و18 عملية تخ�ص التعليم 
لالإنارة  اأخــرى  عمليات   4 االبتدائي، 

العمومية.
الـــزيـــارات  ك�سفت  فــقــد  لـــالإ�ـــســـارة، 
عرب  الــرئــا�ــســيــة  للجنة  املــيــدانــيــة 
انطالق  عن  الوالية  بلديات  خمتلف 
 45 م�ستوى  على  االجنـــاز  االأ�ــســغــال 
م�سروع من 146 عملية ا�ستفادت منها 

والية اأم البواقي.

مطالب بالتحقيق يف م�سروع حماية خن�سلة من الفي�سانات

اإ�ستالم 15 موؤ�س�سة تربوية جديدة خالل الدخول املدر�سي القادم 

معاناة 2400 عائلة مع الغاز يف طريقها اإىل الإنفراج 

جلنة رئا�سية لتقييم واقع التنمية 
مبناطق "الظل" يف اأم البواقي
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ك�سف وايل والية اأم البواقي 
تيبورتني" عن  الدين  "زين 
ا�ستفادة الوالية موؤخرا من 

غالف مايل ي�سل 89 مليار 
�سنتيم، والذي �سيتم توزيعه 

على ح�سب االأوليات، اأين 
�ستكون االأولوية للمناطق 

النائية واملعزولة.
هذا و�سيتم قريبا اإح�ساء 

البلديات التي تعاين من 
اهرتاء الطرق البلدية 

وانت�سار النقاط ال�سوداء، 
خا�سة منها البلديات النائية 
والتي مل ت�ستفد منذ �سنوات 

من عمليات اعادة االعتبار 
وتاأهيل الطرق املت�سررة، 

خا�سة على م�ستوى بلديات 
ال�سلعة والزرق وعني كر�سة 

وعني فكرون وعني مليلة، 
والتي حتوي طرق بلدية 

حتوي ع�سرات احلفر ما �سعب 
من عملية �سري املركبات عليها.

�سنتيم  مليار   89
لرتميم الطرقات 

باأم البواقي

بعضض املكتتبني توفوا ومل ي�ضتلموا �ضكناتهم

بئر العر�ض 

فيما �ضرع يف اإجناز 45 عملية من اأ�ضل 146 م�ضروع

�ضيدي عقبــة

رغم انطالق اأ�سغال االجناز اخلا�سة 
�سكن   140 حــي  م�سروع  اأن  اإال  بــه 
يبارح  يـــزال  ال  بب�سكرة  ت�ساهمي 
معلقة  وحلول  عالقة  مل�ساكل  مكانه 
املكلف  العقاري  املرقي  و�سعية  على 
ملنا�سدة  باملكتتبني  دفع  ما  باالجناز، 
وايل  راأ�سها  وعلى  املحلية  ال�سلطات 
يف  النظر  اجل  من  للتدخل  الوالية 
و�سعتهم  التي  املزرية  الو�سيعة  هذه 
من  حتمله  ومــا  ال�سكن  اأزمـــة  فيها 
اأن  بع�سهم  ـــد  اأك حــيــث  ــات،  تــداعــي

م�ستوى  على  يتواجد  الــذي  امل�سروع 
منذ  متاأخرا  ظل  قد  باتنة  طريق 
بع�ص  اأن  حتى  �سنة   11 مــن  اأكـــرث 
ي�ستلموا  اأن  قبل  توفوا  قد  املكتتبني 
يف  خلل  وجـــود  يــوؤكــد  مــا  �سكناتهم 
قد  االن�سغال  هذا  اأن  علما  االإجنــاز، 
مت رفعه على م�ستوى م�سالح الدائرة 
جدوى  دون  ال�سكن  مديرية  وكــذا 
ليظل االأمر معلقا باحلجج واالأ�سباب 
التي يقدمها كل مرة املرقي العقاري.

طالب امل�ستفيدون من ال�سكن الريفي 
واليــة  �ــســرق  عقبة  �سيدي  ببلدية 
حتقيق  بفتح  املعنية  امل�سالح  ب�سكرة 
الذي  ال�سيغ  من  النوع  هذا  ق�سية  يف 
ظل غام�سا بعد اأن مت اإدراج اأ�سماءهم 
اأن  دون  امل�ستفيدين  قائمة  �سمن 
مقررات  مبنحهم  العملية  ت�ستكمل 
التي  ــوات  ــط اخل وبقية  اال�ــســتــفــادة 
تت�سم بها هذه ال�سيغة، ويتعلق االأمر 
عن  االإفــراج  مت  التي   2016 بح�سة 
متكينهم  يتم  ومل  منها  امل�ستفيدين 

ــررات اال�ــســتــفــادة بــعــد وظل  ــق مــن م
م�سالح  م�ستوى  على  غام�سا  املــلــف 
البلدية رغم اأن مديرية ال�سكن اأكدت 
اإىل  بهم  دفع  الذي  االأمر  ا�ستفادتهم 
اأمام  اجلــاري  ال�سهر  مطلع  االحتجاج 
امللف  بتحريك  مطالبني  البلدية  مقر 
النطالق امل�سروع خا�سة اأن امل�سيفيدين 
من  اال�ستفادة  فر�سة  من  حرموا  قد 
اأ�سماءهم  اإدراج  بعد  اأخــرى  م�ساريع 
يتو�سح م�سمونها  ورقية مل  يف قائمة 

وهدفها بعد.

م�سروع 140 �سكن ت�ساهمي 
متاأخر منذ 11 �سنة

ملف ال�سكن الريفي "غام�س" وم�ستفيدون 
حتقيق بلجنة  الورق" يطالبون  "على 

ح�سب الوايل اجلديد

اأم البواقـــي

�سهيلة. ب

�سهيلة. ب

بن �ستول.�س

بن �ستول.�س



زيارته  م�ستهل  يف  رزي��ق  ال�سيد  واأو���س��ح  
املكلف  املنتدب  ال��وزي��ر  رفقة  امليدانية 
اأن  ب��ك��اي  عي�سى  اخل��ارج��ي��ة  ب��ال��ت��ج��ارة 
ال�����س��وق االف��ري��ق��ي��ة  جتاريا  اخ�����رتاق  
ي��ق��ت�����س��ي ا����س���ت���ع���دادا م���ن ق��ب��ل ك��اف��ة 
واملالية  التجارة  مقدمتها  يف  القطاعات، 
زيارة  ان  اىل  م�سريا  واجل��م��ارك،  والنقل 
املوريتاين  اجل��زائ��ري  احل���دودي   املعرب 
اىل  "ر�سالة  هي  بولعيد''  بن  ''م�سطفى 
ان  على  االقت�ساديني  املتعاملني  جميع 
وبا�ستطاعتهم   جتاريا  مفتوح  املعرب  هذا 
ودول  موريتانيا  اىل  منتجاتهم  ت�سدير 
التعليمات  كل  ان  م�سيفا  افريقيا،  غرب 
من  اأو  التجارة  وزارة  من  �سواء  اعطيت 
امل�سالح  خ���الل  م��ن  االخ����رى  ال������وزارات 
اقبال  هناك  يكون  اأن  راجيا  امل�سرتكة، 
املعرب من اجل تقيق االهداف  على هذا 

اال�سرتاتيجية التي اأن�سئ من اأجلها.
تعد  ت��ن��دوف  والي���ة  اأن  ال��وزي��ر  وق���ال 
قانون  من  �ست�ستفيد  التي  ال��والي��ات  من 
للواليات  بالن�سبة  ج��دا  املهم  املقاي�سة 
احلدودية والتي �ستعود بالفائدة الكبرية 
ن�سا   ه��ن��اك  واأن  �سيما  ال�ساكنة"  على 
قانونيا �سي�سمح  باملقاي�سة من خالل فتح 
االج���راءات   اط��ار  يف  التجارية  احل��دود 
الوزير  م�سريا  عليها،  املن�سو�س  ال�سحية 
الف�سل  مت  ان����ه   اىل  اخ����رى  ج��ه��ة  م��ن 
اخلا�س   التجاري  ال�سجل  منح   بخ�سو�س 
بالت�سدير كما مت اي�سا  فتح �سجل جتاري 
الواليات  كانت  بعدما  باملقاي�سة   خا�س 
بخ�سو�س  ا���س��ك��اال  ت�سجل  احل���دودي���ة 

للت�سدير  التجارية   ال�سجالت  جتميد 
باجلملة.

اآخرا  مك�سبا   ب��اأن  رزي��ق   ال�سيد  واأ�ساف 
اأ�سيف �سمن هذا االطار يتعلق بال�سجالت 
التجارية املتنقلة التي متنح  الفر�سة  حتى 
باأريحية  للتنقل  الرحل   البدو  لل�سكان 
وتطرق  الظل،  ملناطق  الو�سول  اأج��ل  من 
اجلديدة  اال�سرتاتيجية   اىل  باملنا�سبة 
م��ن خ��الل �سندوق  ال���وزاري���ة  ل��دائ��رت��ه 
باللجنة  مذكرا  باجلنوب  النقل  تعوي�س 
من  تعمل  التي  و  ال�سدد  هذا  يف  امل�سكلة 
مبا  ال�سندوق  هذا  يف  النظر  اإع��ادة  اأجل 
يعود بالفائدة التامة على ال�ساكنة بهذه 
من  او  التعوي�س  حيث  من  �سواء  الواليات 

حيث  املواد التي يغطيها هذا التعوي�س.
واأع���ل���ن ال���وزي���ر م���ن ج��ه��ة اأخ�����رى عن 

الوالئية  ال�سلطات  مع  �ستتخذ  اج��راءات 
املوقار  مهرجان  جعل  اأج��ل  من  بتندوف 
"قار" ومن اجل ان ت�سع  ال�سركة الوطنية  
�سافيك�س قدما لتكون نقطة انطالق �سواء 

يف املقاي�سة اأو عملية الت�سدير.
للتجارة  املنتدب   الوزير  قال  جهته  ومن 
الزيارة  هذه  اأن  بكاي  عي�سى  اخلارجية 
لالإنعا�س  الوطنية  ال��ن��دوة  م��ع  تزامنت 
حماورها  بني  من  ك��ان  التي  االقت�سادي 
انعا�س التجارة  باحلدود  حيث مت التكفل 
النظر  ب��اإع��ادة   املتعلقة  التو�سيات  بكل 
للتجارة  املنظم   ال��ت��ج��اري  الن�ساط  يف 
املقاي�سة   طريق  عن  احلدود  م�ستوى  على 
واإن�ساء ال�سركات املتخ�س�سة يف الت�سدير 
الن فيها نوع من احلرية  من خالل تو�سيع 

هذا الن�ساط.

اأكد وزير املالية، اأمين بن عبد الرحمان، 
نق�س  م�سكل  اأن  العا�سمة،  ب��اجل��زائ��ر 
اأكتوبر  �سهر  يف  �سيحل  النقدية  ال�سيولة 

كاأق�سى تقدير.
ال�سيولة  نق�س  م�سكل  اأن  الوزير  واأو�سح 
النقدية الذي �سهدته البالد موؤخرا يرجع 
االقت�سادية  احلركة  ركود  اىل  باالأ�سا�س 
ب�سبب  املفرو�س  ال�سحي  احلجر  ج��راء 
�سهري  ب��ني  خا�سة   كوفيد19،  جائحة 
م��ار���س وج��وي��ل��ي��ة، ح��ي��ث ت��وق��ع ال��وزي��ر 
اأكتوبر  �سهر  م��ع  ال�سيولة  وف���رة  ع���ودة 
الن�ساط  ا�ستئناف  مع  تقديرذ  كاأق�سى 

االقت�سادي.
رئي�س  اأم���ر  امل��ن�����س��رم،  اأوت  مطلع  ويف 
تبون،  املجيد  عبد  ال�سيد  اجلمهورية، 
يف  ف����وري   تقيق  بفتح  االأول  ال��وزي��ر 
اأ�سباب بع�س احلوادث التي �سجلت موؤخرا 
حياة  على  ال�سلبي  االأث��ر  لها  وكان  والتي 
مبا  الوطني،  االقت�ساد  وعلى  املواطنني 

و  البنوك  بع�س  يف  ال�سيولة  ن��درة  فيها 
املراكز الربيدية.

و يف 11 اأوت، تراأ�س ال�سيد تبون اجتماعا 
لدرا�سة  خ�س�س  اجلمهورية  رئا�سة  مبقر 
عقب  البالد  يف  واملالية  االأمنية  االأو�ساع 
اأياما  ���س��ادت  التي  ال�سيولة  ن��درة  ازم��ة 

ك�سفت  حيث  االأ�سحى،  عيد  قبيل  قليلة 
عن  املخت�سة  لل�سطات  معمقة  ت��ري��ات 
مالية  مبالغ  ب�سحب  االأطراف  بع�س  قيام 
طائلة يف ظرف ق�سري، مما اأدى اىل حدوث 
نق�س حاد يف ال�سيولة خا�سة على م�ستوى 

املراكز الربيدية خالل فرتة معينة.

���س��در يف ال��ع��دد االأخ����ري م��ن اجل��ري��دة 
الر�سمية مر�سوم تنفيذي يت�سمن تديد 
اأ�سعار الدقيق واخلبز يف خمتلف مراحل 

التوزيع.

الواحد  القنطار  �سعر  املر�سوم  وح��دد 
ب�  للخبازين  املو�سب  العادي  الدقيق  من 
ب�  للجماعات  يباع  بينما  دينار   2000
2080 دينار، حيث حدد �سعر الكيلوغرام 

بينما  دينار   27.5 ب�  للم�ستهلكني  الواحد 
دينار   133.5 ب�  كليوغرام   5 �سعر  حدد 

و�سعر 10 كليوغرام ب� 247 دينار.
وح�سب املر�سوم نف�سه فاإن املطاحن ملزمة 
اأن متتثل لهذه االأحكام يف اأجل 3 اأ�سهر من 

تاريخ ن�سره يف اجلريدة الر�سمية.
و���س��در يف ن��ف�����س ال��ع��دد م��ن اجل��ري��دة 
اأ�سعار  يحدد  تنفيذي  مر�سوم  الر�سمية 
ويف  االإن��ت��اج  عند  ال�سلب  القمح  �سميد 

خمتلف مراحل توزيعه.
الواحد  الكيلوغرام  بيع  �سعر  وح���دد 
بالن�سبة  دي��ن��ار   38.5 ب���  للم�ستهلكني 
ل�سميد القمح ال�سلب العادي و42.5 دينار 
من  كليوغرام   10 ويباع  الرفيع،  للنوع 
للم�ستهلكني  العادي  النوع  من  املادة  نف�س 
ب�370 دينار  اأما النوع الرفيع فتباع نف�س 

الكمية ب�410 دينار.

 اأكد وزير التجارة كمال رزيق اأول اأم�س، بتندوف  اأن 'اأمل احلكومة كبري يف اخرتاق ال�سوق الفريقية 
جتاريا من خالل املعابر احلدودية.

ن���دوة �سحفية  ال��وزي��ر خ��الل  وذك���ر 
ن�سطها مبقر املركب، يف اإطار زيارة عمل 
يومني،  ت��دوم  عنابة  ل��والي��ة  وتفقد 
بعنابة  احل��ج��ار  ���س��ي��دار  م��رك��ب  ب���اأن 
من  كغريه  حولته  ب�سعوبات  مر  ال��ذي 
اإىل عبء على  عدة جممعات عمومية 
بالنظر  ميكنه  ال  العمومية  اخلزينة 
اإىل موؤهالته اأن يكون م�سكال لالقت�ساد 
الوطني واإمنا هو منطلق لتحقيق النقلة 
النوعية نحو �سناعة فوالذية حقيقية 
اال�ستقاللية  وت��ق��ق  ال����رثوة  ت��ول��د 
ال�سناعات  جم���ال  يف  االق��ت�����س��ادي��ة 
علي  اآي��ت  فرحات  م�سيفا  التحويلية، 
براهم باأن مركب �سيدار احلجار يبقى 
�سطرتها  واأهداف  رمزية  من  يحمله  ملا 
بقيت  والتي  تد�سينه  مند  الدولة  له 
خللق  ق��اع��دة  ه��ذا  يومنا  اإىل  قائمة 
�سناعة  وبعث  اقت�سادية  ا�ستقاللية 
احتياجات  تلبي  حقيقة  ف��والذي��ة 
االقت�ساد الوطني من املواد الفوالذية 
جزائرية  �سناعة  لبعث  ال�سرورية 

حقيقية.
و�سائل  ممثلي  اأ�سئلة  على  رده  وف��ى 
جت�سيد  يف  االن��ط��الق  ح��ول  االإع����الم 
خطة اإعادة بعث املركب، اأو�سح الوزير 
املرتاكمة  املالية  االأعباء  تخفيف  باأن 
باأن  مو�سحا  �سروري،  اأمر  املركب  على 

املركب  �سرتافق  العمومية  ال�سلطات 
وكذا  البنوك  مع  املفاو�سات  جمال  يف 
لتمكينه  ال�سرورية  امل��ع��دات  اقتناء 
م��ن اخل���روج م��ن م���اأزق اأع��ب��اء املا�سي 
وال���رتك���ي���ز ع��ل��ى ت��ق��ي��ق االأه�����داف 
االقت�سادية امل�سطرة، كما اأو�سح ال�سيد 
اآيت علي براهم يف رده عن �سوؤال ب�ساأن 
اقتحمت  التي  ال�سيا�سية  ال��ن��زاع��ات 
املا�سي  يف  وعرقلت  االقت�سادي  املجال 
املنطق  باأن  للمركب،  العادي  الن�ساط 
للنزاعات  مكانا  يرتك  ال  االقت�سادي 
االقت�سادي،  املجال  داخل  ال�سيا�سية 
على  اجل��زائ��ر  و�سع  اإرادة  اأن  م�سيفا 
تقبل  ل��ن  احلقيقية  ال�سناعة  �سكة 
بالتالعبات ال�سيا�سية داخل الف�ساءات 

ال�سناعية و املكت�سبات االقت�ساديّة.
اأول يوم من  ال�سناعة يف  وعاين وزير 
زيارته اإىل والية عنابة وحدات مركب 
اإطارات  مع  ناق�س  كما  احلجار،  �سيدار 
القائم  االق��ت�����س��ادي  ال��و���س��ع  امل��رك��ب 
�سناعة  بعث  اإع���ادة  واآف���اق  باملركب 
و�سيوا�سل  احل��ج��ار،  مب�سنع  ال��ف��والذ 
الوزير زيارته اإىل والية عنابة بتفقد 
عدد من الوحدات ال�سناعية االأخرى، 
الإنتاج  ف��ريوف��ي��ال  موؤ�س�سة  بينها  م��ن 
�سيتال  و  احل��دي��دي��ة  ال�سكة  م��ع��دات 

لرتكيب عربات ترامواي.

هبطت اأ�سعار النفط، اأم�س، يف ظل خماوف 
مو�سم  نهاية  مع  الوقود  على  الطلب  اإزاء 
املتحدة  الواليات  يف  ال�سيفية  العطالت 
االأ�سبوع  نهاية  عطلة  وزادت  نهايتها  من 
خماوف  من  العمال  عيد  مبنا�سبة  طويلة 
كوفيد- بفريو�س  االإ�سابة  حاالت  ارتفاع 
19 يف عدد اأكرب من الواليات االأمريكية.
فاإن  “رويرتز”  لوكالة  تقرير  وح�سب 
تك�سا�س  غ���رب  خل���ام  االآج���ل���ة  ال��ع��ق��ود 
الو�سيط االأمريكي نزلت اإىل 1.07 دوالر 
اإىل  تقريبا  باملئة  ثالثة  ي��ع��ادل  م��ا  اأو 
ال�ساعة  بحلول  للربمليل  دوالر   38.70

لتلحق  اجل���زائ���ر،  ب��ت��وق��ي��ت   07:35
اأول  ليل  اأثناء  برنت  اأ�سعار  يف  بانخفا�س 
خلام  االآجلة  العقود  تراجعت  كما  اأم�س، 
برنت 15 �سنتا اأو ما يعادل 0.4 باملئة اإىل 
انخف�ست  اأن  بعد  للربمليل  دوالر   41.86

اأم�س. اأول  باملئة   1.5
وانخف�س خام غرب تك�سا�س وبرنت دون 
نطاقات قبعا فيها طوال �سهر اأوت املن�سرم، 
فيما تراجع خام غرب تك�سا�س حاليا عن 
نحو  عند  ُيتداول  كان  اأن  بعد  دوالر   40
برنت  وانخف�س  ال�سهر،  ملعظم  دوالرا   42

من نحو 45 دوالرا.
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اأكد وزير ال�سناعة فرحات اآيت علي براهم اأول اأم�س، بعنابة باأن مركب �سيدار احلجار )عنابة( 
مبوارده وجتهيزاته احلالية وامل�ستقبلية يعول عليه لبعث املخطط ال�سناعي اجلديد الذي يرتكز 

على اإدماج وا�سع للموارد الوطنية واملوؤهالت الب�سرية.

اآيت علي براهم: 



...البحث عن ثقاللت املال بحب املغامرة  حني يختلط اجل�شع  
اإميانويل  الفرن�سي  الرئي�س  اأدان 
التي  واملعاملة  القمع  ب�سدة  ماكرون، 
تنتهجها ال�سني �سد م�سلمي االأويغور 
ال�سرقية  ت��رك�����س��ت��ان  منطقة  يف 
غربي  احلكم  ذاتية  )�سينجيانغ( 

البالد.
ال�سحافة  اأوردت��ه��ا  اأنباء  وبح�سب 
الفرن�سية اأم�س، فاإن ماكرون رد اأم�س، 
على ر�سالة للنائب الفرن�سي اأوريليان 
واملمار�سات  القمع  اأن  قائال  تا�س، 
يف  االأوي���غ���ور  اأق��ل��ي��ة  م�سلمي  ���س��د 
ب�سدة،  واأدانها  مقبولة،  غري  ال�سني، 
ال�سلطات  اأبلغ  اأن��ه  ماكرون  م�سيفا 
املع�سكرات  اإغالق  ب�سرورة  ال�سينية 
"مراكز  ا�سم  بكني  عليها  تطلق  التي 
الفرن�سي  الرئي�س  واأك��د  التدريب"، 
املع�سكرات  ه��ذه  يف  امل��م��ار���س��ات  اأن 
تتعار�س مع حقوق االإن�سان، كما ذكر 
الوثائق  بعناية  فح�س  اأنه  ماكرون 

املتعلقة باملع�سكرات.
طالب  امل��ا���س��ي  ج��وي��ل��ي��ة   21 ويف 

وزي����ر اخل��ارج��ي��ة ال��ف��رن�����س��ي جان 
ال�سينية  ال�سلطات  ل��ودري��ان،  اإي��ف 
بدخول  دوليني  ملراقبني  بال�سماح 
ذات��ي  ال�سرقية  ترك�ستان  اإق��ل��ي��م 
املقرتح  على  وردا  ال�سني،  يف  احلكم 
ال�سينية  ال�سفارة  اأعلنت  الفرن�سي 
مقرتح  ترف�س  بكني  اأن  فرن�سا،  لدى 
حلقوق  م�ستقلني  مراقبني  اإر���س��ال 
ترك�ستان  اإق��ل��ي��م  اإىل  االإن�������س���ان 
ما  ع��ادة  ال�سني  اأن  غري  ال�سرقية، 
تقول اإن املراكز التي ي�سفها املجتمع 
اإمنا  اعتقال"،  "مع�سكرات  ب�  الدويل 
وترمي  مهني"  تدريب  "مراكز  هي 
فيها  املحتجزين  عقول  "تطهري  اإىل 

من االأفكار املتطرفة"
ال�سني  ت�سيطر   ،1949 عام  ومنذ 
ال�سرقية،  ترك�ستان  اإق��ل��ي��م  على 
وه�����و م���وط���ن اأق���ل���ي���ة االأوي����غ����ور 
وت��ط��ل��ق عليه  امل�����س��ل��م��ة،  ال��رتك��ي��ة 
"احلدود  اأي  "�سينجيانغ"،  ا���س��م 

اجلديدة".

لدى  ال��دائ��م��ة  ال�����س��ودان  بعثة  اأطلقت 
عاجال"  "نداًء  جنيف،  يف  املتحدة  االأمم 
للمنظمات الدولية الإغاثة املت�سررين من 

ال�سيول والفي�سانات يف البالد.
اأم�س،  ال�سودانية،  للخارجية  بيان  ووفق 
بجنيف،  ال��دائ��م  ال�سودان  مندوب  عقد 
علي بن اأبي طالب عبد الرحمن، م�ساء اأول 
اأم�س، لقاءات مع م�سوؤويل االتاد الدويل 
جلمعيات ال�سليب والهالل االأحمر، ومكتب 
"اأوت�سا"،  االإن�سانية  امل�ساعدات  تن�سيق 

وال�سليب االأحمر ال�سوي�سري.
االتاد  ت�سديق  الرحمن،  عبد  واأعلن 
ال�����دويل جل��م��ع��ي��ات ال�����س��ل��ي��ب االأح��م��ر 
األف   460 تقدمي  على  االأحمر،  والهالل 
األف دوالر(،   500 �سوي�سري )نحو  فرنك 
االإن�سانية  للكارثة  عاجلة  كا�ستجابة 
االأحمر  ال�سليب  اإن  قائال  ال�سودان،  يف 
اجلهود  دع��م  اأي�����س��ا،  ق���رر،  ال�سوي�سري 
الفي�سانات  ك��ارث��ة  ملواجهة  االإن�سانية 
االأحمر  ال��ه��الل  جمعية  م��ع  بالتن�سيق 

ال�سوداين.
الداخلية  وزارة  اأع��ل��ن��ت  اأم�����س،  واأول 

ا  �سخ�سً  102 وف��اة  بيان،  يف  ال�سودانية، 
األف   67 من  اأك��رث  وت�سرر   ،46 واإ�سابة 
يف  والفي�سانات  ال�سيول  ج���راء  م��ن��زل 
يف  اخلريفية  االأمطار  بداية  منذ  البالد 
اخلرطوم  اأحياء  وت�سهد  املا�سي،  ج��وان 
"االأزرق"  وراف��دي��ه  النيل  �سفاف  على 
تدمري  اإىل  اأدت  في�سانات  و"االأبي�س" 
ال�سلطات،  ح�سب  منزل،  اآالف   5 من  اأكرث 
كما تعاين اأحياء العا�سمة املتمركزة على 
ورافديه"،  "النيل  الثالث  االأنهر  �سفاف 
من في�سانات منذ نحو اأ�سبوعني، مل ت�سبق 

منذ 100 عام.
واالأم��ن  ال��دف��اع  جمل�س  اأع��ل��ن  وال�سبت، 
ال�سوداين، حالة الطوارئ يف جميع اأنحاء 
ال�سيول  ملواجهة  اأ���س��ه��ر،   3 مل��دة  ال��ب��الد 
كوارث  "منطقة  واعتبارها  والفي�سانات، 

طبيعية".
اخلريفية  االأم��ط��ار  مو�سم  وي��ب��داأ  ه��ذا 
بال�سودان من جوان وي�ستمر حتى اأكتوبر، 
وتهطل عادة اأمطار قوية يف هذه الفرتة، 
في�سانات  �سنويا  فيها  ال��ب��الد  وت��واج��ه 

و�سيوال وا�سعة.

الرئي�س الفرن�سي يدين ب�سدة قمع 
م�سلمي الأويغور

ال�سودان يطلق "نداء عاجال" لإغاثة 
مت�سرري الفي�سانات

بدء �سرف منحة مالية قطرية لـ170 األف اأ�سرة فقرية بغزة

ق.د

ق.د ق.د

رف�س �ل�صفري �لرو�صي لدى بريطانيا �أندريه كيلني، �أم�س، �التهامات �ملوجهة ملو�صكو ب�صاأن ت�صميم زعيم �ملعار�صة �أليك�صي نافالني.
مقر  اإىل  ا�ستدعائه  خالل  ذلك  جاء 
خلفية  على  الربيطانية  اخلارجية 
ق�سية نافالني، حيث اأو�سحت ال�سفارة 
خالل  اأنه  بيان  يف  لندن،  يف  الرو�سية 
العام  واملدير  كيلني  ال�سفري  بني  لقاء 
درو،  توما�ص  الربيطانية  للخارجية 
نقل  مو�سوع  الربيطاين  اجلانب  اأثــار 
اإىل  داعــًيــا  امل�ست�سفى،  اإىل  نافالني 
م�سيفة  ـــادث،  احل يف  حتقيق  ـــراء  اإج
قبول  عــدم  اأكــد  الرو�سي  اجلانب  اأن 
ــا�ــص لــهــا من  ــس ــات الــتــي ال اأ� ــام ــه االت
ال�سحة وت�سيي�ص الق�سية، وهي م�ساألة 
بحتة..  وقانونية  طبية  طبيعة  لها 
رو�سيا  اهتمام  عــن  ـــراب  االإع مت  كما 
بهذا  املتعلقة  احلقائق  جميع  بك�سف 
احلادث، مو�سحا البيان اأنه فيما يتعلق 
مبــادة  نافالني  ت�سميم  بــافــرتا�ــســات 
التزام  كيلني  اأكد  حمظورة،  كيميائية 
حظر  معاهدة  جتاه  بواجباتها  رو�سيا 

االأ�سلحة الكيميائية.
الرو�سي  اخلبري  اأكد  �سابق،  وقت  ويف 

ب�سكل  ــارك  �ــس الـــذي  ريــنــك،  ليونيد 
اأن  "نوفيت�سوك"،  تطوير  يف  مبا�سر 
ي�سري  الغيبوبة  مــن  نافالني  خـــروج 
ت�سميمه،  افرت�سنا  حــال  يف  ــه  اأن اإىل 
م�سيفا  نوفيت�سوك،  ا�ستخدام  يتم  مل 
رينك، "اأ�ستبعد ت�سممه، الأنه ال توجد 
ا�ستخدام  لو مت  ولكن حتى  اأعرا�ص.. 
اجلرعة  من  مرة   400 بـ  اأقل  جرعة 

املميتة، فاإنه �سيخرج من غيبوبة، لكن 
ومل  منقب�سة،  �ستبقى  عينيه  حدقة 

تكن هناك مثل هذه االأعرا�ص".
للمعار�ص  ال�سحية  احلالة  وتدهورت 
 20 يف  جــويــة  رحــلــة  يف  كــان  عندما 
على  الطائرة  اأجــرب  ما  املا�سي،  اأوت 
اأوم�سك  مدينة  يف  ا�سطراريا  الهبوط 

الرو�سية.

اأوت،   21 يف  الرو�ص،  االأطباء  ووافق 
املحامي  نافالني،  بنقل  ال�سماح  على 
البالغ 44 عاما والنا�سط �سد الف�ساد، 
على  بناء  �سيبرييا،  يف  م�ست�سفى  من 

طلب اأقاربه، اإىل برلني لتلقي العالج.
بفر�ص  برلني  اأملحت  املا�سي،  واالأحد 
مل  اإذا  رو�سيا  على  حمتملة  عقوبات 
املقبلة"  ــــام  االأي يف  ــــرية  االأخ تــقــّدم 
ت�سميم  ق�سية  ــاأن  بــ�ــس تــو�ــســيــحــات 
با�سم  املتحدث  ــح  رج فيما  نافالني، 
زايــربت،  �ستيفن  االأملــانــيــة  احلكومة 
املعار�ص  يكون  اأن  املا�سي،  االأ�ــســبــوع 
بال�سم"،  اعــتــداء  "�سحية  الــرو�ــســي 
تقدمها  التي  احلماية  بذلك  مــربرا 

ال�سرطة لنافالني يف امل�ست�سفى.
وبناء على ذلك، دعت كل من الواليات 
املتحدة واالحتاد االأوروبي، رو�سيا اإىل 
فتح حتقيق يف "ت�سميم" نافالني، فيما 
ــراء  الإج م�ستعدة  اإنــهــا  مو�سكو  قالت 
حدث  فيما  ومو�سوعي  �سامل  حتقيق 

مع املعار�ص الرو�سي.

اأمـــ�ـــص، �سرف  ــر،  ــط بـــــداأت دولــــة ق
األــف   170 لنحو  مالية،  م�ساعدات 
اأ�سرة فل�سطينية فقرية يف قطاع غزة، 
وفق اإجراءات للحد من انت�سار فريو�ص 

كورونا.
واأفادت م�سادر، اأن اآالف الفل�سطينيني 
اإىل  توّجهوا  املنحة،  من  امل�ستفيدين 
ونقاط  )حكومي(  الربيد  بنك  فــروع 
املخت�سة،  اجلهات  اعتمدتها  اأُخـــرى 
كانت  حيث  املــ�ــســاعــدات،  تلك  لتلّقي 
غزة،  اإعمار  الإعادة  القطرية  اللجنة 
قد قالت يف بيان لها، االأحد املا�سي، اإن 
امل�ساعدات �ستوّزع على 100 األف اأ�سرة 
فقرية، ومن ثم �ست�سمل 70 األف اأ�سرة 
ب�سبب  املت�سررة  العوائل  من  اأخــرى، 

لكل  دوالر   100 بواقع  كورونا،  تف�ّسي 
عملية  اأن  اللجنة  مو�سحة  ــرة،  ــس اأ�
الوقاية  اإجـــراءات  �ست�سمل  التوزيع 

على  حــفــاظــا  كـــورونـــا،  مــن  ال�سحية 
�سالمة امل�ستفيدين.

يعي�ص  غـــزة، حــيــث  قــطــاع  ــاين  ــع وي

اأو�ساع  من  فل�سطيني،  مليوين  من  اأكرث 
للغاية،  مرتدية  ومعي�سية  اقت�سادية 
املتوا�سل  االإ�سرائيلي  احل�سار  جــراء 

منذ 2007.
"كورونا"  جائحة  اأزمــة  وُتفاقم  هذا 
ــيــة  ــان ــ�ــس ــــاع االإن ــــس مـــن تـــــردي االأو�
حالة  ت�سببت  حيث  بغزة،  واملعي�سية 
حظر التجوال )منذ 24 اأوت املا�سي( 
بفقد ع�سرات االآالف من الفل�سطينيني 
ال�سحة  وزارة  وبح�سب  الأعــمــالــهــم، 
عدد  اإجمايل  فاإن  بغزة،  الفل�سطينية 
املا�سي،  مار�ص  منذ  ارتفع  االإ�سابات، 
الوفّيات  عدد  و�سل  فيما   ،1269 اإىل 

اإىل 9، وعدد حاالت التعايف اإىل 89.
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ق�ساء  على  م�سلحا  هجوما  اأم�ص،  طالبان،  حركة  �سنت 
اأفغان�ستان. �سرقي  بان�سري  والية  "اأب�سار" يف 

مريزاي،  الدين  عزم  الوالية،  �سورى  جمل�ص  رئي�ص  واأفاد 
على  هجوما  �سنوا  طالبان  م�سلحي  اأن  �سحفي،  ت�سريح  يف 
منطقة "غالغا" التابعة لق�ساء اأب�سار،مو�سحا اأن ا�ستباكات 
زالت  ما  واأنها  االأمن،  وقوات  احلركة  م�سلحي  بني  اندلعت 
االأفغاين  امل�سوؤول  واأ�سار  اخلرب،  ن�سر  �ساعة  حتى  م�ستمرة 
املنطقة  يف  املقيمني  املدنيني  احتجزوا  امل�سلحني  اأن  اإىل 

رهائن.

اأم�ص،  اآخرين بجروح،   6 اأ�سخا�ص حتفهم واأ�سيب   9 لقي 
اإثر انهيار اأر�سي �سمال غربي باك�ستان.

وقال افتخار عالم، نائب املفو�ص عن منطقة "مهمند"، اإن 
احلادث وقع ببلدة اآ�سفي يف مهمند قرب احلدود االأفغانية، 
عندما �سرب انهيار اأر�سي جتمًعا، م�سيفا عالم اأن الع�سرات 
قوات  ت�سارك  بينما  االأنقا�ص،  حتت  حما�سرين  زالوا  ما 
وتابع  االإنقاذ،  عملية  يف  املنطقة  اإدارة  مب�ساعدة  اجلي�ص 
اأنه �سقطت قطع �سخمة من الرخام  امل�سوؤول املحلي قائاًل 
ا على �سفح  60 �سخ�سً 50 اإىل  من تل على جتمع مكون من 

اجلبل.

اعتقل االحتالل االإ�سرائيلي، اأم�ص، اأكرث من 50 فل�سطينيا، 
يف ال�سفة الغربية املحتلة، بينهم قيادات بارزة يف حركة 

املقاومة االإ�سالمية "حما�ص".
اأن  �سحفي  بيان  يف  الفل�سطيني،  االأ�سري  نادي  وقال 
االعتقاالت تركزت يف حمافظة اخلليل )جنوب(، مو�سحا 

اأن حملة االعتقاالت هي االأكرب منذ مطلع العام 2020.
جرمية  هي  االعتقاالت  حملة  اإن  االأ�سري،  نادي  وقال 
جديدة بحق الفل�سطينيني، يف ظل ا�ستمرار انت�سار فريو�ص 

كورونا يف ال�سجون االإ�سرائيلية.

اأفراد  من  اثنني  اإ�سابة  اأم�ص،  العراقي،  اجلي�ص  اأعلن 
كركوك،  مبحافظة  نف�سه  انتحاري  تفجري  اإثر  االأمن، 

�سمايل البالد.
اأنه  للجي�ص،  االأمني" التابعة  االإعالم  "خلية  بيان  ووفق 
اىل  دفعه  ما  انتحارًيا،  اإرهابًيا  االأمنية  القوات  حا�سرت 
كركوك  مبحافظة  �سحة(  )اأبو  وادي  يف  نف�سه،  تفجري 
يف  ت�سبب  االنتحاري  التفجري  اأن  البيان  مو�سحا  )�سمال(، 
تو�سيح  دون  االحتادية،  ال�سرطة  اأفراد  من  اثنني  اإ�سابة 

مدى خطورة اإ�سابتهما.

قاموا  �سينيني  ع�سكريني  اإن  اإعالمية  و�سائل  قالت 
باختطاف 5 مدنيني هنود يف منطقة حدودية مع الهند.

والية  عن  الربملاين  النائب  غاو،  تابري  عن  ونقلت 
ال�سينية  القوات  اإن  "اأرونات�سال برادي�ص" الهندية، قوله 
�سبتمرب  من  الثالث  يوم  الهنود،  املدنيني  باختطاف  قامت 

اجلاري.
بدوره، قال وزير �سوؤون االأقليات الهندي، كريان ريجيجو، 
اإنهم اأبلغوا ال�سلطات ال�سينية باالأمر وينتظرون ردًا منهم.
جاو  ال�سينية،  اخلارجية  با�سم  الناطق  قال  جانبه،  من 
اأية معلومات ميكن م�ساركتها فيما  لي�ص لديهم  اإنه  ليجني، 

يخ�ص باملدنيني الـ 5 املفقودين.

م�سرع 9 يف انهيار اأر�سي �سمال غربي 
باك�ستان

اإ�سرائيل تعتقل 50 فل�سطينيا 
بينهم قيادات بارزة يف "حما�س"

اإ�سابة رجلي اأمن اإثر تفجري انتحاري 
نف�سه �سمايل العراق

جنود �سينيون يختطفون مدنيني 
على احلدود الهندية

طالبان ت�سن هجوما م�سلحا بولية بان�سري 
باأفغان�ستان

حــول

الوكاالت  

العــامل

دويل مو�سكو ترف�س اتهامات بت�سميم املعار�س نافالني

ق.د
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اأمني زويربي: )رئي�س االحتادية اجلزائرية(

ع.ب 

العاي�ص. �ص  بدري. ع
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اأ.ج

عبد الهادي. ب

يف  بالغة  عادل  باتنة  مولودية  لفريق  العام  االأمــني  اأكد 
ت�سريح لـ"االأورا�ص نيوز" انه وب�سفة ر�سمية قد مت �سمان 
والذي  تاجنانت  دفاع  من  القادم  قوميدي  الثالثي  خدمات 
اأنور  ال�ساب  املهاجم  وكــذا  ميدان،  متو�سط  من�سب  ي�سغل 
من�سب  ي�سغل  والــذي  العيد  �سلغوم  هالل  من  القادم  �ساعي 
ب�سفة  عباب�سة  اإليا�ص  �سفقة  ح�سم  اإىل  اإ�سافة  مهاجم، 
نهائية خا�سة واأن املفاو�سات مع عباب�سة اأ�سالت الكثري من 

نهائية  ب�سفة  وقع  الالعب  اأن  عادل  بالغة  ليوؤكد  احلرب، 
للمولودية.

الفريق م�سعود زيداين  االأول يف بيت  الرجل  هذا وفاو�ص 
الالعب بزاز الذي تقم�ص األوان ت�سامن �سوف وكذا مولودية 
مما  نهائي  اتفاق  اىل  يتو�سال  مل  الطرفني  اأن  اإال  �سعيدة، 
انتظار ما  املاء يف  يجعل ورقة الالعب بزواز قد ت�سقط يف 

ت�سفر عنه ال�ساعات القليلة القادمة.

رغم  وهذا  الراهن  الوقت  يف  معطلة  الربج  اأهلي  اأمور  مازالت 
جناح ال�سلطات املحلية يف تن�سيب "ديراكتوار" لت�سيري الفريق 
بوزناد  نذير  العام  املدير  مع  االإتفاق  مع  الفرتة احلالية  خالل 
غياب  ب�سبب  معطلة  تبقى  االأمــور  اأن  غري  الفريق  اإىل  للعودة 
امل�سريون من  الراهن حيث مل يتمكن  الوقت  املالية يف  ال�سيولة 
التوا�سل مع الالعبني القدامى ب�سبب غياب االأموال خا�سة اأن 
قبل  املايل  اجلانبي  من  الروؤية  تو�سيح  على  ي�سرون  الالعبني 
التفاو�ص بخ�سو�ص املو�سم اجلديد، وهو االأمر الذي جعل املدير 
وقت  اإىل  الالعبني  اإ�ستدعاء  تاأجيل  يقرر  بوزناد  نذير  العام 
الحق ريثما يتم توفري ال�سيولة املالية الالزمة لت�سوية جزء من 
عن  التنازل  بخ�سو�ص  معهم  التفاو�ص  مع  الالعبني  م�ستحقات 
جزء اأخر من امل�ستحقات والتي تخ�ص الفرتة التي توقفت فيها 

املناف�سة ب�سبب فريو�ص كورونا.
وحاول م�سريو االأهلي اإقناع املدرب بالل دزيري باالإ�سراف على 
عن  والرتاجع  اجلديد  املو�سم  خالل  لالأهلي  الفنية  العار�سة 

حل  مت  اأن  بعد  خا�سة  النادي  من  االن�سحاب  بخ�سو�ص  قراره 
امل�ساكل االإدارية التي كان يعاين منها الفريق والتي كانت �سببا 
يف ان�سحاب دزيري، علما اأن التقني العا�سمي تلقى خالل االأيام 
يف  يرغب  الذي  ب�سكرة  اإحتــاد  فريق  من  مهما  عر�سا  الفارطة 
التعاقد معه، وكان رئي�ص الهيئة املوؤقتة لت�سيري االأهلي احلوا�ص 
اأن  بحكم  لالأهلي  مدربا  مــازال  دزيــري  بالل  اأن  اأكد  قد  رما�ص 
اأخر مع النادي وهذا يف وقت  عقده مازال �ساري املفعول ملو�سم 
قرر دزيري اللجوء اإىل جلنة املنازعات من اأجل احل�سول على 
له  يت�سنى  حتى  النادي  من  ت�سريحه  وكذا  العالقة  م�ستحقاته 

االإ�سراف على فريق اأخر.
لكرة  اجلزائرية  لالحتادية  التابعة  الطعون  جلنة  وقــررت 
القدم تقلي�ص العقوبة امل�سلطة يف حق اأهلي الربج على خلفية 
لقاء الدور ربع النهائي من مناف�سة كاأ�ص اجلمهورية اأمام وفاق 
�سطيف اإىل ثالثة لقاءات دون جمهور بدال من 06 لقاءات وهذا 

بعد الطعن الذي قدمه الفريق يف وقت �سابق.

للمو�سم  التح�سري  يف  خن�سلة  احتاد  اإدارة  �سرعت  بعدما 
بداية  يف  العبني  اأربعة  ا�ستقدمت  خالله  ومــن  اجلديد، 
عربوق،  بالرباعي  االأمر  ويتعلق  ال�سيفي  املريكاتو  افتتاح 
اجلميع  تفاجئ  لكنه  براهيمي،  واحلار�ص  ملاي�سي  �سياب، 
وليد  الفريق  رئي�ص  من  بت�سريح  املا�سية  ال�ساعات  خالل 
اأنه  االجتماعي  التوا�سل  موقع  عرب  اأكد  والذي  بوكرومة 
املعنية  للجهات  ر�سمية  ب�سفة  ا�ستقالته  لتقدمي  يح�سر 
واأ�سر عليها الأنه ح�سب املقربني منه وجد بع�ص العراقيل 
من قبل بع�ص االأطراف ت�سغط عليه من اأجل االن�سحاب من 
الفريق، بينما يف املقابل ت�سري م�سادرنا اأن الرئي�ص بوكرومة 
طلب من اجلميع الوقوف معه ومن يرغب يف تقدمي االأموال 
وال  م�سراعيها  على  مفتوحة  �ستكون  االأبــواب  فكل  للنادي 
يعار�ص فكرة االن�سمام اإىل املكتب امل�سري وهو بدوره يبحث 

على تو�سيعه. 
ليا�سمكا فريق  فيها  يتخبط  التي  الــظــروف  ظــل  ويف 

من  الثاين  الوطني  الق�سم  حظرية  اإىل  اجلديد  ال�ساعد 
بالتعقل  ينا�سدون اجلميع  والبي�ساء  الكحلة  اأن�سار  جهتهم 
فوق  النادي  م�سلحة  ح�سبهم  الأن  الفريق  حول  وااللتفاف 
اجلــمــيــع ويــطــالــبــون برتك 
ال�سخ�سية  الــنــزاعــات 

جانبا والتفرغ كليا للوقوف مع الفريق لو�سعه على ال�سكة 
املحك  على  اخلنا�سلة  ت�سع  قد  ال�سراعات  الأن  ال�سحيحة 
املو�سم  هــذا  �سعبة  حتديات  تنتظره  الفريق  اأن  ال�سيما 
اأن البطولة �ستكون �سر�سة و�سعبة  الأن اجلميع يعلم يقينا 
اأن   توؤكد  للمناف�سة  اجلدية  ال�سيغة  ح�سب  الأنه  للغاية 

فرق معنية ال�سقوط  للق�سم الهواة.

اأمني  الري�سة   لكرة  اجلزائرية  االحتادية  رئي�ص  عرب 
من  املــايل  للدعم  هيئته  ا�ستالم  يف  اأمله  عن  زوبـــريي، 
اأجل عدم ت�سييع امل�ساركة يف البطولة العاملية للرجال 
املقررة مطلع اأكتوبر املقبل بالدامنارك،  توما�ص كوب
خ�سو�سا واأن املنتخب الوطني ما يزال يتناف�ص من اجل 
اخت�سا�ص  يف  بطوكيو  اأوملبياد   تاأ�سرية  اقتطاع 

الزوجي )ذكور(.
ما زلنا يف انتظار الدعم املايل من  و�سرح زوبريي قائال :
اأجل امل�ساركة يف البطولة العاملية )رجال( والتي تاأهلت 

اإليها اجلزائر بعد تتويجها باللقب القاري ح�سب الفرق
يف  ونحن  ــواب  االأب على  الــدامنــارك  مونديال  م�سيفا: 
انتظار دخول االأموال ونرجو اأال ن�سيع امل�ساركة تفاديا 

. الأي عقوبة مالية مثلما حدث لنا من قبل

واأفاد اأن االحتادية الدولية للعبة �سلطت على نظريتها 
اجلزائرية غرامة مالية ب�سبب تغيب النخبة الوطنية 

عن الدورة الدولية املفتوحة بنيجرييا.
را�سلنا حول هذا االأمر الوزارة  اأي�سا : وك�سف زوبريي 
اأقرب  اإيجابيا يف  اأن نلقى ردا  ونحن يف االنتظار، وناأمل 

. االآجال حل�سور املوعد العاملي
على �سعيد  اآخر، يتواجد الثنائي مدال �سربي ومعمري 
ك�سيلة يف ترب�ص مبدينة بوردو )فرن�سا( منذ اأ�سبوعني 

حتت اإ�سراف اأحد التقنيني الفرن�سيني هناك.
باأر�ص  املتواجدين  الالعبني  بقية  يخ�ص  فيما  ــا  اأم
عن  الك�سف  نتائج  على  التعرف  بانتظار  فهم  الوطن، 
فريو�ص كورونا حت�سبا للعودة اإىل اأجواء التدريبات بعد 

توقف فاق اخلم�سة اأ�سهر.

�سالح  العلمة  مــولــوديــة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  �ــســرع 
من  الراهن  الوقت  خالل  مكثفة  حتركات  يف  كراو�سي 
للمو�سم  التح�سريات  يف  احلا�سل  التاأخر  تــدارك  اأجــل 
املدرب  �سفقة  ح�سم  يف  كراو�سي  يرغب  حيث  اجلديد، 
االأ�سبوع اجلاري حيث كثف  نهاية  للفريق قبل  اجلديد 
لتدريب  امل�ستهدفة  باالأ�سماء  ات�ساالتهم  امل�سريون 
الفريق على غرار بن �سوية وعبا�ص، فيما يبقى الرهان 
اأي�سا على جتديد عقود الالعبني القدامى رغم �سعوبة 
املاأمورية يف ظل اإ�سرتاط الالعبني �سرورة احل�سول على 
احلديث  قبل  الفارط  املو�سم  عن  العالقة  م�ستحقاتهم 
عن املو�سم اجلديد ناهيك عن االأزمة املالية التي يعاين 
اأمام حتمية االإقرتا�ص  امل�سريين  منها الفريق مما جعل 

من جديد.

املقدمة  املقرتحات  العلمة  مولودية  العبو  ورفــ�ــص 
�سكاويهم  عن  التنازل  بخ�سو�ص  امل�سريين  طرف  من  لهم 
من  جــزء  على  احل�سول  مقابل  املــنــازعــات  جلنة  لــدى 
على  الفريق  العبو  ي�سر  حيث  العالقة،  م�ستحقاتهم 
احل�سول على  اأجور �سهرية عن املو�سم الفارط مقابل 
الفريق  اإدارة  ترف�سه  الذي  االأمر  وهو  �سكاويهم  �سحب 
بحكم اأن الالعبني تلقوا يف وقت �سابق  اأجور �سهرية 
املتعلقة  االأجــور  بخ�سو�ص  معهم  التفاو�ص  اإلزامية  مع 
بالفرتة التي توقفت فيها املناف�سة منذ �سهر مار�ص ب�سبب 
فريو�ص كورونا، علما اأن اإدارة الفريق ت�سر على منح  
اأجور �سهرية على االأكرث لالعبني مقابل تنازلهم على  
اأجور اأخرى، وهو االأمر الذي ت�سبب يف ف�سل املفاو�سات 

اجلارية مع العبي املو�سم الفارط.

جلنة الطعون تف�شل اليوم يف ق�شية املرتبة الثانية
 والوفاق ي�شتفيد من مليار �شنتيم

نبيل الكوكي: "توقيعي للوفاق م�شاألة وقت فقط 
ومن حقي املطالبة برفع اأجرتي

قيدوم يعلن عدم تر�شحه لعهدة جديدة والعيا�شي
 دمربي االأقرب خلالفته 

قوميدي وعباب�شة و�شاعي يوقعون وورقة
 بزاز قد ت�شقط يف املاء

م�شاعي الإقناع دزيري بالعودة وغياب
 االأموال يعطل املفاو�شات

الرئي�س بوكرومة يهدد باالن�شحاب 
من رئا�شة ليا�شمكا..! 

للم�شاركة  املايل  الدعم  ننتظر 
يف مونديال الدامنارك

كراو�شي يعول على ح�شم �شفقة املدرب 
والالعبون يرف�شون التنازل عن م�شتحقاتهم 
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بعد  ارتياحها  الــوفــاق  اإدارة  اأبـــدت 
م�سلطة  كانت  التي  العقوبات  تخفيف 
اأمــام  الــكــاأ�ــص  لقاء  بعد  الفريق  على 
اأهلي الربج، حيث قررت جلنة الطعون 
الطعن  درا�سة  بعد  العقوبات  تخفيف 
اأن  اإدارة الوفاق، علما  املقدم من طرف 
عقوبة  تقلي�ص  قــررت  الطعون  جلنة 
مبارتني،  اإىل  جمهور  دون  مباريات   6
وتقلي�ص الغرامة املالية من 40 مليون 
مت  كما  �سنتيم،  مليون   20 اإىل  �سنتيم 
اإلغاء عقوبة احلرمان من حقوق البث 
تعوي�ص  عقوبة  واإلــغــاء  التلفزيوين، 
�سنتيم،  مليار   14 مببلغ  الــربج  ملعب 
الطعون  جلنة  تدر�ص  اأخر  جانب  ومن 
نهار اليوم ملف الطعن املقدم من طرف 
اإدارة الوفاق بخ�سو�ص حرمان الفريق 
من املرتبة الثانية يف ترتيب البطولة 
يف  املــعــامــل  طريقة  ا�ستعمال  ب�سبب 

حتديد �ساحب املرتبة الثانية.
وطالب م�سوؤول اأحد الفنادق اخلا�سة 
ت�سوية  الــوفــاق  م�سريي  مــن  ب�سطيف 

الفاطر  املو�سم  العالقة عن  م�ستحقاته 
�سنتيم،  مليون   400 مبلغ  تناهز  والتي 
فيما �سيكون املوعد نهار اليوم مع متديد 

ملو�سم  الوفاق  مع  لعقده  بلعيد  اأن�ص  الالعب 
النادي  اأن  الوفاق  م�سريو  اأكــد  فيما  اإ�سايف، 
جلنة  من  �سنتيم  مليار  مبلغ  على  �سيتح�سل 

تنظيم مناف�سة الكاأ�ص وهذا بعد قرار اإلغاء 
. الفاف هذه املناف�سة من طرف 

جمعيته  قــايــ�ــص  �ــســبــاب  فــريــق  عــقــد 
املا�سي،  االأ�سبوع  نهاية  العادية  العامة 
التقرير  ــراءة  ق اجلمعية  حمــور  وكــان 
 / ملو�سم  ــايل  وامل االأدبــي 
وبــعــدمــا اكــتــمــل الــنــ�ــســاب الــقــانــوين 
وبح�سور  الــعــامــة  اجلمعية  الأعــ�ــســاء 
انطلقت  الق�سائي  واملح�سر  ع�سوا   20
االأ�سغال بح�سور عدد معترب من االأن�سار 
وبع�ص الف�سوليني ورغم بع�ص االأجواء 
املتوترة من �سنع بع�ص االأطراف والتي 
اعتربت تاريخ اجلميعة غري قانوين الأن 
االأماكن  يف  االإعالنات  توزع  مل  االإدارة 

م�سبق  موعد  عن  الإعالنها  املخ�س�سة 
الدعوة  لتكون  العامة  اجلمعية  لعقد 
االأ�سغال  انطلقت  ــذا  ه ورغـــم  عــامــة، 
بعر�ص احل�سيلتني االأدبية واملالية ومن 
منهم   وافق  ع�سوا  ح�سور   اأ�سل 

ع�سوا .
الرئي�ص  جهته  من  اآخــر  �سعيد  وعلى 
اأنه من  اأعلن واأمام املالأ  الربيعي قيدوم 
هذه اللحظة يعترب نف�سه انتهت عهدته 
يرت�سح  مل  اأنـــه  على  واأ�ــســر  االأوملــبــيــة 
م�سادرنا  ك�سفت  املقابل  يف  بينما  بتاتا، 
العيا�سي  ال�سابق  الرئي�ص  اأن  املوثوقة 

الـــذي تــوىل الــرئــا�ــســة مو�سم  دمـــربي 
ملدة   موؤقت  كرئي�ص   /
بدون  الــنــادي  كــان  بعدما  فقط  اأ�سهر 
نيته  اأن  ملقربيه  ك�سف  �سرعي   رئي�ص 
قيدوم  الرئي�ص  خلالفة  للرت�سح  كبرية 
املنتهية عهدته والذي يكون لقي ترحاب 
من قبل اجلميع، واإىل ذلك نف�ص امل�سادر 
ت�سري اأن الرئي�ص عبد اهلل بلقوت الذي 
املوا�سم  خالل  الفريق  رئا�سة  له  �سبق 
املعرتك  دخــول  يرغب  بــدوره  املا�سية 
رئا�سة  اإىل  العودة  اأجل  من  االنتخابي 

. �سياربيكا

اأن م�ساألة  اأكد مدرب وفاق �سطيف نبيل الكوكي 
ق�سية  هــي  ــنــادي  ال مــع  اجلــديــد  عــقــده  توقيع 
الظروف  من  العديد  ب�سبب  وتاأخرت  فقط  وقت 
هذا  ت�سوية  �سيتم  حيث  نطاقه،  عن  اخلارجة 
االإتفاق  ظل  يف  املقبلة  االأيـــام  خــالل  االإ�سكال 
بخ�سو�ص  الــوفــاق  اإدارة  ــني  وب بينه  احلا�سل 
دافع  اأخــر  جانب  ومن  اجلديد،  العقد  تفا�سيل 
التقني التون�سي عن ق�سية رفع اأجرته ال�سهرية 
عرب  تــداولــهــا  يتم  الــتــي  االأرقــــام  اأي�سا  مفندا 
اأجرته  بخ�سو�ص  االإجتماعي  التوا�سل  �سفحات 
العمل  مع  ح�سبه  متنا�سبة  تبقى  والتي  ال�سهرية 

الذي يقوم به.
من  اأنه  ت�سريحه  يف  الكوكي  نبيل  املدرب  وقال 
الطبيعي اأن يتم رفع اأجرته ال�سهرية بعد امل�سوار 
خالل  قيادته  حتت  الفريق  حققه  الذي  املوفق 
املو�سم الفارط م�سيفا اأن ما يهمه اأكرث هو تطبيق 

املو�سم  منذ  فيه  ــداأ  ب ــذي  ال الريا�سي  امل�سروع 
الفارط قائال يف هذا ال�سدد :"لدي عقد معنوي 
يتعلق  فيما  املتداولة  واالأرقــام  الوفاق،  اإدارة  مع 
وفيها  مغلوطة  �ساأنالها  التي  ال�سهرية  باالأجرة 
اأجرتي  برفع  اأطالب  اأن  الطبيعي  ومن  ت�سخيم، 
اأن ذلك كان يف حدود املعقول، وبالن�سبة  خا�سة 
امل�سروع  يهمني  ما  بقدر  االأموال  اأنا ال تهمني  يل 

الريا�سي الذي اأنوى تطبيقه يف الوفاق".
الوطن  اأر�ـــص  اإىل  عــودتــه  مــوعــد  وبخ�سو�ص 
نبيل  املـــدرب  قــال  التح�سريات  على  لــالإ�ــســراف 
الفردية  التح�سريات  برنامج  :"اأعددت  الكوكي 
التي �ستنطلق اليوم قبل اجلماعية وكلفت املح�سر 
ومتابعتهم،  لالعبني  الربنامج  باإر�سال  البدين 
ونحن يف انتظار فتح احلدود للعودة اإىل �سطيف، 
وطلبت  الوفاق  اإدارة  مع  م�ستمر  توا�سل  يف  واأنــا 
وبوقلمونة  قــراوي  خدمات  على  احلفاظ  منهم 

. بعد مغادرة كل من دراوي، ر�سواين وبو�سوف
كما حتدث التقني التون�سي عن �سري االإ�ستقدامات 
يهمني  بوردمي  الالعبي  : قائال  الوفاق  بيت  يف 
واأح�سن  للوفاق،  جيدة  �سفقة  �سيكون  وانتدابه 
انتداب هو احلفاظ على ا�ستقرار التعداد احلايل 
ال�سبان،  لديه خزان ممتاز من  الوفاق  اأن  خا�سة 
و�ساأقوم برتقية اأكرب عدد ممكن من ال�سبان خللق 
املناف�سة، كما طلبت بانتداب حار�ص مرمى ملناف�سة 

. خ�سايرية الذي يبقى رقم واحد يف الفريق
كاأ�ص  مناف�سة  الإلــغــاء  نظرته  بخ�سو�ص  اأمــا 
كنت  اجلمهورية فقد قال الكوكي يف هذا ال�سياق :
اأمتنى موا�سلة مناف�سة كاأ�ص اجلمهورية، والوفاق 
لل�ساحة  والعودة  االألقاب،  على  اللعب  �سيوا�سل 
بلقب  التتويج  واأريد  للوفاق،  مهم  اأمر  االإفريقية 
اأن  ال�سطايفية على  واأطمئن  النادي،  مع  اأفريقي 

. ال خوف على الوفاق

وفاق �سطيف 

�سباب قاي�س
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يف  بالغة  عادل  باتنة  مولودية  لفريق  العام  االأمــني  اأكد 
انه وب�سفة ر�سمية قد مت �سمان  االأورا�ص نيوز ت�سريح لـ
والذي  تاجنانت  دفاع  من  القادم  قوميدي  الثالثي  خدمات 
اأنور  ال�ساب  املهاجم  وكــذا  ميدان،  متو�سط  من�سب  ي�سغل 
من�سب  ي�سغل  والــذي  العيد  �سلغوم  هالل  من  القادم  �ساعي 
ب�سفة  عباب�سة  اإليا�ص  �سفقة  ح�سم  اإىل  اإ�سافة  مهاجم، 
نهائية خا�سة واأن املفاو�سات مع عباب�سة اأ�سالت الكثري من 

نهائية  ب�سفة  وقع  الالعب  اأن  عادل  بالغة  ليوؤكد  احلرب، 
للمولودية.

الفريق م�سعود زيداين  االأول يف بيت  الرجل  هذا وفاو�ص 
الالعب بزاز الذي تقم�ص األوان ت�سامن �سوف وكذا مولودية 
مما  نهائي  اتفاق  اىل  يتو�سال  مل  الطرفني  اأن  اإال  �سعيدة، 
انتظار ما  املاء يف  يجعل ورقة الالعب بزواز قد ت�سقط يف 

ت�سفر عنه ال�ساعات القليلة القادمة.

رغم  وهذا  الراهن  الوقت  يف  معطلة  الربج  اأهلي  اأمور  مازالت 
لت�سيري الفريق  ديراكتوار جناح ال�سلطات املحلية يف تن�سيب 
بوزناد  نذير  العام  املدير  مع  االإتفاق  مع  الفرتة احلالية  خالل 
غياب  ب�سبب  معطلة  تبقى  االأمــور  اأن  غري  الفريق  اإىل  للعودة 
امل�سريون من  الراهن حيث مل يتمكن  الوقت  املالية يف  ال�سيولة 
التوا�سل مع الالعبني القدامى ب�سبب غياب االأموال خا�سة اأن 
قبل  املايل  اجلانبي  من  الروؤية  تو�سيح  على  ي�سرون  الالعبني 
التفاو�ص بخ�سو�ص املو�سم اجلديد، وهو االأمر الذي جعل املدير 
وقت  اإىل  الالعبني  اإ�ستدعاء  تاأجيل  يقرر  بوزناد  نذير  العام 
الحق ريثما يتم توفري ال�سيولة املالية الالزمة لت�سوية جزء من 
عن  التنازل  بخ�سو�ص  معهم  التفاو�ص  مع  الالعبني  م�ستحقات 
جزء اأخر من امل�ستحقات والتي تخ�ص الفرتة التي توقفت فيها 

املناف�سة ب�سبب فريو�ص كورونا.
وحاول م�سريو االأهلي اإقناع املدرب بالل دزيري باالإ�سراف على 
عن  والرتاجع  اجلديد  املو�سم  خالل  لالأهلي  الفنية  العار�سة 

حل  مت  اأن  بعد  خا�سة  النادي  من  االن�سحاب  بخ�سو�ص  قراره 
امل�ساكل االإدارية التي كان يعاين منها الفريق والتي كانت �سببا 
يف ان�سحاب دزيري، علما اأن التقني العا�سمي تلقى خالل االأيام 
يف  يرغب  الذي  ب�سكرة  اإحتــاد  فريق  من  مهما  عر�سا  الفارطة 
التعاقد معه، وكان رئي�ص الهيئة املوؤقتة لت�سيري االأهلي احلوا�ص 
اأن  بحكم  لالأهلي  مدربا  مــازال  دزيــري  بالل  اأن  اأكد  قد  رما�ص 
اأخر مع النادي وهذا يف وقت  عقده مازال �ساري املفعول ملو�سم 
قرر دزيري اللجوء اإىل جلنة املنازعات من اأجل احل�سول على 
له  يت�سنى  حتى  النادي  من  ت�سريحه  وكذا  العالقة  م�ستحقاته 

االإ�سراف على فريق اأخر.
لكرة  اجلزائرية  لالحتادية  التابعة  الطعون  جلنة  وقــررت 
القدم تقلي�ص العقوبة امل�سلطة يف حق اأهلي الربج على خلفية 
لقاء الدور ربع النهائي من مناف�سة كاأ�ص اجلمهورية اأمام وفاق 
�سطيف اإىل ثالثة لقاءات دون جمهور بدال من  لقاءات وهذا 

بعد الطعن الذي قدمه الفريق يف وقت �سابق.

للمو�سم  التح�سري  يف  خن�سلة  احتاد  اإدارة  �سرعت  بعدما 
بداية  يف  العبني  اأربعة  ا�ستقدمت  خالله  ومــن  اجلديد، 
عربوق،  بالرباعي  االأمر  ويتعلق  ال�سيفي  املريكاتو  افتتاح 
اجلميع  تفاجئ  لكنه  براهيمي،  واحلار�ص  ملاي�سي  �سياب، 
وليد  الفريق  رئي�ص  من  بت�سريح  املا�سية  ال�ساعات  خالل 
اأنه  االجتماعي  التوا�سل  موقع  عرب  اأكد  والذي  بوكرومة 
املعنية  للجهات  ر�سمية  ب�سفة  ا�ستقالته  لتقدمي  يح�سر 
واأ�سر عليها الأنه ح�سب املقربني منه وجد بع�ص العراقيل 
من قبل بع�ص االأطراف ت�سغط عليه من اأجل االن�سحاب من 
الفريق، بينما يف املقابل ت�سري م�سادرنا اأن الرئي�ص بوكرومة 
طلب من اجلميع الوقوف معه ومن يرغب يف تقدمي االأموال 
وال  م�سراعيها  على  مفتوحة  �ستكون  االأبــواب  فكل  للنادي 
يعار�ص فكرة االن�سمام اإىل املكتب امل�سري وهو بدوره يبحث 

على تو�سيعه. 
"ليا�سمكا"  فريق  فيها  يتخبط  التي  الــظــروف  ظــل  ويف 
من  الثاين  الوطني  الق�سم  حظرية  اإىل  اجلديد  ال�ساعد 
بالتعقل  ينا�سدون اجلميع  والبي�ساء  الكحلة  اأن�سار  جهتهم 
فوق  النادي  م�سلحة  ح�سبهم  الأن  الفريق  حول  وااللتفاف 
اجلــمــيــع ويــطــالــبــون برتك 
ال�سخ�سية  الــنــزاعــات 

جانبا والتفرغ كليا للوقوف مع الفريق لو�سعه على ال�سكة 
املحك  على  اخلنا�سلة  ت�سع  قد  ال�سراعات  الأن  ال�سحيحة 
املو�سم  هــذا  �سعبة  حتديات  تنتظره  الفريق  اأن  ال�سيما 
اأن البطولة �ستكون �سر�سة و�سعبة  الأن اجلميع يعلم يقينا 
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فرق معنية ال�سقوط  للق�سم الهواة.

اأمني  الري�سة   لكرة  اجلزائرية  االحتادية  رئي�ص  عرب 
من  املــايل  للدعم  هيئته  ا�ستالم  يف  اأمله  عن  زوبـــريي، 
اأجل عدم ت�سييع امل�ساركة يف البطولة العاملية للرجال 
"توما�ص كوب" املقررة مطلع اأكتوبر املقبل بالدامنارك، 
خ�سو�سا واأن املنتخب الوطني ما يزال يتناف�ص من اجل 
اخت�سا�ص  يف  بطوكيو   2021 اأوملبياد  تاأ�سرية  اقتطاع 

الزوجي )ذكور(.
و�سرح زوبريي قائال :"ما زلنا يف انتظار الدعم املايل من 
اأجل امل�ساركة يف البطولة العاملية )رجال( والتي تاأهلت 
اإليها اجلزائر بعد تتويجها باللقب القاري ح�سب الفرق" 
يف  ونحن  ــواب  االأب على  الــدامنــارك  "مونديال  م�سيفا: 
انتظار دخول االأموال ونرجو اأال ن�سيع امل�ساركة تفاديا 

الأي عقوبة مالية مثلما حدث لنا من قبل".

واأفاد اأن االحتادية الدولية للعبة �سلطت على نظريتها 
اجلزائرية غرامة مالية ب�سبب تغيب النخبة الوطنية 

عن الدورة الدولية املفتوحة بنيجرييا.
اأي�سا :"را�سلنا حول هذا االأمر الوزارة  وك�سف زوبريي 
اأقرب  اإيجابيا يف  اأن نلقى ردا  ونحن يف االنتظار، وناأمل 

االآجال حل�سور املوعد العاملي".
على �سعيد  اآخر، يتواجد الثنائي مدال �سربي ومعمري 
ك�سيلة يف ترب�ص مبدينة بوردو )فرن�سا( منذ اأ�سبوعني 

حتت اإ�سراف اأحد التقنيني الفرن�سيني هناك.
باأر�ص  املتواجدين  الالعبني  بقية  يخ�ص  فيما  ــا  اأم
عن  الك�سف  نتائج  على  التعرف  بانتظار  فهم  الوطن، 
فريو�ص كورونا حت�سبا للعودة اإىل اأجواء التدريبات بعد 

توقف فاق اخلم�سة اأ�سهر.

�سالح  العلمة  مــولــوديــة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  �ــســرع 
من  الراهن  الوقت  خالل  مكثفة  حتركات  يف  كراو�سي 
للمو�سم  التح�سريات  يف  احلا�سل  التاأخر  تــدارك  اأجــل 
املدرب  �سفقة  ح�سم  يف  كراو�سي  يرغب  حيث  اجلديد، 
االأ�سبوع اجلاري حيث كثف  نهاية  للفريق قبل  اجلديد 
لتدريب  امل�ستهدفة  باالأ�سماء  ات�ساالتهم  امل�سريون 
الفريق على غرار بن �سوية وعبا�ص، فيما يبقى الرهان 
اأي�سا على جتديد عقود الالعبني القدامى رغم �سعوبة 
املاأمورية يف ظل اإ�سرتاط الالعبني �سرورة احل�سول على 
احلديث  قبل  الفارط  املو�سم  عن  العالقة  م�ستحقاتهم 
عن املو�سم اجلديد ناهيك عن االأزمة املالية التي يعاين 
اأمام حتمية االإقرتا�ص  امل�سريين  منها الفريق مما جعل 

من جديد.

املقدمة  املقرتحات  العلمة  مولودية  العبو  ورفــ�ــص 
�سكاويهم  عن  التنازل  بخ�سو�ص  امل�سريين  طرف  من  لهم 
من  جــزء  على  احل�سول  مقابل  املــنــازعــات  جلنة  لــدى 
على  الفريق  العبو  ي�سر  حيث  العالقة،  م�ستحقاتهم 
احل�سول على 05 اأجور �سهرية عن املو�سم الفارط مقابل 
الفريق  اإدارة  ترف�سه  الذي  االأمر  وهو  �سكاويهم  �سحب 
بحكم اأن الالعبني تلقوا يف وقت �سابق 03 اأجور �سهرية 
املتعلقة  االأجــور  بخ�سو�ص  معهم  التفاو�ص  اإلزامية  مع 
بالفرتة التي توقفت فيها املناف�سة منذ �سهر مار�ص ب�سبب 
فريو�ص كورونا، علما اأن اإدارة الفريق ت�سر على منح 04 
اأجور �سهرية على االأكرث لالعبني مقابل تنازلهم على 03 
اأجور اأخرى، وهو االأمر الذي ت�سبب يف ف�سل املفاو�سات 

اجلارية مع العبي املو�سم الفارط.

جلنة الطعون تف�شل اليوم يف ق�شية املرتبة الثانية
 والوفاق ي�شتفيد من مليار �شنتيم

توقيعي للوفاق م�شاألة وقت فقط  نبيل الكوكي: 
ومن حقي املطالبة برفع اأجرتي" 

قيدوم يعلن عدم تر�شحه لعهدة جديدة والعيا�شي
 دمربي االأقرب خلالفته 

قوميدي وعباب�شة و�شاعي يوقعون وورقة
 بزاز قد ت�شقط يف املاء

م�شاعي الإقناع دزيري بالعودة وغياب
 االأموال يعطل املفاو�شات

الرئي�س بوكرومة يهدد باالن�شحاب 
من رئا�شة ليا�شمكا..! 

للم�شاركة  املايل  الدعم  "ننتظر 
يف مونديال الدامنارك"

كراو�شي يعول على ح�شم �شفقة املدرب 
والالعبون يرف�شون التنازل عن م�شتحقاتهم 

ريا�صة /   �سبتمرب   املوافق لـ   حمرم  ريا�صةالأربعاء    غ�ست   الأربعاء  29  غ�ست  2970/ 09  �سبتمرب  2020 املوافق لـ 21  حمرم 091442

بعد  ارتياحها  الــوفــاق  اإدارة  اأبـــدت 
م�سلطة  كانت  التي  العقوبات  تخفيف 
اأمــام  الــكــاأ�ــص  لقاء  بعد  الفريق  على 
اأهلي الربج، حيث قررت جلنة الطعون 
الطعن  درا�سة  بعد  العقوبات  تخفيف 
اأن  اإدارة الوفاق، علما  املقدم من طرف 
عقوبة  تقلي�ص  قــررت  الطعون  جلنة 
مبارتني،  اإىل  جمهور  دون  مباريات   
وتقلي�ص الغرامة املالية من  مليون 
مت  كما  �سنتيم،  مليون  اإىل   �سنتيم 
اإلغاء عقوبة احلرمان من حقوق البث 
تعوي�ص  عقوبة  واإلــغــاء  التلفزيوين، 
�سنتيم،  مليار  مببلغ   الــربج  ملعب 
الطعون  جلنة  تدر�ص  اأخر  جانب  ومن 
نهار اليوم ملف الطعن املقدم من طرف 
اإدارة الوفاق بخ�سو�ص حرمان الفريق 
من املرتبة الثانية يف ترتيب البطولة 
يف  املــعــامــل  طريقة  ا�ستعمال  ب�سبب 

حتديد �ساحب املرتبة الثانية.
وطالب م�سوؤول اأحد الفنادق اخلا�سة 
ت�سوية  الــوفــاق  م�سريي  مــن  ب�سطيف 

الفاطر  املو�سم  العالقة عن  م�ستحقاته 
�سنتيم،  مليون  مبلغ   تناهز  والتي 
فيما �سيكون املوعد نهار اليوم مع متديد 

ملو�سم  الوفاق  مع  لعقده  بلعيد  اأن�ص  الالعب 
النادي  اأن  الوفاق  م�سريو  اأكــد  فيما  اإ�سايف، 
جلنة  من  �سنتيم  مليار  مبلغ  على  �سيتح�سل 

تنظيم مناف�سة الكاأ�ص وهذا بعد قرار اإلغاء 
هذه املناف�سة من طرف "الفاف".

جمعيته  قــايــ�ــص  �ــســبــاب  فــريــق  عــقــد 
املا�سي،  االأ�سبوع  نهاية  العادية  العامة 
التقرير  ــراءة  ق اجلمعية  حمــور  وكــان 
 2020/2019 ملو�سم  ــايل  وامل االأدبــي 
وبــعــدمــا اكــتــمــل الــنــ�ــســاب الــقــانــوين 
وبح�سور  الــعــامــة  اجلمعية  الأعــ�ــســاء 
انطلقت  الق�سائي  واملح�سر  ع�سوا   
االأ�سغال بح�سور عدد معترب من االأن�سار 
وبع�ص الف�سوليني ورغم بع�ص االأجواء 
املتوترة من �سنع بع�ص االأطراف والتي 
اعتربت تاريخ اجلميعة غري قانوين الأن 
االأماكن  يف  االإعالنات  توزع  مل  االإدارة 

م�سبق  موعد  عن  الإعالنها  املخ�س�سة 
الدعوة  لتكون  العامة  اجلمعية  لعقد 
االأ�سغال  انطلقت  ــذا  ه ورغـــم  عــامــة، 
بعر�ص احل�سيلتني االأدبية واملالية ومن 
 16 منهم  وافق  ع�سوا   20 ح�سور  اأ�سل 

ع�سوا .
الرئي�ص  جهته  من  اآخــر  �سعيد  وعلى 
اأنه من  اأعلن واأمام املالأ  الربيعي قيدوم 
هذه اللحظة يعترب نف�سه انتهت عهدته 
يرت�سح  مل  اأنـــه  على  واأ�ــســر  االأوملــبــيــة 
م�سادرنا  ك�سفت  املقابل  يف  بينما  بتاتا، 
العيا�سي  ال�سابق  الرئي�ص  اأن  املوثوقة 

الـــذي تــوىل الــرئــا�ــســة مو�سم  دمـــربي 
 6 ملدة  موؤقت  كرئي�ص   2011/2010
بدون  الــنــادي  كــان  بعدما  فقط  اأ�سهر 
نيته  اأن  ملقربيه  ك�سف  �سرعي   رئي�ص 
قيدوم  الرئي�ص  خلالفة  للرت�سح  كبرية 
املنتهية عهدته والذي يكون لقي ترحاب 
من قبل اجلميع، واإىل ذلك نف�ص امل�سادر 
ت�سري اأن الرئي�ص عبد اهلل بلقوت الذي 
املوا�سم  خالل  الفريق  رئا�سة  له  �سبق 
املعرتك  دخــول  يرغب  بــدوره  املا�سية 
رئا�سة  اإىل  العودة  اأجل  من  االنتخابي 

"�سياربيكا".

اأن م�ساألة  اأكد مدرب وفاق �سطيف نبيل الكوكي 
ق�سية  هــي  ــنــادي  ال مــع  اجلــديــد  عــقــده  توقيع 
الظروف  من  العديد  ب�سبب  وتاأخرت  فقط  وقت 
هذا  ت�سوية  �سيتم  حيث  نطاقه،  عن  اخلارجة 
االإتفاق  ظل  يف  املقبلة  االأيـــام  خــالل  االإ�سكال 
بخ�سو�ص  الــوفــاق  اإدارة  ــني  وب بينه  احلا�سل 
دافع  اأخــر  جانب  ومن  اجلديد،  العقد  تفا�سيل 
التقني التون�سي عن ق�سية رفع اأجرته ال�سهرية 
عرب  تــداولــهــا  يتم  الــتــي  االأرقــــام  اأي�سا  مفندا 
اأجرته  بخ�سو�ص  االإجتماعي  التوا�سل  �سفحات 
العمل  مع  ح�سبه  متنا�سبة  تبقى  والتي  ال�سهرية 

الذي يقوم به.
من  اأنه  ت�سريحه  يف  الكوكي  نبيل  املدرب  وقال 
الطبيعي اأن يتم رفع اأجرته ال�سهرية بعد امل�سوار 
خالل  قيادته  حتت  الفريق  حققه  الذي  املوفق 
املو�سم الفارط م�سيفا اأن ما يهمه اأكرث هو تطبيق 

املو�سم  منذ  فيه  ــداأ  ب ــذي  ال الريا�سي  امل�سروع 
لدي عقد معنوي  الفارط قائال يف هذا ال�سدد :
يتعلق  فيما  املتداولة  واالأرقــام  الوفاق،  اإدارة  مع 
وفيها  مغلوطة  �ساأنالها  التي  ال�سهرية  باالأجرة 
اأجرتي  برفع  اأطالب  اأن  الطبيعي  ومن  ت�سخيم، 
اأن ذلك كان يف حدود املعقول، وبالن�سبة  خا�سة 
امل�سروع  يهمني  ما  بقدر  االأموال  اأنا ال تهمني  يل 

. الريا�سي الذي اأنوى تطبيقه يف الوفاق
الوطن  اأر�ـــص  اإىل  عــودتــه  مــوعــد  وبخ�سو�ص 
نبيل  املـــدرب  قــال  التح�سريات  على  لــالإ�ــســراف 
الفردية  التح�سريات  برنامج  اأعددت  : الكوكي 
التي �ستنطلق اليوم قبل اجلماعية وكلفت املح�سر 
ومتابعتهم،  لالعبني  الربنامج  باإر�سال  البدين 
ونحن يف انتظار فتح احلدود للعودة اإىل �سطيف، 
وطلبت  الوفاق  اإدارة  مع  م�ستمر  توا�سل  يف  واأنــا 
وبوقلمونة  قــراوي  خدمات  على  احلفاظ  منهم 

بعد مغادرة كل من دراوي، ر�سواين وبو�سوف".
كما حتدث التقني التون�سي عن �سري االإ�ستقدامات 
يهمني  بوردمي  :"الالعبي  قائال  الوفاق  بيت  يف 
واأح�سن  للوفاق،  جيدة  �سفقة  �سيكون  وانتدابه 
انتداب هو احلفاظ على ا�ستقرار التعداد احلايل 
ال�سبان،  لديه خزان ممتاز من  الوفاق  اأن  خا�سة 
و�ساأقوم برتقية اأكرب عدد ممكن من ال�سبان خللق 
املناف�سة، كما طلبت بانتداب حار�ص مرمى ملناف�سة 

خ�سايرية الذي يبقى رقم واحد يف الفريق".
كاأ�ص  مناف�سة  الإلــغــاء  نظرته  بخ�سو�ص  اأمــا 
اجلمهورية فقد قال الكوكي يف هذا ال�سياق :"كنت 
اأمتنى موا�سلة مناف�سة كاأ�ص اجلمهورية، والوفاق 
لل�ساحة  والعودة  االألقاب،  على  اللعب  �سيوا�سل 
بلقب  التتويج  واأريد  للوفاق،  مهم  اأمر  االإفريقية 
اأن  ال�سطايفية على  واأطمئن  النادي،  مع  اأفريقي 

ال خوف على الوفاق".

وفاق �سطيف 

�سباب قاي�س

احتاد خن�سلة مولودية باتنة 

مولودية العلمة 

اأهلي الربج

كرة الري�سة

بدري. ع



رئي�ش اجلمعية الوطنية حلماية اأطفال ال�صلل الدماغي ي�صرح للأورا�ش نيوز: 

اجلزائرية" ال�سلطات  اهتمامات  خارج  الدماغي  ال�سلل  "اأطفال 
خالل حو�ر خا�س له مع "�الأور��س نيوز"، �أكد رئي�س �جلمعية �لوطنية "�أمل �حلياة" حلماية �أطفال �ل�صلل �لدماغي مقدم �أحمد، �أن هذه �لفئة تعد �الأكرث 
تهمي�صا من طرف �ل�صلطات رغم �أن عدد �الأطفال �مل�صابني بهذ� �لنوع من �الأمر��س باجلز�ئر يفوق 10 �آالف طفل الز�لت مكاتب �جلمعية عرب عديد واليات 

�لوطن تعمل على �إح�صاءهم ب�صكل �أدق، �إذ ترت�وح تكاليف �لعالج �لطبيعي للطفل �لو�حد بني 40 �إىل غاية 200 مليون خالل �صنة كما تتجاوز م�صاريف 
�ل�صهر �لو�حد 10 مليون �صنتيم بني حفاظات و�أكل وعالج وكلها �أعباء تتحملها عائالت �مل�صابني بهذ� �ملر�س �ملزمن وحدها دون وجود �أي دعم �أو 

ت�صهيالت �أو تعوي�صات من طرف �لدولة، يف ظل غياب مر�كز عالج طبيعي جمانية و �أطباء خمت�صني.

بني اأدوية نادرة ومراكز عالج مكلفة واأخ�صائيني "مفقودين"

ال�سلل الدماغي يف اجلزائر..."داء بال 
تكفل وال دواء"

املر�ص  حقيقة  عــن  حديثه  وخـــالل 
ي�سيب  الــذي  االإعــاقــة  من  النوع  وهــذا 
الطفل وهو جنني اأو بعد الوالدة وتظهر 
ال�سهر  من  االأحيان  غالب  يف  اأعرا�سه 
"ال�سلل  فــيــقــول،  عــمــره  مــن  الــ�ــســاد�ــص 
يف  الدماغ  اإ�سابة  نتيجة  هو  الدماغي 
مرحلة منو داخل الرحم او بعد الوالدة 
الع�سالت  �سعف  تعني  ال�سلل  فكلمة 
والدماغي  احلركي  التحكم  �سعف  او 
الع�سبية  اخلــاليــا  يف  عــطــل  نتيجة 
لي�ص  الع�سالت  �سعف  لكن  الدماغية 
الدماغ  فاإ�سابة  الوحيدة  امل�سكلة  هو 
تخلق م�ساكل عديدة مثل تاأثر احلوا�ص 
والفكرية  اللغوية  والــقــدرات  اخلم�ص 
من  اجلــزائــر  يف  ويعد  واالإجتماعية، 
من  يخلفه  ملا  االإعــاقــات  واأعقد  اأ�سعب 
واأ�سرته...  الطفل  على  �سلبية  اآثـــار 
كثريا  اأثــر  الــذي  العوي�ص  امل�سكل  هــذا 
واملادي  واملعنوي  النف�سي  اجلانب  على 
لالأ�سر وت�سبب يف ال�سعور بالقلق والتوتر 
مل�سريجمهول  ودفعهم  اأطفالهم  اإزاء 
ينتظرهم دون تقدمي خدمات من جهة 
املكثف  الطبيعي  العالج  مراكز  وغياب 
من  بالعمليات  اخلا�سة  وامل�ست�سفيات 
جهة اأخرى، وكلها �سغوطات دفعت بهذه 
العائالت للت�ساوؤل عن م�سري هذه الفئة 

يف اجلزائر".
علما اأن االأدوية التي تعتمد عليها هذه 
ما  ومنها  ونـــادرة  الثمن  باهظة  الفئة 
الوطن،  خــارج  من  عليه  احل�سول  يجب 
االأطفال  حياة  يــوؤرق  �سار  الــذي  االأمــر 
اأنهم  خا�سة  �سواء  حد  على  واأوليائهم 
بهم  خا�سة  �سفاء  بطاقة  ميلكون  ال 
باملئة  مئة  بن�سبة  تعوي�ص  من  لتمكنهم 
كغريهم من امل�سابني باالأمرا�ص املزمنة، 
كما اأن هذه الفئة حتتاج اإىل م�ستلزمات 
اخلا�سة  الــكــرا�ــســي  غـــرار  على  كــثــرية 
واملتابعة  العالج  وح�س�ص  واحلفاظات 
مهما  جانبا  يعد  الذي  النف�سي  والتكفل 
اجلراحية  العمليات  ذلك  كل  من  واأهم 
مليون   300 اإىل  تكاليفها  ت�سل  التي 
ح�سب  ـ  املجتمع  وال  الدولة  فال  �سنيتم 
الفئة  ـــذه  ه ــاة  ــان مــع ــا  ــرف ع ـ  تــعــبــريه 

املهم�سة.
متوا�سلة  وجمــهــودات  متكررة  ر�سائل 

لتمكني هذه الفئة من مطالبها
حلماية  احلــيــاة  اأمـــل  جمعية  رفــعــت 
وعرب  موؤخرا،  الدماغي  ال�سلل  اأطفال 
ال�سحة،  وزيـــر  اإىل  مــوجــهــة  ر�ــســالــة 

خارج  من  الأطــبــاء  تراخي�ص  طلباملنح 
اجل  مــن  اجلــزائــر  اإىل  للتنقل  الــوطــن 
اإجـــــراء عــمــلــيــات جــراحــيــة الأطــفــال 
ال�سلل الدماغي مب�ساهمة اأحد االأطباء 
اجلزائريني الذي �سي�سرف على الفريق 
وهو  العمليات  بــهــذه  اخلــا�ــص  الطبي 
منا�سدة  مـــوقـــار،  ــم  ــي ــراه اإب الــطــبــيــب 
الفئة  هذه  اىل  بالنظر  املعنية  اجلهات 
الظروف  ومراعاة  والعدل  احلق  مبعيار 
اإىل  م�سرية  منها  تعاين  التي  اخلا�سة 
يعانون  الــدمــاغــي  ال�سلل  ــال  ــف اأط اأن 
احلقرة والتهمي�ص والظلم وهم يف اأم�ص 
احلاجة ملد يد العون لهم والتخفيف من 
التي  واالجتماعية  النف�سية  العقبات 
يعانون منها. واأكد على هام�ص الر�سالة 
اأن جمــهــودات  مــقــدم،  احــمــد  الــ�ــســيــد 
بلوغ  حــني  اإىل  مــتــوا�ــســلــة  اجلــمــعــيــة 
حول  تتمحور  التي  املرجوة  االأهـــداف 
م�ساعدة هذه الفئة بفتح مراكز للعالج 
وباملجان،  بالواليات  املكثف  الطبيعي 
واإجراء العمليات اجلراحية باملوؤ�س�سات 
اأطباء  يد  على  العمومية  اال�ست�سفائية 
طفل  لكل  املنحة  وتــوفــري  اأخ�سائيني 
دون �سروط تعجيزية، وتوفري االأدوية 
النادرة والتي تباع باأ�سعار خيالية وهي 
الطفل  منح  مع  باجلزائر  متوفرة  غري 
جمانية  يف  احلــق  له  واملــرافــق  املري�ص 
املوؤ�س�سات  م�ستوى  على  �ــســواء  النقل 
الكرا�سي  وتوفري  اخلا�سة،  اأو  العمومية 
واالأجهزة التعوي�سية التي يحتاج اليها 
الطفل وفق املعايري احلديثة حتى ت�سمن 
واال�ستمرارية،  والتح�سن  الراحة  له 
املجهودات  تلك  كل  من  االأكــرب  والهدف 

هو زرع االأمل يف نفو�ص االأولياء.
نظام  ه�سا�سة  اأثبتت  كورونا  جائحة 

"الت�سامن"
احلجر  ــرتة  ف اأن  املــتــحــدث،  ذات  اأكـــد 
ال�سحي التي فر�ستها جائحة كورنا قد 
ا�سطرت  التي  الفئة  بهذه  كثريا  اأ�سرت 
اإ�سافة  العالج  التوقف عن ح�س�ص  اىل 
اإىل النق�ص الفادح يف االأدوية الذي اأثر 
�سلبا على �سحة اأطفال ال�سلل الدماغي، 
بالن�سبة  االأمــــور  تعقيد  مــن  زاد  كما 
هذه  مــن  اأطــفــاال  تكفل  التي  للعائالت 
التي  االأ�ــســبــاب  "فهي  وي�سيف  الفئة، 
امل�سطرة  باالأهداف  للتم�سك  بنا  تدفع 
عدد  تزايد  ظل  يف  بقوة  عنها  والدفاع 
حــاالت هــذه االإعــاقــة وانــعــدام الدعم 
من  تعاين  التي  الفئة  بهذه  والتكفل 
ال�سلل  اإىل  اأخرى،اإ�سافة  اأمرا�ص  عدة 
كما  الــدائــم،  للعالج  وحتتاج  الدماغي 
ب�سدد  كنا  التي  الوطنية  اللقاءات  اأن 
العائالت  حت�سي�ص  ــل  اأج من  تنظيمها 
املري�ص  الطفل  مــع  التعامل  بكيفية 
واأخ�سائيني  نف�سانيني  اأطباء  وبح�سور 
يف العمليات اجلراحية والعالج الطبيعي 

قد اأجلت ب�سبب اجلائحة".
والفريدة  الوحيدة  اجلمعية  وت�سطر 

لالهتمام  تــوجــهــت  ــي  ــت ال نــوعــهــا  مـــن 
يت�سمن  برناجما  اله�سة،  الفئة  بهذه 
ومر�سى  اأطفال  م�ساعدة  يف  "امل�ساهمة 
ــي وتـــوفـــري الــرعــايــة  ــاغ ــدم الــ�ــســلــل ال
ج�سر  وخــلــق  بــاملــجــان،  لــهــم  ال�سحية 
املخت�سة  ال�سلطات  وبني  بينهم  توا�سل 
ومتكينهم من مطالبهم وحقوقهم كاملة 
اإىل  اإ�سافة  بكرامة  العي�ص  ــل  اأج مــن 
لربامج  عملية  قاعة  بناء  يف  امل�ساهمة 
من  الــدمــاغــي  ال�سلل  اأطــفــال  ــة  ــاي رع
هذا  يف  والدرا�سات  البحوث  دعم  خالل 
املجال وم�ساندة االأ�سرة يف التعاي�ص مع 

االإعاقة وطرق التعامل معها"
امل�ساب  الطفل  �سفاء  اأمل يف  هل هناك 

بال�سلل الدماغي؟؟
الطفل  مــقــدم،اأن  اأحــمــد  ال�سيد  اأكـــد 
اإىل  يحتاج  الدماغي  بال�سلل  امل�ساب 
التكفل اجل�سدي واملعنوي حتى تتح�سن 
االإنخراطواالإندماج  من  ويتمكن  حالته 
وارد  ال�سفاء  فاأمل  الطبيعة،  احلياة  يف 
جدا حيث ر�سدنا نتائج جيدة بالن�سبة 
حت�سنت  مــن  ومنهم  ــال  ــف االأط ــهــوؤالء  ل
ـــان من  ــدار�ــص وك ــامل حــالــتــه والــتــحــق ب
احلياة  يف  وانخرط  املتفوقني  التالميذ 
ما  وهــو  اإيجابي،  جد  ب�سكل  الطبيعة 
لكن  لتحقيقه  الــعــائــالت  كافة  تطمح 
ت�سكل  باتت  ت�سادفها  التي  العراقيل 
"حمبطات" الإرادتهم ورغبتهم يف حتدي 
دفع  ــذي  ال االأمـــر  وهــو  ال�سعب  الو�سع 
بعديد االأولياء للخروج اإىل دول اأخرى 
من اأجل احل�سول على تكفل اأف�سل ورفع 
اخلدمات  م�ستوى  وحت�سني  الــتــحــدي 
اإحدى  اأكــدت  حيث  املقدمة،  ال�سحية 

اأنها  نيوز"،  "االأورا�ص  جلريدة  االأمهات 
ا�سطرت لل�سفر اإىل فرن�سا وحتمل عناء 
ابنتها  متكني  اأجــل  من  والغربة  البعد 
من  �سنوات  ع�سر  بعد  اجليد  التكفل  من 
االأمثل  التكفل  لتجد  والتهمي�ص  املعاناة 
"جمانا" خارج الوطن اإ�سافة اإىل التكفل 
حت�سلت  الذي  املعنوي  والدعم  النف�سي 
الطبيعي  الــعــالج  اإىل  اإ�ــســافــة  عليه، 
واالأجهزة والكرا�سي املتطورة واملريحة 
وملحوظا  كبريا  حت�سنا  ابنتها  لتعرف 

ما  بفرن�سا  ق�ستها  �سنوات  ــع  اأرب طيلة 
بعني  الفئة  لهذه  النظر  �سرورة  يوؤكد 
بالتكاتف  بــهــا  ــام  ــم ــت واالإه ــبــار  االإعــت
والتزاوج بني خمتلف القطاعات املعنية 
على غرار ال�سمان االإجتماعي وال�سحة 
الر�سائل  تــلــك  �ستجد  فــهــل  ــا،  ــريه وغ
اأن  اأم  الواقع  اأر�ص  املرفوعة �سدى على 
على  مرفوعة  �ستظل  الفئة  هذه  معاناة 
التوا�سل  ومــواقــع  اجلــرائــد  �سفحات 

االجتماعي ال اأكرث؟؟.

الأربعاء 12  كوبر  2969/ 23 اأكتوبر 2019 املوافق لـ 24 �سفر 161441 جمتمعالأربعاء  29  غ�ست  2970/ 09  �سبتمرب  2020 املوافق لـ 21  حمرم 101442

ح��������وار/ ن��������وارة ب��وب��ري

ح. ب

للمجتمع  الوطنية  التن�سيقية  اأطلقت 
مبروانة،  البلدي  مبكتبها  ممثله  املدين 
واالأدوات  ــظ  ــاف ــح امل جلــمــع  ـــادرة  ـــب م
املدر�سية،والتي جاءت يف طبعتها االأوىل 
املعوزة  العائالت  من  املتمدر�سني  ل�سالح 

واليتامى.
ودعت اجلهة القائمة على هذه احلملة، 
من  واملــبــادرة  االإلتفاف  املح�سنني،اإىل 
الفئة  لهذه  امل�ساعدة  يد  تقدمي  اأجــل 
وتوفري متطلباتها ل�سمان دخول مدر�سي 
الوطنية  التن�سيقية  ولــفــت  ــح.  ــاج ن
مروانة  البلدي  املكتب  املدين  للمجتمع 
جمع  اإىل  امل�ساهمة  يف  الراغبني  انتباه 
املحافظ،  غــرار  على  املدر�سية  الــلــوازم 
من  والتي  االأدوات،  وخمتلف  والكتب 
على  املحتاجني  االأطفال  ت�سجيع  �ساأنها 
و�سمن  الــدرا�ــســي.  م�سوارهم  موا�سلة 
لذات اجلهة  الت�سامني  الربنامج  �سل�سلة 
على  املنزيل  احلجر  فرتة  خالل  عكفت 
توزيع اللوازم الوقائية ملكافحة جائحة 
كمامة   5000 توفري  غرار  على  كورونا 
يف  امليدانية  وامل�ساركة  بدلة،   250 و 

ناهيك  والتح�سي�ص  التوعية  حمالت 
االأماكن  م�ست  التي  تعقيم  عمليات  عن 
توافدا  منها  ت�سجل  والــتــي  العمومية 
كبريا للمواطنني. من جانب اآخر �ساهمت 
تن�سيقية املجتمع املدين يف رفع الغنب عن 
االأزمة  تداعيات  من  املت�سررة  العائالت 
 1000 وزعــت  حيث  الراهنة  ال�سحية 
مواكبتها  اإىل  باالإ�سافة  غذائية  قفة 

ــرب توفري  املــنــا�ــســبــات االإجــتــمــاعــيــة ع
االأ�ساحي وغريها من املبادرات النوعية 
التي من �ساأنها تقدمي يد امل�ساعدة للفئات 
املحتاجة. جتدر االإ�سارة اإىل اأن العديد 
عمليات  اأطلقت  اخلريية  اجلمعيات  من 
من  جمملها  وجــاءت  متنوعة  ت�سامنية 
املت�سررة  العائالت  عن  التخفيف  اأجل 

من االأزمة ال�سحية احلالية. 

مبادرات ت�سامنية جلمع اللوازم املدر�سية مبروانة 
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االأمطار االأخرية اأثارت خماوفهم..

ا�صتعدادا ال�صتقبال الطلبة اجلامعيني 

هذا ويعي�ص العديد من امل�سردين عرب 
للغاية  مدينة باتنة يف ظروف �سعبة 
انعدام  ظل  يف  لهم  ماأوى  غياب  ب�سبب 
ال�سلطات  قبل  مــن  جــديــة  ــادرات  ــب م
للتكفل بو�سعيتهم، حيث تعالت دعوات 
واملح�سنني بخ�سو�ص توفري  اجلمعيات 
خمتلف احتياجاتهم من مالب�ص واأكل 
�سكن  توفري  على  املقدرة  دون  و�سرب، 
بالدور  ا�ستقرارهم  يف  امل�ساهمة  اأو 
اخلا�سة بهم، يف الوقت الذي ال تزال 
م�ستوى  على  املتواجدة  الت�سامن  دار 
اله�سة  الفئات  ت�ستقبل  ك�سيدة  حي 
خمتلف  �سمان  على  وتعمل  ماأوى  دون 

احتياجاهم.
التي  الغزيرة  االمطار  بعد  ومبا�سرة 
االأول،  اأمــ�ــص  باتنة  واليـــة  عرفتها 

ا�ستنجد هوؤالء باجلمعيات واملح�سنني 
بهدف م�ساعدتهم وتوفري مكان ياأويهم 
التي عرفت  الع�سرية  االأوقــات  يف هذه 
بوعقال  باأحياء  املــنــازل  عديد  فيها 
حي  وحتى  اأفـــوراج  ــارك  وب والزمالة 
اقتحام  بعد  كبريا  ت�سررا  ك�سيدة، 
مادية  اأ�ــســرار  يف  وت�سببت  لها  املياه 
معتربة لبع�ص ال�سكان، يف الوقت الذي 
من  الزمالة  بحي  اآخرون  فيه  يتخوف 
وحتطم  الغزيرة  االأمطار  عودة  مغبة 
م�ساكنهم القدمية واملهرتئة التي تعود 
ب�سكل  ت�سررت  بعدما  م�ست،  لعقود 

كبري موؤخرا.
عديد  ــت  ــان ك خمــتــلــف،  �ــســيــاق  ويف 
املــدين  املجتمع  وهــيــئــات  اجلمعيات 
ملبادرة  بالتح�سري  �سابقا  قامت  قــد 

امل�سردين  اإح�ساء عدد  اإن�سانية بهدف 
الوجبات  توفري  مع  باتنة  مدينة  يف 
تلق  مل  احلملة  اأن  غري  لهم،  ال�ساخنة 
ا�ستدراكه  وجب  ما  وهو  الالزم  الدعم 
قبل فوات االأوان يف ظل تغريات املناخ 
التي  الــغــزيــرة  واالأمـــطـــار  احلا�سلة 
ت�سهدها املنطقة موؤخرا والتي �ساهمت 
يف م�ساعفة معاناة هذه الفئات املعوزة، 
فــيــه جتند  ـــب  الــــذي وج الـــوقـــت  يف 
خمتلف الفاعلني االإجتماعيني للوقوف 
عند هوؤالء امل�سردين من اأطفال ون�ساء 
و�سيوخ والعمل على حمايتهم وحماية 
التي  اخلارجية  االأخطار  من  حياتهم 
ما  اإذا  جــدا  قا�سية  نتائجها  �ستكون 

توا�سل هذا االإهمال والتجاهل.

اخلدمات  مديرية  م�سالح  بــادرت، 
اجلامعية لوالية خن�سلة موؤخرا،اإىل 
الوقائية  االإجـــراءات  كافة  اتخاذ 
الطلبة  الإ�ستقبال  ا�ستعدادا  الالزمة 
االإقــامــات  خمتلف  عــرب  اجلامعيني 
عدوى  تفاديانتقال  بهدف  اجلامعية 

فريو�ص كورونا بينهم.
وقامت مديرية اخلدمات اجلامعية 
للطلبة  خا�سة  اأمــاكــن  بتخ�سي�ص 
الذين  مزمنة  بــاأمــرا�ــص  امل�سابني 
حالتهم  ومتابعة  بهم  التكفل  �سيتم 
ال�سحية  امل�سالح  طرف  من  ال�سحية 
دخول  كل  عند  دوري  ب�سكل  وذلــك 
اأجل حمايتهم من  وخروج، وهذا من 
اأ�سارت  كما  الفريو�ص،  بهذا  االإ�سابة 
اأجنحة  تخ�سي�ص  اإىل  امل�سالح  ذات 
خا�سة  الــ�ــســحــي  ــعــزل  ــل ل ــة  خــا�ــس
باحلاالت امل�ستبه يف اإ�سابتها، اإ�سافة 
بــاالإقــامــة  االلـــتـــزام  �ـــســـرورة  اإىل 
ظل  يف  والطالبات  للطلبة  الفردية 
رجال  تزويد  مت  وقد  الظرف،  هذه 
على  اجلامعية  بــاالإقــامــات  االأمـــن 
باأجهزة  �سرير   2000 اإقامة  غــرار 
من  معتربة  وكميات  احلــرارة  قيا�ص 
التي  التعقيم  وو�ــســائــل  الــكــمــامــات 

وكذا  اجلامعية  اخلــدمــات  توفرها 
امل�ساعدات من طرف خمتلف اجلهات 

العمومية واخلا�سة.
م�سالح مديرية اخلدمات اجلامعية 
�سرورة  على  اأكــدت  خن�سلة،  لوالية 
تطبيق التعليمات وال�سروط الوقائية 
للحفاظ على �سالمة الطلبة، بدورها 
هي  با�سرت  اجلامعي  النقل  موؤ�س�سة 

االأخرى باإتخاذ خمتلف االإجراءات 
عدد  تقلي�ص  ــرار  غ على  الوقائية 
وذلك  باحلافلة  الراكبني  الطلبة 
بنقل اقل من 20 طالب يف كل حافلة 
على  كمامات  توزيع  اإىل  باالإ�سافة 
مع  التعقيم  و�سائل  وكـــذا  الطلبة 
تواجد جهاز قيا�ص حرارة اجل�سم يف 

كل حافلة.

املح�سنني  اأحد  بتمويلها  قام  املبادرة 
املعروف باأعماله اخلريية على م�ستوى 
االأخري  هذا  د�سن  حيث  باتنة،  والية 
الالفتات  بتعليق  ــة  ــريي اخل حملته 
جبل  زوار  جميع  لتذكري  االإر�ــســاديــة 
كوندور�سي الذي ي�سكل جزءا ال يتجزاأ 
بواجبهم  الوطنية  بلزمة  حظرية  من 
اجتاه الطبيعة وهي �سرورة احرتامها 
واملحافظة على نظافتها، وتفادي رمي 
القاذورات واملخلفات الب�سرية واإ�سعال 
تعليق  اإىل  باالإ�سافة  فيها،  احلرائق 
�سرب  عن  االبتعاد  اإىل  تدعوا  الفتات 
امل�سروبات  تــنــاول  وتــفــادي  اخلــمــور 
الكحولية يف املحيطات الغابية وجتنب 
رمي القوارير التي �سوهت املنظر العام 
الع�سرات  اإتالف  يف  وت�سببت  للمنطقة 
من الهكتارات من خالل ن�سوب احلرائق 
التي اأتت على هذه امل�ساحات اخل�سراء 
العائالت  من  املئات  مق�سد  تعترب  التي 

�سنويا للرتفيه واال�ستجمام.
من  الع�سرات  تطوع  ذاتــه،  ال�سياق  يف 
لتج�سيد  باتنة  واليــة  �سباب  خــرية 
امل�سروع على اأر�ص الواقع بالتن�سيق من 
جمعيات ومنظمات متثل املجتمع املدين 
اإىل  باالإ�سافة  اخلام�سة  الوالية  يف 
حمافظة  واأعـــوان  االأمنية  ال�سلطات 
بعملية  القيام  وبعد  حيث  الغابات، 
اأكرب  تعليق الالفتات �ساهم اجلميع يف 

كوندور�سي  جلــبــال  تنظيف  عملية 
ــك  بــاحلــظــرية الــوطــنــيــة بــلــزمــة وذل
الإمتام  ومعدات  ب�ساحنات  باال�ستعانة 

العملية.
من جهة اأخرى، اأكد خزار ربيع امل�سوؤول 
التنفيذي عن امل�سروع اأن م�ساريع اأخرى 
�سيتم برجمتها يف جمال املحافظة على 
ن�سر  يف  وامل�ساهمة  واملحيط  البيئة 
والزوار  املحليني  ال�سكان  و�سط  الوعي 
الطبيعي  ــــوروث  امل عــلــى  للمحافظة 
نظرا  االأورا�ــص  جبال  به  تتمتع  الذي 
الحتوائها على الع�سرات من االأ�سناف 
ــي متيز  ــت احلــيــوانــيــة والــنــبــاتــيــة ال
تكثيف  �ــســرورة  اإىل  م�سريا  املنطقة، 
من  املحلية  ال�سلطات  بــني  الــتــعــاون 
اأجل  من  املدين  املجتمع  وممثلي  جهة 
املحافظة على الطبيعة وتوفري البيئة 
والنباتات  احليوانات  لتكاثر  املالئمة 
خا�سة املعر�سة منها لالنقرا�ص �سواء 
احلرائق،  اأو  الع�سوائي  ال�سيد  ب�سبب 
املكت�سبات  تثمني  �سرورة  عن  ناهيك 
الوالية  بها  تتمتع  الــتــي  الطبيعية 
اخلام�سة وا�ستغاللها اال�ستغالل االأمثل 
طريق  عن  وذلــك  ال�سياحة  قطاع  يف 
�ساأنها  من  ناجحة  مب�ساريع  تدعيمها 
�سياحيا  قطبا  باتنة  والية  جتعل  اأن 
خا�سة فيما يتعلق بال�سياحة اجلبلية 

والثلجية.

دعوات للتكفل بامل�سردين واحتوائهم
 عرب مدينة باتنة 

غرف فردية وو�سائل وقائية للطلبة 
اجلامعيني املقيمني

لفتات توعوية للحفاظ على 
البيئة واملحيط بغابات كوندور�سي

خن�صلة

الأربعاء 12  كوبر  2969/ 23 اأكتوبر 2019 املوافق لـ 24 �سفر 161441 جمتمعالأربعاء  29  غ�ست  2970/ 09  �سبتمرب  2020 املوافق لـ 21  حمرم 111442
نا�صد �لعديد من �صكان والية باتنة، �ل�صلطات �ملحلية للتدخل و�إيجاد حل �صريع لعديد �مل�صردين �ملنت�صرين عرب �أحياء و�صو�رع 
�ملدينة و�لذين يعي�صون يف ظروف مزرية للغاية خا�صة مع موجة �الأمطار �الأخرية �لتي ت�صهدها �لوالية و�لتي ال تز�ل م�صتمرة 

وتهدد �لع�صر�ت من �لعائالت بالت�صرد و�ل�صياع.

القت مبادرة تعليق حو�يل 30 الفتة حت�صي�صية وتوعوية على طول �لطريق �ملوؤدية �إىل 
جبال كوندور�صي بوالية باتنة، ��صتح�صان �لكثري من �ملو�طنني يف والية باتنة وواليات �أخرى، 

حيث حملت هذه �لالفتات �لفوالذية ر�صائل تربوية وتثقيفية تدعو� لتبني �صلوكات ح�صارية 
من �صاأنها �ملحافظة على �لطبيعة و�لبيئة، باالإ�صافة �إىل الفتات �أخرى حتمل �أذكار� تدعو� 

�ملارين بالطريق �إىل ذكر �لله وتوخي �ل�صالمة.

اإميان. ج
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�إعالن عن منح موؤقت

  ANEP                     2025003141 El Aures News:  09  Septembre 2020

2015/09/16 واملت�سمن قانون  247 املوؤرخ يف   �  15 65 من املر�سوم الرئا�سي  طبقا الأحكام املادة 
ال�سفقات العمومية، تبعا جلل�سة تقييم العرو�س املتعلقة باالإعالن عن طلب العرو�س الوطني املفتوح 
مع ا�سرتاط قدرات دنيا الثاين رقم 2020/11 امل�سهرة يف اجلرائد اليومية، l’EST � االأورا�س نيوز 

وBOMOP نعلن املنح املوؤقت للح�س�س التالية:

كل املقاوالت التي لها اعرتا�س على املنح اأن تتقدم بطعن اإىل اللجنة الوالئية لل�سفقات العمومية 
.BOMOPلوالية باتنة خالل ع�سرة اأيام )10( ابتداء من اأول يوم ن�سر يف اجلرائد الوطنية و

عرو�سهم  لتقييم  املف�سلة  النتائج  على  االطالع  يف  الراغبني  االآخرين  املتعهدين  يخ�س  ما  يف  اأما 
التقنية واملالية االت�سال مبديرية التعمري الهند�سة املعمارية والبناء لوالية باتنة يف اأجل اأق�ساه 

ثالثة )03( اأيام ابتداء من اليوم االأول لن�سر االإعالن املوؤقت لل�سفقة.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
مديرية التعمري والهند�سة املعمارية والبناء

لوالية باتنة
 NIF  0571  47  08  056



نقطة فكر

نتابع ب�شمت

هي  معني،  والوق��ت  حمددة  زمنية  فرتة  لها  لي�س  الكتابة 
قد  كاتب  اأي  يجف،  اأو  يفي�س  قد  الذي  اجل��ارف  كال�سيل 
مير بفرتة ي�سعر فيها اأنها مل يعد قادرا على الكتابة، لديه 
ون�سرها  تدوينها  على  قادرا  يعد  مل  لكنه  الكثرية  االأفكار 
قلمه  بها  مير  مفاجئة  نقاهة  ف��رتة  وكاأنها  ومناق�ستها، 
اأن حربه قد جف وكلماته قد فرت هاربة  فيعتقد لوهلة 

راف�سة تقييدها بورقة.
ي�سعرون  الكتابة بعدما  الرغبة يف  الكتاب  ما يفقد  غالبا 
اأنهم يخطون تلك احلروف والكلمات الأنف�سهم فقط، واأنه 
الوجود لقراء ي�ساركونهم اأفكارهم وتوجهاتهم وهنا تبداأ 
ون�سو�سه  الكاتب  وب��ني  وال��ق��ارئ،  الكاتب  بني  القطيعة 
يعريها  اأحد  ال  خرب�سات  جمرد  اأنها  للحظة  يعتقد  التي 

اهتماما!
اأن جند من ي�سوب  التي قد ت�سعدنا هي  اأكرث االأ�سياء  من 
يقوم  من  الهدم،  ال  البناء  اأج��ل  من  وينتقدها  كتاباتنا 
لي�سل  املدح واملجاملة،  م�ستوانا بكل مو�سوعية بعيدا عن 
بنا االأمر ملواجهة تلك االأفكار التي تراودنا ونطرح �سوؤاال 
يل  يقراأ  من  هناك  ..." هل  مفاده  االآخرين  على  وا�سحا 

حقا ؟"
حينها فقط �ستجد الكثري من الردود املفاجئة، والتي اأغلبها 

ما يجمع اأ�سحابها على اأنهم يتابعون ويقروؤون ب�سمت!
جواب مفرح وحمزن يف الوقت نف�سه، الأنه قد يبث االأمل 
بحروفنا  اأخرى  مرة  نحتفي  يجعلنا  كما  داخلنا،  جمددا 
التي ننرثها ب�سفحاتنا وكاأننا نغر�س بذورا ننتظر منها اأن 
اإلهامنا  نتاأمل داخلنا، ف�سمتهم يخمد  تكرب وتثمر، ولكننا 

ويوقف حربنا ويج�س نب�س قلم اأبى مفارقتنا.
متاحة  االأبجدية  احلروف  كل  ب�سمت!،  ونتابع  نقراأ  ملاذا 
االأفكار  تبادل  على  م�سرة  التوا�سل  و�سائل  وكل  اأمامنا، 
من  الفائدة  ما  االآخ���رون،  بها  لينتفع  عالنية  وعر�سها 
ال�سمت اإذا ما كان احلوار والنقا�س �سبيال تتحرر من خاللها 

اآراوؤنا وتوجهاتنا وت�سوب عن طريقه اأفكارنا!
نحن �سعب يقراأ وال يتحدث اأو حتى يف�سح عما يراود ذهنه 

مبجرد قراءة جملة قد تتعار�س مع طريقة تخمينه!
كفاكم �سمتا، ف�سمتكم يجه�س تلك الكلمات التي تبل بها 

اأقالمنا.

بقلم: ملي��������كة ها�سمي

عبد الهادي. ب

�صطيف

ح�����وار: امي����ان ج����اب اهلل

حــوار

 من هو عامر قادرة، وكيف كانت بداياتك يف 
جمال التاأليف والكتابة؟

ع��ام��ر ق����ادرة ���س��اب م��ن والي���ة باتنة 
االثنني  ذو  تيمقاد،  مدينة  بالتحديد 
ثانوي  ثالثة  م�ستوى  ربيعا،  والع�سرين 
تقني ريا�سي، حريف يف جمال الديكورات 
واملكاتب،  للمنازل  واخلارجية  الداخلية 
اللغة  يف  ال�سهادات  بع�س  على  متح�سل 
من  الب�سرية  والتنمية  االجن��ل��ي��زي��ة 
قيامي  اىل  باالإ�سافة  خا�سة،  مدار�س 
ت�سوير  جمال  يف  االنرتنت  عرب  بدورات 
اجلزيرة،  معهد  من  الوثائقية  االأف��الم 

وريادة االأعمال من معهد األي�سون.
اأقدم بع�س الدورات يف التنمية الب�سرية 
االلقاء واخلطابة،  الذات، وفن  وتفيز 
واقتحمت جمال االأدب منذ اأربع �سنوات 
عن  التنفي�س  يف  انطالقتي  كانت  حيث 
بكتابة  �سدري  مكنونات  واخ��راج  نف�سي 
املواجهة،  من  هروبا  اخلرب�سات  بع�س 
وهي  اأعمايل  بباكورة  التجربة  لتتكلل 
حجر  "هيما  بعنوان  رواي��ة  عن  عبارة 
الدم"، وتتحول الكتابة عندي من جمرد 

هواية اإىل �سغف.

الأف���الم  ت�سوير  جم��ال  يف  ب����دورات  قمت 
اأخربنا  لالإعالم،  اجلزيرة  معهد  من  الوثائقية 
عمل  اأول  لك  نرى  ومتى  التجربة،  هذه  عن 

وثائقي؟
فريدة  كانت  الوثائقي  الت�سوير  جتربة 
خا�سة  كثريا  منها  وا�ستفدت  نوعها،  من 
االأف���الم  ت�سوير  مب��ب��ادئ  يتعلق  فيما 
واآمل  وتقنياتها،  قواعدها،  والوثائقية، 
اأن اأ�ستغل ما تعلمته يف اإنتاج فيلم وثائقي 

خا�س بي يف القريب العاجل.

اأي�سا،  تفيزي  متحدث  قادرة  عامر 
الب�سرية،  التنمية  يف  دورات  ومقدم 
وكيف  املجال  ه��ذا  عن  اأك��رث  حدثنا 

ت�سنى لك الدخول فيه؟
بداياتي يف التنمية الب�سرية وتفيز 
ال����ذات ك��ان��ت ب�����ع��د ت���اأث���ري ب��اأح��د 

يف  املتمر�سني  اأ�سدقائي 
اأن  يل  فت�سنى  امل��ج��ال، 
واألج  منه  الكثري  اأتعلم 
التنمية  م���ي���دان  اإىل 
ثقة  ب��ك��ل  ال��ب�����س��ري��ة 
على  اط��ل��ع��ت  اأن  ب��ع��د 
لكبار  ال��ك��ت��ب  ع��دي��د 
النف�سيني  املتحدثني 

يف العامل.
وق���د خ��ول��ن��ي ذلك   
اإف�����������ادة ال���ن���ا����س 
لتح�سني  وتفيزهم 

الظروف املحيطة بهم، والبحث عن      
�سخ�سياتهم  يف  االإي��ج��اب��ي��ة  اجل��وان��ب 
لتطويرها، باالإ�سافة اإىل تفيزهم على 
لتغيري  واإيجابي  خمتلف  ب�سكل  التفكري 
نظرته ال�سلبية يف احلياة واعتماد طرق 
ناجحة الإبراز مواهبهم وتقيق ماآربهم 

يف احلياة.

هل  واخلطابة،  الإلقاء  فن  يف  موهبة  لديك 
يجد عامر قادرة فر�سته يف اجلزائر لإبراز هذه 

املواهب وال�ستثمار فيها؟
ميكن  ال  ف���ن���ان  واخل���ط���اب���ة  االل���ق���اء 
ويف  ن�ساطاتنا  كل  يف  عنهما  اال�ستغناء 
وبالطبع  العادية حتى،  اليومية  حياتنا 
ه��ن��ال��ك ف��ر���س ك��ث��رية الإث��ب��ات ال���ذات، 
واإب���راز امل��واه��ب يف ه��ذا امل��ي��دان، لذلك 

اأت�����ني دوم�����ا ال��ف��ر���س 
تظاهرات  يف  الأ����س���ارك 
الإث��راء  وثقافية  علمية 
جهة  من  املعريف  ر�سيدي 
فن  يف  ق���درات���ي  و���س��ق��ل 
االإلقاء واخلطابة من جهة 

اأخرى.

حتت  مب�سر  جامع  كتاب  يف  م�ساركة  لديك 
مكنون  عن  حدثنا  يل"،  ابت�سمت   " عنوان 
هذا الكتاب، وكيف ت�سنت لك الفر�سة لت�سارك 

فيه؟
ي�سم  ال�سقيقة  م�سر  يف  يل"   "ابت�سمت 
الوطن  رب���وع  ك��ل  م��ن  م��ب��دع��ا  خم�سني 
كلها  ق�س�سهم  موا�سيع  متحورت  العربي 
ال�سروط  ح�سب  احل���ب،  ق�س�س  ح��ول 
امل�سابقة  يف  املوؤطرين  طرف  من  املقدمة 
�سديق  فيها  امل�ساركة  اإىل  دع��اين  التي 
امل�ساركة  على  اأقدمت  وبالفعل  تون�سي، 
بق�سة حب واقعية كنت اأنا البطل فيها.

هنا  اأخرى  جامعة  كتب  يف  م�ساركات  لديك 
فريغويل"  "وهم  بعنوان  الأول  اجلزائر  يف 
م�سامني  ماهي  احلكايا"،  "اكليل  والثاين 
ال�سوق  يف  النور  �سرتى  ومتى  الكتب،  هذه 

اجلزائرية؟
تت  جامع  كتاب  هو  فريغويل"  "وهم 
واالأخ  االأدب  ���س��ف��راء  ن���ادي  اإ����س���راف 

"اكليل  اأما  النادي،  رئي�س  اإ�سالم  حمدي 
"اأنا  دار  اإ���س��راف  ت��ت  فهو   " احلكايا 
الدار  ورئي�س  والتوزيع"،  للن�سر  موجود 
"بالل �سرير احلرت�سي"، واالأهم  الكاتب 
جمال  تعيني  يتم  مل  اأنه  الكتاب  هذا  يف 
مطلق  لنا  ك��ان��ت  حيث  للكتابة،  معني 
باالإ�سافة  املوا�سيع،  الختيار  احلرية 
حيث  معني  اأدب��ي  جن�س  ا�سرتاط  لعدم 
بني  لالنتقاء  احل��ري��ة  مطلق  لنا  كانت 
الق�سائد ال�سعرية، واخلاطرة والق�س�س 

الق�سرية.

باكورة اأعمالك هي رواية بعنوان " هيما حجر 
الدم"، حدثنا اأكرث عن هذا العمل؟

عمل  اأول  هو   " ال��دم  حجر   .. "هيما 
عبارة  وهو  قريب  عما  �سيولد  يل  اأدب��ي 
اأحداثها  ت��دور  اجتماعية  رواي���ة  ع��ن 
امل�سغرة  عائلته  مع  �ساب  معاناة  ح��ول 
لينتقي  املجتمع،  وهي  الكبرية  وعائلته 
االآخرين  ع��ن  بنف�سه  ي��ن��اآى  اأن  اأخ���ريا 
ويكون ذاته بطريقة ع�سامية بعيدا عن 

اآهله واأقاربه. 

الرواية والق�سة، هل �سنجدك يف   كتبت يف 
األوان اأدبية اأخرى كال�سعر واخلاطرة مثال؟

الرواية  الأن  ال��رواي��ة  جن�س  يف  كتبت 
ولها  االأدب،  عر�س  على  تربعت  طاملا 
اإقبال كبري جدا من طرف القراء، وذلك 
يف  الكتابة  غمار  خو�س  على  �سجعني  ما 
الذي  بالتحديد  االأدب���ي  اجلن�س  ه��ذا 
عن  اأم��ا  الثمالة،  حد  مطالعته  اأع�سق 
ميوال  فاأجد  االأخرى  االأدبية  االأجنا�س 
يف  جديا  اأفكر  لذلك  للخاطرة  ما  نوعا 

الكتابة يف هذا النوع اأي�سا.

اأحالمك  وعن  القادمة،  م�ساريعك  عن  حدثنا 
وطموحاتك امل�ستقبلية

 اأهم طموحاتي هو تخليد ا�سمي يف جمال 
ولوج  يف  رغبتي  اإىل  باالإ�سافة  االأدب 
اإىل  اأطمح  كما  الب�سري،  ال�سمعي  عامل 
واإن�ساء  الديكور  جمال  يف  عملي  تطوير 

موؤ�س�سة ملمة بعامل الديكور الع�سري.  

يعد مثال يقتدى به بالن�صبة لل�صباب �لطموح �لذي ال يبقى مكتوف �ليدين، ي�صتغل كل ما يتاح له من فر�س ويقتحم جميع �ملجاالت دون تردد، هو وعلى �لرغم من حد�ثة �صنه ولج عو�مل 
�لكبار من �ملثقفني و�ملفكرين، من جمال �لتنمية �لب�صرية وحتفيز �لذ�ت �إىل �للقاء و�خلطابة و�صوال �إىل �لتاأليف و�لكتابة لت�صهد �ل�صاحة �الأدبية �جلز�ئرية ميالد باكورة �نتاجه �الأدبي، �إنه 

عامر قادرة �لذي �صنتعرف عليه �أكرث من خالل هذ� �حلو�ر �ل�صائق.

جزائري  �شاب  معاناة  يوثق  واعد  قادرة" روائي  "عامر 

يف روايته "هيما.. حجر الدم"

الفنانة وهيبة بعلي �شيفة على امل�شرح اجلهوي بالعلمة 
بالعلمة  اجل��ه��وي  امل�سرح  ا�ست�ساف 
����س���رق والي������ة ���س��ط��ي��ف ن�����س��اط��ه 
وهيبة  الفنانة  املتوا�سل  االفرتا�سي 
كانت  التي  مترنا�ست  والي��ة  من  بعلي 
"يف  برنامج  من  اجلديد  العدد  �سيفة 
�سيافة ملكة حوريات الفن واالإبداع"، 
من  العديد  عن  احلديث  متحور  حيث 
الق�سايا التي تخ�س امل�سرح وم�سريتها 

الفنية.
عن  بعلي  وهيبة  الفنانة  وت��دث��ت 
كانت  اأن��ه��ا  قائلة  االأوىل  بداياتها 
املنطقة  لطابع  بالنظر  ج��دا  �سعبة 
مع  ال��ب��داي��ة  ك��ان��ت  حيث  املحافظة 
م�سيفة  ال��ق��ادر،  عبد  ع��زوز  الفنان 
مبثابة  ك��ان  امل�����س��رح  ع��امل  ول���وج  اأن 
كانت  التي  للظروف  بالنظر  احللم 
دور  لها  كان  ال�سدفة  اأن  ولو  �سائدة، 
كانت  حيث   ،2005 �سنة  م�سوارها  يف 
التكوين  يف  املتخ�س�س  باملعهد  طالبة 
م�سرحية  تقدمي  ب�سدد  وكانت  املهني 
مبنا�سبة عيد الطالب حيث طلب منها 
االن�سمام  القادر  عبد  ع��زوز  الفنان 

اإىل الفرقة امل�سرحية.
دون  مت  هذا  كل  اأن  الفنانة  وت�سيف   

من  تخوفها  ب�سبب  العائلة  اأفراد  علم 
رد فعلهم، حيث كانت تقوم بالتدريبات 
خفية عنهم قبل اأن تنجح يف اإقناعهم 
وحتى  خ��ي��اره��ا  ب��ت��ق��ب��ل  ت��دري��ج��ي��ا 

مرافقتها يف هذا املجال.
عن  بعلي  وهيبة  الفنانة  تدثت  كما 
عملها االأول يف املجال امل�سرحي والذي 
عنوان  تت  الثقافة  بدار  عر�سه  مت 
عمل  ع��ن  ف�سال  االأجداد"،  "نخوة 
احلكايات"  "�سارق  عنوان  تت  اآخ��ر 
الفنانني  من  العديد  مب�ساركة  وه��ذا 

الفنان  واأ�سافت  مترنا�ست،  والية  من 
جمموعة  م��ن  دفعا  تلقت  اأن��ه��ا  بعلي 
اأحمد  ال��راح��ل  ومنهم  الفنانني  م��ن 
وغريها  الهادي،  عبد  وحللو  دردوري، 
رافقتها  التي  الكبرية  االأ���س��م��اء  م��ن 
ت�سري  اأن  قبل  الفنية،  م�سريتها  يف 
الثقافة  ن�سر  على  تعمل  اأنها  الفنانة 
االإف��ري��ق��ي��ة االأم��ازي��غ��ي��ة م��ن خالل 
العرو�س امل�سرحية التي يتم الرتويج 

لها داخل وخارج الوطن.
امل�سرحية  االأي�����ام  ت��ظ��اه��رة  وع���ن 

اأنها  بعلي  الفنانة  اأكدت  فقد  للجنوب 
التفتح  خ��الل  من  الكثري  لها  اأ�سافت 
على الطرف االأخر مع معرفة وتقييم 
ت�سينه  اأج����ل  م��ن  امل��ق��دم  امل��ن��ت��وج 
الفنانة  واأك��دت  النقائ�س،  وت��دارك 
يف  عليها  ت�سلت  التي  اجل��وائ��ز  اأن 
فيما  غري  ال  ت�سريف  تبقى  م�سوارها 
احل�سول  هو  االأ�سا�سي  الهدف  يبقى 
على الزاد قدر امل�ستطاع من اأجل ن�سره 

يف املنطقة التي تنتمي اإليها.
اأنها  بعلي  وهيبة  الفنانة  نوهت  كما 
من  ال��ع��دي��د  م��ع  م�����س��واره��ا  يف  عملت 
قدمتها  التي  االأع��م��ال  يف  املخرجني 
ومنهم هارون الكيالين �سنة 2011 يف 
عملت  كما  اأموت"،  "ال�سيخ  م�سرحية 
بن  اأحمد  امل��ع��روف  املخرج  مع  اأي�سا 
عي�سى يف م�سرحيتي "جنمة" و"احلب 
الفرن�سي  املخرج  مع  واأي�سا  املفقود"، 
"ال�سحراء  م�����س��رح��ي��ة  يف  اإي���ف���ون 
ال��ع��رو���س  م��ن  وغ��ريه��ا  االأخرية"، 
يف  اإ���س��ك��اال  جت��د  مل  حيث  املختلفة، 
ظل  يف  املخرجني  ه��وؤالء  مع  التعامل 

تنوع العرو�س واملوا�سيع. 
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باتنة
العمل الفني الأع�صاء النادي الثقايف اخلريي "كن اأنت" 

الوطنية  امل�شابقة  يف  خمدر" يتوج  "دمعة 

لالأفالم الق�شرية بتب�شة
على  خمدر"  "دمعة  فيلم  م��وؤخ��را  ح���از، 
الوطنية  امل�سابقة  يف  عمل  اأف�سل  جائزة 
لالأفالم الق�سرية مبدينة تب�سة، و�سارك يف 
نادي  من  اأع�ساء  املتميز  العمل  هذا  اإعداد 
للمراأة  الوالئية  للجنة  التابع  اأنت"  "كن 
و�سوؤون االأ�سرة التابعة للمنظمة الوطنية 

حلماية الطفولة وال�سباب بباتنة.
يف  �سالح  بن  روان  ال��ن��ادي  رئي�سة  وقالت 
حديثها ليومية" االأورا�س نيوز" باأن الفيلم  
الثقافية  ال��ت��ظ��اه��رة  ه��ذه  �سمن  امل��ت��وج 
اأو�ساط  بني  املخدرات  اإدمان  ظاهرة  عالج 
ال�سباب، وعمل كل من بريكي ه�سام ونزمي 
نا�سري على اإخراج " دمعة خمدر"، يف حني 
قامت جمموعة كتاب احلقيقة على كتابة 

ال�سيناريو.
اأن  اإىل  نيوز"  "االأورا�س  متحدثة  واأ�سارت 
وقائع هذا العمل مت ت�سويرها على م�ستوى 
غرار  على  باتنة  مدينة  من  ع��دة  اأحياء 
بوزوران، بوعقال، حي كموين، فيما �سارك 
الرئي�سي  املمثل  املميز  العمل  هذا  بطولة 
االأوىل  املرتبة  على  احلائز  �سبع  بن  عماد 
ق�سم  يف  موهبتك"  لينا  "بني  م�سابقة  يف 

التمثيل.
النادي  رئي�سة  ال�����س��اأن  ذات  يف  واأ���س��ادت 
مبجهودات امل�ساركني يف فيلم" دمعة خمدر" 
حيث ترتاوح اأعماهم ما بني 18 و20�سنة 
ذات  ت�سري  االإمكانيات  قلة  من  رغم  وعلى 

املتحدثة اإال اأن العمل حقق التاألق والفوز 
يف امل�سابقة الوطنية والقى يف نف�س الوقت 
مواقع  ع��ل��ى  للم�ساهدين  ك��ب��ريا  اإق��ب��اال 
ال�سياق  يف  م�سيفة  االجتماعي،  التوا�سل 
ي�سب  موا�سيع  باختيار  اهتمامهم  اأن  ذاته 
حول ر�سائل هادفة باإمكانها تغيري املجتمع 

وخدمة االأفراد يف نف�س الوقت. 
الر�سمية  املتحدثة  اأ�سارت  اآخر  جانب  من 
خالل  من  اأهدافهم   عن  اأنت"  "كن  لنادي 
ال�سبانية  امل���واه���ب  خم��ت��ل��ف  ا���س��ت��غ��الل 
يت�سنى  حتى  جماعي  عمل  يف  وتوظيفها 
للجميع امل�ساركة �سواء من الكتاب واملمثلني 
على  العازفني  وحتى  واملغنيني  وامل�سورين 
النادي  اعتبار  وعلى  املو�سيقية،  االآالت 
باجلانب  اهتمام  له  خريي  ثقايف  طابع  ذو 
التي  امل�سابقات  عديد  برمج  فقد  الثقايف 
تعنى  باكت�ساف املواهب مبا يف ذلك تنظيم 
دورات من اأجل العمل على  تطوير خمتلف 
جانب  اإىل  ودعمها،  ال�سبانية  الطاقات 
والهبات  التوعية  املبادرة يف حمالت  ذلك  

الت�سامنية وغريها من الربامج اخلريية.
اأنت"  " ك��ن  ن��ادي  اأن  اإىل  االإ���س��ارة  جت��در 
واك���ب ف��رتة احل��ج��ر امل��ن��زيل وع��م��ل على 
على  االجتماعي  التوا�سل  مواقع  ا�ستغالل 
"دمعة خمدر"،  غرار اإجناز الفيلم الق�سري 
واأعمال اأخرى يف نف�س املجال منها "جمتمع 

حفيظة. بقاتل".
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احليوان الذي ير�سع 
�سغاره وهو نائم

ُيلف عند اخل�سريف امليزان

مقب�ص الباب مت�سابهان

ماال نهاية له من اأوله

من اأ�سمائه تعاىل

م�ص ب�سفتيه

هزحتمي الدماغ

حرف ن�سبف�ساء

اإ�ستهانة ناقو�ص

قاعد

يتباطاأ ويتثاقل

حرف تف�سريمن احلوا�ص

قدرة ج�سم االإن�سان
 على مقاومة االأمرا�ص

اأحاط

برم احلبل

�سعر االإبل

اأول من اإتخذ املكيال 
اأو امليزان من االأنبياء

�سجرة يتداوى بع�سريها

مرحبا باالإجنليزية

خ�سومة

خملوقات نورانية

خامت اخلطبة

ف�سولم�ساب بجرح

عملة عربية

�سد اأ�ساب )م(

دولة اآ�سيوية

يف الطابور اخلام�ص

خال باالإجنليزية

اأذىقادم

جميع )م( اأحد االأبوين

�سغوف ومغرم

اأ�سهر جراح عربي

تتاألف لعبة �سودوكو من 9 مربعات كبرية داخل كل منها 9 مربعات �سغرية لتكوين �سبكة من 
�سغريا  مربعا   81

الكلمات املتقاطعة�ضـودوكـو

1ـ  من  رقم  يتكرر  اأن  ميكن  ال  1ـ 
وعموديا اأفقيا  ال�سبكة  داخل   9
رقم  اأي  يتكرر  اأن  ميكن  ال  2ـ 

من 1 اإىل 9 داخل اأي مربع من 
املربعات الت�سعة الكبرية .

الأخطاء ال�صبعة

الإيجاد اللغز  اأجد احلروف  املرقمة
 التعريف:

الدولة التي ا�ستهرت بال�سو�سي؟

الكلمات ال�ضهمية
12346 57

اأفقيا:
الكرمي القراآن  يف  اإ�سمه  ذكر  الذي  ال�سحابي  1ـ 
االأنبياء على  نزل  ـ  والزمه  ال�سيء  فعل  اأدام  2ـ 

ا�ستن�سق ـ  برفقتي  3ـ 
العامل يف  قدم  كرة  ملعب  اأكرب  4ـ 

االأبوين اأحد  ـ  مت�سابهان  ـ  للنداء  5ـ 
طماطم طريف  ـ  الكافر  جنة  6ـ 

ُبردته )�ص(فك�ساه  الر�سول  مدح  الذي  ال�ساعر  7ـ 
نظر وجهة  ـ  )م(  علنا  �سد  ـ  حر�ص  8ـ 
بالرومانية اأربعة  ـ  )م(  اللنب  خرث  9ـ 

القراآن خلق  م�ساألة  رف�ص  الذي  امل�سلم  العامل  10ـ 

عموديا:
مالأ ـ  لو�ساكا  عا�سمتها  اإفريقية  دولة  1ـ 

من اأبناء �سدام )م( ـ مر�ص ينتج عن نق�ص فيتامني "د" 2ـ 
البناء ا�سلح  ـ  اترك  ـ  الوجه  قبيح  3ـ 

قراآنية �سورة  ـ  قهوة  4ـ 
)م( �سهرية  دمية  ـ  طليق  5ـ 

بيا�ص البي�ص)م( ـ املخلوق الذي ي�ستطيع النوم على ظهره 6ـ 
7ـ الهئة ـ �سعل

اإ�سالمية  عا�سمة  ـ  اأوروبية  عا�سمة  8ـ 
)م( وورع  تقوى  ـ  )م(  حّر�ص  9ـ 

ـ  )م(  اإبراهيم  اإبنه  واأم  )�ص(  الر�سول  زوجات  من  10ـ 
عملة عربية.

12610 37 48 59

1

2

6

10

3

7

4

8

5

9

1ـ حذاء ال�سيخ
2ـ عقدة الهدية

3ـ حذاء الفتى

4ـ �سرتة ال�سيخ
5ـ قطرات العرق

6ـ راحة اليد
7ـ  �سعر الفتى

احلل



عمك �سعيد الكذاب
دخلت فتاة جميلة ملحل عمي �سعيد

الذي يبلغ من عمره 70 �سنة
وقالت له: هذا احلانوت تاعك؟

اأخرين   3 وعندي  اإي��ه  لها:  قال 
كاريهم

وزوج فيالت كبار و 3 �سيارات 
و500 مليون راقدة يف البانكة 

وواجد للزواج
�سلوى  ال�سيدة  معاك  لو  قالت 

من م�سلحة ال�سرائب
�سعيد  ع��م��ك  م���ع���اك  ق��ال��ه��ا 

الكذاب
كان�س  ما  كامل  احلومة  عليا  و�سق�سي 

كذاب قّدي؟!.

اختال�س
مقلق  راه��و  راجلي  لها  قالت  الأمها  عيطت  وح��دة 

بزاف
�سريتلو  دراهم  �سوي  لقيت  الدرج  فتحت  حكايتها 

منهم "تقي�سرات"
ل��روح��ي خ��امت ذه��ب و�سباط  وا���س��ري��ت 

و�ساك وحجاب
ما  ه��ذا  بيه  وا���س  اأمها  لها  قالت 

عجبوه�س التقا�سر؟؟
ج��ي��ب��ي��ه��م ل���ب���اب���اك ب����االك 
ي����ع����ج����ب����وه..ال����رج����ال م��ا 

يعجبهم�س لعجب؟!.

ق�سف اأر�سي
وحدة تهدر مع راجلها

وعجوزتها ت�سمع فيها
قالت لو: نتمنى نعطيك عمري

ونخاف يكون ق�سري
قالتلها عجوزتها

معلومات م�سليةاعطيه ل�سانك ما كان�س اأطول منو!!

املولود 
اجلديد 

بالقماط.

اأمثال �سعبية

درجة  عند  يغلي  ال�سائل  النيرتوجني   •
فهو  ولذلك  مئوية،  درجة   196  - حــرارة 
ج�سم  بــاأي  ا�سطدامه  عند  مبا�سرة  يغلي 

اأدفاأ حرارة من ذلك.
• بحث جلامعة كورنيل يف نيويورك اأثبت 
الكلوروجينيكال  حم�ص  بها  القهوة  اأن 
جدا  ومفيدة  لالأك�سدة  م�ساد  وهو  القوي 

ل�سبكية العينني.
اإىل  ــرب  اأق ال�ستاء  ف�سل  يف  ال�سم�ص   •

االأر�ص منها يف ف�سل ال�سيف.
مدن  اأكرث  من  دكا  بنغالدي�ص  عا�سمة   •
العامل كثافة �سكانية حيث يعي�ص فيها 15 
ن�سمة  األف   45 كثافة  اإن�سان مبعدل  مليون 

/ كم مربع.
70% من االأعذار ال معنى لها  • اأكرث من 
بها  قام  التي  االأخطاء  بت�سليح  تقوم  ولن 

ال�سخ�ص.
النوم  قبل  واالأفكار  اخليال  كرثة  • �سبب 
فرتة  يف  ن�ساطا  اأكــرث  يكون  العقل  اأن  هو 

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

جواب 
املحاجية

حاجيتك 
على �سيفنا 
جانا.. من 
الفرحة 

كتفناه

حدث يف مثل هذا اليوم
التا�سع من �سهر �سبتمرب
ق�سطنطني  الثالثة  ــرة  ــاط االأب ـ   337
الثاين وقن�سطانطيو�ص الثاين وقن�سطن�ص 
االأول  ق�سطنطني  الراحل  اأباهم  يخلفون 
الرومانية  االإمــرباطــوريــة  عــر�ــص  على 
ك�سركاء يف احلكم، حيث تقا�سم االأباطرة 

الثالثة اأرا�سي االإمرباطورية.
ــص  ــ� ــي ــرئ ال ـــم  ـــس ا� ـــــــالق  اإط ـ   1791
العا�سمة  على  ر�سميا  وا�سنطن  جـــورج 

االأمريكية.
على  الفرن�سية  احلماية  اإعالن   -  1842

تاهيتي.
جريدة  من  االأول  العدد  �سدور   -  1876

االأهرام ك�سحيفة يومية.
بني  الكبري  التل  معركة  بدء   -  1882

اأحمد عرابي واالإجنليز.
»دكتور  االإجنــلــيــزي  الفلكي   -  1892
لكوكب  تابع  خام�ص  قمر  يكت�سف  برنارد« 

امل�سرتي.
بني  ال�سبع  بئر  معركة  اندلعت   -  1938
واملجاهدين  الربيطانية  االنتداب  قــوات 
خاللها  غــنــم  وقـــد  فل�سطني،  يف  ــرب  ــع ال
واأوقــعــوا  �سالح  قطعة   600 املــجــاهــدون 
القوات  �سفوف  يف  ــات  ــاب ــس االإ� عــ�ــســرات 

املحتلة.
كوريا  جمهورية  عن  االإعــالن   -  1948
بكوريا  املعروفة  ال�سعبية  الدميقراطية 
يوما  اتخذ  الذي  اليوم  وهو  "ال�سمالية" 

وطنيا.
1952 - اأمني عام جامعة الدول العربية 

عبد الرحمن عزام ي�ستقيل من من�سبه.
عــالقــاتــهــا  ــع  ــط ــق ت ـــا  كـــوب  -  1973

الدبلوما�سية مع اإ�سرائيل.
جامعة  اإىل  فل�سطني  ان�سمام   -  1976
اعتبار  على  املوافقة  بعد  العربية  الــدول 
ممثال  الفل�سطينية  الــتــحــريــر  منظمة 

�سرعيا لل�سعب الفل�سطيني.
املتو�سط  البحر  دول  موؤمتر   -  1984
باعتبار  مــ�ــســري  ــروع  مــ�ــس عــلــى  يــوافــق 
ال�سالح  منزوعة  منطقة  املتو�سط  البحر 

النووي.
ــاد  االحت قــيــام  عــن  االإعــــالن   -  1999

االإفريقي يف مدينة �سرت الليبية.
تطول  التفجريات  من  �سل�سلة   -  2012
خاللها  �سقط  العراقية  املناطق  من  عدد 

عدد من القتلى واجلرحى.
2013 - متحف فان جوخ يوؤكد اأخريا اأن 
امل�سماة  جوخ  فان  فين�سنت  الر�سام  لوحة 

غروب ال�سم�ص يف مومناجور اأ�سلية.
حتطم  الثانية  اإليزابيث  امللكة   -  2015
بريطانيا  عر�ص  اعتالء  يف  قيا�سيًا  رقما 

وذلك ملدة 63 �سنة و7 اأ�سهر و3 اأيام.
2016 - كوريا ال�سمالية جتري جتربتها 
االأكرب  اعتربت  التي  اخلام�سة،  النووية 

حتى هذا التاريخ.

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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النا�س ع���ود  وال  ح��م��اري 
حكـــمة

الوحيد  ال���������ش����يء  ه�����ي  احل���ق���ي���ق���ة 
ال�����ن�����ا������س ي�����������ش�����دق�����ه  ال  ال��������������ذي 

ا�ستوائي  اجل��زائ��ر  م��ن��اخ  ج��ا  ك��ن   �
عالوة  �سي  يا  نعي�سوا  راح  كنا  كيفا�س 
دارو  وا���س  اأمطار  �سوي  ت�سوف  وراك 

فينا؟
خالد ح�سروري باتنة

مفتوحة  بحرية  يف  نعي�سو  راح  كنا 
على كامل الرتاب الوطني ونتعاي�سو مع 
االأوحال واالأحوال اجلوية املتقلبة؟!.

� ماذا تقول يا �سي عالوة ل�سخ�س كره 
حياتو؟

�سمري.ق باتنة
عي�سها كيما جات؟!.

ال�سيء  هو  ما  الزهامير  حكمك  اإذا   �
الذي ال ميكن اأن ينمحي من ذاكرتك يا 

�سي عالوة؟
يا�سني بوزاهر ب�سكرة

�سوؤالك الذكي هذا والذي يدل داللة 
وا���س��ح��ة على اأن���ك ت��ع��اين م��ن ب��وادر 
والزهامير  بالباركن�سون  االإ���س��اب��ة 

التنف�س  و���س��ي��ق  ال��رع��ا���س��ي  وال�����س��ل��ل 
املزمن..اهلل ال يبليك!؟.

� ���س��ي ع���الوة امل��ج��اه��دي��ن يل راه��م 
عاي�سني  وهوما  بالفرن�سية  يهدرولنا 
حياتهم كامل يف اجلزائر..ما افهمت�س 

وا�س كانوا يجاهدوا؟
�سفيان.ك �س�سار
يا ولدي كاين �سي اأمورات الزم ت�سرب 
النح وتطفي ال�سو..با�س ما يفوقولك�س 
بللي راك فايق وجتيبها يف را�سك ال من 

يبكي عليك!؟.
� هل جربت يا �سي عالوة االإبحار يف 

عيون امراأة جميلة؟
هيفاء.�س �سطيف
ال..خايف جنرب نفقد جميع درو�س 
تعلمتهم  يل  واخل�����ربات  ال�����س��ب��اح��ة 
ف��اأم��وت..وخ��وك  ف��اأغ��رق  حياتي  يف 
الدنيا  يف  وال��و  �ساف  ما  زال  ما  م�سكني 

هذي..؟!.

�سورة م�سحكة

هذا 
بال�سبط 
ما ن�سميه 

تدابري 
احرتازية؟!



عبد الهادي. ب

بلقا�سم. ز

نور�سني. م

عنابة

�صطيف

كان يحذف �صور البطاقات امل�صروقة ويعو�صها ب�صوره

مت��ك��ن اأف������راد وح������دات امل��ج��م��وع��ة 
ب�سطيف  الوطني  للدرك  االإقليمية 
من حجز 1475 قر�سا مهلو�سا من نوع 
02 �سخ�سني  "بريقابالني" مع توقيف 
و26   28( م��اب��ني  اأع��م��اره��م  ت���رتاوح 
بحجز  العملية  �سمحت  كما  �سنة(، 
بناءا  ومت���ت  "ايبيزا"،  ن���وع  ���س��ي��ارة 
مفادها  وموؤكدة  واردة  معلومات  على 

االأقرا�س  م��ن  كمية  مترير  حم��اول��ة 
املهلو�سة نحو غرب البالد مرورا بوالية 
حمكمة  خطة  و�سعت  حيث  �سطيف، 
امل�ستبه فيهما  القب�س على  اإىل  اأف�ست 
واقتيادهما اإىل مقر الفرقة املخت�سة 
يتم  اأن  املنتظر  للتحقيق، ومن  اإقليميا 
اجلهات  اأم���ام  فيهما  امل�ستبه  تقدمي 

الق�سائية. 

�سجلت م�سالح احلماية املدنية لوالية 
االأم�س  نهار  تدخالت  ع��دة  �سطيف 
عرب  لالأمطار  الغزير  الت�ساقط  بعد 
عني  عمو�سة،  الكبرية،  عني  بلديات 
اأجل  من  اأزال  وع��ني  بوقاعة  ومل��ان، 
واإزالة  للمواطنني  امل�ساعدة  تقدمي 
م�ساكنهم  يهدد  اأن  ميكن  خطر  اأي 
عمليات  خ����الل  م���ن  ومم��ت��ل��ك��ات��ه��م 
اإمت�سا�س املياه من بع�س املنازل التي 
والقيام  االأمطار  مياه  اإليها  ت�سربت 
املجاورة  احل�سا�سة  املناطق  مبعاينة 

املناطق  يف  والواقعة  االأنهار  ل�سفاف 
املنخف�سة .

على  الطرقات  حالة  متابعة  مت  كما 
على   28 ال��وط��ن��ي  ال��ط��ري��ق  غ����رار 
وعني  ب���اي  ���س��ال��ح  بلديتي  م�ستوى 
ومل���ان وال��ط��ري��ق ال��وط��ن��ي رق���م 78 
وكذا  اأزال  عني  مدخل  م�ستوى  على 
امل�سمى  باملكان   64 الوالئي  الطريق 
والتي  ومل��ان  عني  ببلدية  الغرنوقة 
ق�سرية  ل��ف��رتات  اإنقطاعات  عرفت 

ب�سبب تراكم املياه. 

 ا�ستقطبت والية عنابة خالل 24 
م�سطــاف   16600 املا�سيــة  �ساعــة 
علــى م�ستــوى 21 �ساطــئ م�سموحــا 
اإح�سائيــات خليــة االإعــالم  ح�ســب 
مديريــة  م�ستــوى  علــى  واالت�ســال 

احلماية املدنية بعنابة.
وبلغ عدد تدخالت م�سالح احلماية 
 36 امل�سطافــني،   الإ�سعــاف  املدنيــة 
تدخل اأ�سفر عن اإنقاذ 20 �سخ�سا من 

غرق موؤكد منهم 05 رجال و06 ن�ساء 
و09 اأطفــال فيما بلــغ عدد امل�سعفني 
بينمــا  م�سعفــا،   14 املــكان  عــني  يف 
نقــل 03 منهــم اإىل املراكــز ال�سحية 
حالتهــم  خلفيــة  علــى  بالواليــة 
ال�سحيــة التــي كانــت ت�ستدعي ذلك  
واأ�سارت ذات امل�سالــح اأنها جندت كل 
علــى  والب�سريــة  املاديــة  الو�سائــل 
امتــداد جميــع ال�سواطــئ امل�سموحة 

عــززت  كمــا  بالواليــة،  لل�سباحــة 
مبختلــف  ووحداتهــا  ت�سكيالتهــا 
تكثيــف  جانــب  اإىل  االإمكانيــات 
التواجــد امليداين لتاأمــني التجمعات 
الكــربى، وبــكل مناطــق اال�ستجمــام 
والراحة، وال�سواطئ، الإجناح مو�سم 
اال�سطياف لهذه ال�سنة الذي جاء يف 
ظــروف جــد خا�سة نظــرا ال لتف�سي 

جائحة كورونا.

�سي الأورا�سي..
قال �سيادة الرئي�ص... راح نغربلو كل 
�سي ونتخل�سو من اأ�سباب الت�سوي�ص... 
نبنيو جزائر جديدة فيها م�ساواة بال 
ونتجاوزو  ال�سباب  نقدرو  ت�سيي�ص... 
مرحلة الت�سايي�ص... الراجل دار يل 
األعنوا  الفتنة...  من  بركاكم  عليه 

ابليييي�ص...

hamzalaribi005@gmail.com

اإنقاذ 20 �سخ�سا من الغرق ب�سواطئ عنابة
وجب الكلم

اليوم، نو�سك على اأن نوؤكد فكرة اأن م�سرية البناء 
اأن  اأ�ــســا�ــص  على  متــت  قــد  اجلــزائــر  يف  والت�سييد 
اجلزائر لن متر باأي ظرف �سعب، لي�ص هذا فقط، 
بل اإن كثريا من القرارات وكثريا من اال�سرتاتيجيات 
لن  اجلزائر  اأن  اأ�سا�ص  على  بنيت  قد  وال�سيا�سات 
يثبت  ومما  ما،  اأزمات  فيها  تعاين  مراحل  على  متر 
ك�سفت  التي  كــورونــا  جائحة  الفكرة  هــذه  �سحة 
والتي  باجلزائر،  ال�سحة  قطاع  يف  التدهور  درجة 
ك�سفت مدى تف�سي البريوقراطية والف�ساد وغياب 
التن�سيق بني خمتلف املوؤ�س�سات يف الدولة والدليل 
ف�سل اإي�سال االإعانات اإىل املت�سررين من اإجراءات 
بن�سيبهم  يحظوا  مل  ــن  ــذي وال ال�سحي  احلــجــر 
اجلمهورية  رئي�ص  اأقرها  التي  املليون  منحة  من 

باعرتاف منه �سخ�سيا.
جودة  مدى  نخمن  اأن  اليوم  باإمكاننا  اأنــه  يبدو 
مدى  على  بناء  وذلــك  بالدنا،  يف  التحتية  البنية 
جودة  على  بناء  اأي  الفوقية"  "البنية  جــودة 
امل�ساريع ال�سكنية ومدى تطابق الكثري من امل�ساريع 
اأن  فيكفي  العاملية،  واملعايري  ال�سروط  مع  االأخرى 
لقنوات  العلوي  اجلــزء  تهيئة  طريقة  يف  نتمعن 
جودة  نخمن  حتى  والبالوعات  ال�سحي  ال�سرف 
قد  ال�سفلي  اجلزء  اأن  مبعنى  منها،  ال�سفلي  اجلزء 
العلوي  اجلزء  من  �سوء  واأكــرث  فظاعة  اأكرث  يكون 
وهذه القناعة مبنية على عدة عوامل اأهمها ما هو 
مالحظ من بريكوالج وكذا عقلية كثري من اأ�سحاب 
امل�ساريع يف بالدنا وعقلية العمال، فاإذا كان العامل 
معتربا  جزء  ويزبرون  ي�سرقون  امل�سروع  و�ساحب 
من "ال�سلعة ومواد البناء" يف كل م�سروع فيما يتعلق 

مبا هو ظاهر فكيف مبا هو خمفي حتت االأر�ص؟
ميكننا اأن نقي�ص جودة البنية التحتية بناء على 
اأن  اأ�سا�ص  بنيت على  التي  واالأنفاق  جودة اجل�سور 
ال�سيف،  ف�سل  على  وم�ستقر  ثابت  اجلزائر  مناخ 
فمن غري املعقول اأن يتم بناء نفق اأو ج�سر بطريقة 
وجود  احتمال  مراعاة  ودون  وفو�سوية  ع�سوائية 
من  كثري  يف  حــدث  الــذي  وهــذا  وفي�سانات،  اأمطار 
يحدث  وما  االأخرية  االآونة  يف  باجلزائر  الواليات 
يف كل مرة تت�ساقط فيها قطرات من املطر، ويف هذا 
هناك  كان  اإذا  عما  الت�ساوؤل  على  ون�سر  نلح  ال�ساأن 
البناء  يف  والع�سوائية  الفو�سى  عن  معينا  م�سوؤوال 
والفي�سانات،  لالختناق  مــرة  كل  يف  تــوؤدي  والتي 
اأ�سحاب  اأم  االأفق،  حمدودة  الدرا�سات  مكاتب  هل 
امل�ساريع واملقاولني الذين يتعمدون اإجناز االأ�سغال 
"الدرا�سة  على  االعــتــمــاد  دون  اأهــوائــهــم  ح�سب 
القطاعات  خمتلف  يف  ـــدراء  امل اأم  واملخططات" 
والوالة وجلان املراقبة والتفتي�ص؟ يبدو اأنه علينا 
ما  ننقذ  كي  اأزمــة  كل  يف  املبا�سر  امل�سوؤول  حتديد  
على  فقط  مقبلة  لي�ست  فاجلزائر  اإنــقــاذه  ميكن 
ما  الأن  بل  لربيكوالج  "فظيعة" كنتيجة  في�سانات 
الف�ساد  على  والدالئل  املوؤ�سرات  والأن  اأعظم  خفي 

االأعظم موجودة "حتت االأر�ص".

وما خفي اأعظم

حمزه لعريبي

حجز اأ�سلحة نارية يف موكب 
عر�س بعني مليلة

م�سادرة اأدوية خمدرة مهربة

حجز 85 قر�س "اك�ستازي" 
بعني كر�سة

اأوقفت فرقة ال�سرطة الق�سائية باأمن دائرة 
عني مليلة، 3 اأ�سخا�ص على منت مركبة يف موكب 

زفاف، فيما اأ�سفرت عملية التفتي�ص عن حجز 
ثالثة اأ�سلحة نارية، وكمية من م�سحوق البارود 

تقدر بـ 550 غرام و 72 كب�سولة واأدوات 
ت�ستعمل يف �سحن االأ�سلحة.

 متكن عنا�سر فرقة البحث والتدخل 
بامل�سلحة الوالئية لل�سرطة الق�سائية باأمن 

والية خن�سلة، من و�سع حد لن�ساط اأحد 
االأ�سخا�ص امل�سبوقني ق�سائيا ب�سبب حيازته 

الأدوية خمدرة ذات من�ساأ اجنبي مهربة، ومتت 
العملية بعد ا�ستغالل معلومات حول وجود 
�سفقة لبيع املوؤثرات العقلية ال�سبيهة ذات 

من�ساأ اأجنبي تتم باأحد اأحياء مدينة خن�سلة، 
اأين مت ا�سرتجاع كمية معتربة من املوؤثرات 

العقلية ال�سبيهة يقدر عددها االإجمايل بـ 836 
كب�سولة ذات من�ساأ اأجنبي ليتم حجز املوؤثرات 

العقلية وحتويلها اإىل مقر الفرقة ال�ستكمال 
االإجراءات القانونية الالزمة.

قامت اأول اأم�ص، فرقة ال�سرطة الق�سائية 
باأمن دائرة عني كر�سة، بتوقيف 3 اأ�سخا�ص 
ترتاوح اأعمارهم بني 22 و41 �سنة، فيما مت 

حجز كمية من االأقرا�ص املهلو�سة من نوع 
داخل  املتهمني  توقيف  مت  اأين  "اإك�ستازي"، 

�سيارة اأجرة، وبعد التفتي�ص الدقيق لل�سيارة و 
االأ�سخا�ص مت العثور على 85 قر�ص مهلو�ص من 

نوع "اإك�ستازي" خمباأة باإحكام داخل مالب�ص 
اأحد امل�ستبه فيهم الثالثة. هذا وقد مت عر�سهم 

على نيابة حمكمة عني مليلة الذي اأ�سدر يف 
حقهم االأمر باالإيداع احلب�ص.

اإ�ستمع قا�سي التحقيق 
مبحكمة عني وملان جنوب 
والية �سطيف، اإىل رئي�س 

بلدية القلتة الزرقاء 
الواقعة باجلهة ال�سرقية 

من الوالية، وهذا للنظر 
يف ق�سايا اإبرام �سفقات 
خمالفة للت�سريع، �سوء 

اإ�ستغالل الوظيفة وتبديد 
للمال العام يف االطعام 

املدر�سي ومتوين املطاعم 
مبادة اخلبز، كما من 

املنتظر اأن يتم االإ�ستماع 
اإىل عدد من مدراء املدار�س 

االإبتدائية بالبلدية يف ذات 
الق�سية. 
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املدر�سية بالقلتة 
الزرقاء 

حجز 1475 قر�سا مهلو�سا وتوقيف �سابني 

احلماية املدنية تتدخل لإمت�سا�س 
املنازل من املياه
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