
تاأخر يف الأ�شغال ومتاطل
 يف ن�شر قوائم امل�شتفيدين

توقف اإنتاج احلليب املدعم مبلبنة التل 
ب�شبب حتفظات حول نوعية املنتوج

طالبو ال�سكن 
االجتماعي ينتف�سون 

اأمام مقر الوالية

اأزمة حليب 
يف االأفق ب�سطيف
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الروائح الكريهة حتا�صر مدينة باتنــة
الزائر ملدينة باتنة �شواء من مدخلها اجلنوبي اأو ال�شمايل، اأول ما قد يلفت انتباهه هي تلك الروائح الكريهـة، 

�شواء املنبعثة من املياه القذرة القادمة من حمطة الت�شفية، اأو تلك القادمة من مركز الردم التقني بالأبيـــار والذي 
ت�شل روائحه اإىل القطب العمراين حملة 3، وقال ال�شكان اأن هذا امل�شكل بات يوؤرقهم طيلة اأيام ال�شيف، اإذ مل يعد 

�ض 04باإمكانهم حتمل هذا الو�شع الذي منعهم من فتح اأبواب منازلهم ونوافذها بغر�ض التهوية... 
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راأ�س العيون

مطالب باإيجاد حلول لتوفري املوارد املائية

بلدية املعـــذر

يف ظل ا�شتمرار م�شكل نق�س ال�شيولة

طالبوا بتدخل الوايل

مواطنون يحتجون 
على ت�سليمهم �سكنات

 دون غاز وكهرباء

م�ساتي بلدية �سفيان 
حتت رحمة اجلفاف

زيادة ع�سوائية
 يف ت�سعرية النقل تثري 

حفيظة مواطنني

�سحب الرواتب 
بـ"املعريفة" عرب مراكز 

بريد خن�سلة

مكتتبو "عدل" يحتجون 
اأمام مقر والية 

اأم البواقي

خن�شلة

اأم البواقي
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باتنة

�شطيف

بخن�صــلة الغابــات  اأعــوان  علــى  يعتــدون  جمهولــون  فيما تعر�س اآ خرون ملحاولت ده�س 
من قبل ع�شابات احلطب

�ص 16

بني مفرغة "الأبيــار" ومياه ال�ضرف القادمة من حمطة الت�ضفية

انت�سار فظيع للروائح الكريهة مبداخل مدينة باتنة 

�سورة من االأر�سيف

ا�ستغلل "ج�سع" للأ�ساتذة 
امل�ستخلفني بخن�سلة

يطرح الع�سرات من االأ�ساتذة امل�ستخلفني على م�ستوى 
قطاع الرتبية بوالية خن�سلة م�سكل تاأخر دفع 

م�ستحقاتهم منذ اأكرث من �سنتني االأمر الذي  زاد من 
معاناتهم يف ظل غياب منا�سب ال�سغل، حيث حتول ملف 

اال�ستخالف بالوالية اإىل ق�سية �سائكة تتقاذفها عديد 
�ض 05امل�سالح يف ظل الغمو�ص الذي يلفها... 

املنا�ضب ال�ضاغرة لأ�ضحاب "املعريفة" ودفع امل�ضتحقات "بالقو�ضطو"

االإدارة تعر�ض 
ح�سيلتها والتقرير املايل 

يثري �سخط اأع�ساء 
اجلمعية العامة..!

�ص 09

اإحتاد تب�شة

ا



تراكمات 
عندما نتطرق اإىل اي م�سكلة من م�سكالت البالد 
اإليها مبو�سوعية، مبعنى  التطرق  الواجب  فاإنه من 
اأن نتحدث من وجهة نظرنا كطرف حمايد ال يحمل 
ي�ستثني  وال  وامل�سوؤولني  لل�سلطات  امل�سوؤولية  كل 
ولهذا  م�سوؤول،  كمواطن  عليه  يرتتب  مما  املواطن 
ميكن  واالأزمـــات  امل�ساكل  من  الكثري  اأن  نــرى  فاإننا 
مبا�سرة  بطريقة  فيها  يت�سبب  من  هناك  اأن  القول 

وهناك من يت�سبب فيها بطريقة غري مبا�سرة.
امل�سوؤولني  وبــعــ�ــص  ال�سلطات  بع�ص  ـــاأن  ب نــقــر 
و�سول  يف  مبا�سرة  بطريقة  �ساهموا  قد  واملقاولني 
تخلف  ومن  ف�ساد  من  االآن  عليه  هي  ما  اإىل  بالدنا 
مف�سوحا  غ�سا  هناك  باأن  ونقر  املجاالت،  اأغلب  يف 
يف بناء وت�سييد العديد من املن�ساآت والبنى التحتية 
حدوث  يف  �سنويا  يت�سبب  باأنه  نــرى  ــذي  ال االأمــر 
في�سانات و�سيول تكلف البالد خ�سائر مادية وحتى 
املواطن  ن�ستثني  اأننا  يعني  ال  هذا  اأن  اإال  ب�سرية 
باأخرى  اأو  بطريقة  �سلوعه  من  اجلزائري  والفرد 

فيما يحدث.
واجل�سور  والبالوعات  ال�سحي  ال�سرف  قنوات 
و�سيدت  وهيئت  بنيت  قــد  كانت  واإن  واالأنــفــاق، 
بطريقة كان للغ�ص فيها ح�سة االأ�سد، اإال اأنها تبقى 
درجة  يف  يتحكم  نــراه  ومــا  مــا،  درجــة  اإىل  عملية 
الفاعلية والعملية ملا يتم ت�سييده هو ماهو موجود 
ويف  الطرقات  ويف  االأر�ــص  �سطح  على  نفايات  من 
ال�ساحات املحيطة بال�سكان يف اأية منطقة، وعندما 
نعود للحديث عن النفايات فاإننا نتحدث بكل تاأكيد 
اأخالقية  غري  و�سلوكيات  وممار�سات  ت�سرفات  عن 
من طرف الكثري من املواطنني، فهوؤالء يتعمدون رمي 
النفايات ال�سلبة خارج حاويات القمامة، لي�ص ذلك 
رميها يف كل مكان حتى يف  يتعمدون  اإنهم  بل  فقط 
الطرقات وال�ساحات العمومية يف كثري من االأحيان، 
اإ�سافة اإىل رمي خملفات البناء من اأجزاء ا�سمنتية 
االأمطار  اأن  �سك  وال  مكان،  اأي  يف  معدنية  وقطع 
فاإنها  عادية  غري  وبكميات  بغزارة  تت�ساقط  حني 
�ستت�سبب يف جر كل ما مت ذكره اإىل البالوعات واإىل 
قنوات ال�سرف ال�سحي وحتى اإىل االأنفاق والوديان 
وهذا كفيل باأن ي�سد اأي بالوعة واأي قناة وحتى اأي 
يف  مبا�سر  غري  �سبب  اأنه  القول  ميكن  ما  وهذا  نفق 

حدوث الفي�سانات �سنويا.
م�سوؤوليته  جزائري  فرد  كل  حتمل  لو  اأنــه  نرى 
"الفردية" وفكر للحظة باأن ما يرميه يف غري مكانه 
قد يعود بال�سلب على البالد والعباد يوما لتمكننا من 
جتنب الفي�سانات اأو على االأقل التقليل من قوتها، 
ما  فذلك  الكل  يتهم  والكل  الكل  ينتقد  والكل  اأمــا 
يعني بالن�سبة لنا اأن اجلميع م�ساهم "فيما يحدث" 
تراكمات،  كونها  يف  البالد  م�ساكل  اخت�سار  وميكن 
�سيا�سية وتاريخية وبريوقراطية، حتى الفي�سانات 

هي عبارة عن تراكمات للنفايات.

و�ضــوح بكل 

عبد العايل بلحاج
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يفرت�ص اأن مهمة اأعوان االأمن يف اأية موؤ�س�سة هي احلر�ص 
علــى حمايتهــا وحمايــة من فيهــا مــن اأ�سخا�ص ومــا فيها من 
امــالك عموميــة كانت اأم خا�سة وكذا حفــظ االأمن، غري اأن 
مــا يحدث بجامعة باتنة هو العك�ص فبع�ص اأعوان االأمن قد 
باتــوا يظنون باأنهم اأرباب املوؤ�س�سات اأو اأكرث من ذلك حرا�ص 
حــدود ال يدخــرون جهدا يف �سب هذا و�ستــم ذاك وا�ستفزاز 
بع�ــص الطلبة وحتــى التعدي عليهم ج�سديــا رغم ان عملهم 
كاأعوان اأمن ال يخولهم الن ي�ستعملوا القوة اأو حتى الدخول 
يف مناو�ســات مع الطلبة وغري الطلبة بــل يفرت�ص ان يبلغوا 
االأمــن  يف حال وقوع �سجــار، فمن فو�ص هــوؤالء الأن ين�سبوا 
اأنف�سهــم "كومندو�ص" ال يتدخل يف �سجار تنظيمات طالبية 

بال�سيوف ويتدخل عندما يتعلق االمر بطالب "اأعزل"؟

بطاقة حمـــــــــراء

auresbook

قال: عبد القادر بن قرينة 
)رئي�س حركة البناء الوطني(

م�سمومة ومتت د�سرتتها  تركة  ... متزيغت 
اجلزائرية  والأم��ة  اجلزائر  لأن  حق،  وجه  بغري 
ومب�سريها  ب��ت��اري��خ��ه��ا،  وم���وح���دة  واح�����دة 

وبحدودها.
قلنا: يا راجل... لي�س هناك ما يهدد وحدة اجلزائر 

اأكرث من ت�صريحاتكم واأفكاركم "املتطرفة".

اأكد رئي�ص ال�سلطة الوطنية امل�ستقلة لالنتخابات، اأن الربوتوكول ال�سحي الذي �سريافق اال�ستفتاء على م�سروع الد�ستور 
يهدف اإىل �سمان حماية �سحة 24 مليون ناخب حمتمل، م�سريا اأي�سا اإىل اأن موعد اأول نوفمرب هو م�سووؤلية ثقيلة وموعد 

جدي ل�سمان �سري العملية على جميع االأ�سعدة.

اأعلنت وزارة التجارة، عن و�سع نظام رقابة جديد مبعايري عاملية على امل�ستوى الوطني حلماية �سحة امل�ستهلك اجلزائري، 
والئية،  وخمابر  جهوي  خمرب   16 اإىل  باالإ�سافة  ال�سناعية،  املواد  معاينة  يف  يخت�ص  وطني  خمرب  النظام  هذا  وي�سكل 

اإ�سافة اإىل املخابر اخلا�سة.
كما اأ�سار وزير التجارة، انه �سيتم اإخ�ساع ال�سلع امل�ستوردة وامل�سنعة حمليا للمراقبة واملعاينة على م�ستوى املخابر الوطنية 

وفق املعايري العاملية ليتم بعدها الرتخي�ص لها للتداول يف ال�سوق.

طالب الكثري من منتجي التفاح عرب والية باتنة باإقامة يوم خا�ص كمهرجان للتفاح لت�سجيع االإنتاج والت�سويق، وعر�ص 
خمتلف م�ستقات التفاح، على غرار مهرجانات الفراولة ب�سكيكدة والتمور بب�سكرة... وهذا بالنظر اإىل االإنتاج الوفري الذي 
تعرفه املنطقة، والذي قدر هذه ال�سنة اإىل اأكرث من 1،2 مليون قنطار يف ح�سيلة قيا�سية جديدة، ويف اجلهة املقابلة ندد 

امل�ستهلكون باالأ�سعار املرتفعة للتفاح الذي يرتاوح بني بني 200 دج و300 دج وال يعك�ص الوفرة.

�سينظم لقاء فني دويل ''وان بيت �ساهارا'' )نب�ص يف ال�سحراء( مببادرة من الق�سم االأمريكي لل�سوؤون الرتبوية والثقافية 
خالل الفرتة املمتدة ما بني 8 اإىل 28 فرباير 2021 بتاغيت )والية ب�سار( مب�ساركة 25 مو�سيقيا من �سبع دول اأفريقية 

والواليات املتحدة االأمريكية.

األح وزير ال�سناعة باأن االندماج يف جمال املعرفة واملهارة التقنية ونقل التكنولوجيا والتحكم فيها من طرف االإطارات    
يف  ال�سابة  االإطارات  حتكم  الوقت  نف�ص  يف  حقيقية".مثمنا  جزائرية  �سناعة  بناء  م�سار  يف  ملحة  �سرورة  "يعد  ال�سابة 

التكنولوجيات احلديثة املرتبطة مبجاالت ال�سناعة يف عدة موؤ�س�سات �سناعية بالوطن.

"املوندو" االإ�سبانية خربا مفاده اأن العب كرة القدم الربتغايل كري�ستيانو رونالدو تقدم بطلب زواج من  ن�سرت �سحيفة 
�سديقته عار�سة االأزياء اال�سبانية "جورجينا رودريغيز"، االأ�سبوع املا�سي خالل حفل عائلي، وي�سار اإىل اأن رونالدو ارتبط 

بجورجينا، منذ عام 2016، واأجنبا طفلة اأطلقا عليها ا�سم اأالنا مارتينا، واأعلنا خطوبتهما يف عام 2018.

جراء  املت�سرر  اجلزء  باإ�سالح  تكفلت  التي  ل�سوناطراك  التابعة  التقنية  الفرق  الف�سائية  اجلزائر  ات�ساالت  موؤ�س�سة  زودت 
ت�سربني نفطيني على م�ستوى االأنبوب OK1 يف موقع البعاج يف الوادي باأنرتنت عايل التدفق، وجاء يف بيان للموؤ�س�سة اأنها وفرت 

اخلدمة للفرق التقنية من اأجل ممار�سة مهامهم وهي امت�سا�ص كمية النفط املت�سربة يف املنطقة املت�سررة يف اأح�سن الظروف.

علــى  �سوناطــراك  للمحروقــات  الوطنيــة  ال�سركــة  وقعــت 
عــدة اتفاقيــات مع موؤ�س�ســات جزائرية لتطويــر حقول غازية 
ونفطيــة، وتنــدرج هذه العقــود التي تقــدر قيمتهــا االإجمالية 
بـاأزيد مــن 67 مليار دينار يف اإطار ترقية اأداة االإنتاج الوطنية 
و�ست�سمــح بتوفــري نحــو 3.000 من�ســب �سغل، ح�ســب املعلومات 
املقدمة خالل حفل التوقيع الذي جرى مبقر جممع �سوناطراك 
بح�ســور الرئي�ــص املدير العــام للمجمع توفيق حــكار وم�سوؤويل 

املوؤ�س�سات املوقعة واإطارات القطاع.
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بعد كل كارثة بيئية تتعاىل االأ�سوات املنادية ب�سرورة 
تدارك االأخطاء وحتميل امل�سوؤوليات فيما يظل ال�سوؤال 

االأكرث اإحلاحا وطرحا واملتعلق بامل�سوؤولية التي مل ُيعرف 
بعد يف اجلزائر من يتحملها ومن يقف وراء كل االأزمات 

وال�سربات وامل�ساكل التي يهتز لها واقع البالد دون اأن 
نتفق على اإجابة حتدد "امل�سوؤوليات" وتوقف كل متجاوز 

اأو متقاع�ص عند حدوده املفرت�سة.. بينما احلقيقة 
التي يتجاهلها كل متباديل االتهامات اأن الكل م�سوؤول 

من موقعه، وال ميكن للم�سوؤولية اأن تخت�ص بها فئة دون 
غريها بينما ُتعفى منها فئات اأخرى..

ومعروف اأن ال�سعب اجلزائري عادة ما يتن�سل من 
م�سوؤولياته ويعلق كل ما يحدث من م�ساكل )للدولة( فاإذا 

غرق الوطن ب�سبب هطول االأمطار وجرفت ال�سيول ما 
جرفت من مبان وحيوانات واأرواح وما اقتلعت من اأ�سجار 

واإذا داهمت "احلملة" البيوت واقتحمتها دون �سابق اإنذار 
فالأن الدولة ف�سلت يف تفعيل جاهزيتها لكل الطوارئ 
املناخية، خا�سة واأنها باتت معروفة التوقيت وميكن 

تقليل خ�سائرها على االأقل من خالل اللجوء اإىل تطبيق 
برامج دورية تتعلق بتنظيف البالوعات واملجاري الفرعية 

والرئي�سية زيادة عن خلق جماري وفق املقايي�ص الدولية 
الفعالة لكون ما هو مطروح منها يف اجلزائر يدخل �سمن 

امل�ساريع الفا�سدة التي تتك�سف عند كل هطول مو�سمي 
دون تخطيط جدي الإعادة جتديدها رغم الكوارث التي 
تت�سبب بها ول�سنوات طويلة والتي ميكنها اأن تخفف من 

اأ�سرار ت�ساقط االأمطار التي اأ�سبحت ت�سكل هاج�سا يعي�سه 
املواطن ورعبا يتهدده يف كل مو�سم..

والواقع اأن امل�سوؤولية يت�ساركها املواطن و"الدولة" يف 
وقت تتن�سل منها كل االأطراف، فالرمي الع�سوائي واملنتظم 

واليومي للنفايات و�سد البالوعات والوديان الداخلية 
وحتويل جماريها دون درا�سات تقنية يف امل�ستوى هو من 

يحول الوطن باأكمله اإىل بحرية عند كل هطول لالأمطار 
مع كوارث تتهدد االأرواح واملمتلكات..

وامل�سوؤولية هي م�سوؤولية البلدية والوالية ودواوين 
التطهري وكل مواطن والدولة على العموم.. يتقا�سمها 

اجلميع ويتحملها اجلميع بعيدا عن التهم املتبادلة والتي 
ال تغري من واقعنا �سيئا بقدر ما تزيد من تاأزمي االأو�ساع يف 
حني اأن احلل يكمن يف التغري والتغيري الذي يبداأ من اأب�سط 

مواطن اإىل اأعلى م�سوؤول يف )الدولة(؟!.

زووووووم الأورا�س....

�شماح خميلي

براهيمي حديث االإعالم الريا�صي يف قطر
اأ�سبح جنم "اخل�سر" حديث االإعالم الريا�سي يف قطر بف�سل م�ستوياته اال�ستثنائية، حتى اأن البع�ص يرى اأن انت�سارات 
الريان تبقى مرتبطة بتاألق براهيمي فوق امل�ستطيل االأخ�سر، وخ�سو�سا بعد تاألق النجم اجلزائري وخطفه االأ�سواء 
اأهداف مقابل هدف،  الغرافة بثالثة  الريان لتحقيق فوز كبري على  اأن قاد فريقه  اأم�ص بعد  اأول  القطري  الدوري  يف 
وبالذات عقب ت�سجيله الهدف الثالث اثر عمل فردي متجاوزا عدة  العبني مبراوغات فردية رائعة، اإ�سافة اإىل منحه 

متريرة الهدف الثاين احلا�سمة الذي �سجله زميله يوهان بويل.

يبدو اأن جائحة كورونا 
مل تلحق اأ�سرارا �سحية 
واقت�سادية وح�سب على 
اجلزائريني، بل اإنها قد 

جثمت على �سدور العزاب 
وهذا ما تو�سحه ال�سورة 

املاأخوذة من م�سلحة 
عقود الزواج ببلدية 

باتنة حيث اأن امل�سلحة 
قد باتت تعج مبن كانوا 

ينتظرون "ال�سماح باإبرام 
عقود الزواج" على اأحر 
من اجلمر لدرجة اأنهم 

باتوا غري اآبهني بالفريو�ص 
وال باجلائحة.



اأم�ض الأربعاء، مبحكمة �شيدي  انطلقت �شباح 
حماكمة  جل�شة  العا�شمة  اجلزائر  يف  اأحممد 
عبا�ض  ولد  جمال  ال�شابقني  الت�شامن  وزيــري 
بتبديد  تتعلق  بتهم  املتابعان  بركات  وال�شعيد 
اأموال عمومية واإبرام �شفقات خمالفة للت�شريع 
املعمول به واإ�شاءة ا�شتغالل الوظيفة والتزوير 

يف حمررات عمومية.
ونفى بركات اأثناء ا�شتجوابه من قبل القا�شي 
تهمة تبديد املال العام،  قائال: ''�شريت القطاع 
بكل نزاهة وبقلب �شاف ويد بي�شاء ومل اأفكر يف 

تبديد اأموال الدولة''.
للجمعيات  حافالت  �شراء  �شفقات  وبخ�شو�ض 
وجد  للمن�شب  و�شوله  بعد  ــه  اأن املتهم  ك�شف 
والغاية  كو�شطاء  الـــوزارة  مع  تعمل  جمعيات 
هي  الو�شطاء  مــع  العمل  مــن  ا�شتنتجها  التي 

تعزيز روح الت�شامن م�شاعدة املعوزين.
يف  حافلة   800 �ــشــراء  �شفقة  وبخ�شو�ض 
2007 قال بركات باأنه مت �شراء 360 حافلة 
تبخرت،  حافلة  و440   2015 �شنة  فقط 
ثالث  اأن  التهم   من  تن�شله  معر�ض  يف  موؤكدا 
ال�شفقة وكل  مراقبني ماليني مل يعرت�شو على 

حافلة لديها اأوراقها.
من جهته اأكد وزير الت�شامن الأ�شبق جمال ولد 

تعيينه  بعد  كطبيب  قطاعه  �شري  باأنه  عبا�ض، 
ال�شابق  اجلمهورية  رئي�ض  قبل  من  راأ�شه  على 
تقلد  اأنــه  اإىل  م�شريا  بوتفليقة،  العزيز  عبد 
 2010 2003 اإىل �شنة  عدة منا�شب من �شنة 

حيث كان م�شوؤول على 240 اإدارة.
ويف �شياق اأخر اأكد وزير الت�شامن الأ�شبق اأنه 
�شيغة  وفق  معها  يتعامل  التي  اجلمعيات  اختار 
العام  الأمــني  كلف  حيث  العمومية،  ال�شفقات 
املهام  يف  نزيها  وكــان  التعامالت  بكل  لــلــوزارة 

املخولة له.
 13 بوجود  تفاجاأ  اأنه  اإىل  ذاته  املتهم  واأ�شار 
�شيك ام�شيت با�شمه، موؤكد اأنه يف �شنة 2019 
حاز على معلومة من عند امل�شت�شار املحقق تفيد 

اأنه كان هناك تقليد ال�شكوك.
املوجهة  الأمــوال  تكون  اأن  عبا�ض  ولد  ونفى 
م�شددا  لالنتخابية  للحملة  وجهت  للجمعيات 
تكفل  النــتــخــابــيــة  احلــمــلــة  ــــوال  اأم اأن  عــلــى 
�شالل،  املالك  عبد  الأ�شبق  الأول  الوزير  بها 
م�شيفا: ''انا كلفت الأمني العام للوزارة باإبرام 
للجمعيات،  قدمت  مليار   22 بقيمة  التفاقية 
وبني  كــوزيــر  بيني  كاملة  ثقة  هناك  وكــانــت 

اإطارات يف الوزارة''.

باجلزائر  اأحمــمــد  �ــشــيــدي  حمكمة  اأ�ـــشـــدرت 
�شنوات  بثماين   حكما  الأربعاء،  اأم�ض  العا�شمة، 
جبهة  عن  الربملاين  النائب  حق  يف  نافذا  حب�شا 
 8 التحرير الوطني بهاء الدين طليبة وتغرميه 
خمالفة  اأهمها  بالف�شاد  متعلقة  بتهم  دج  ماليني 
من  الأموال  روؤو�ض  حركة  يف  وال�شرف  الت�شريع 

واإىل اخلارج.
ولد  ا�شكندر  حق  يف  احلكم  بنف�ض  ق�شت  كما 
العام  ـــني  الأم عبا�ض  ــد  ول جــمــال  ــن  اب عــبــا�ــض، 
فيما  الوطني  التحرير  جبهة  حلــزب  ال�شابق 
حق  يف  نافذ  حب�شا  �شنة   20 بـ  غيابيا  حكمت 

اأمر  اإ�شدار  مع  عبا�ض  لولد  الثاين  النجل  الوايف 
اإىل  اإ�شافة  التهم  بنف�ض  عليه  بالقب�ض  دويل 
وحكمت  م�شتحقة.  غــري  مــزايــا  على  احل�شول 
مع  بو�شناق  خالدي  حق  يف  نافذا  حب�شا  ب�شنتني 
تغرميه بـ 200 األف دج بنف�ض التهم اإ�شافة اإىل 

ا�شتغالل النفوذ.
التهم  كل  من  حب�شي  حممد  تربئة  متت  فيما 
املن�شوبة اإليه. وكانت النيابة العامة قد التم�شت 
خالل املحاكمة حكما بـ10�شنوات حب�شا نافذا يف 
حق طليبة وا�شكندر ولد عبا�ض وت�شديد اأق�شى 

عقوبة على �شقيقه الوايف.

وقـــال وزيـــر الــ�ــشــرون اخلــارجــيــة �شربي 
ملجل�ض  الـ154  الــدورة  الــدورة  يف  بوقادوم 
منذ  عملت  اجلزائر  ان  العربية،  اجلامعة 
جميع  على  التحرك  على  الأزمـــة  بــدايــة 
كل  ولــدى  والدولية  الإقليمية  امل�شتويات 
اإىل  تهدف  مقاربة  وفق  الليبية،  الأطــراف 
ال�شقيق  البلد  هــذا  يف  الــدم  نزيف  اإيــقــاف 

والولوج اإىل احلل ال�شيا�شي.
القاطع  رف�شها  عن  مرارا  اجلزائر  وعربت 
اإىل  الأ�شلحة  وتوريد  الأجنبية  للتدخالت 
ا�شتعدادها  عــن  باملنا�شبة   ــددا  جم ليبيا 
لحت�شان حوار حقيقي بني كافة الأطراف 
ال�شيا�شي،  امل�شار  اإطــالق  اأجــل  من  الليبية، 
ح�شب  وذلــك  جناحه  متطلبات  كل  وتوفري 
الوزير يف اإطار التن�شيق مع دول اجلوار وعلى 
اأ�شا�ض ال�شرعية الدولية وخمرجات موؤمتر 
مبا  الليبي،  لل�شعب  ال�شيدة  والإرادة  برلني، 

ي�شمن وحدة ليبيا واأمنها وا�شتقرارها.
 وبخ�شو�ض �شوريا، قال الوزير اإن اجلزائر 
ما فتئت تدعو منذ بداية الأزمة اإىل �شرورة 
واإطالق  العنف  ووقــف  احلــوار  لغة  تغليب 
حوار �شيا�شي بني الأ�شقاء ال�شوريني، م�شيفا 
اأننا ن�شجل بارتياح ا�شتمرار اجلهود الدولية 
الرامية اإىل حل الأزمة يف �شوريا، والتو�شل 
�شورية  وحـــدة  يحفظ  نهائي  اتــفــاق  اإىل 

وا�شتقرارها و�شيادتها.
بــوقــادوم،  فدعا   ، ال�شقيق  اليمن  يف  ــا  اأم
يف  الإ�شراع  �شرورة  اإىل  الفرقاء،  جمــددا، 
واتفاق  �شتوكهومل  اجتماع  بنود  تطبيق 
الأطـــراف  مبوجبه  قبلت  ــذي  ال احلــديــدة 
ك�شب  اإجـــراءات  يف  الفوري  البدء  املعنية 
الثقة وكذا التقدم يف تنفيذ بنود الجتماع، 
مبا يكفل احلفاظ على وحدة ال�شعب اليمني 

و�شيادته و�شالمة اأرا�شيه.

اجلزائر م�ستعدة الحت�سان حوار 
حقيقي بني كافة االأطراف الليبية

انطلق حماكمة ولد عبا�ض وبركات 
يف ق�سية تبديد اأموال ''الفقراء''

احلكم بـ 8 �سنوات حب�سا نافذا 
يف حق بهاء الدين طليبة

اأن  جــراد،  العزيز  عبد  الأول،  الوزير  اأكد 
الف�شاد  يوميا  حتارب  اجلزائرية  احلكومة 
موؤكدا  امل�شتويات،  جميع  وعلى  واملف�شدين 

اأنها �شتوا�شل يف هذا املنوال.
رد الوزير الأول، ال�شيد عبد العزيز جراد، 
الكتل  روؤ�شاء  تدخالت  على  الأربعاء،  اأم�ض 
الربملانية، واأع�شاء جلنة ال�شوؤون القانونية 
تعديل  م�شروع  حول  واحلريات،  ــة  والإداري
رئي�ض  ح�شرها  جل�شة  خــالل  الــد�ــشــتــور، 
�شليمان  ال�شيد  الوطني  ال�شعبي  املجل�ض 
بلقا�شم  العدل خافظ الأختام  �شنني، ووزير 
زغــمــاتــي، ووزيــــرة الــعــالقــات مــع الــربملــان 
ال�شيدة ب�شمة عزواز، ورئي�ض جلنة اخلرباء 

اأحمد لعرابة.
ال�شعب  اأن  ــقــاء،  ــل ال خـــالل  جـــراد  واأكــــد 
22 فيفري  الــذي وقــف يف  هــو  اجلــزائــري 
واأ�شاف  الظلم،  و�شد  امل�شتبد  النظام  �شد 
على  واملف�شدين  الف�شاد  يوميا  نحارب  ''نحن 
وموؤ�ش�شات  املجتمع  لتطهري  امل�شتويات  كل 

اجلمهورية من الفا�شدين''.
اأن  اإىل  الأول  الوزير  اأ�شار  ال�شدد  هذا  ويف 
نوعية  جديدة  انطالقة  �شيكون  الد�شتور 
ــن بناء  متــكــن اجلــمــيــع خــا�ــشــة الــ�ــشــبــاب م
الأخذ  ال�شباب  على  ويجب  جديدة،  جزائر 

ــل جــهــود الــوطــنــيــني من  ــار ك ــب ــت بــعــني الإع
اأن  م�شيفا  اجلديدة.  اجلزائر  اإر�شاء  اأجــل 
القا�شم امل�شرتك بيننا هو وثيقة اأول نوفمرب 
الت�شورات  اخــتــالف  رغــم  جتمعنا  والــتــي 

والتوجهات.
اأن  الأول  ــوزيــر  ال ــال  ق ـــرى  اأخ جهة  ــن  وم
والطاهرة  والنظيفة  النزيهة  الأغلبية 
ويف  الفا�شدة  الأقلية  على  تغلبت  التي  هي 
ال�شعبي  املجل�ض  ومنها  الدولة  موؤ�ش�شات  كل 

الوطني.
الوزير الأول قد عر�ض يوم الثالثاء  وكان 
اأو�شح،  حيث  اللجنة  اأمــام  القانون  م�شروع 
به  بادر  الذي  الد�شتور،  تعديل  ''م�شروع  اأن 

وتنفيذا  جت�شيدا  يعد  اجلمهورية،  رئي�ض 
لأحد اأبرز التزاماته يف املجال ال�شيا�شي من 

اأجل بناء جمهورية جديدة''.
التعديل  هذا  اأن  الول  الوزير  اعترب  كما 
الد�شتوري كان ''على راأ�ض الوعود النتخابية 

التي قطعها رئي�ض اجلمهورية''، والتي هي
يف  �ــشــرع  �شادقة  ــتــزامــات  ''ال ـ  ــال  ق كما  ـ 
جت�شيدها يف امليدان وفق روؤية ا�شرتاتيجية 
وا�شحة ورزنامة حمددة ت�شتدعي منا جميعا 
الق�شايا  على  والرتكيز  بالواقعية  التحلي 
بالأ�ش�ض  العالقة  ذات  لــالأمــة  اجلوهرية 

الدائمة للدولة''.
''حمطة  يعد  الد�شتور  تعديل  اأن  واأ�شاف 
جد هامة، بل ومف�شلية يف احلياة ال�شيا�شية 
بني  احلقيقي  بالف�شل  ي�شمح  اإذ  لبالدنا، 
احلكومة  بــني  الــعــالقــات  ويــعــزز  ال�شلطات 
والربملان وي�شمح بتج�شيد اللتزامات املقررة 

لبناء جمهورية جديدة''.
اخلمي�ض  اليوم  جل�شة  خالل  �شيتم  للتذكري 
تعديل  املت�شمن  الــقــانــون  مــ�ــشــروع  تــقــدمي 
وتقدمي  احلكومة  ممثل  قبل  من  الد�شتور 
والإداريــة  القانونية  ال�شوؤون  جلنة  تقرير 
متهيدا لعر�ض الوثيقة للت�شويت اأمام النواب 

يف جل�شة علنية.

والهياكل  للمالية  العامة  املديرية  اأمــرت 
اللجنة  الرتبية  لـــوزارة  التابعة  والــدعــم 
مبوا�شلة  الجتماعية  للخدمات  الوطنية 
وبــاء  ب�شبب  وح�شرها  ــات  ــدم اخل تــقــدمي 

كورونا امل�شتجد.
وح�شب املرا�شلة التي قامت املديرية العامة 
اخلدمات  ــذه  ه تتمثل  للجنة،  بتوجيهها 
لت�شيري  املخ�ش�شة  العــتــمــادات  �شرف  يف 
اللجنة الوطنية واللجان الولئية للخدمات 
عن  ال�شادرة  ـــداولت  امل بعد  الجتماعية 
امل�شاعدات  يف  واملتمثلة  املعنية  اللجنة 
الجتماعية على غرار منح الأيتام والرملة 

غري العاملة والتقاعد، الإعاقة والوفاة.
وتت�شمن هذه الإر�شالية على خدمات �شحية 
وال�شعة  اجلــراحــيــة  العمليات  يف  تتمثل 
ال�شرطان  مبــر�ــشــى  والــتــكــفــل  والــتــحــالــيــل 
والكوارث  احلــوادث  مثل  الوطني  والت�شامن 

واحلالت القاهرة والت�شامن الوطني.
قبول  من  ي�شتثنى  الإر�شالية  ن�ض  وح�شب 
لت�شيري  املخ�ش�شة  العـــتـــمـــادات  ــرف  �ــش
الجتماعية  للخدمات  الوطنية  اللجنة 
من  امل�شتثناة  اخلــدمــات  الولئية  واللجان 
املرحلة  يف  اولويتها  لعدم  وذلــك  التمديد 
يف  واملتمثلة  اجلــائــحــة،  ـــراء  ج الــراهــنــة 

الريا�شية  والن�شطة  الجتماعية  ال�شلف 
والتعاونيات ال�شتهالكية وال�شتثمارات على 
ال�شتجمام  ومراكز  الطبية  املراكز  غــرار 

ومراكز الراحة العائلية.
بخ�شو�ض  بها  املعمول  الرتتيبات  تبقى  كما 
للخدمات  الوطنية  للجنة  املعتاد  الت�شيري 
ل�شيما  الــولئــيــة  والــلــجــان  الجتماعية 
ال�شيارات  وحظائر  املحالت  بت�شيري  املتعلقة 
اللجان  لعــ�ــشــاء  ــورالــدائــم  احلــ�ــش وكـــذا 
�شارية  العــتــيــاديــة،  اليومية  والأعــمــال 
املعمول  القانونية  للمقت�شيات  طبقا  املفعول 

بها.

بفريو�ض  جــديــدة  اإ�ــشــابــة   278 �شجلت 
وفاة  حــالت  و10  )كوفيد-19(  كــورونــا 
اجلزائر،  يف  ــرية  الأخ �شاعة  الـ24  خالل 
مري�شا   196 فيه  متاثل  الــذي  الوقت  يف 
لل�شفاء، ح�شب ما ك�شف عنه اأم�ض الأربعاء 
ومتابعة  ر�ــشــد   للجنة  الر�شمي  الناطق 

فريو�ض كورونا، الدكتور جمال فورار.
املخ�ش�ض  اليومي  الإعالمي  اللقاء  وخالل 
لفريو�ض  الوبائية  الو�شعية  تطور  لعر�ض 
بــاأن  ـــورار  ف ال�شيد  ـــاد  اأف )كوفيد-19(، 
47.216 من  بلغ  املوؤكدة  اإجمايل احلالت 

بينها 278 حالة جديدة. 
حالة،   1581 الــوفــيــات  عـــدد  بــلــغ  كــمــا 
 33.379 لل�شفاء  املتماثلني  عدد  بلغ  فيما 
قبل  من  املقدمة  املعطيات  ح�شب  �شخ�ض، 

الناطق الر�شمي للجنة. 
واأ�شاف فورار اأن 21 ولية �شجلت من حالة 
1 اإىل 9 حالت واأن 11 وليات �شجلت 10 

حالت فما فوق خالل الـ24 �شاعة املا�شية، 
16 ولية مل ت�شجل اأي حالة.  يف حني اأن 
وك�شف ذات امل�شوؤول اأن 40 مري�شا يوجدون 

حاليا يف العناية املركزة. 
اإىل  املــواطــنــني  باملنا�شبة  فــــورار  ودعـــا 

واليقظة  الــوقــايــة  بــاإجــراءات  ــتــزام  الل
واحــــــرتام قـــواعـــد الــنــظــافــة واملــ�ــشــافــة 
لقواعد  المــتــثــال  جــانــب  اإىل  اجل�شدية 
للقناع  الإلزامي  والرتداء  ال�شحي  احلجر 

الواقي.

عبد  ال�شيد  اجلمهورية،  رئي�ض  ا�شتقبل 
وفدا  الربعاء،  اأم�ض  �شباح  تبون،  املجيد 
من املجل�ض الإ�شالمي الأعلى برئا�شة رئي�ض 
ما  ح�شب  اهلل،  غالم  اهلل  بوعبد  املجل�ض، 

اأفاد به بيان لرئا�شة اجلمهورية.
رئي�ض  "ا�شتقبل  الـــبـــيـــان:  يف  وجــــاء 
اجلمهورية، ال�شيد عبد املجيد تبون، وفدا 
من املجل�ض الإ�شالمي الأعلى برئا�شة ال�شيد 

بوعبد اهلل غالم اهلل، رئي�ض املجل�ض".
كما ا�شتقبل رئي�ض اجلمهورية عبد املجيد 
للوقاية  الوطنية  الهيئة  رئي�ض  تــّبــون 
واأفاد  كــور.  طــارق  ومكافحته،  الف�شاد  من 
الهيئة  رئي�ض  اأن  اجلمهوية  لرئا�شة  بيان 
لرئي�ض  ــع  رف الف�شاد  ملكافحة  الوطنية 

ن�شاطات  عن  ال�شنوي  التقرير  اجلمهورية 
هذا  يف  �شجلتها  لتي  والنقائ�ض  الهيئة 

لتفاديها  املقرتحة  والتو�شيات  املــجــال، 
م�شتقبال.
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وفيات  10 و  �سفاء  حالة   196 جديدة،  اإ�سابة   278

جراد.. القا�سم امل�سرتك بيننا هو وثيقة اأول نوفمرب

وزارة الرتبية تامر جلنة اخلدمات االجتماعية
 �سرف االعتمادات املالية

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ال�شرعية  البلد وفق  ليبي من اجل م�شار �شيا�شي يف هذا  جددت اجلزائر ا�شتعدادها الحت�شان حوار وطني 
الدولية وخمرجات موؤمتر برلني حول هذه االزمة.



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

حفيظة. ب

�شفيقة.�ض

حمزة. ل

�شميحة. ع

بلدية املعـــذر

من جهته موؤ�س�سة ت�سيري مراكز الردم التقني 
معاناة  اإنهاء  على  تعمل  اأنها  ك�سفت  لباتنة، 
ال�سكان التي اأرجعت �سببها اإىل حالة الت�سبع 
ح�سب   ،2018 �سنة  منذ  باملركز  حلقت  التي 
تقارير الوكالة الوطنية للنفايات، كما ذكرت 
اأن ن�سبة اإجناز م�سروع خندق النفايات بلغت 
مايل  غالف  تخ�سي�ص  انتظار  يف  باملائة   40
م�سروع  اجناز  وترية  ت�سريع  اأجل  من  خا�ص 
ب�سفة  امل�سكلة  هذه  على  للق�ساء  ثاٍن  خندق 
نهائية، وجاء يف بيان لها، اأن حجم النفايات 

 340 يتجاوز  يوميا  حرقها  مت  التي  املنزلية 
النفايات  بتغطية  املــركــز  تعهد  كما  طــنــا، 
بنظام  واال�ستعانة  واالأ�ــســمــدة  بــاالأتــربــة 
التدفق العايل للمياه ل�سمان عدم الت�سبب يف 
ودعت  والبيئة،  املواطنني  �سحة  على  اأ�سرار 
حد  و�سع  انتظار  يف  التفهم  اإىل  املواطنني 

ملعاناتهم.
جدير بالذكر اأن �سكان قرية االأبيــار وحتى 
قد  كانوا  بحملة،  عدل  �سكنات  يقطنون  من 
انت�سار  ب�سبب  املا�سية  االأيام  خالل  احتجوا 

الروائح الكريهة ب�سكل فظيع مبدين تخوفهم 
من االأمرا�ص التي ميكن اأن ي�سببها ذلك كما اأن 
منازلهم  داخل  حمبو�سني  جعلهم  الو�سع  هذا 
مركز  خملفات  بروائح  الهواء  تلوث  ب�سبب 
قريتهم  حدود  حتاوزت  والتي  التقني  الردم 
لت�سل من حدتها اإىل �سكان منطقة "حملة" 1 
و 2 ، وا�ستاء ال�سكان من ا�ستمرار الو�سع طيلة 
باتنة  والية  فيه  �سهدت  الذي  ال�سيف  ف�سل 
زادت  التي  ارتفاعا كبريا يف درجات احلرارة 

الطني بلة.

بوالية  �سفيان  بلدية  م�ساتي  �سكان  يعاين 
باتنة من اأزمة جفاف حادة، اأثرت �سلبا على 
حياتهم اليومية وممار�سة ن�ساطهم الفالحي، 
اإىل  ال�سابون  وواد  عزوز  عني  م�ستة  وتفتقر 
م�ستثمرات  و�سقي  لل�سرب  منها  املوجهة  املياه 
معاناتهم  من  ذلك   اأمر  �ساعف  ما  الفالحني، 
مع غياب هذه املادة ال�سرورية موازاة مع قلة 
اأ�سار  ما  ح�سب  �ساأنها  من  والتي  املائية  املوارد 

هوؤالء التخفيف من وطاأة هذه االأزمة.
اإىل  االلتفات  غياب  بــاأن  املعنيون  واأ�ــســاف 
معاناتهم من قبل امل�سئولني حول حياتهم اإىل 
اأين دخل معظمهم يف رحلة  جحيم ال يطاق، 
تاأثري  عن  ناهيك  ماء  قطرة  عن  �ساقة  بحث 
الأهمية  وذلك  الفالحي،  ن�ساطهم  على  ذلك 

م�ستثمراتهم  �سقي  يف  احليوية  املــادة  هــذه 
الــذي  الن�ساط  هــذا  ا�ــســتــمــراريــة  و�ــســمــان 
اأجل  من  املنطقة  اأبناء  خ�سو�سا  عليه  يعول 

اال�سرتزاق منه يف ظل غياب فر�ص العمل.
ويف ظل االأو�ساع املزرية التي يعي�سوها عموما 
واأمــام  طويلة  مــدة  منذ  امل�ساتي  هــذه  �سكان 
جتاهل ال�سلطات املعنية ما يتخبطون و�سطه، 
من  العاجل  التحرك  ب�سرورة  هوؤالء  يطالب 
نا�سدوا  املعاناة، حيث  انت�سالهم من هذه  اأجل 
ال�ستدراك  م�ستعجلة  حلول  اإيجاد  امل�سئولني 
ت�سهدها  التي  النقائ�ص  من  النوع  هــذا  مثل 
املنطقة من خالل حفر اآبار ارتوازية واإجناز 
ح�سب   بها  االهتمام  �ساأن  من  مائية  اأحوا�ص 
ما قال ال�سكان الق�ساء على هذه االأزمة التي 

عمرت طويال على حد قولهم.

�حتج، �صبيحة �أم�س، �مل�صتفيدون من �ل�صكنات �الجتماعية "ح�صة 390 م�صكن" بر�أ�س �لعيون تنديد� 
ح�صبهم بت�صليمهم �صكنات دون غاز وكهرباء، مع نق�س للمياه �ل�صروب، حيث تلقى �ملعنيون تطمينات يف 

وقت م�صى بربط �صققهم بهاتني �ملادتني �حليوية لكن دون جت�صيد ذلك على �أر�س �لو�قع.

�لز�ئر ملدينة باتنة، �صو�ء من مدخلها �جلنوبي �أو �ل�صمايل، �أول ما قد يلفت �نتباهه هي تلك �لرو�ئح �لكريهـة، �صو�ء �ملنبعثة من �ملياه �لقذرة �لقادمة من حمطة 
�لت�صفية، �أو تلك �لقادمة من مركز �لردم �لتقني باالأبيـــار و�لذي ت�صل رو�ئحه �إىل �لقطب �لعمر�ين حملة 3، وقال �ل�صكان �أن هذ� �مل�صكل بات يوؤرقهم طيلة �أيام 
�ل�صيف، �ذ مل يعد باإمكانهم حتمل هذ� �لو�صع �لذي منعهم من فتح �أبو�ب منازلهم ونو�فذها بغر�س �لتهوية ب�صبب قرب هذه �ملفرغة من �لتجمعات �ل�صكنية لتزد�د 

معاناتهم خالل �لفرتة �مل�صائية.

الروائح الكريهة حتا�صر مدينة باتنــة

م�صاتي بلدية �صفيان حتت رحمة اجلفاف

بني مفرغة "الأبيــار" ومياه ال�ضرف القادمة من حمطة الت�ضفية

مطالب باإيجاد حلول لتوفري املوارد املائية

ح�شام الدين. ق

والية  يف  قيقبة  ببلدية  مواطنون  طالب 
جمموعة  يف  حتقيق  فتح  ب�سرورة  باتنة، 
احلايل  املجل�ص  متهمني  الــتــجــاوزات،  مــن 
من  وخــدمــة  الـــوالء  منطق  وفــق  بالعمل 
املعنيون  اأ�سر  حيث  فقط،  عليهم  انتخبوا 
ن�سخة  نيوز"  "االأورا�ص  حتــوز  �سكوى  يف 
م�ساريع  عــدة  يف  التحقيق  ب�سرورة  منها، 
غريبة  بطريقة  ح�سبهم  اأجنــزت  تنموية 
متيزت باملحاباة والتوزيع غري العادل، على 
غرار م�سروع الكهرباء الريفية الذي اأجنز 
حتت  املــواطــنــون  ل�سان  على  جــاء  مــا  وفــق 
ال�سيا�سية  واالنتماءات  االق�ساءات  طائلة 
واملحابا، كما طالبوا اأي�سا بالتحقيق يف ملف 
البناء الريفي الذي ُوزع هو االآخر بطريقة 
ي�ستحقونه  ال  الأ�سخا�ص  ومنح  عادلة  غري 
ـــددوا  ون املــنــح،  �ــســروط  فيهم  تــتــوفــر  وال 
ال�سرف  قنوات  م�سروع  من  جزء  بتحويل 
ثيمذوث  حي  اإىل  اإيزناين  حي  من  ال�سحي 

بطريقة غريبة واأي�سا التحقيق يف م�سروع 
تيزوريت  م�ستة  يف  ال�سحي  ال�سرف  قنوات 
حيث م�ص عائالت تعد على االأ�سابع فقط، 
اأوالد  م�ستة  يف  املياه  �سبكة  م�سروع  وكــذا 
ومبيزانيته  به  التالعب  مت  الذي  حوي�سي 
ونددوا  امل�ستة،  يف  املواطنني  اأقــوال  ح�سب 
العمرانية  التهيئة  م�ساريع  وجــود  بعدم 
لتعبيد الطرقات وامل�سالك وتهيئة االأر�سفة 
واالإنارة العمومية التي يغيب �سوئها واأي�سا 
ال�سروريات  هذه  ال�سحي  ال�سرف  قنوات 

التي اأجنزت يف اأحياء دون االأخرى.
الذي  املــاء  نق�ص  م�سكل  اإىل  اأ�ــســاروا  كما 
اإجناز  �سوء  ب�سبب  فيه  يتخبطون  زالــوا  ما 
االآبار دون فائدة تذكر، فيما نددوا بالغياب 
الكلي لرئي�ص البلدية عن ال�ساحة امليدانية 
لالطالع  امل�ساتي  ملختلف  خرجاته  وانعدام 

عن النقائ�ص واالن�سغاالت.

مطالب التحقيق يف جملة 
من امل�صاريع التنموية

بلدية القيقبة

اإخالل بالتدابري التي اأقرتها الو�ضاية
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امل�ستفيدون اأكدوا اأن بع�سهم يعي�ص و�سط 
ظروف مزرية ب�سبب عدم تكملة االأ�سغال 
دون  مرغمني  دخلوها  التي  �سكناتهم  يف 
توفر الغاز والكهرباء ب�سبب اأزمة ال�سكن 
االأخر  والبع�ص  الكراء  م�ساريف  وتزايد 
على  الفرج  انتظار  يف  نهائيا  يدخلها  مل 
غرار ح�سة 40 و70 اللتان تعرفان حالة 
من  الرغم  على  االأ�سغال  يف  الركود  من 
تعليمات ت�سريع وترية االأ�سغال، هذا كله 
اأدنى  دون  لل�سكنات  فــوري  توزيع  ظل  يف 
مراقبة ووقوف على االن�سغاالت وامل�ساكل 

التي توؤرق وتنغ�ص حياة املواطن.

حقهم  اإال  يطلبوا  مل  اأنــهــم  ــافــوا  واأ�ــس
امل�سروع واملمنوح من طرف الدولة فالغاز 
تربط  اأن  ويــجــب  يفرت�ص  والــكــهــربــاء 
للم�ستفيد  منحها  قبل  بهما  ال�سكنات 
ولي�ص ترك املواطن يعاين يف �سمت، حيث 
دخلوا  حتى  الويالت  عانوا  باأنهم  قالوا 
 10 ملــدة  انتظروها  التي  ال�سكنات  هــذه 
بدون  �سكنوها  االأمــر  نهاية  ويف  �سنوات 
امل�سوؤولني على  باأن  واأ�ساروا  غاز وكهرباء 
الت�سيري يف ملفات ال�سكنات اأكدوا بالربط  
لكن  املا�سية  االأ�ــســابــيــع  ــالل  خ الــفــوري 

الوعود بقيت حرب على ورق.

اخلطوط  من  العديد  عرب  ناقلون  اأقــدم 
الريفية على م�ستوى بلدية املعذر يف والية 
العمومي  النقل  ت�سعرية  رفع  على  باتنة، 
بــطــريــقــة عــ�ــســوائــيــة، ونــــدد مــواطــنــون 
دينار،   10 بقيمة  التذكرة  ثمن  بارتفاع 
رغم اأن هذه الزيادة ال ت�ستند على اأي ن�ص 
قانوين، كما اأكدوا اأي�سا اأنها منافية لدفرت 
اخلدمات  لقواعد تقدمي  املحدد  ال�سروط 
العمومية لنقل االأ�سخا�ص عرب الطرقات، 
الت�سرفات  هــذه  اأن  ال�سياق  يف  م�سيفني 
جمربين  واأنــهــم  خا�سة  حفيظتهم  تثري 
على دفع تلك الزيادات دون احل�سول على 

التذكرة.
هذه  اأن  الــعــمــومــي،  الــنــقــل  نــقــابــة  اأمـــا 
بعمليات  اإخ�ساعها  �سيتم  الت�سرفات 
لتحرير  فجائية  تفتي�ص  وكــذا  مراقبة 
لتتخذ  املخالفني  الناقلني  �سد  حما�سرات 
�سدهم جميع االإجراءات االإدارية الالزمة 
اإر�سال   �سيتم  اأنــه  م�سيفا  �ــســرامــة،  بكل 
تنبيهات لكافة العاملني على م�ستوى  النقل 
وعلى  الطرقات  عرب  لالأ�سخا�ص  العمومي 
اأي  لتفادي  الوالية  اإقليم  كامل  امتداد 

زيادة ع�سوائية يف الوقت احلايل.

ــص املــكــتــب الــتــنــفــيــذي الــوالئــي  ــ� نـــدد اأم
اجلزائريني  الطلبة  لتجمع  "باتنة1" 
نيوز"  "االأورا�ص  حتــوز  بيان  يف  االأحـــرار 
اخلدمات  مــديــريــة  بــاإخــالل  عنه  ن�سخة 
بالتدابري  بوعقال"   - "باتنة  اجلامعية 
والوزارة  عامة  ب�سفة  الدولة  اأقرتها  التي 
الو�سعية  ملواجهة  خا�سة  ب�سفة  الو�سية 
اجلامعي  املو�سم  واإنهاء  البالد  يف  الوبائية 
اأن  البيان  يف  اأتــى  وقــد   ،2020-2019
حماوره  بكل  اجلماعية  اخلدمات  "قطاع 
اخلدمية يعترب حمورا اأ�سا�سيا ترتكز عليه 

اجلامعي"  املو�سم  "اإنهاء  اأي  العملية  هذه 
واأية اختالالت يف هذا القطاع تعود بال�سلب 
تت�سبب  هذا  من  واأكرث  العملية،  جناح  على 
قد  واأنــه  يفرت�ص  الــذي  الطالب  معاناة  يف 
وخ�س�ست  املواتية  الظروف  كل  له  هيئت 
له ميزانية �سخمة لتجاوز خمتلف العقبات 

واالإ�سكاالت التي تواجه هذا القطاع".
"اأن ما ت�سهده مديرية  كما جاء يف البيان 
منذ  بوعقال   - باتنة  اجلامعية  اخلدمات 
عودة الطلبة اإىل مقاعد الدرا�سة مطلع هذا 
االأ�سبوع من تذبذب واختالالت كبرية والتي 

الطالب  تبعاتها  يتجرع  م�ستمرة  زالــت  ال 
االإطعام،  خا�سة  املجاالت  عديد  يف  وحده 
رغم اأن عدد الطلبة قليل جدا بحكم عودة 
يتجاوز  ال  واأق�سام  لكليات  التابعني  الطلبة 
هذا  طالبا"،  ثالثني  اإليها  املنت�سبني  عدد 
البيان  يف  الطالبي  التنظيم  ت�ساءل  وقــد 
الظروف  يف  عجزها  اأثبتت  ملديرية  كيف 
ال�سحي  الــربوتــوكــول  تطبق  اأن  العادية 
على  وانغالقها  اجلامعي  بالطالب  وتهتم 
راأي بع�ص ممثلي الطلبة  اأخذ  نف�سها وعدم 

وال�سركاء االجتماعيني؟".

مواطنون يحتجون على ت�صليمهم 
�صكنات دون غاز وكهرباء

زيادة ع�صوائية يف ت�صعرية النقل 
تثري حفيظة مواطنني

تنظيم طالبي يندد برداءة اخلدمات اجلامعية بباتنة

راأ�س العيون

ح�شام الدين. ق



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

معاوية. �ض

عبد الهادي. ب 

يطرح �لع�صر�ت من �الأ�صاتذة �مل�صتخلفني على م�صتوى قطاع �لرتبية بوالية خن�صلة، م�صكل تاأخر دفع م�صتحقاتهم منذ �أكرث من 
�صنتني �الأمر �لذي  ز�د من معاناتهم يف ظل غياب منا�صب �ل�صغل، حيث حتول ملف �ال�صتخالف بالوالية �إىل ق�صية �صائكة تتقاذفها 

عديد �مل�صالح يف ظل �لغمو�س �لذي يلفها.

خن�ســـــلة

عملوا  اأنـــهـــم  مــ�ــســتــكــون،  واأكـــــد 
اأ�سهر  لعدة  م�ستخلفني  كاأ�ساتذة 
ال�ساغرة  املنا�سب  تغطية  اإطار  يف 
الناجمة عن العطل املر�سية وعطل 
ملفاتهم  وقدموا  وغريها،  االأمومة 
منذ  املعنية  امل�سالح  م�ستوى  على 
مل  اأنهم  اإال  ال�سنتني  جتاوزت  فرتة 
هذا  ليومنا  م�ستحقاتهم  يتقا�سوا 

كلمة  تلخ�سها  جمهولة  الأ�ــســبــاب 
املتخرجني  بع�ص  واتهم  "مازال"، 
مدراء املوؤ�س�سات الرتبوية بالتحيز 
املنا�سب  منح  يف  املعريفة  واعتماد 
امل�ستخلفني  لــالأ�ــســاتــذة  ال�ساغر 
وقــــبــــول مـــلـــفـــات اال�ــســتــخــالف 
دون  اأ�ساتذة  منح  ليتم  ومتريرها 
يف  ومتتالية  كثرية  فر�سا  غريهم 

االآخــر  البع�ص  حــرمــان  يتم  حــني 
خربتهم،  على  �سيوؤثر  الذي  االأمــر 
كما تخ�سع امللفات املالية ـ ح�سبهم 
ـ لذات املعايري من اجل متكينهم من 
امل�ستحقات التي ال ينالها اإال "طويل 
العمر" على حد تعبريهم ما ت�سبب 
على  الفئة  هــذه  ملفات  تراكم  يف 

م�ستوى امل�سالح املعنية.

ي�ستكى عديد املواطنني واملوظفني 
بخن�سلة،  عا�سمة  قاي�ص  ببلدية 
ال�سيولة  نق�ص  م�سكل  تفاقم  من 
ب�سبب  الربيد  مراكز  م�ستوى  على 
يقوم  التي  العادلة  غري  ال�سلوكات 
الربيد  قطاع  م�ستخدمي  بع�ص  بها 
ال�سبابيك  مــ�ــســتــوى  عــلــى  �ــســواء 
ـــن وغــريهــا مــن اخلــدمــات،  اأو االأم
ــــك بــعــد ا�ــســتــفــحــال ظــاهــرة  وذل
االأموال  �سحب  يف  املعريفة  اعتماد 
كبار  ا�ستغالل  يتم  كما  والــرواتــب 
الوقوف  على  القادرين  غري  ال�سن 
مبالغ  باأخذ  الطويلة  الطوابري  يف 

ــهــم  رمـــزيـــة مــقــابــل �ــســحــب اأمــوال
ومتكينهم منها.

املواطنني  اأزعجت  التي  الظاهرة 
ال�سيولة  م�سكل  تفاقم  يف  وت�سببت 
ببلدية  الــربيــد  مــراكــز  �سهدتها 
ــة خــالل  قــايــ�ــص مـــوؤخـــرا وخــا�ــس
بع�ص  اأكــــده  مــا  ح�سب  اجلــائــحــة 
االأمر  نيوز"،  لـ"االأورا�ص  املواطنني 
الـــذي بـــات يــثــري ا�ــســتــيــاءهــم بعد 
اإجباري  حل  اإىل  الطوابري  حتول 
"للزواولة" يف حني يتمكن اأ�سحاب 
اخلدمات  تلقي  مــن  "املعريفة" 
بعد  "الطاولة"  وحتــت  ب�سرعة 

متكني موظفي املكاتب من بطاقاتهم 
م�سبقا ليتم متريرها دون ا�سطرار 
وبالتايل  االنتظار  اإىل  اأ�سحابها 
حرمان البقية من فر�سة احل�سول 
ظروفهم  كانت  وان  اأموالهم  على 
بهم  دفــع  ما  تعقيدا  واأكــرث  اأ�سعب 
وعلى  املعنية  امل�سالح  منا�سدة  اإىل 
واملوا�سالت من  الربيد  اإدارة  راأ�سها 
على  رقابتها  وفر�ص  التدخل  اجل 
باتت  التي  االأمــوال  �سحب  عمليات 
منذ  املنطقة  بقلب  فتنة  ت�سكل 

بدالية م�سكل نق�ص ال�سيولة.

مت اأم�ص، مبقر وايل والية خن�سلة 
تداعيات  ملناق�سة  اجتماع  عقد 
اال�سطرابات اجلوية االأخرية التي 
اأين  �سهدتها عدة مناطق بالوالية، 
اجلوية  االأر�ــســاد  حمطة  �سجلت 
عنها  جنم  غــزيــرة،  اأمــطــار  تهاطل 
في�سانات موؤقتة مل تقدر البالوعات 
على ا�ستيعابها، ويف هذا ال�سدد اأمر 
وايل الوالية  بجملة من االإجراءات 
والتدابري الوقائية الواجب التكفل 
وذلــك  ال�ستوي،  املــو�ــســم  قبل  بها 

باإ�سراك كل القطاعات ذات ال�سلة 
ح�سب جدول زمني معني.

على  �ــســارمــة  تعليمات  واأعــطــى 
خمتلف  بني  املهام  تق�سيم  �سرورة 
البلديات  تكليف  مت  اأيــن  الهيئات، 
وبالوعات  املائية  املجاري  بتنظيف 
خملفات  تــرك  ومنع  املــيــاه  �سرف 
االأر�سفة  على  والقمامة  البناء 
هذه  طيلة  الطرقات  حواف  وعلى 
ال�ستوي،  املو�سم  نهاية  اإىل  الفرتة 
للتطهري  الوطني  الديوان  حني  يف 

بتنظيف  البلديات  مب�ساعدة  كلف 
يف  املياه  ت�سريف  وقنوات  املجاري 
حمطات  �سيانة  مع  ان�سدادها  حال 
كما  الــفــرتة،  نف�ص  يف  الت�سفية 
العمومية  االأ�سغال  مديرية  كلفت 
م�ستوى  عــلــى  املـــجـــاري  بتنظيف 
�سهر  طــيــلــة  ــة  ــي ــن ــوط ال ـــطـــرق  ال
املائية  ــوارد  امل ومديرية  �سبتمرب، 
قنوات  تنقية  مهمة  لها  فاأ�سندت 
من  املدينة  حماية  مياه  ــاري  وجم
الفي�سانات طيلة هذه الفرتة واإىل 

غاية املو�سم ال�ستوي.
كما �سدد امل�سوؤول االأول عن اجلهاز 
اليقظة  �ــســرورة  على  التنفيذي 
كل  جاهزية  وكذا  االآين  والتدخل 
حمتملة  حلظة  اأي  يف  املتدخلني 
لتنبوؤات  اخلا�سة  الن�سريات  وفق 
ــبــاق  ــت ــس االأر�ـــــســـــاد اجلــــويــــة  وا�
ال�سوداء  املــنــاطــق  يف  الــتــدخــالت 
التي مت اإح�ساوؤها من اأجل جمابهة 
من  التقليل  و  املو�سمية  االأمــطــار 

خملفاتها.

يف  التالميذ  اأولياء  اأمــال  تبخرت 
�سطيف  بوالية  االأوري�سيا  بلدية 
اإجناز موؤ�س�سات  يف جت�سيد م�ساريع 
ــدة قــبــل الــدخــول  ــدي تــربــويــة ج
ــــذا يف ظل  ـــادم وه ـــق ال املــدر�ــســي 
التاأخر احلا�سل يف جت�سيد م�سروع 
ومتو�سطة  ابتدائية  مدر�سة  اإجناز 
باملدينة،  ال�سكني اجلديد  بالقطب 
فقط  م�سجال  امل�سروع  يبقى  حيث 
االآن  حد  اإىل  فيه  االنــطــالق  دون 

ب�سبب االإجراءات االإدارية.
ويتخوف اأولياء التالميذ من تاأثري 

هذه الو�سعية على ظروف التمدر�ص 
خالل ال�سنة الدرا�سية اجلديدة يف 
يف  الكبري  االكــتــظــاظ  م�سكل  ظــل 
منها  ال�سيما  الرتبوية  املوؤ�س�سات 
ي�سل  حيث  واملتو�سطات،  املدار�ص 
الواحد  الق�سم  يف  التالميذ  عــدد 
تلميذ   50 اإىل  االأولـــيـــاء  ح�سب 
وهو االأمر الذي كان له تاأثري على 
نوعية التح�سيل الدرا�سي للتالميذ 

خالل ال�سنوات الفارطة.
ت�سررا  االأكــرث  املناطق  بني  ومــن 
منطقة  جنــد  الو�سعية  هــذه  مــن 

فيها  يــ�ــســطــر  الـــتـــي  "قرينة" 
م�سافات  عــلــى  للتنقل  الــتــالمــيــذ 
مبقاعد  االلتحاق  اأجل  من  طويلة 
ال�سلطات  ــت  ــرتح واق ــة،  ــس ــدرا� ال
حتويل  فــكــرة  للبلدية  املــحــلــيــة 
ملوقعها  بالنظر  الرئي�ص  حمــالت 
التخفيف  اأجــل  من  متو�سطة  اإىل 
من االكتظاظ احلا�سل يف خمتلف 
اأن  اإال  االأخـــــــرى،  ــطــات  ــس ــو� ــت امل
على  تــرد  مل  الوالئية  ال�سلطات 

هذا املقرتح اإىل حد االآن.

املنا�ضب �ضاغرة "باملعريفة" ودفع امل�ضتحقات "بالقو�ضطو"

يف ظل ا�ضتمرار م�ضكل ق�س ال�ضيولة

�سكنات  من  امل�ستفيدون  اأم�ص،  احتج 
 "2 "عدل  ب�سيغة  بــاالإيــجــار  البيع 
بوالية اأم البواقي، اأمام مقر الوالية، 
بالتدخل  االأول  املــ�ــســوؤول  مطالبني 
والوقوف على وترية االأ�سغال البطيئة، 
امل�سروع  عن  امل�سوؤول  املرقي  واإقــالــة 
ب�سبب متاطله يف ت�سليم امل�سروع الذي 

جتاوزت مدته 7 �سنوات.
الك�سف  �سرورة  على  املحتجون  واأكد 
عن م�سري �سكناتهم املتاأخرة من ح�سة 
500 �سكن مبدينة اأم البواقي واملقدرة 
منذ  ت�سلم  مل  �سكنية  وحــدة   87 بـــ 
االعذارات  من  بالرغم  �سنة،  من  اأزيد 
للمرقي  ال�سكن  ملــديــريــة  املــتــكــررة 
هذا  متاطل  لكن  امل�سروع،  عن  امل�سوؤول 

عن  الفعلي  الك�سف  دون  حال  االأخــري 
توقيت ت�سليم احل�سة املتبقية.

يف املقابل، مل يتم االنطالق يف اأ�سغال 
اجناز احل�سة االإ�سافية والتي تتجاوز 
بالرغم  �سكنية،  وحـــدة  الـ1000 
باجناز  اخلا�سة  ال�سفقة  حتويل  من 
العام،  للقطاع  تابعة  ملوؤ�س�سة  امل�سروع 
الدرا�سات  وانتهاء  االأر�سية  واختيار 

اخلا�سة بامل�سروع.
يف  كبري  تاأخر  �سجل  فقد  لــالإ�ــســارة، 
عني  موقعي  م�ستوى  على  االأ�ــســغــال 
ا�ستياء  ــار  اأث ما  كر�سة  وعــني  فكرون 
املكتتبني مطالبني فيها امل�سالح املعنية 
�سكناتهم  ومنحهم  العاجل  بالتدخل 

التي طال انتظارهم لها.

ا�صتغالل "ج�صع" لالأ�صاتذة امل�صتخلفني بخن�صلة

�صحب الرواتب بـ"املعريفة"  عرب مراكز بريد خن�صلة

اال�صطرابات اجلوية ت�صتنفر ال�صلطات بخن�صلة

هاج�س االكتظاظ يف املوؤ�ص�صات الرتبوية يثري خماوف التالميذ

مكتتبو "عدل" يحتجون اأمام
 مقر والية اأم البواقي
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يتوا�سل احتجاج �سكان 
منطقة توزلني بغلق الطريق 

الوطني رقم 10 يف �سقه 
الرابط بني مدينتي عني 
فكرون واأم البواقي لليوم 

الثاين على التوايل، مطالبني 
امل�سالح البلدية بالتدخل 
العاجل والنظر للو�سعية 

املزرية التي يعي�ص فيها 
�سكان م�ساتي البلدية، ب�سبب 

انعدام الربط بالغاز الطبيعي 
والعزلة التي يتخبطون 

فيها ب�سبب انعدام امل�سالك 
الريفية، بالرغم من الوعود 

امل�ستمرة للمجل�ص البلدي 
بالتكفل باملناطق النائية على 

م�ستوى البلدية.
من جهته املجل�ص البلدي 

لبلدية توزلني، اأ�سار اأن 
املجل�ص قام باقرتاح ع�سرات 

امل�ساتي التابعة للبلدية 
كمناطق "ظل" ، لكن ح�سة 
البلدية من م�ساريع التكفل 
مبناطق الظل كانت �سئيلة 

جدا، يف انتظار تنفيذ وعود 
امل�سالح الوالئية بتدعيم 
البلدية مب�ساريع الربط 

مبختلف ال�سبكات احليوية 
وفك العزلة.

�صكان "توزلني" 
يغلقون طريقا 

وطنيا لليوم الثاين

بعد التاأخر يف ن�ضر القوائم والإجناز

اجتماع مبقر الولية لتحديد امل�ضوؤوليات جتنبا لأي طارئ

مقرتح بتحويل حمالت الرئي�س اإىل متو�ضطة

طالبوا بتدخل الوايل

توقف اإنتاج احلليب املدعم مبلبنة التل ب�ضبب 
حتفظات حول نوعية املنتوج

ال�سكن  طــالــبــي  ــن  م الــعــ�ــســرات  نــظــم 
وقفة  �سطيف  ببلدية  االجــتــمــاعــي 
اأجل  من  الوالية  مقر  اأمام  احتجاجية 
منا�سدة الوايل اجلديد كمال عبلة من 
الكبري  التاأخر  مع�سلة  يف  النظر  اأجــل 
ال�سكن  من  امل�ستفيدين  قوائم  ن�سر  يف 
رغم  ــة  ــوالي ال بعا�سمة  االجــتــمــاعــي 
الــوايل  قدمها  التي  املتكررة  الــوعــود 

ال�سابق املحول اإىل ب�سار.
من  تذمرهم  عــن  املحتجون  ـــرب  واأع
ــود الــكــاذبــة املــمــنــوحــة لــهــم من  ــوع ال
طرف القائمني على ملف ال�سكن بدائرة 
�سطيف من خالل اإطالق مواعيد يف كل 
مرة لن�سر القوائم دون جت�سيد ذلك على 
املفرو�ص  من  كان  حيث  الواقع،  اأر�ــص 
الثالثي االأخري من  القوائم خالل  ن�سر 
ال�سنة الفارطة قبل اأن تتاأجل العملية 

ثم  احلالية  لل�سنة  االأول  الثالثي  اإىل 
ح�سبهم  الوعود  لت�سل  ال�سنة  منت�سف 
ال�سنة  هــذه  مــن  االأخـــري  الثالثي  اإىل 
الكبرية  املــعــانــاة  ــاة  ــراع م دون  وهـــذا 
خا�سة  �ــســنــوات  منذ  ال�سكن  لطالبي 

القاطنني منهم يف االأحياء اله�سة.
على  املحتجني  مطالب  تقت�سر  ومل 
فقط  العاجل  القريب  يف  القوائم  ن�سر 
يف  التحقيق  �ــســرورة  اإىل  امــتــدت  بــل 
خالل  متت  التي  امل�سبوهة  اال�ستفادات 
املطالبة  مع  للتوزيع  ال�سابقة  العملية 
االأ�سغال  وترية  ت�سريع  ب�سرورة  اأي�سا 
تعطال  تــعــرف  الــتــي  ــواقــع  امل بع�ص  يف 
املحتجني  بع�ص  ت�ساوؤل  بينما  ملحوظا، 
عن ال�سبب يف عدم توزيع ح�سة تناهز 
نهاية  "ديرو" رغم  �سكن مبوقع   2000

االأ�سغال بها منذ مدة.

لوالية  الــتــجــارة  مــديــريــة  ك�سفت 
احلليب  اإنـــتـــاج  تــوقــف  ــن  ع �سطيف 
الواقعة  التل  مبلبنة  املدعم  املب�سرت 
ببلدية مزلوق يف ظل التحفظات التي 
كانت موجودة ب�سبب اإجراءات متعلقة 
من  حيث  املنتوج،  نوعية  عن  بالك�سف 
ال�ستئناف  امللبنة  تعود  اأن  املنتظر 
العمل ب�سورة عادية يف حال رفع هذه 
خالل  جزئي  توقف  بعد  التحفظات 

الفرتة الفارطة.
واأكد رئي�ص م�سلحة حماية امل�ستهلك 
وقمع الغ�ص مبديرية التجارة ب�سطيف 
اإنتاج  خط  غلق  اأن  كرا�ص  احلق  عبد 
احلليب املب�سرت املدعم بوحدة االإنتاج 
التحاليل  ب�سبب  كـــان  الــتــل  مللبنة 
البيولوجية التي كانت خالل �سهر اأوت 
مراقبة  عملية  اأثناء  وهذا  الفارط، 
خطوط  �سملت  وروتــيــنــيــة  ــة  ــادي ع
من  العديد  ت�سجيل  مت  حيث  االإنتاج، 
املخالفات حيث جاءت نتائج التحاليل 

اإيجابية  ـــذاك  اآن امليكروبيولوجية 
اأن النوعية البكتريية للحليب  وبينت 
املطلوبة،  لــلــمــعــايــري  مــطــابــقــة  غــري 
برفع  قامت  االإنــتــاج  وحــدة  اأن  علما 
العمل  ووا�سلت  اخلا�سة  التحفظات 
ــاج  ــت ــط االإن ــة عـــدا خ ــادي بــ�ــســورة ع

اخلا�ص باحلليب املدعم.
حماية  م�سلحة  رئــيــ�ــص  ـــاف  واأ�ـــس
جديدة  عينات  اأخذ  مت  اأنه  امل�ستهلك 
نتائج  على  التعرف  و�سيتم  املنتوج  من 
48 �ساعة القادمة  حتاليلها خالل ال 
وبالتايل  املنتوج  �سالمة  مــن  للتاأكد 
عادية،  ب�سورة  لالإنتاج  اخلط  عــودة 
ال�سوق  بتموين  الــتــل  ملبنة  وتــقــوم 
املناطق  وعــديــد  بــالــواليــة  املحلية 
بالواليات املجاورة، وهو ما ينذر بندرة 
منتظرة لهذه املادة وا�سعة اال�ستهالك 
حال  يف  وهــذا  القادمة  االأيــام  خــالل 
الفرتة  يف  العمل  عــن  امللبنة  توقف 

املقبلة.

طالبو ال�صكن االجتماعي 
ينتف�صون اأمام مقر الوالية

اأزمة حليب يف االأفق ب�صطيف

يتخبطون و�شط نقائ�ض 
تنموية باجلملة

اأم البواقـــي

بن �شتول.�ض

بن �شتول.�ض
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�شركة متعامل  اإىل  اأجراها  زيارة  وخالل 
ـــروع جممع  ـــد ف الــنــظــام الــكــهــربــائــي اأح
ق�شنطينة  بج�شر  ــواقــعــة  ال �ــشــونــلــغــاز 
�شدد  مهامه،  و�ــشــري  �ــشــريه  على  للوقوف 
امل�شتعجل  الــطــابــع  عــلــى  عــطــار  ال�شيد 
لع�شرنة وت�شريع جتديد النظام من جهة 
لنموذج  ال�شريع  التحول  مــع  والتكيف 
ال�شتهالك الطاقوي الذي لن يعتمد فقط 
على املوارد الطاقوية  املتجددة ولكن على 
التكنولوجيات التي تتقدم ب�شرعة كبرية 

اأي�شا.
بوزير  مرفوقا  كان  الذي  الوزير  وا�شتمع 
�شيتور  الدين  �شم�ض  الطاقوي،  النتقال 
�شونلغاز،  ل�شركة  العام  املدير  والرئي�ض 
املهام  لــعــر�ــض حـــول  بــوخلــرا�ــض  �ــشــاهــر 
الكهربائي  الــنــظــام  ملتعامل  الرئي�شية 
الكهرباء  قطاع  يف  ال�شرتاتيجي  وموقعه 
واملتمثل ح�شب القانون يف ت�شيري وتن�شيق 
ونقل(  )انتاج  الوطني  الكهربائي  النظام 
الدولية  ــادلت  ــب امل ت�شيري  اإىل  اإ�ــشــافــة 

للتدفقات الكهربائية.

�شمان  على  خا�شة  ال�شركة  وحتــر�ــض 
والنتاج  ال�شتهالك  بني  الدائم  التوازن 

وكذا اأمن وجناعة التزويد بالكهرباء.
ومن مهام متعامل النظام الكهربائي الذي 
والغاز  الكهرباء  �شبط  بلجنة  �شلة  له 
املديني  على  الكهرباء  على  الطلب  توقع 
الق�شري واملتو�شط وكذا تلبيته عالوة على 

ت�شيري خمزون حظرية انتاج الكهرباء.
 02 يف  اأن�شئ  الــذي  املتعامل  هــذا  وي�شم 
يناير 2006، �شتة )06( مراكز للقيادة: 
مركز وطني و 5 جهويني ق�شد اأداء مهامه 

ب�شكل جيد.
يف  الأهـــم  العن�شر  القيادة  نظام  ويعد 

مراكز القيادة.

اأعلن املجمع الوطني لتوزيع الكهرباء والغاز 
جديد  نظام  و�شع  عن  اأم�ض،  اأول  )�شونلغاز( 
حيز  �شيدخل  الكهربائية  املنظومة  لت�شيري 

ال�شتغالل بحلول �شيف 2021.
زيارة  خالل  النظام  هذا  عن  الإعــالن  ومت 
عمل قادت كال من وزير الطاقة عبد املجيد 
والطاقات  الطاقوي  النتقال  ووزيــر  عطار 
ولية  ووايل  �شيتور  الدين  �شم�ض  املتجددة 
ت�شيري  موؤ�ش�شة  اإىل  �شرفة  يو�شف  اجلزائر 
 société de( الكهربائية   املنظومة 
l’opérateur système، اأحد فروع 
املجمع، اأين اطلع الوفد على عمل هذا النظام 

وتفا�شيل ت�شغيله.
وح�شب الرئي�ض املدير العام ل�شركة ت�شيري 
عزيز،  عميود  ال�شيد  الكهربائية،  املنظومة 
بـــاإدراج  �شي�شمح  اجلــديــد  النظام  هــذا  فــان 
جديد  جيل  وا�شتعمال  دقيقة  معطيات 
التي  والذكية  املتقدمة  التكنولوجيات  من 
اإىل جانب  املتجددة  الطاقات  ت�شمح بت�شيري 
�شبكة  احلايل  النظام  ي�شم  حيث  الكهرباء، 
بت�شيري  تتكفل  قيادة  مراكز   6 على  حتتوي 
التجديد  تتطلب  والتي  الكهرباء،  منظومة 
والع�شرنة لتتكيف مع الحتياجات اجلديدة 

خا�شة ما تعلق بالطاقات املتجددة.
و�شع  عميود  ال�شيد  وفق  العملية  وتتطلب 
بخدمات  ال�شتعانة  و  جــديــدة  جتهيزات 
جانب  اإىل  املــعــلــومــات  لــتــبــادل  النـــرتنـــت 
املعطيات  تبادل  توؤمن  اأمنية  قاعدة  و�شع 
ويف  النرتنت  عرب  خا�شة  ب�شفة  واملعلومة 
املخاطر  بتوقع  ت�شمح  كما  احلقيقي.  وقتها 
قبل  والتدخل  وقوعها  قبل  وا�شت�شرافها 
اأكد  كما  الكهربائية،  ال�شبكة  على  تاأثريها 
هذه  التحديث  عملية  اأن  املــ�ــشــوؤول  نف�ض 
املنظومة  ا�شتيعاب  قــدرة  بتو�شيع  �شت�شمح 

الكهربائية اىل غاية العام 2035 .
ولدى تدخله، اأكد ال�شيد عطار اأن اجلزائر 

الكهرباء  وتوزيع  ا�شتهالك  من  ن�شبة  بلغت 
مما  كافية  غري  احلالية  املنظومة  من  جعلت 
القطاع  واأن  ،خا�شة  جتديدها  ي�شتدعي 
يتوجه بال�شراكة مع قطاع التحول الطاقوي 
اإنتاج  يف  املتجددة  الطاقات  ا�شتغالل  اإىل 
الإنتاج  قــدرات  اإن  الوزير  وقــال  الكهرباء، 
الف   17 تبلغ  التي  الكهرباء  من  الوطنية 
الوطنية  الحتياجات  كل  تغطي  ميغاواط 
غاية  اإىل  وخارجها  الطلب  ذروة  فــرتات  يف 

.2030
الظل  مناطق  يف  الطلب  تغطية  وبخ�شو�ض 
للتكفل  اأوامــر  تلقت  �شونلغاز  اأن  الوزير  قال 
بها يف اإطار برنامج لتو�شيل الكهرباء والغاز 

اإىل 2500 منطقة ظل بنهاية 2020.
ـــوزارة  ــــرية ل وحــ�ــشــب الحــ�ــشــائــيــات الأخ
ظل  منطقة   9000 عد  مت  فقد  الداخلية 
والــغــاز،  الــكــهــربــاء  تو�شيالت  اإىل  تفتقر 
الوزير  اأكـــد  وعليه  عــطــار.  ال�شيد  ح�شب 
اىل  والغاز  الكهرباء  باإي�شال  القطاع  التزام 
م�شبق  دفع  طلب  دون  كاأولوية  الظل  مناطق 
للخدمة اإىل جانب تزويد امل�شاريع الفالحية 

وال�شتثمارات اخلالقة ملنا�شب ال�شغل.
�شرورة  على  �شيتور،  ال�شيد  اأكــد  جهته  من 
للتمكن  الطاقة  ا�شتهالك  وتر�شيد  عقلنة 

من  اخلــارجــي  ال�شتهالك  عــن  التخلي  مــن 
قال  حيث   ،2021 خالل  والديزل  الوقود 
الوزير اإن البالد ملزمة ببلوغ 50 باملائة من 
 ،2030 العام  املتجددة  الطاقات  ا�شتهالك 
من  التحول  لهذا  التح�شري  ي�شتدعي  ما  وهو 
خالل ع�شرنة الأنظمة والتجهيزات واإدراج 

الطاقات املتجددة يف املناهج الرتبوية.
لبد  العملية  فــاإن  �شيتور،  ال�شيد  وح�شب 
للدرا�شة  تخ�شع  قانونية،  باأطر  ترافق  اأن 
اخلروج  ق�شد  للمواطنني،  وتف�شر  وتو�شح 
التحول  هــذا  بــاأن  م�شيفا  مالئمة،  بقوانني 
لأ�شعار  �شارمة  ودرا�ــشــة  مراجعة  يتطلب 
لدعم  اإجـــراءات  و�شع  يتم  بحيث  الطاقة، 
التبذير  بتجنب  الزامها  مع  اله�شة  الفئات 
الفئات  عــلــى  املــنــا�ــشــبــة  ــعــار  ــش ال� ــض  ــر� وف
الت�شعريات  حتــديــد  جــانــب  اإىل  املــيــ�ــشــورة، 
وال�شيارات  واملجمعات  املنازل  انــواع  ح�شب 

وغريها.
ــنــظــام  ال الـــــوزيـــــران  ثــمــن  ـــــري  الخ ويف 
�شونلغاز  جممع  و�شعه  ــذي  ال ال�شتعجايل 
انت�شاره،  ومنع   19- كوفيد  وباء  مع  للتعامل 
و�شمان ا�شتمرارية اخلدمة رغم الإجراءات 
احلجر  ــام  ــظ ون الــعــمــل  لتقلي�ض  املــتــخــذة 

ال�شحي.

اأكد وزير الطاقة عبد املجيد عطار اأم�س، باجلزائر العا�شمة على �شرورة التعجيل بتجديد النظام الكهربائي وع�شرنته، 
ح�شب بيان للوزارة.

وثمن الوزير خالل ندوة �شحفية ن�شطها 
�شيانة  و  لرتكيب  �شيتال  موؤ�ش�شة  مبقر 
عربات الرتامواي، وذلك يف ثاين يوم من 
زيارة العمل والتفقد التي قام بها اإىل هذه 
ال�شابة  الإطــارات  حتكم  درجة  الولية، 
املرتبطة  احلديثة  التكنولوجيات  يف 
ال�شناعية  وال�شيانة  ال�شناعة  مبجالت 
�شيتال  موؤ�ش�شتي  م�شتوى  على  مل�شها  التي 
ــات الـــرتامـــواي  ــرب لــرتكــيــب و�ــشــيــانــة ع
ال�شكة  ــدات  ــع م ل�شناعة  ــال  ــي ــريوف وف
ـــذا عـــدة فــروع  احلــديــديــة بــعــنــابــة، وك
باأن  مو�شحا  بالوطن،  اأخـــرى  �شناعية 
املعرفة  الندماج الالمادي املرتبط بنقل 
موؤ�شرا  ميثل  فيها  والتحكم  ال�شناعية 
ال�شناعة  مل�شتقبل  بالن�شبة  اإيجابيا 
براهم  علي  اآيت  فرحات  م�شيفا  بالبالد، 
الإطـــارات  مــن  الــهــام  الر�شيد  ــذا  ه بـــاأن 
ال�شابة املواكبة للع�شرنة والتكنولوجيات 
املبتكرة �شيمكن من قطع خطوات هامة يف 
اندماج  ن�شب  وحتقيق  املعرفة  نقل  جمال 

عالية يف جمال املعرفة ال�شناعية. 
القــتــ�ــشــادي  لــلــنــ�ــشــاط  تــقــيــيــمــه  ويف 
مبوؤ�ش�شة فريوفيال ل�شناعة معدات ال�شكة 
فريوفيال  باأن  الوزير  اأو�شح  احلديدية، 
ـــــاج �ــشــنــاعــي هامة  اإدم نــ�ــشــبــة  حــقــقــت 

التي  ال�شعبة  العملة  ادخــار  من  �شتمكن 
�شناعية  معدات  ل�شترياد  ت�شتغل  كانت 
اأن  موؤكدا  الإنتاجي،  لن�شاطها  �شرورية 
�شناعية  قاعدة  على  تتوفر  فريوفيال 
القيمة  خللق  الع�شرنة  نحو  تتجه  هامة 
امل�شطرة  الأهداف  يف  والندماج  امل�شافة، 

لتطوير فروع ال�شكة احلديدية.
ويف رده على اأ�شئلة ممثلي و�شائل الإعالم، 
ـــت عــلــي بــراهــم اإىل  تــطــرق فــرحــات اآي
تطرح  التي  الأعباء  خمططات  اإ�شكالية 
بينها  من  املوؤ�ش�شات،  بع�ض  م�شتوى  على 
عربات  و�شيانة  لرتكيب  �شيتال  موؤ�ش�شة 
من  عدد  جتميد  بفعل  وذلك  الرتامواي، 
امل�شاريع، مو�شحا باأن موؤ�ش�شة �شيتال تبقى 
قاعدة هامة لتطوير ن�شاطات ال�شيانة يف 

جمال النقل بعربات الرتامواي.
املنطق  اأن  ــاق  ــي ــش ــ� ال هــــذا  يف  وقـــــال 
اأيــة  ن�شاط  ربــط  يفر�ض  القــتــ�ــشــادي 
ولي�ض  الــ�ــشــوق  بــاحــتــيــاجــات  مــوؤ�ــشــ�ــشــة 
وزير  وكــان  عمومية،  اأعباء  مبخططات 
من  الثاين  اليوم  يف  تفقد  قد  ال�شناعة 
زيارة العمل و التفقد التي قام بها لولية 
ملوؤ�ش�شة  ال�شناعية  ــات  الــور�ــش عنابة 
و�شيانة  تركيب  ور�شات  وكــذا  فروفيال 

عربات الرتاماوي "�شيتال".

زودت موؤ�ش�شة ات�شالت اجلزائر الف�شائية 
التي  ل�شوناطراك   التابعة  التقنية  الفرق 
تكفلت باإ�شالح اجلزء املت�شرر جراء ت�شربني 
نفطيني على م�شتوى الأنبوب OK1 يف موقع 

البعاج يف الوادي باأنرتنت عايل التدفق.
اأبدت  اأنــه  اأم�ض  للموؤ�ش�شة  بيان  يف  وجــاء 
عن  الف�شائية  اجلزائر  ات�شالت  موؤ�ش�شة 
ــن اللـــتـــزام بــتــوفــري خدمة  حــ�ــض عـــايل م
اأنرتنت عايل التدفق للفرق التقنية التابعة 
وهي  مهامهم  ممار�شة  اأجل  من  ل�شوناطراك 
امت�شا�ض كمية النفط املت�شربة  يف املنطقة 

املت�شررة يف اأح�شن الظروف.
واأكدت املوؤ�ش�شة باأنها مل تدخر جهدا يف مد 
الفرق التقنية بالدعم الالزم ت�شهيال لعملية 
اإر�شال املعطيات وتبادل املعلومات فيما يتعلق 

املقطع  م�شتوى  على  ال�شيانة  اأ�شغال  باجناز 
املت�شرر من الفي�شانات.

الف�شائية  اجلــزائــر  ات�شالت  عملت  كما 
الف�شائية  الــوكــالــة  م�شالح  مــع  بالتعاون 
نوع  من  اإر�شال  عمود  و�شع  على  اجلزائرية 
األكوم  ال�شناعي  بالقمر  مربوط   VSAT
�شات 1 و هو ما �شي�شمح بتوفري اأنرتنت عالية 
التدفق )100 ميغا بايت( خالل كامل فرتة 

الأ�شغال بذات املوقع -ي�شيف البيان-.
ات�شالت  موؤ�ش�شة  اأن  الإ�ـــشـــارة  وجتـــدر 
مالها  ــض  راأ� يبلغ  التي  الف�شائية  اجلــزائــر 
تن�شط  دج   6.158.000.000 الجتماعي 
يف جمال الت�شالت  الال�شلكية عرب ال�شاتل 
  GMPCS و VSAT و حتوز على رخ�شتني

وترخي�ض لال�شتغالل والتحديد اجلغرايف.

جمددا،  النفط  لأ�شعار  الآجلة  العقود  تراجعت 
ب�شبب  ال�شابقة،  اجلل�شة  يف  حاد  هبوط  بعد  اأم�ض، 
بع�ض  يف  كورونا  بفريو�ض  الإ�شابة  حــالت  ارتفاع 
املنتظم  التعايف  الدول، ماترتب عنه تقوي�ض لآمال 

للطلب العاملي على النفط.
وتراجع خام برنت 25 �شنتا اأو ما يعادل 0.6 باملائة 
اإىل 39.53 دولر للربميل بحلول ال�شاعة  05:55 
 28 دقيقة بتوقيت اجلزائر، ونزل اخلام الأمريكي 
دولر   36.48 اإىل  باملائة   0.8 يعادل  ما  اأو  �شنتا 
نحو  ال�شابقة  اجلل�شة  يف  انخف�ض  اأن  بعد  للربميل، 

ثمانية باملائة.
اأم�ض  خ�شائرها،  عمقت  قد  النفط   اأ�شعار  وكانت 
م�شتوى  دون  “برنت”  مزيج  هبط  حيث  الثالثاء، 

الـ40  دولرا للربميل، وذلك للمرة الأوىل منذ نهاية 
يونيو املا�شي.

وانخف�شت العقود الآجلة خلام “برنت” عند جل�شة 
 39.95 4.9% اإىل  بن�شبة  الثالثاء   يوم  الإغــالق 
بن�شبة  انخف�شت  قد  كانت  اأن  بعد  للربميل،  دولر 

الإثنني. 1.5% يوم 
الأمريكي  للخام  الآجــلــة  العقود  تراجعت  فيما 
بن�شبة 7.42% اإىل 36.82 دولر للربميل، وفقا ملا 

اأظهرته بيانات موقع “بلومربغ”.
لليوم  الأ�شعار  يف  تراجعا  النفط  اأ�ــشــواق  وت�شهد 
اإزاء  خمــاوف  ظل  يف  وذلــك  الــتــوايل،  على  اخلام�ض 

الطلب العاملي على النفط اخلام.

اإقت�صاداخلمي�س  30  غ�ست  2970/ 10  �سبتمرب  2020 املوافق لـ 22  حمرم 061442
اأكد وزير ال�شناعة فرحات اآيت علي براهم اأم�س، بعنابة باأن االندماج يف جمال املعرفة و املهارة 

التقنية ونقل التكنولوجيا والتحكم فيها من طرف االإطارات ال�شابة يعد �شرورة ملحة يف م�شار 
بناء �شناعة جزائرية حقيقية.

اآيت علي براهم يوؤكد: 

تراجع 
اأ�سعار 
النفط
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نيويورك..قيادة 
�صرطة روت�ص�صرت 

االأمريكية ت�صتقيل 
بالكامل

يف  روت�س�سرت  مدينة  قــيــادة  اأعــلــنــت 
اأم�ص،  االأمــريــكــيــة،  نــيــويــورك  واليـــة 
ا�ستقالتها رف�سا لالتهامات املوجهة اإليها 
اإفريقية،  اأ�سول  من  املواطن  مقتل  بعد 

دانييل برود، خالل عملية احتجازه.
وورن،  الفلي  روت�س�سرت،  عمدة  وقالت 
اأن  "اأود  املدينة:  ملجل�ص  جل�سة  خالل 
اإدارة  قيادة  اأع�ساء  كل  باإعالن  اأبلغكم 
قائد  بينهم  ا�ستقاالتهم،  عن  ال�سرطة 
م�سيفة  �سينغليتاري،  الرون  ال�سرطة، 
اإدارة  يف  اال�ستقاالت  �سل�سلة  اأن  وورن 
ال�سرطة املحلية لن تنتهي، واأ�سارت اأنها 
من�سبه،  برتك  �سينغليتاري  تطالب  مل 
الك�سف  مت  معلومات  هناك  اأن  م�سيفة 

عنها اليوم ومل اأرها �سابقا.
من جانبه، قال قائد ال�سرطة امل�ستقيل 
هذا  يف  مهامه  توىل  اإنــه  روت�س�سرت،  يف 
م�سيفا:  عاما،   20 مــدار  على  املن�سب 
اأجل�ص  لن  نزيها  �سخ�سا  "باعتباري 
ت�سعى  الذي  الوقت  يف  االأيــدي  مكتوف 
�سمعتي"،  لتدمري  خارجية  اأطراف  فيه 
الو�سف  اأن  �سينغليتاري  اأ�ــســاف  كما 
التي  لــالإجــراءات  والت�سيي�ص  اخلاطئ 
ال  بــرود  بــوفــاة  اإبــالغــه  بعد  اتخذها 

ي�ستندان اإىل اأي حقائق.
�سرطة  رجــــال  جمــمــوعــة  ـــت  ـــف واأوق
23 مار�ص املا�سي حينما كان  برود يوم 
حالة  ويف  عاريا  روت�س�سرت  يف  يرك�ص 
م�ساب  اأنــه  �سارخا  باملخدرات  ثمالة 

بفريو�ص كورونا.
اأر�سا  بــرود  ال�سرطة  رجــال  واأ�سقط 
م�سمما  راأ�ـــســـه  عــلــى  كي�سا  ــعــوا  وو�ــس
والب�ساق،  اللعاب  من  االآخرين  حلماية 
وو�سع اأحد ال�سرطيني ركبته على ظهر 

املحتجز.

نيكول�ض  الفنزويلي،  الرئي�ض  اأعلن 
اللقاح  من  الأوىل  الدفعة  اأن  ــادورو،  م
الرو�شي "�شبوتنيك V" امل�شاد لفريو�ض 
�شت�شل  امل�شتجد)كوفيد-19(،  كورونا 

اإىل بالده خالل �شبتمرب احلايل.
وقال مادورو، يف كلمة األقاها اأم�ض اأنه 
يف �شبتمرب �شت�شل اللقاحات الأوىل من 
رو�شيا، لإجراء الختبارات ال�شريرية، 
اإدارة  مــع  ينوي  اأنــه  مو�شًحا  م�شيفا 
بحث  لالنتخابات  الوطنية  اللجنة 
باللقاح  املر�شحني  كل  تطعيم  اإمكانية 
لأع�شاء  املرتقبة  النتخابات  خــالل 
اجلمعية الوطنية وذلك من اأجل اإجراء 
ال�شباق النتخابي، الذي من املتوقع اأن 

ي�شارك فيه 14.4 األف �شخ�ض.
ال�شتثمارات  �شندوق  اأعلن  اأن  و�شبق 
املبا�شر الرو�شي اأنه تلقى طلبات من 20 
دولة لإجراء اختبارات �شريرية للقاح 
املتوقع  من  الالتينية  اأمريكا  ويف  فيها، 

الربازيل  يف  كذلك  التجارب  جتري  اأن 
واملك�شيك.

الدول  من  وا�شعة  جمموعة  وتخو�ض 
املتحدة  والــــوليــــات  ــا  ــي ــش رو� بــيــنــهــا 
وبريطانيا وفرن�شا وال�شني �شباقا عامليا 
عــدوى  �شد  فعالة  لــقــاحــات  لتطوير 

الفريو�ض.
العامل  يف  دولـــة  اأول  رو�شيا  وتعترب 
كورونا  لفريو�ض  م�شادا  لقاحا  �شجلت 
واأطلق عليه ا�شم "�شبوتنيك V" تيمنا 
با�شم اأول قمر �شناعي يف العامل اأطلقه 

الحتاد ال�شوفيتي عام 1957.

طالب وزراء خارجية القوى العظمى 
ــض،  ــ� مبــجــمــوعــة الــــدول الــ�ــشــبــع، اأم
عملية  عن  امل�شوؤولني  بتقدمي  رو�شيا 
املعار�ض  لل�شيا�شي  املوؤكد"  "الت�شميم 
"ب�شكل  العدالة  اإىل  نافالني  األيك�شي 

عاجل".
�شادر عن  بيان م�شرتك  يف  جاء ذلك 
وزراء خارجية اأملانيا وكندا والوليات 
واإيطاليا  وفرن�شا  الأمريكية  املتحدة 
واليابان وبريطانيا، حيث قال البيان 
اأنهم وزراء خارجية جمموعة ال�شبع، 
الأوروبـــي،  لــالحتــاد  الأعــلــى  واملمثل 
الت�شميم  بهذا  التنديد  يف  متحدون 
وذكر  املمكنة،  العبارات  باأ�شد  املوؤكد 
ال�شبع  جمموعة  اأطــلــعــت  اأملــانــيــا  اأن 
نافالني  اأن  من  اإليه  تو�شلت  ما  على 
كيميائي  اأع�شاب  بغاز  هجوم  �شحية 
مادة  وهي  نوفيت�شوك،  جمموعة  من 
طورتها رو�شيا، م�شيفا اأن اأي ا�شتخدام 
مكان  اأي  يف  الكيميائية  لالأ�شلحة 
اأي  وحتت  اإن�شان  اأي  قبل  ومن  وزمــان 
مع  ويتعار�ض  مقبول  غري  اأمــر  ظــرف 
املعايري الدولية التي حتظر ا�شتخدام 
البيان  دعــا  كما  الأ�شلحة،  هــذه  مثل 
امل�شوؤول  حتديد  اإىل  رو�شيا  امل�شرتك 
م�شيًفا  املقيت"،  الت�شميم  هــذا  عــن 

لكيفية  الدقيقة  املتابعة  "�شنوا�شل 
الدولية  للنداءات  رو�شيا  ا�شتجابة 
تعر�ض  الذي  الب�شع  الت�شمم  لتف�شري 

له نافالني".
ويف برلني، اأعلن وزير الدولة الأملاين 
لل�شوؤون الأوروبية مايكل روث اأن بالده 
�شتبقي جميع خياراتها مفتوحة ب�شاأن 
رو�شيا  على  حمتملة  عقوبات  فر�ض 

املتهمة بت�شميم نافالني.
�شحفية  ت�شريحات  يف  روث  وقــال 
الذي قد  الإجراء  �شوؤال عن  ردا على 
يتعلق  ما  يف  رو�شيا  �شد  اأملانيا  تتخذه 
اأننا  اأو�ــشــحــنــا  "لقد  الق�شية  بــهــذه 
�شننظر يف جمموعة الأدوات باأكملها"، 
بني  �شجارا  لي�شت  الق�شية  اأن  م�شريا 
ودول  رو�شيا  بني  نزاع  هي  بل  طرفني، 
فقط  لي�ض  د�شتورية،  دميوقراطية 
العامل،  اأنحاء  جميع  يف  بل  اأوروبــا  يف 
انتهاك  نافالني  ت�شميم  اأن  واأ�ــشــاف 
الكيميائية  الأ�شلحة  لتفاق  خطري 
وله طبيعة دولية ولي�ض فقط ثنائية، 
توجيه  ال�شروري  من  كان  اأنه  موؤكدا 
ميكننا  "ل  واأ�ــشــاف  وا�شحة،  اإ�ــشــارة 
�شخ�ض  قتل  حماولة  مع  نت�شامح  اأن 
والرئي�ض  واحلكومة  النظام  انتقد 

الرو�شي".

للمعار�ض  ال�شحية  وتدهورت احلالة 
الرو�شي عندما كان يف رحلة جوية يف 
20 اأوت املا�شي، ما اأجرب الطائرة على 
اأوم�شك  مدينة  يف  ا�شطراريا  الهبوط 

الرو�شية.
اأوت،   21 يف  الرو�ض،  الأطباء  ووافق 
املحامي  نافالني،  بنقل  ال�شماح  على 
البالغ 44 عاما والنا�شط �شد الف�شاد، 
على  بناء  �شيبرييا،  يف  م�شت�شفى  من 
طلب اأقاربه، اإىل برلني لتلقي العالج.

بفر�ض  برلني  اأملحت  املا�شي،  والأحد 
مل  اإذا  رو�شيا  على  حمتملة  عقوبات 
املقبلة"  ـــام  الأي "يف  ـــرية  الأخ تــقــّدم 
ت�شميم  ق�شية  بــ�ــشــاأن  تــو�ــشــيــحــات 
با�شم  املتحدث  رجــح  فيما  نافالني، 
ــربت،  زاي �شتيفن  الأملــانــيــة  احلكومة 
املعار�ض  يكون  اأن  املا�شي،  الأ�شبوع 
الرو�شي �شحية اعتداء بال�شم، مربرا 
ال�شرطة  تقدمها  التي  احلماية  بذلك 

لنافالني يف امل�شت�شفى.
وبناء على ذلك، دعت كل من الوليات 
مو�شكو  الأوروبـــي،  والحتــاد  املتحدة 
"ت�شميم" نافالني،  اإىل فتح حتقيق يف 
م�شتعدة  ــا  ــه اإن مــو�ــشــكــو  قــالــت  فيما 
لإجراء حتقيق �شامل ومو�شوعي فيما 

حدث مع املعار�ض الرو�شي.

فنزويال ت�صتعد للح�صول على الدفعة االأوىل
 من اللقاح الرو�صي �صد كورونا

امل�صوؤولني  بتقدم  رو�صيا  ال�صبع" تطالب  "جمموعة 
عن ت�صميم "نافالني" للعدالة

�صدد �صندوق �لنقد �لدويل على �صرورة دعم �لبلد�ن �لنامية من �أجل م�صاعدتها على �لتغلب على �لتد�عيات �القت�صادية
 جلائحة فريو�س كورونا �مل�صتجد)كوفيد-19(.

جاء ذلك على ل�سان رئي�سة ال�سندوق، 
حديثها،  خالل  جورجيفا  كري�ستالينا 
فعالية  خالل  املالية  وزراء  اأمام  اأم�ص، 
خطة  "متويل  بــعــنــوان:  افــرتا�ــســيــة 
يف   2030 لعام  امل�ستدامة  التنمية 
حيث  بعده"،  ومــا  كوفيد-19  ع�سر 
لها  كلمة  يف  ال�سندوق  رئي�سة  قالت 
ك�سفت  )كوفيد-19(  جــائــحــة  اإن 
عن  ــرن  م م�ستقبل  بــنــاء  اأهــمــيــة  عــن 
طريق اال�ستثمار يف التعليم والقدرات 
الرقمية يف راأ�ص املال الب�سري، م�سيفة 
ال�سحية  االأنظمة  يف  اال�ستثمار  اأن 
من  االجتماعية،  احلماية  واأنظمة 
خالل التاأكد من دمج االأزمات االأخرى 
التفاوتات  ومــنــع  ــاخ  ــن امل اأزمــــة  مــثــل 
اإىل  م�سرية  التعايف،  جهود  يف  والفقر 
عالمات  بع�ص  ي�سهد  الــ�ــســنــدوق  اأن 
فيما  العاملي،  االقت�ساد  يف  االنتعا�ص 
ت�سهد بع�ص االقت�سادات املتقدمة اأداًء 
اأقل �سوءا مما كان متوقعا، اأما بالن�سبة 

ـــواق  ـــس لــالقــتــ�ــســادات الــنــامــيــة واالأ�
جورجيفا  �ــســددت  فــقــد  الــنــا�ــســئــة، 
املتاح  التمويل  تعزيز  �ــســرورة  على 
ل�سندوق  بالن�سبة  يعني  ــك  وذل لها، 
ا�ستخدام  تــو�ــســيــع  الـــــدويل،  الــنــقــد 
يف  احلالية  اخلا�سة  ال�سحب  حقوق 
نحو  وحتويلها  املتقدمة  االقت�سادات 

تتمكن  حتى  النامية  االقــتــ�ــســادات 
قوية  متويل  قــدرة  على  االعتماد  من 
ب�سروط  ـــدويل  ال النقد  �ــســنــدوق  يف 
ن�سع  اأن  "علينا  قائلة  مي�سرة، م�سيفة 
يف اعتبارنا م�ستويات الديون املرتفعة 
النا�سئة  االقت�سادات  من  العديد  يف 
والنامية اإىل درجة خنق قدرتها على 

الت�سرف، لدينا مبادرة خا�سة بخدمة 
اإجنازا كبريا ويجب  الدين، وهي متثل 

متديدها لعام واحد."
كري�ستيا  االجتماع  يف  حتدثت  كما 
ـــــوزراء  ــ�ــص ال ــائــبــة رئــي فـــريـــالنـــد، ن
اأنه  قائلة  الكندية،  املالية  ووزيـــرة 
قوي  عاملي  جهد  بــذل  الــ�ــســروري  مــن 
ومعاجلة  كورونا،  جلائحة  حد  لو�سع 
اأنــحــاء  جميع  يف  خلفتها  الــعــواقــب 
والرفاهية  ال�سحة  حيث  من  العامل 
االقت�سادية،  والرفاهية  االجتماعية 
على  التغلب  ميكننا  "ال  قائلة  واأردفت 
العمل  خــالل  من  اإال  التحديات  هــذه 
من  يعاين  اجلميع  اأن  اأفادت  كما  معا"، 
املحتملة  وتاأثرياتها  اجلائحة  اآثـــار 
اأقل  ولكن  واالقت�ساد،  ال�سحة  على 
حدة  اأكرث  ب�سكل  تعاين  منوا  البلدان 
العتماد  ــة  ــالزم ال ــــوارد  امل متــلــك  وال 
على  االقت�سادي  االنتعا�ص  تــدابــري 

نطاق وا�سع.
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واإ�سابة  اأ�سخا�ص   10 مقتل  االأفغانية  الداخلية  اأعلنت 
نائب  موكب  اأم�ص،  ا�ستهدف،  الذي  التفجري  يف  اآخرين   16

الرئي�ص اأمر اهلل �سالح، يف العا�سمة كابل. 
جاء ذلك يف ت�سريحات عن طارق عريان، املتحدث با�سم 
وزارة الداخلية، واأكد عريان مقتل 10 واإ�سابة 16 اآخرين 
يف التفجري الذي وقع مبنطقة تامياين بكابل، اأثناء عبور 

موكب نائب الرئي�ص.
وبح�سب مكتب �سالح، فاإن نائب الرئي�ص جنا من الهجوم، اإال 

اأن بع�ص موظفيه وحرا�سه ال�سخ�سيني اأ�سيبوا بجروح. 

خيرب  بوالية  للرخام  منجم  انهيار  �سحايا  عدد  ارتفع 
بختونخوا، �سمال غربي باك�ستان، اإىل 22 قتيال.

املنجم  انهار  اأم�ص،  باك�ستانية،  �سحيفة  موقع  وبح�سب 
خيرب  بوالية  "مهماند"  بلدة  يف  عامال،   30 وبداخله 
بختونخوا، م�سيفة اأن عمليات البحث واالإنقاذ اأ�سفرت عن 
اإىل  م�سرية  االأنقا�ص،  حتت  عامال   22 جثث  اإىل  الو�سول 
اأ�سباب االنهيار، و�سط  اأن ال�سلطات بداأت حتقيقاتها حول 

خماوف من ازدياد عدد ال�سحايا.
 16 ويف وقت �سابق اأم�ص، اأعلنت ال�سلطات املحلية م�سرع 

عامال، جراء انهيار منجم الرخام بالوالية.

قذائف  �سقوط  جراء  اأم�ص،  م�سرعهم،  مدنيني   5 لقي 
النزاع  مزقه  الذي  اأراكان،  اإقليم  يف  قرية  على  هاون 

غربي ميامنار.
بلدة  من  النواب  جمل�ص  يف  نائب  وهو  ثان،  بي  وقال 
"ميبون"، اإن طفلني يبلغان من العمر 7 �سنوات، و3 ن�ساء 
ُقتلوا، واأ�سيب 8 اآخرين بجروح، م�سيفا اأن اأربع قذائف 
"ميبون"  بلدة  يف  "نياونغكان"  قرية  على  �سقطت  هاون 
من   5 مقتل  عن  اأ�سفر  ما  اأم�ص،  �سباح  اأراكان  بوالية 

ال�سكان.

حرام"  "بوكو  جلماعة  هجوم  يف  اأ�سخا�ص   10 قتل 
االإرهابية، على قرية �سمال �سرقي نيجرييا.

من  م�سلحني  اأن  اأم�ص،  حملية،  اإعالم  و�سائل  وذكرت 
اجلماعة هاجموا قرية كورماري التابعة لوالية بورنو، ما 
اأ�سفر عن مقتل 10 مدنيني على االأقل واإ�سابة العديد من 

االأ�سخا�ص.
جون  الدفاع،  وزارة  با�سم  املتحدث  اأعلن  جانبه،  من 
اإيني�ص، اأن اجلي�ص �سن عملية �سد عنا�سر "بوكو حرام" يف 
منطقة غوزا بالوالية املذكورة، الفتا املتحدث اإىل مقتل 9 
اإرهابيني خالل العملية، وحترير 7 رهائن كانوا حمتجزين 

لدى التنظيم.

اأمن  عن�سر  اإ�سابة  اأم�ص،  العراقية،  الدفاع  وزارة  اأعلنت 
ومدين، يف تفجري ا�ستهدف رتل اإمدادات للتحالف الدويل 

بقيادة الواليات املتحدة، �سمال بغداد.
يف  الدفاع،  لوزارة  التابعة  االأمني،  االإعالم  خلية  وقالت 
لل�سركات  تابع  رتل  على  انفجرت  نا�سفة  عبوة  اإن  بيان، 
النباعي،  منطقة  يف  الدويل،  التحالف  قوات  مع  املتعاقدة 
�سمال العا�سمة بغداد، م�سيفا اأن التفجري اأدى اإىل اإ�سابة 
اإ�سافة  الرتل،  �ساحنات  الإحدى  مدين  و�سائق  اأمن  عن�سر 

اإىل اإحلاقه اأ�سرار ب�ساحنتني.

ارتفاع �صحايا انهيار منجم رخام اإىل 
بباك�صتان  22

مقتل 5 مدنيني بقذائف هاون 
مبيامنار

مقتل 10 مدنيني يف هجوم لـ"بوكو 
حرام" بنيجرييا

اإ�صابة عن�صر اأمن ومدين يف تفجري 
رتل للتحالف الدويل ببغداد

مقتل 10 يف تفجري ا�صتهدف موكب نائب 
الرئي�س االأفغاين

حــول

الوكاالت  

العــامل

دويل النامية  البلدان  بدعم  الدويل" يطالب  "النقد 
لتتغلب على تداعيات كورونا
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اجلزائرية  والريا�سية  االوملبية  اللجنة  رئي�ص  جدد 
بالنيابة حممد مريجة عزم وحر�ص هيئته على تطبيق 
القوانني ب�سرامة حت�سبا النتخاب الرئي�ص املقبل للجنة 
االنتخابية  العامة  اجلمعية  اأ�سغال  خــالل  االأوملــبــيــة، 

املقررة يوم ال�سبت املقبل مبقر الهيئة االأوملبية.
ن�سطها  التي  ال�سحفية  الــنــدوة  خــالل  مريجة  واأكـــد 
 ": قائال  االوملبية  اللجنة  مبقر  االأول  اأم�ص  �سبيحة 
كل  اأحر�ص  بالنيابة،  االأوملبية   للهيئة  رئي�سا  ب�سفتي 
ال�ساأن  كان  مثلما  القوانني  وتطبيق  احرتام  على  احلر�ص 
نظلم  مل  التي  املن�سب  لهذا  الرت�سح  مللفات  درا�ستنا   عند 
لكل  احلريف  التطبيق  على  فيها  حر�سنا  و  اأحد  اأي  فيها 

االإجراءات القانونية ".
وركز رئي�ص اللجنة االوملبية بالنيابة على �سرورة ترك 
يتعلق  عندما  بجانب  ال�سخ�سية  العالقات  و  العواطف 
االأمر بامل�سلحة العليا للريا�سة اجلزائرية وقال :"يتعني 
علينا القيام مبهامنا وواجباتنا على اأح�سن وجه دون اأي 

حتيز اأو جماملة الأي كان".
املكتب  م�سادقة  غــداة  ال�سحفية  الندوة  هــذه  وتاأتي 

التنفيذي للجنة االأوملبية على اأربعة ملفات تر�سح ملن�سب 
ال�سابق  الوزير  برناوي  �سليم  روؤوف  ملف  ورف�ص  الرئي�ص 
لوزارة ال�ساب و الريا�سة و رئي�ص االحتادية اجلزائرية 

للم�سايفة.
الرحمان  عبد  من  كل  تر�سح  ملفات  قبول  مّت  وباملقابل 
�سيدين  الــعــاب  يف  الــربونــزيــة  امليدالية  �ساحب  حماد 
املجل�ص  يف  ال�سابقة  النائب  فرقاين  و�سمية  االوملبية 
ال�سعبي الوطني و احلكمة الدولية  يف كرة القدم و�سيد 
قربوعة  ــربوك  م و  للقطاع  ال�سابق  الــوزيــر  لبيب  علي 

الرئي�ص ال�سابق لالحتادية اجلزائرية للدراجات.
وقت  يف  و�سحنا  لقد   ": مريجة  قال  اخل�سو�ص  وبهذا 
�سليم  روؤوف  لرف�ص ملف تر�سح  القانونية  االأ�سباب  �سابق 
برناوي حيث ان تر�سح الوزير ال�سابق لل�سباب والريا�سة 
ورئي�ص االحتادية اجلزائرية للمبارزة قد رف�سه اأع�ساء 
املكتب التنفيذي للجنة االأوملبية والريا�سية اجلزائرية 
 2007 مار�ص   01 يف  املـــوؤرخ   01-07 رقــم  لالأمر  طبقا 
ببع�ص  اخلا�سة  وااللــتــزامــات  التنايف  بــحــاالت  املتعلق 

املنا�سب والوظائف".

القدم  لكرة  اجلزائرية  لالحتادية  الفدرايل  املكتب  قرر 
)فاف(، توزيع االإعانات التي خ�س�ستها االحتادية الدولية 
لفائدة  )كــاف(  االإفريقية  والكونفدرالية  )فيفا(  للعبة 
مليار   165 مببلغ  جمملها  يف  واملقدرة  اجلزائرية،  االأندية 
وباء  ملواجهة  املتخذة  امل�ساعدات  ــار  اإط يف  ذلــك   ، �سنتيم 
للهيئة  بيان  به  اأفاد  ما  ح�سب  وهذا  " كوفيد-19"،  كورينا 

الفدرالية.
واأو�سح ذات البيان، اأّن املكتب الفيدرايل، قّرر خالل اجتماعه 
ال�سهري املعتاد تخ�سي�ص مبلغ 60 مليار �سنتيم لرابطة كرة 
القدم املحرتفة،  مبعدل 3 مليار دينار لكل فريق من االأندية 

الـ20 املن�سطة لبطولة الرابطة املحرتفة االأوىل.
ومن جهتها، ح�سلت الرابطة الوطنية للهواة، على مبلغ 39 
مليار دينار، ليقدر بذلك ن�سيب كل فريق من االأندية الـ36 
املنتمية لها، على مبلغ 1 مليار �سنيتم فيما قّدر ن�سيب رابطة 

ما بني اجلهات مببلغ 6 مليار �سنتيم.
من  اجلهوية  الرابطات  ا�ستفادت  العملية،  نف�ص  اإطار  ويف 
منا�سفة  تق�سم  مليار   36 جمملها  يف  مقدرة  مالية  اإعانات 
على الرابطات الت�سعة، ليكون بذلك ن�سيب كل رابطة مبلغ 
الرابطات  على  مليار   24 مبلغ  توزيع  �سيتم  فيما  مليار،    4

الوالئية الـ48.
القدم  لكرة  اأّن االحتادية اجلزائرية  اإىل  االإ�سارة  وجتدر 
كانت قد ح�سلت على اإعانة مقدرة مببلغ 1 مليون دوالر من 
من  دوالر   300  .000 و  )فيفا(  الدولية  االحتادية  قبل 

طرف الكونفدرالية االفريقية.
االإعانة  توزيع  من  االإنتهاء  مّت  انــه  امل�سدر  ذات  واأو�ــســح 
الذي  املبلغ  توزيع  يتم  اأن  على  الكونفدرالية  قدمتها  التي 
املرحلة االأوىل مقررة يف  خ�س�سته )الفيفا( على مرحلتني 
من  دي�سمرب  ل�سهر  م�سطرة  الثانية  و  املقبلة  القليلة  االأيــام 

�سنة 2020 .

ـــرى ووفـــق مــا تــقــرر يف الــلــقــاء الـــذي جمع  ــن جهة اأخ وم
الرابطة  و  االأوىل  املحرتفة  الرابطة  باأندية  االإحتادية 
الثانية فاإن املبالغ املمنوحة للرابطة املحرتفة لكرة القدم 
من  م�ساهمة  مبثابة  �ستكون  للهواة  القدم  كــرة  رابطة  و 
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اأثار تاأخر املكتب الفيدرايل للف�سل يف هوية املمثل الثاين 
االأهلي  اأن�سار  خمــاوف  الكاف  كاأ�ص  مناف�سة  يف  للجزائر 
عن  الك�سف  املقرر  من  كان  حيث  �سواء،  حد  على  واالإدارة 
هوية الفريق املعني بامل�ساركة خالل االإجتماع املنعقد اأول 
اأم�ص اإال اأن املكتب الفيدرايل اأ�سار فقط اإىل االإلغاء الر�سمي 
ملناف�سة كاأ�ص اجلمهورية دون حتديد هوية الفريق الثاين 
الربج  اأهلي  بني  التناف�ص  ينح�سر  حيث  بامل�ساركة  املعني 
الفريقني  القرعة بني  اإجراء  املنتظر  واإحتاد ب�سكرة، ومن 
لتحديد ممثل اجلزائر يف مناف�سة كاأ�ص الكاف، وكانت بع�ص 
التمثيل  �سرف  منح  اإمكانية  اإىل  اأ�سارت  االأخــرى  امل�سادر 
ل�سبيبة القبائل بالنظر الإحتجاجات م�سرييها خالل االأيام 
جملة  االأهلي  م�سريو  يرف�سه  الــذي  االأمــر  وهــو  الفارطة 

وتف�سيال مطالبني بتطبيق القانون.
اإجتماعا  االأم�ص  نهار  مالك  بن  حممد  الــربج  وايل  وعقد 
التجارية  ال�سركة  وكذا  الهاوي  النادي  م�سريي  مع  جديدا 
لالأهلي وهذا من اأجل البحث عن حلول فعلية لالأزمة التي 
يعاين منها الفريق نتيجة ال�سلل التام الذي يعرفه الفريق 

منذ فرتة، وكان االأع�ساء قد طالبوا بت�سريح احل�سول على 
االإعانات العمومية من اأجل مبا�سرة التح�سريات واالإت�سال 
خزينة  اأن  خا�سة  امل�ستهدفني  وكــذا  القدامى  بالالعبني 
ال�سلطات  جعل  الذي  االأمر  وهو  االأن،  حلد  خاوية  الفريق 
ال�سماح  اأجل  من  الو�سعية  لهذه  حلول  عن  تبحث  املحلية 

بال�سروع يف العمل يف اأقرب وقت ممكن.
وت�سرع اإدارة اأهلي الربج خالل االأيام املقبلة يف التفاو�ص 
خالل  الفريق  �سفوف  يف  بالتجديد  املعنية  العنا�سر  مع 
املعنية  االأ�سماء  راأ�ص  على  وياأتي  اجلديد،  املو�سم  بطولة 
الغربال  الرحمان  عبد  حممد  ال�سوداين  املهاجم  بذلك 
على  تراهن  التي  ــالإدارة  ل بالن�سبة  اأولوية  يعترب  والــذي 
ملو�سم  االأهلي  �سفوف  يف  بالبقاء  ال�سوداين  الــدويل  اإقناع 
مع  املفعول  �ساري  مــازال  عقده  اأن  خا�سة  االأقــل  على  اأخر 
الفريق وهذا على الرغم من العرو�ص التي و�سلت الالعب 
اأبدى رغبته يف  الغربال  اأن الالعب  الوطن، علما  من خارج 
البقاء دون احلديث عن اجلوانب املتعلقة باالأجرة ال�سهرية 

التي ينالها مع الفريق.

اجلمعية  بتب�سة  ال�سبوكي  حممد  الثقافة  دار  احت�سنت 
العامة العادية لفريق احتاد تب�سة بح�سور جل االأع�ساء 
الذين و�سلتهم الدعوة وكذا اأع�ساء اجلنة امل�سرية للكناري 
باإ�سافة اإىل ممثل مديرية ال�سباب والريا�سة وبعد كلمة 
من  املجال  ف�سح  للفريق  العم  الكاتب  قبل  من  الرتحيب 
االأدبي  التقرير  تقدمي  مت  حيث  التقريرين  عر�ص  اأجل 
الذي متت امل�سادقة عليه باإجماع  ثم بعد ذلك مت تقدمي 
التقرير املايل الذي كان  مفاجئا بالن�سبة الأع�ساء اجلمعية 
امل�ساريف  اأن  لتقرير  هذا  م�ستهل  يف  جاء  حيث  العامة 
مليون  و مليار  كانت  املنق�سي  املو�سم  خالل  الفريق 
�سنيتم وهو ما اأنده�ص له احل�سور واعتربوه كثريا ويف غري 
ال�سعود  حتقيق  من  يتمكن  مل  الفريق  واأن  خا�سة  حمله 

اإىل الق�سم الوطني الثاين ب�سيغته اجلديدة.
ويف �سياق اآخر تتوجه اأزمة احتاد تب�سة نحو اال�ستمرار 
العاجل  القريب  يف  االنفراج  تعرف  ولن  اأخــرى  الأ�سابيع 
الرت�سح  يف  تاأخر  بعد  خ�سو�سا  امليدان  معطيات  ظل  يف 
للقيادة الكناري اإىل بري االأمان وهذا يف غياب من ي�سرف 
يتقدم  مل  الرت�سيحات  جلنة  ان  كما  النادي  قيادة  على 
ما جعل  االأ�سطر وهذا  اإىل غاية كتابة هذه  اأحد  اأي  لها 
يف  و�سيتاأخر  فريقهم  على  اأمرهم  من  حرية  يف  االأن�سار 

التح�سريات.
الفريق  لالعبي  جماعية  هجرة  الكناري  بيت  �سهد  كما 
نويري وذوادي وبن جدة  الركائز يف �سورة  منهم  خا�سة 

وعواملي عزيزي وكوا�سي وبن حمدة.

مت  التي  االأ�سماء  عن  ر�ساه  زاوي  كــرمي  تاجنانت  دفــاع  مــدرب  اأكــد 
اأن  قائال  الفارطة  االأيام  خالل  الفريق  اإدارة  طرف  من  معها  التعاقد 
التي  املنا�سب  �سوء  وعلى  معه  بالتن�سيق  تتم  االإ�ستقدامات  عملية 
من  تخوفهم  عن  اأعــربــوا  قد  الدفاع  اأن�سار  وكــان  بتدعيمها،  طالب 
من  العديد  مع  التعاقد  على  اإقت�سرت  التي  االإ�ستقدامات  عملية  ف�سل 
االأ�سماء النا�سطة يف االأق�سام ال�سفلى، ومن جانب اأخر اأ�سار زاوي اإىل 
اأنه من املبكر احلديث عن اأهداف الفريق يف املو�سم اجلديد والتي تبقى 

مرتبطة باالإمكانيات املادية على وجه اخل�سو�ص.

االأيام  خالل  مغلق  ترب�ص  يف  الدفاع  ت�سكيلة  ت�سرع  اأن  املنتظر  ومن 
التدريبات  اإىل  بالعودة  والريا�سة  ال�سباب  وزارة  قــرار  بعد  املقبلة 
الرتب�ص  برجمة  تقرر  حيث  املقبل،  االأ�سبوع  من  بداية  اجلماعية 
من  بتاجنانت  اإ�سماعيل  لهوى  ملعب  واإ�ستفاد  تيكجدة،  مبنطقة  املغلق 
والريا�سة  ال�سباب  امللعب من طرف مديرية  لتغطية مدرجات  م�سروع 
لوالية ميلة حيث من املنتظر اأن تنطلق االأ�سغال خالل االأيام املقبلة 
حيث تاأمل اإدارة الدفاع يف انتهاء االأ�سغال قبل بداية املو�سم الكروي 

اجلديد.

تفاو�ست اإدارة اإحتاد عنابة مع املدرب يون�ص اإفتي�سان من اأجل اإقناعه 
اجلديد،  املو�سم  بطولة  يف  للفريق  الفنية  العار�سة  على  باالإ�سراف 
من  العديد  حول  االختالف  ظل  يف  بالف�سل  باءت  املفاو�سات  اأن  غري 
اجلوانب، وقامت اإدارة االإحتاد بتوجيه الدعوة للمدرب كمال موا�سة 
بخ�سو�ص  اأي�سا  التفاو�ص  بغية  الفريق  مقر  اإىل  احل�سور  اأجــل  من 
يف  املوعد  عن  غاب  قاملة  ابن  اأن  اإال  للفريق  كمدرب  بقائه  اإمكانية 
موؤ�سر على رف�سه لفكرة العودة لالإ�سراف على تدريب االإحتاد خا�سة 
بعد دخول امل�سريين يف مفاو�سات مع العديد من املدربني خالل االأيام 

الفارطة.
هوية  يف  زعيم  البا�سط  عبد  االإحتــاد  رئي�ص  يف�سل  اأن  املنتظر  ومن 
من  الكثري  وجود  ظل  يف  اجلــاري  االأ�سبوع  نهاية  قبل  اجلديد  املــدرب 
املقرتحات على الطاولة، وهذا يف الوقت الذي اأبدى االأن�سار امتعا�سهم 
من التاأخر الكبري يف جت�سيد الوعود املمنوحة من طرف امل�سريين، حيث 
مل يتعاقد الفريق حلد االآن مع اأي العب جديد ف�سال عن عدم الف�سل 
ال�سركة  هوية  عن  الك�سف  عــدم  عن  ناهيك  القدامى  الالعبني  مع 

الوطنية التي �ستمول الفريق خالل بطولة املو�سم اجلديد.

املراقب املايل ي�سرح االإعانات وحلفاية يعد ب�سفقات جديدة 

اإ�سحاق بو�سوف :"حمرز قدوتي وهديف االأول هو املان ال�سيتي

الفاف تخ�س�ض اأزيد من 165 مليار للأندية اجلزائرية 

ال�سخ�سية  والعلقات  العواطف  ترك  "علينا 
ون�سهر على التطبيق ال�سارم للقوانني"

الفاف توؤجل الف�سل يف املمثل الثاين 
للجزائر يف كاأ�ض الكاف 

االإدارة تعر�ض ح�سيلتها والتقرير املايل 
يثري �سخط اأع�ساء اجلمعية العامة..!

زاوي را�ض عن اال�ستقدامات وترب�ض مغلق بتيكجدة 

ف�سل املفاو�سات مع افتي�سان وموا�سة يرف�ض العودة 
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ت�سوية  من  �سطيف  وفاق  اإدارة  متكنت 
املايل  بالتقرير  اخلا�ص  االإداري  امل�سكل 
ل�سنة 2019 واخلا�ص بالرئي�ص ال�سابق 
حرمان  يف  ت�سبب  والــذي  حمار،  ح�سان 
االإعــانــات  مــن  اال�ــســتــفــادة  مــن  الفريق 
ال�سلطات  طــرف  مــن  املمنوحة  املالية 
يف  امل�سكل  ت�سوية  مت  حيث  املحلية، 
ال�ساعات الفارطة حيث مت التاأ�سري على 
االإعانات املالية من طرف املراقب املايل 
الذي  االأمــر  وهو  الوالية،  م�ستوى  على 
قيمة  على  احل�سول  من  الوفاق  �سيمكن 
مالية تناهز 03 ماليري �سنتيم ممنوحة 
وهذا  �سطيف،  بلدية  م�سالح  طرف  من 
مالية  اإعانة  من  االإ�ستفادة  اإنتظار  يف 
اأخرى بقيمة 1.5 مليار �سنتيم ممنوحة 
والريا�سة  ال�سباب  مديرية  طرف  من 
الفريق يف غ�سون  �سي�ستفيد منها  والتي 

االأيام املقبلة.
ويف ظل االإنفراج الن�سبي لالأزمة املالية 
قــررت  فقد  الفريق  منها  يــعــاين  الــتــي 
اإدارة الوفاق ال�سروع يف ت�سوية جزء من 

م�ستحقات الالعبني خالل االأيام املقبلة 
هو  الكوكي  نبيل  املــدرب  منح  عن  ف�سال 
العالقة  م�ستحقاته  مــن  جــزء  االأخـــر 
امل�ساعي  فيما تبقى  الفارط،  املو�سم  عن 
متوا�سلة بخ�سو�ص احل�سول على قيمة 

جممع  مــن  بو�سوف  اإ�سحاق  املهاجم  حتويل 
خا�سة  املقبلة  االأيام  خالل  �سيتي فوتبول 
اأورو(  األف   ( املنتظرة  املالية  القيمة  اأن 
من �ساأنها اأن حتل الكثري من امل�ساكل التي يعاين 

منها الوفاق. 

وتعرثت املفاو�سات اجلارية بني اإدارة الوفاق 
بخ�سو�ص  اأوريدو االإت�ساالت  وموؤ�س�سة 
ب�سبب  اجلديد  املو�سم  خالل  الوفاق  متويل 
العر�ص املايل املقدم من طرف ال�سركة والذي 
للمو�سم  �سنتيم  مليار  مبلغ   يتجاوز  مل 
اإدارة  تعترب  الــتــي  القيمة  ــي  وه ــد،  ــواح ال
الوفاق اأنها �سئيلة وتطالب بعقد ال يقل عن 

الواحد. للمو�سم  �سنتيم  ماليري   
حلفاية  فهد  للوفاق  الــعــام  املــديــر  وك�سف 
امل�سريين  من  طلب  الكوكي  نبيل  ــدرب  امل اأن 
الت�سكيلة  يف  الركائز  عقود  جتديد  �سرورة 
الفريق  لتعداد  مغادرتهم  وتفادي  االأ�سا�سية 
اأربعة العبني  اأي�سا قائمة باأ�سماء  مع منحه 
التحويالت  فرتة  خالل  معهم  التعاقد  طلب 
ووا�سل  الفريق،  �سفوف  لتدعيم  ال�سيفية 
املقبل  االأ�سبوع  اأن  بالقول  حديثه  حلفاية 
�سيكون لالأفراح يف بيت الوفاق يف اإ�سارة للقيام 
التعاقدات  فــرتة  خــالل  جــديــدة  بتعاقدات 
املفاو�سات اجلارية مع  ال�سيفية وهذا يف ظل 
الوفاق  اأن  بالقول  مردفا  العنا�سر  من  عــدد 

�سيعود اإىل ال�سكة ال�سحيحة.

اأنه  اإ�سحاق بو�سوف  ك�سف �سانع االألعاب ال�ساب 
م�سكل  حل  بعد  بلجيكا  اإىل  اليوم  نهار  �سيتنقل 
اأجل  من  وهــذا  الفارطة  االأيــام  خالل  التاأ�سرية 
كورتري  فريق  مع  االإحرتافية  جتربته  مبا�سرة 
اأنه  الدرجة االأوىل، وك�سف بو�سوف  النا�سط يف 
غري قلق لتاأخر اإلتحاقه بفريقه اجلديد خا�سة 
النادي  م�سوؤويل  مع  دائــم  اإت�سال  على  ظل  اأنــه 
م�سيفا  اخلا�ص،  مناجريه  طريق  عن  البلجيكي 
اأنه ميلك معلومات كثرية عن فريق كورتري الذي 

يتابع مبارياته منذ بداية املو�سم اجلديد.
من  هدفه  عن  بو�سوف  اإ�سحاق  الالعب  وحتدث 
قائال  الوطن  خارج  االأوىل  االإحرتافية  جتربته 
هو  يل  بالن�سبة  االأول  :"الهدف  ال�سدد  هذا  يف 
املنتخب  وبــلــوغ  �سيتي  مان�سي�سرت  ـــوان  األ حمل 
حمرز  الالعب  فاإن  يل  وبالن�سبة  االأول،  الوطني 
يف  جانبه  اإيل  األــعــب  اأن  واأمتــنــى  قــدوتــي  يبقى 
اأن  واأرى  الوطني،  املنتخب  اأو  �سيتي  مان�سي�سرت 

البطولة البلجيكية كانت دوما بوابة نحو الفرق 
الكبرية، واللعب يف ثالث بطوالت خمتلفة خالل 

. ثالثة موا�سم �سيفيدين كثريا يف م�سواري
وتطرق بو�سوف اإىل بدايته مع الوفاق قائال يف 
طريق  عن  كان  بالوفاق  اإلتحاقي  : ال�سدد  هذا 
االأول  بالفريق  التحاقي  اأن  ولو  التجارب  اإجراء 
يل  م�ساركة  اأول  اأن�سى  ولن  الــربق،  ب�سرعة  كان 
من  كــثــريا  متخوفا  كنت  حيث  الن�سرية  اأمـــام 
اللقاء خا�سة اأن دخويل والفريق منهزم بثالثية 
وتخوفت يف اأول لقاء كاأ�سا�سي اأن ال اأجنح، ويبقى 
مع  م�سواري  يف  االأغلى  هو  ال�سنافر  اأمــام  هــديف 
العودة  مرحلة  خــالل  بقوة  عــاد  ــذي  ال الــوفــاق 
حيث  ا�سبانيا،  يف  به  قمنا  الــذي  العمل  ب�سبب 
�سيعنا الثنائية ب�سبب توقف البطولة الوطنية، 
اأن�ساره  بيد  يبقي  الــوفــاق  م�ستقبل  اأن  واأقـــول 
ب�سركة  واأطــالــب  لهم  �سوتي  واأ�ــســم  وم�سرييه 
وطنية، وبالن�سبة للمدرب نبيل الكوكي فقد منح 

لنا ثقة كبرية ومل�سته كانت ظاهرة وكان مبثابة 
والدي ويقدم يل الن�سائح داخل وخارج امليادين، 
م�سواره  ويف  ــاق  ــوف ال مــع  التوفيق  لــه  ــي  ــن واأمت

. الكروي
ميلة  مدينة  : بو�سوف  قال  حديثه  ختام  ويف 
الوفاق  مع  واأح�سن ذكري يل  الوطن واحلب،  هي 
تتويجي بثنائية مع االأوا�سط وهديف اأمام �سباب 
اإيل  مغادرتي  عند  لوالدي  و�ساأفتقد  ق�سنطينة، 
بلجيكا، و�ساأعمل امل�ستحيل لكي اأرفع علم اجلزائر 
يل  وبالن�سبة  بي،  يفتخران  والــدي  جلعل  عاليا 
ت�سكيلة  مع  و�سيكون  بكثري  مني  اأح�سن  اأخي  فاإن 
على  ال�سطايفية  واأ�سكر  املقبل،  املو�سم  الوفاق 
الوفاق،  مع  الوقوف  منهم  واطلب  يل  قدموه  ما 
و�ساأكون املنا�سر رقم واحد للوفاق يف بلجيكا ولن 
البداية  من  �ساعدين  من  كل  واأ�سكر  اأبدا،  اأن�ساه 
مهمة  ت�سهيل  على  الوفاق  واإدارة  النهاية  اإيل 

. االحرتاف

وفاق �سطيف 
اأهلي الربج

اإحتاد تب�سة

دفاع تاجنانت

اإحتاد عنابة
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اجلزائرية  والريا�سية  االوملبية  اللجنة  رئي�ص  جدد 
بالنيابة حممد مريجة عزم وحر�ص هيئته على تطبيق 
القوانني ب�سرامة حت�سبا النتخاب الرئي�ص املقبل للجنة 
االنتخابية  العامة  اجلمعية  اأ�سغال  خــالل  االأوملــبــيــة، 

املقررة يوم ال�سبت املقبل مبقر الهيئة االأوملبية.
ن�سطها  التي  ال�سحفية  الــنــدوة  خــالل  مريجة  واأكـــد 

: قائال  االوملبية  اللجنة  مبقر  االأول  اأم�ص  �سبيحة 
كل  اأحر�ص  بالنيابة،  االأوملبية   للهيئة  رئي�سا  ب�سفتي 
ال�ساأن  كان  مثلما  القوانني  وتطبيق  احرتام  على  احلر�ص 
نظلم  مل  التي  املن�سب  لهذا  الرت�سح  مللفات  درا�ستنا   عند 
لكل  احلريف  التطبيق  على  فيها  حر�سنا  و  اأحد  اأي  فيها 

. االإجراءات القانونية 
وركز رئي�ص اللجنة االوملبية بالنيابة على �سرورة ترك 
يتعلق  عندما  بجانب  ال�سخ�سية  العالقات  و  العواطف 
يتعني  االأمر بامل�سلحة العليا للريا�سة اجلزائرية وقال :
علينا القيام مبهامنا وواجباتنا على اأح�سن وجه دون اأي 

. حتيز اأو جماملة الأي كان
املكتب  م�سادقة  غــداة  ال�سحفية  الندوة  هــذه  وتاأتي 

التنفيذي للجنة االأوملبية على اأربعة ملفات تر�سح ملن�سب 
ال�سابق  الوزير  برناوي  �سليم  روؤوف  ملف  ورف�ص  الرئي�ص 
لوزارة ال�ساب و الريا�سة و رئي�ص االحتادية اجلزائرية 

للم�سايفة.
الرحمان  عبد  من  كل  تر�سح  ملفات  قبول  مّت  وباملقابل 
�سيدين  الــعــاب  يف  الــربونــزيــة  امليدالية  �ساحب  حماد 
املجل�ص  يف  ال�سابقة  النائب  فرقاين  و�سمية  االوملبية 
ال�سعبي الوطني و احلكمة الدولية  يف كرة القدم و�سيد 
قربوعة  ــربوك  م و  للقطاع  ال�سابق  الــوزيــر  لبيب  علي 

الرئي�ص ال�سابق لالحتادية اجلزائرية للدراجات.
وقت  يف  و�سحنا  لقد  : مريجة  قال  اخل�سو�ص  وبهذا 
�سليم  روؤوف  لرف�ص ملف تر�سح  القانونية  االأ�سباب  �سابق 
برناوي حيث ان تر�سح الوزير ال�سابق لل�سباب والريا�سة 
ورئي�ص االحتادية اجلزائرية للمبارزة قد رف�سه اأع�ساء 
املكتب التنفيذي للجنة االأوملبية والريا�سية اجلزائرية 
مار�ص   يف   املـــوؤرخ   - رقــم  لالأمر  طبقا 
ببع�ص  اخلا�سة  وااللــتــزامــات  التنايف  بــحــاالت  املتعلق 

. املنا�سب والوظائف

القدم  لكرة  اجلزائرية  لالحتادية  الفدرايل  املكتب  قرر 
)فاف(، توزيع االإعانات التي خ�س�ستها االحتادية الدولية 
لفائدة  )كــاف(  االإفريقية  والكونفدرالية  )فيفا(  للعبة 
مليار  مببلغ   جمملها  يف  واملقدرة  اجلزائرية،  االأندية 
وباء  ملواجهة  املتخذة  امل�ساعدات  ــار  اإط يف  ذلــك   ، �سنتيم 
للهيئة  بيان  به  اأفاد  ما  ح�سب  وهذا   ، كوفيد- كورينا 

الفدرالية.
واأو�سح ذات البيان، اأّن املكتب الفيدرايل، قّرر خالل اجتماعه 
ال�سهري املعتاد تخ�سي�ص مبلغ  مليار �سنتيم لرابطة كرة 
القدم املحرتفة،  مبعدل  مليار دينار لكل فريق من االأندية 

الـ املن�سطة لبطولة الرابطة املحرتفة االأوىل.
ومن جهتها، ح�سلت الرابطة الوطنية للهواة، على مبلغ  
مليار دينار، ليقدر بذلك ن�سيب كل فريق من االأندية الـ 
املنتمية لها، على مبلغ  مليار �سنيتم فيما قّدر ن�سيب رابطة 

ما بني اجلهات مببلغ  مليار �سنتيم.
من  اجلهوية  الرابطات  ا�ستفادت  العملية،  نف�ص  اإطار  ويف 
منا�سفة  تق�سم  مليار  جمملها   يف  مقدرة  مالية  اإعانات 
على الرابطات الت�سعة، ليكون بذلك ن�سيب كل رابطة مبلغ 
الرابطات  على  مليار  مبلغ   توزيع  �سيتم  فيما  مليار،    

. الوالئية الـ
القدم  لكرة  اأّن االحتادية اجلزائرية  اإىل  االإ�سارة  وجتدر 
كانت قد ح�سلت على اإعانة مقدرة مببلغ  مليون دوالر من 
من  دوالر    . و  )فيفا(  الدولية  االحتادية  قبل 

طرف الكونفدرالية االفريقية.
االإعانة  توزيع  من  االإنتهاء  مّت  انــه  امل�سدر  ذات  واأو�ــســح 
الذي  املبلغ  توزيع  يتم  اأن  على  الكونفدرالية  قدمتها  التي 
املرحلة االأوىل مقررة يف  خ�س�سته )الفيفا( على مرحلتني 
من  دي�سمرب  ل�سهر  م�سطرة  الثانية  و  املقبلة  القليلة  االأيــام 

�سنة  .

ـــرى ووفـــق مــا تــقــرر يف الــلــقــاء الـــذي جمع  ــن جهة اأخ وم
الرابطة  و  االأوىل  املحرتفة  الرابطة  باأندية  االإحتادية 
الثانية فاإن املبالغ املمنوحة للرابطة املحرتفة لكرة القدم 
من  م�ساهمة  مبثابة  �ستكون  للهواة  القدم  كــرة  رابطة  و 
 / ملو�سم   االأندية  انخراط  م�ساريف  يف  االحتادية 

.  

اأثار تاأخر املكتب الفيدرايل للف�سل يف هوية املمثل الثاين 
االأهلي  اأن�سار  خمــاوف  الكاف  كاأ�ص  مناف�سة  يف  للجزائر 
عن  الك�سف  املقرر  من  كان  حيث  �سواء،  حد  على  واالإدارة 
هوية الفريق املعني بامل�ساركة خالل االإجتماع املنعقد اأول 
اأم�ص اإال اأن املكتب الفيدرايل اأ�سار فقط اإىل االإلغاء الر�سمي 
ملناف�سة كاأ�ص اجلمهورية دون حتديد هوية الفريق الثاين 
الربج  اأهلي  بني  التناف�ص  ينح�سر  حيث  بامل�ساركة  املعني 
الفريقني  القرعة بني  اإجراء  املنتظر  واإحتاد ب�سكرة، ومن 
لتحديد ممثل اجلزائر يف مناف�سة كاأ�ص الكاف، وكانت بع�ص 
التمثيل  �سرف  منح  اإمكانية  اإىل  اأ�سارت  االأخــرى  امل�سادر 
ل�سبيبة القبائل بالنظر الإحتجاجات م�سرييها خالل االأيام 
جملة  االأهلي  م�سريو  يرف�سه  الــذي  االأمــر  وهــو  الفارطة 

وتف�سيال مطالبني بتطبيق القانون.
اإجتماعا  االأم�ص  نهار  مالك  بن  حممد  الــربج  وايل  وعقد 
التجارية  ال�سركة  وكذا  الهاوي  النادي  م�سريي  مع  جديدا 
لالأهلي وهذا من اأجل البحث عن حلول فعلية لالأزمة التي 
يعاين منها الفريق نتيجة ال�سلل التام الذي يعرفه الفريق 

منذ فرتة، وكان االأع�ساء قد طالبوا بت�سريح احل�سول على 
االإعانات العمومية من اأجل مبا�سرة التح�سريات واالإت�سال 
خزينة  اأن  خا�سة  امل�ستهدفني  وكــذا  القدامى  بالالعبني 
ال�سلطات  جعل  الذي  االأمر  وهو  االأن،  حلد  خاوية  الفريق 
ال�سماح  اأجل  من  الو�سعية  لهذه  حلول  عن  تبحث  املحلية 

بال�سروع يف العمل يف اأقرب وقت ممكن.
وت�سرع اإدارة اأهلي الربج خالل االأيام املقبلة يف التفاو�ص 
خالل  الفريق  �سفوف  يف  بالتجديد  املعنية  العنا�سر  مع 
املعنية  االأ�سماء  راأ�ص  على  وياأتي  اجلديد،  املو�سم  بطولة 
الغربال  الرحمان  عبد  حممد  ال�سوداين  املهاجم  بذلك 
على  تراهن  التي  ــالإدارة  ل بالن�سبة  اأولوية  يعترب  والــذي 
ملو�سم  االأهلي  �سفوف  يف  بالبقاء  ال�سوداين  الــدويل  اإقناع 
مع  املفعول  �ساري  مــازال  عقده  اأن  خا�سة  االأقــل  على  اأخر 
الفريق وهذا على الرغم من العرو�ص التي و�سلت الالعب 
اأبدى رغبته يف  الغربال  اأن الالعب  الوطن، علما  من خارج 
البقاء دون احلديث عن اجلوانب املتعلقة باالأجرة ال�سهرية 

التي ينالها مع الفريق.

اجلمعية  بتب�سة  ال�سبوكي  حممد  الثقافة  دار  احت�سنت 
العامة العادية لفريق احتاد تب�سة بح�سور جل االأع�ساء 
الذين و�سلتهم الدعوة وكذا اأع�ساء اجلنة امل�سرية للكناري 
باإ�سافة اإىل ممثل مديرية ال�سباب والريا�سة وبعد كلمة 
من  املجال  ف�سح  للفريق  العم  الكاتب  قبل  من  الرتحيب 
االأدبي  التقرير  تقدمي  مت  حيث  التقريرين  عر�ص  اأجل 
الذي متت امل�سادقة عليه باإجماع  ثم بعد ذلك مت تقدمي 
التقرير املايل الذي كان  مفاجئا بالن�سبة الأع�ساء اجلمعية 
امل�ساريف  اأن  لتقرير  هذا  م�ستهل  يف  جاء  حيث  العامة 
و470مليون  5مليار  كانت  املنق�سي  املو�سم  خالل  الفريق 
�سنيتم وهو ما اأنده�ص له احل�سور واعتربوه كثريا ويف غري 
ال�سعود  حتقيق  من  يتمكن  مل  الفريق  واأن  خا�سة  حمله 

اإىل الق�سم الوطني الثاين ب�سيغته اجلديدة.
ويف �سياق اآخر تتوجه اأزمة احتاد تب�سة نحو اال�ستمرار 
العاجل  القريب  يف  االنفراج  تعرف  ولن  اأخــرى  الأ�سابيع 
الرت�سح  يف  تاأخر  بعد  خ�سو�سا  امليدان  معطيات  ظل  يف 
للقيادة الكناري اإىل بري االأمان وهذا يف غياب من ي�سرف 
يتقدم  مل  الرت�سيحات  جلنة  ان  كما  النادي  قيادة  على 
ما جعل  االأ�سطر وهذا  اإىل غاية كتابة هذه  اأحد  اأي  لها 
يف  و�سيتاأخر  فريقهم  على  اأمرهم  من  حرية  يف  االأن�سار 

التح�سريات.
الفريق  لالعبي  جماعية  هجرة  الكناري  بيت  �سهد  كما 
نويري وذوادي وبن جدة  الركائز يف �سورة  منهم  خا�سة 

وعواملي عزيزي وكوا�سي وبن حمدة.

مت  التي  االأ�سماء  عن  ر�ساه  زاوي  كــرمي  تاجنانت  دفــاع  مــدرب  اأكــد 
اأن  قائال  الفارطة  االأيام  خالل  الفريق  اإدارة  طرف  من  معها  التعاقد 
التي  املنا�سب  �سوء  وعلى  معه  بالتن�سيق  تتم  االإ�ستقدامات  عملية 
من  تخوفهم  عن  اأعــربــوا  قد  الدفاع  اأن�سار  وكــان  بتدعيمها،  طالب 
من  العديد  مع  التعاقد  على  اإقت�سرت  التي  االإ�ستقدامات  عملية  ف�سل 
االأ�سماء النا�سطة يف االأق�سام ال�سفلى، ومن جانب اأخر اأ�سار زاوي اإىل 
اأنه من املبكر احلديث عن اأهداف الفريق يف املو�سم اجلديد والتي تبقى 

مرتبطة باالإمكانيات املادية على وجه اخل�سو�ص.

االأيام  خالل  مغلق  ترب�ص  يف  الدفاع  ت�سكيلة  ت�سرع  اأن  املنتظر  ومن 
التدريبات  اإىل  بالعودة  والريا�سة  ال�سباب  وزارة  قــرار  بعد  املقبلة 
الرتب�ص  برجمة  تقرر  حيث  املقبل،  االأ�سبوع  من  بداية  اجلماعية 
من  بتاجنانت  اإ�سماعيل  لهوى  ملعب  واإ�ستفاد  تيكجدة،  مبنطقة  املغلق 
والريا�سة  ال�سباب  امللعب من طرف مديرية  لتغطية مدرجات  م�سروع 
لوالية ميلة حيث من املنتظر اأن تنطلق االأ�سغال خالل االأيام املقبلة 
حيث تاأمل اإدارة الدفاع يف انتهاء االأ�سغال قبل بداية املو�سم الكروي 

اجلديد.

تفاو�ست اإدارة اإحتاد عنابة مع املدرب يون�ص اإفتي�سان من اأجل اإقناعه 
اجلديد،  املو�سم  بطولة  يف  للفريق  الفنية  العار�سة  على  باالإ�سراف 
من  العديد  حول  االختالف  ظل  يف  بالف�سل  باءت  املفاو�سات  اأن  غري 
اجلوانب، وقامت اإدارة االإحتاد بتوجيه الدعوة للمدرب كمال موا�سة 
بخ�سو�ص  اأي�سا  التفاو�ص  بغية  الفريق  مقر  اإىل  احل�سور  اأجــل  من 
يف  املوعد  عن  غاب  قاملة  ابن  اأن  اإال  للفريق  كمدرب  بقائه  اإمكانية 
موؤ�سر على رف�سه لفكرة العودة لالإ�سراف على تدريب االإحتاد خا�سة 
بعد دخول امل�سريين يف مفاو�سات مع العديد من املدربني خالل االأيام 

الفارطة.
هوية  يف  زعيم  البا�سط  عبد  االإحتــاد  رئي�ص  يف�سل  اأن  املنتظر  ومن 
من  الكثري  وجود  ظل  يف  اجلــاري  االأ�سبوع  نهاية  قبل  اجلديد  املــدرب 
املقرتحات على الطاولة، وهذا يف الوقت الذي اأبدى االأن�سار امتعا�سهم 
من التاأخر الكبري يف جت�سيد الوعود املمنوحة من طرف امل�سريين، حيث 
مل يتعاقد الفريق حلد االآن مع اأي العب جديد ف�سال عن عدم الف�سل 
ال�سركة  هوية  عن  الك�سف  عــدم  عن  ناهيك  القدامى  الالعبني  مع 

الوطنية التي �ستمول الفريق خالل بطولة املو�سم اجلديد.

املراقب املايل ي�سرح االإعانات وحلفاية يعد ب�سفقات جديدة 

حمرز قدوتي وهديف االأول هو املان ال�سيتي" اإ�سحاق بو�سوف :

الفاف تخ�س�ض اأزيد من  مليار للأندية اجلزائرية 

ال�سخ�سية  والعلقات  العواطف  ترك  علينا 
ون�سهر على التطبيق ال�سارم للقوانني

الفاف توؤجل الف�سل يف املمثل الثاين 
للجزائر يف كاأ�ض الكاف 

االإدارة تعر�ض ح�سيلتها والتقرير املايل 
يثري �سخط اأع�ساء اجلمعية العامة..!

زاوي را�ض عن اال�ستقدامات وترب�ض مغلق بتيكجدة 

ف�سل املفاو�سات مع افتي�سان وموا�سة يرف�ض العودة 
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ت�سوية  من  �سطيف  وفاق  اإدارة  متكنت 
املايل  بالتقرير  اخلا�ص  االإداري  امل�سكل 
ل�سنة  واخلا�ص بالرئي�ص ال�سابق 
حرمان  يف  ت�سبب  والــذي  حمار،  ح�سان 
االإعــانــات  مــن  اال�ــســتــفــادة  مــن  الفريق 
ال�سلطات  طــرف  مــن  املمنوحة  املالية 
يف  امل�سكل  ت�سوية  مت  حيث  املحلية، 
ال�ساعات الفارطة حيث مت التاأ�سري على 
االإعانات املالية من طرف املراقب املايل 
الذي  االأمــر  وهو  الوالية،  م�ستوى  على 
قيمة  على  احل�سول  من  الوفاق  �سيمكن 
مالية تناهز  ماليري �سنتيم ممنوحة 
وهذا  �سطيف،  بلدية  م�سالح  طرف  من 
مالية  اإعانة  من  االإ�ستفادة  اإنتظار  يف 
اأخرى بقيمة  مليار �سنتيم ممنوحة 
والريا�سة  ال�سباب  مديرية  طرف  من 
الفريق يف غ�سون  �سي�ستفيد منها  والتي 

االأيام املقبلة.
ويف ظل االإنفراج الن�سبي لالأزمة املالية 
قــررت  فقد  الفريق  منها  يــعــاين  الــتــي 
اإدارة الوفاق ال�سروع يف ت�سوية جزء من 

م�ستحقات الالعبني خالل االأيام املقبلة 
هو  الكوكي  نبيل  املــدرب  منح  عن  ف�سال 
العالقة  م�ستحقاته  مــن  جــزء  االأخـــر 
امل�ساعي  فيما تبقى  الفارط،  املو�سم  عن 
متوا�سلة بخ�سو�ص احل�سول على قيمة 

جممع  مــن  بو�سوف  اإ�سحاق  املهاجم  حتويل 
خا�سة  املقبلة  االأيام  خالل  �سيتي"  "فوتبول 
اأورو(  األف   900( املنتظرة  املالية  القيمة  اأن 
من �ساأنها اأن حتل الكثري من امل�ساكل التي يعاين 

منها الوفاق. 

وتعرثت املفاو�سات اجلارية بني اإدارة الوفاق 
بخ�سو�ص  "اأوريدو"  االإت�ساالت  وموؤ�س�سة 
ب�سبب  اجلديد  املو�سم  خالل  الوفاق  متويل 
العر�ص املايل املقدم من طرف ال�سركة والذي 
للمو�سم  �سنتيم  مليار   2.5 مبلغ  يتجاوز  مل 
اإدارة  تعترب  الــتــي  القيمة  ــي  وه ــد،  ــواح ال
الوفاق اأنها �سئيلة وتطالب بعقد ال يقل عن 

الواحد. للمو�سم  �سنتيم  ماليري   05
حلفاية  فهد  للوفاق  الــعــام  املــديــر  وك�سف 
امل�سريين  من  طلب  الكوكي  نبيل  ــدرب  امل اأن 
الت�سكيلة  يف  الركائز  عقود  جتديد  �سرورة 
الفريق  لتعداد  مغادرتهم  وتفادي  االأ�سا�سية 
اأربعة العبني  اأي�سا قائمة باأ�سماء  مع منحه 
التحويالت  فرتة  خالل  معهم  التعاقد  طلب 
ووا�سل  الفريق،  �سفوف  لتدعيم  ال�سيفية 
املقبل  االأ�سبوع  اأن  بالقول  حديثه  حلفاية 
�سيكون لالأفراح يف بيت الوفاق يف اإ�سارة للقيام 
التعاقدات  فــرتة  خــالل  جــديــدة  بتعاقدات 
املفاو�سات اجلارية مع  ال�سيفية وهذا يف ظل 
الوفاق  اأن  بالقول  مردفا  العنا�سر  من  عــدد 

�سيعود اإىل ال�سكة ال�سحيحة.

اأنه  اإ�سحاق بو�سوف  ك�سف �سانع االألعاب ال�ساب 
م�سكل  حل  بعد  بلجيكا  اإىل  اليوم  نهار  �سيتنقل 
اأجل  من  وهــذا  الفارطة  االأيــام  خالل  التاأ�سرية 
كورتري  فريق  مع  االإحرتافية  جتربته  مبا�سرة 
اأنه  الدرجة االأوىل، وك�سف بو�سوف  النا�سط يف 
غري قلق لتاأخر اإلتحاقه بفريقه اجلديد خا�سة 
النادي  م�سوؤويل  مع  دائــم  اإت�سال  على  ظل  اأنــه 
م�سيفا  اخلا�ص،  مناجريه  طريق  عن  البلجيكي 
اأنه ميلك معلومات كثرية عن فريق كورتري الذي 

يتابع مبارياته منذ بداية املو�سم اجلديد.
من  هدفه  عن  بو�سوف  اإ�سحاق  الالعب  وحتدث 
قائال  الوطن  خارج  االأوىل  االإحرتافية  جتربته 
هو  يل  بالن�سبة  االأول  الهدف  : ال�سدد  هذا  يف 
املنتخب  وبــلــوغ  �سيتي  مان�سي�سرت  ـــوان  األ حمل 
حمرز  الالعب  فاإن  يل  وبالن�سبة  االأول،  الوطني 
يف  جانبه  اإيل  األــعــب  اأن  واأمتــنــى  قــدوتــي  يبقى 
اأن  واأرى  الوطني،  املنتخب  اأو  �سيتي  مان�سي�سرت 

البطولة البلجيكية كانت دوما بوابة نحو الفرق 
الكبرية، واللعب يف ثالث بطوالت خمتلفة خالل 

ثالثة موا�سم �سيفيدين كثريا يف م�سواري".
وتطرق بو�سوف اإىل بدايته مع الوفاق قائال يف 
طريق  عن  كان  بالوفاق  :"اإلتحاقي  ال�سدد  هذا 
االأول  بالفريق  التحاقي  اأن  ولو  التجارب  اإجراء 
يل  م�ساركة  اأول  اأن�سى  ولن  الــربق،  ب�سرعة  كان 
من  كــثــريا  متخوفا  كنت  حيث  الن�سرية  اأمـــام 
اللقاء خا�سة اأن دخويل والفريق منهزم بثالثية 
وتخوفت يف اأول لقاء كاأ�سا�سي اأن ال اأجنح، ويبقى 
مع  م�سواري  يف  االأغلى  هو  ال�سنافر  اأمــام  هــديف 
العودة  مرحلة  خــالل  بقوة  عــاد  ــذي  ال الــوفــاق 
حيث  ا�سبانيا،  يف  به  قمنا  الــذي  العمل  ب�سبب 
�سيعنا الثنائية ب�سبب توقف البطولة الوطنية، 
اأن�ساره  بيد  يبقي  الــوفــاق  م�ستقبل  اأن  واأقـــول 
ب�سركة  واأطــالــب  لهم  �سوتي  واأ�ــســم  وم�سرييه 
وطنية، وبالن�سبة للمدرب نبيل الكوكي فقد منح 

لنا ثقة كبرية ومل�سته كانت ظاهرة وكان مبثابة 
والدي ويقدم يل الن�سائح داخل وخارج امليادين، 
م�سواره  ويف  ــاق  ــوف ال مــع  التوفيق  لــه  ــي  ــن واأمت

الكروي".
ميلة  :"مدينة  بو�سوف  قال  حديثه  ختام  ويف 
الوفاق  مع  واأح�سن ذكري يل  الوطن واحلب،  هي 
تتويجي بثنائية مع االأوا�سط وهديف اأمام �سباب 
اإيل  مغادرتي  عند  لوالدي  و�ساأفتقد  ق�سنطينة، 
بلجيكا، و�ساأعمل امل�ستحيل لكي اأرفع علم اجلزائر 
يل  وبالن�سبة  بي،  يفتخران  والــدي  جلعل  عاليا 
ت�سكيلة  مع  و�سيكون  بكثري  مني  اأح�سن  اأخي  فاإن 
على  ال�سطايفية  واأ�سكر  املقبل،  املو�سم  الوفاق 
الوفاق،  مع  الوقوف  منهم  واطلب  يل  قدموه  ما 
و�ساأكون املنا�سر رقم واحد للوفاق يف بلجيكا ولن 
البداية  من  �ساعدين  من  كل  واأ�سكر  اأبدا،  اأن�ساه 
مهمة  ت�سهيل  على  الوفاق  واإدارة  النهاية  اإيل 

االحرتاف".

وفاق �سطيف 
اأهلي الربج

اإحتاد تب�سة

دفاع تاجنانت

اإحتاد عنابة

رئي�ص اللجنة االأوملبية والريا�سية اجلزائرية حممد مريجة: 

عبد الهادي. ب



الدعـــاء

قال اهلل تعاىل: 

اإ�صالمياتاخلمي�س  30  غ�ست  2970/ 10  �سبتمرب  2020 املوافق لـ 22  حمرم 101442  

يف ح�صرة مقام النبي �صلى اهلل 
عليه و�صلم

من و�صايا الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم باأهله
وما ينطق عن الهوى

زاويةمن نور

هذه ال�صفحة حتتوي على اأحاديث نبوية واآيات قراآنية فال تهينوها

املكتبة الإ�سالمية

من اأقوال 
ال�صاحلني

كتاب رحلة البحث عن اليقني

قال اهلل تعاىل: 

بني يدي �آية

مبلغ العر�ضت�شمية املوؤ�ش�شةت�شميةرقم
مبلغ العر�ض بعد 

الت�شحيح
املالحظةمدة التوريدالتنقيط

اقتناء اآلية نيفلوز برنامج 
/ رقم: 

�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة 
اأقل عر�ضيومني/دجدجوذات �شخ�ض وحيد بن ح�شي



مبلغ العر�ضت�شمية املوؤ�ش�شةت�شميةرقم
مبلغ العر�ض بعد 

الت�شحيح
املالحظةمدة التوريدالتنقيط

اقتناء اآلية نيفلوز برنامج 
/ رقم: 

�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة 
اأقل عر�ضيومني/دجدجوذات �شخ�ض وحيد بن ح�شي

رئي�ض املجل�ض ال�شعبي البلدي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية  
والية باتنة
دائرة باتنة
بلدية باتنة

مديرية ال�سوؤون االجتماعية الثقافية والريا�سية
مكتب اجلمعيات

جتديد �لهيئة �لقيادية جلمعية حملية

 18 يف  املوؤرخ   6/12 رقم  القانون  الأحكام  طبقا 
�سفر 1433 املوافق لـ 12 جانفي 2012 املتعلق 
باجلمعيات ال �سيما املادة 18 منه، لقد مت جتديد 

الهيئة القيادية للجمعية املحلية امل�سماة:
جمعية القطب الريا�سي والثقايف

املعتمدة بتاريخ: 2018/06/18 حتت رقم 68
الرئي�ص: مالكي مراد

ك�سيدة  حي  والثقايف  الريا�سي  القطب  املقر: 
باتنة

الأورا�س نيوز ـ العدد: 1630 اخلمي�س 10  �سبتمرب  2020

رئي�ض املجل�ض ال�شعبي البلديرئي�ض املجل�ض ال�شعبي البلدي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية خن�سلة
دائرة خن�سلة
بلدية خن�سلة

م�سلحة االحتياطات العقارية
رقم: 2020/88

�إعالن
ان رئي�ص املجل�ص ال�سعبي البلدي لبلدية خن�سلة يعلن عن 
لتجديد  املالءمة  عدم  اأو  للمالءمة  عمومي  حتقيق  فتح 
الرتخي�ص لقاعة حفالت لل�سيد: بوفنارة حممد ابن الطيب 
التحقيق  هذا  ويتم  خن�سلة  ال�سناعية  باملنطقة  الكائنة 

على م�ستوى اقليم بلدية خن�سلة ملدة )30( يوما.
ال�سيد: خلزوم عبد اجلليل موظف ببلدية خن�سلة  ويعني 
كمحافظ حمقق للم�سروع بقرار من ال�سيد الوايل بتاريخ: 

.2020/1446 رقم:  حتت   2020/08/12
مب�سلحة  االت�سال  مالحظاتهم  اإبداء  الراغبني  فعلى 

االحتياطات العقارية بالبلدية.
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عنوان واحد يجمعنا

يومية اإخبارية عامة

�ملنطقة �حل�صرية �لثانية جتزئة 12 رقم 12 ـ باتنة
�لهاتف: 033.29.18.51
�لفاك�س: 033.29.18.51
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لكل اإ�سهاراتكم واإعالناتكم
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يوجه اإعذار ملقاولة EURL ETRBHM بوباطة رابح الكائن 
مقرها ب رقم 21 حي بوالريب اجلوهرـ  العقابي جيجل. احلائزة 
 2014/05/29 غي  املوؤرخة   2014/113 رقم  ال�شفقة  على 
كل  احل�شة:  جيجل  ق�شاء  جمل�ض  اجناز  مب�شروع  واملتعلقة 

الأ�شغال جممعة وذلك من اأجل:
ـ احل�شور اإىل مقر املديرية لإم�شاء المر باخلدمة لتبليغ امللحق 
اأ�شغال امل�شروع  اأ�شباب توقيف  06 وا�شتئناف الأ�شغال، كون  رقم 

مت التكفل بها.
يف حالة عدم المتثال لهذا الإعذار يف مدة اأق�شاها ثمانية )08( 
اأيام ابتداء من تاريخ اأول �شدور يف ال�شحافة الوطنية اأو الن�شرة 
الإجراءات  تطبيق  �شيتم  املتعاقد،  املتعامل  ل�شفقات  الر�شمية 

الق�شرية جتاه املقاولة وفقا للقوانني ال�شارية املفعول.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ولية جيجل

مديرية التجهيزات العمومية



خملفات احلجر ال�صحي يف اجلزائر تتفاقم ..

�صطيف

ح�سام الدين.ق

تزامنا واقرتاب الإمتحانات امل�صريية لطلبة البكالوريا

�سفيقة. �ص

عبد الهادي. ب 

�صطيف
بعد التح�شن التدريجي يف الو�شعية الوبائية بالولية 

مببادرة من جمعية اأهل اخلري نقاو�س

مازالت العديد من العائالت تنتظر رفع 
حفالت  اإقــامــة  على  املــفــرو�ــص  احلظر 
الو�سعية  ب�سبب  واالأفــــراح  االأعــرا�ــص 
احلالية املرتبطة باإنت�سار فريو�ص كورونا، 
االأعرا�ص  اإقامة  منع  قرار  ي�ستمر  حيث 
منذ عدة اأ�سهر بعد قرار ال�سلطات العليا 
االإ�سابة  حــاالت  اإرتباطاإرتفاع  ب�سبب 
املنا�سبات  ح�سور  مع  كــورونــا  بفريو�ص 
جلنة  تقارير  ح�سب  وهــذا  والتجمعات 

متابعة اإنت�سار الفريو�ص.
الو�سعية  امللحوظ يف  التح�سن  ويف ظل 
الفارطة  االأ�ــســابــيــع  خـــالل  الــوبــائــيــة 
ب�سكل  االإ�ـــســـابـــة  مـــعـــدالت  وتـــراجـــع 
تاأمل  العائالت  من  الكثري  فاإن  تدريجي، 
االأعرا�ص  اإقامة  عن  املنع  قــرار  رفع  يف 
عقود  باإبرام  ال�سماح  مت  اأن  بعد  خا�سة 
الزواج لدى امل�سالح البلدية منذ االأ�سبوع 

االأمنية  امل�سالح  توا�سل  فيما  ــاري،  اجل
ت�سديد الرقابة من خالل دوريات مكثفة 
يف االأحياء ملنع اإقامة حفالت االأعرا�ص 
ال�سادرة  للتعليمات  جت�سيدا  اجلماعية 
فر�ص  مع  املعنية،  ال�سلطات  طــرف  من 
املخالفني  حق  يف  معتربة  مالية  غرامات 

لهذه االإجراءات.
تاأجيل  العائالت  من  العديد  وف�سلت 
اأكتوبر  �سهر  غاية  اإىل  االأعرا�ص  اإقامة 
القادم وهذا على اأمل رفع املنع املفرو�ص 
العديد  اأن  خا�سة  احلفالت  اإقامة  على 
حفالت  اإقـــامـــة  تف�سل  ــعــائــالت  ال ــن  م
ويف  ـــل  واالأه االأقــــارب  بح�سور  ـــزواج  ال
قاعات االأفراح اخلا�سة كما جرت عليه 
ال�سيما  الفارطة  ال�سنوات  خالل  العادة 
حيث  احلال،  مي�سورة  للعائالت  بالن�سبة 
تويل العديد منهااإهتماما بالغا باملظاهر 

يف  املنا�سبات  اإقامة  خالل  من  ال�سكلية 
كبرية  اأعداد  وبح�سور  احلفالت  قاعات 

من املدعوين.
اإنت�سرت  الــفــارطــة  االأ�ــســابــيــع  وخـــالل 
بوالية  "ال�سامتة"  االأعــرا�ــص  ظاهرة 
من  الــعــديــد  ــام  قــي خـــالل  مــن  �سطيف 
للزواج  ب�سيط  حفل  بــاإجــراء  العائالت 
بغية  ــراد  االأف من  حمــدود  عدد  بح�سور 
املنا�سبة  لهذه  املالية  التكاليف  اإقت�ساد 
واأيــ�ــســا مــن اأجـــل اإحـــرتام االإجــــراءات 
الوقائية من اإنت�سار فريو�ص كورونا، حيث 
اأخذت هذه الظاهرة يف االإنت�سار ال�سيما 
اأو  احلــال  متو�سطة  للعائالت  بالن�سبة 
التي تعاين من متاعب مادية، حيث تبقى 
اأعرا�ص  اإقامة  اأجل  الفر�سة مواتية من 

بتكاليف مالية ب�سيطة. 

اأمرا�ص  م�سلحة  موؤخرا  تدعمت، 
باملوؤ�س�سة  الكلوي  والق�سور  الف�سل 
نقاو�ص  مبــديــنــة  االإ�ــســتــ�ــســفــائــيــة 
جــديــدة،  طــبــيــة  واآالت  مبــعــدات 
اخلري  اأهــل  جمعية  تكفلتبتوفريها 
ـــرت  بــاملــنــطــقــةوالــتــي اأطـــــرت ووف
ــت  ــام ــزات واملــــعــــدات وق ــي ــه ــج ــت ال
اأدخــل  احتفايل  جــو  يف  بتقدميها 
ــن  ــذي ــى املـــر�ـــســـى ال ــل الــبــ�ــســمــة ع

ا�ستح�سنوا املبادرة.
وتـــعـــاين املــ�ــســلــحــة مـــن نــقــ�ــص يف 
ب�سكل  الطبية  واالآالت  ــدات  ــع امل
عائدات  تخ�سي�ص  مت  حيث  كبري، 
كوفيد  فريو�ص  ملر�سى  املبادرة  هذه 
19 للم�ساهمة يف عالجهم و�سفائهم 
عبارة  وكانتاملبادرة  اأ�ــســرع،  ب�سكل 
عن فكرة مل�سروع خريي غري جم�سد 
جمعية  نظمتها  م�سابقة  يف  متمثلة 
ــارك فيها  ــس اأهـــل اخلــري نــقــاو�ــص و�
من  اجلمعية  متابعي  ــن  م الــكــثــري 
لها،  مرافقني  ومتربعني  حم�سنني 
اأين مت اختيار ثالثة م�ساريع خريية 
الواقع  اأر�ـــص  على  جت�سيدها  يتم 
املادية،  للظروف  نظرا  بالرتتيب 
معدات  اقتناء  م�سروع  اختري  حيث 
ت�سفية  اأجــهــزة  غــرار  على  طبية 

يف  اإيجابي  اأثــر  لها  كــان  التي  الــدم 
من  معدات  واأي�سا  املر�سى  نف�سية 
�ساأنها توفري خدمة جيدة للمري�ص.
من جهة اأخرى، اأكد ممثلو اجلمعية 
للمح�سنني  يعود  الكبري  الف�سل  باأن 
�ساهموا  بدورهم  الذين  واملتربعني 
الب�سمة  واأدخلوا  العملية  جناح  يف 
يوميا  يعانون  الذين  املر�سى  على 
بــ�ــســبــب قــلــة االإمـــكـــانـــيـــات، حيث 
باقتناء  ــداأت  ب العملية  بــاأن  قالوا 
ـــن �ــســركــة املـــعـــدات  ــــزة م ــــه االأج
القت  والتي  وال�سيدالنية،  الطبية 
املهتمني  خمتلف  من  كبريا  تثمينا 
اإياها مببادرة قيمة الإنقاذ  وا�سفني 
يعانون،  ـــوا  زال ال  اأ�سخا�ص  حــيــاة 
العملية  عــلــى  ــون  ــم ــائ ــق ال واأكـــــد 
والتالحم  التكاتف  �ــســرورة  على 
ــني  ــن ــواط مـــن قــبــل املــحــ�ــســنــني وامل
خا�سة  اخلريية  العمليات  الإجنــاح 
املزمنة  ل�ساحلامل�سابينباالأمرا�ص 
امل�ست�سفيات  مبختلف  وامل�ستع�سية 
الطبية  االأجــهــزة  توفري  خــالل  من 
عدم  مــع  كــبــريا  نق�سا  تــعــرف  الــتــي 
االإ�ست�سفائيةعلى  املــراكــز  قـــدرة 

تغطية الطلب املتزايد عليها.

عائالت تطالب برفع احلظر عن اإقامة 
االأعرا�س واملنا�صبات

تدعيم ق�صم اأمرا�س الف�صل الكلوي 
مب�صت�صفى نقاو�س مبعدات طبية 

وت�سمنت الور�سة االإفتتاحية، �سرحا مف�سال 
و�سرورة  ال�سحة  لوزارة  ال�سحي  للربوتوكول 
اأيـــام االخــتــبــار وخــالل  االإلـــتـــزام بــه طيلة 
احلياة اليومية اإىل غاية زوال اجلائحة، فيما 
متحورت الور�سة الثانية حول ف�سل الطالب عن 
ورقة اأ�سئلة االإختبار وتهدف هذه الور�سة اإىل 
فيها  مت  كما  املرت�سح  لدى  اخلوف  حاجز  ك�سر 
التطرق اإىل كيفية الت�سدي للم�ساكل النف�سية 
ر�سوبهم  حـــال  يف  الــتــالمــيــذ  يــواجــهــهــا  الــتــي 
كما  البكالوريا،  �سهادة  افتكاك  يف  واخفاقهم 
تطرق موؤطرو الور�سة الثالثة والتي خ�س�ست 
يف  املرت�سحني،  وتــ�ــســاوؤالت  ان�سغاالت  لطرح 
الذي  التوتر  من  التخل�ص  على  م�ساعدتهم 
الرابعة  الور�سة  كانت  فيما   ،19 كوفيد  اأفرزه 
الطريقة  حول  وار�ــســادات  ن�سائح  عن  عبارة 
االخــتــبــارات  قبيل  للمراجعة  ال�سحيحة 
�سحيح  ب�سكل  واإدارته  الوقت  تق�سيم  وكيفية 
تنظيم  مع  التوتر  وم�سادر  ال�سو�ساء  وتفادي 
الجتياز  التلميذ  نف�سية  وتهيئة  النوم  اأوقات 

هذا االمتحان.
التغذية  مو�سوع  االأخــرية،  الور�سة  وتناولت 
قبل واأثناء البكالوريا واأهم الوجبات املن�سوح 
واالأغذية  القلق  مــن  التخل�ص  ــل  اأج مــن  بها 
الواجب االمتناع عنها لتفادي اآثارها ال�سلبية 
وا�ستهالك  ال�سليمة  املــرت�ــســح  نف�سية  على 

العنا�سر الغذائية املفيدة له.

التالميذ  ا�ستح�سان  املبادرة  هذه  القت  وقد 
واأوليائهم واالأ�سرة الرتبوية بثانوية م�سطفى 
الإجناحها  الظروف  كل  هيئت  التي  بولعيد  بن 
كما عرفت اقباال وا�سعا من التالميذ لتزامنها 
اأجل  مــن  الــثــانــوي  الــطــور  موؤ�س�سات  فتح  مــع 
املراجعة، وقالت رئي�سة مكتب جمعية الوقاية 
والثقافة املرورية بباتنة ال�سيدة "ليلى زروال" 
"االأورا�ص نيوز"، اأن هذه  يف ت�سريح خ�ست به 
النف�سي  ال�سغط  فك  اأجل  من  جاءت  املبادرة 
الذي يعانيه مرت�سحو �سهادة البكالوريا ب�سبب 
ملدة  الدرا�سة  عن  وانقطاعهم  احلايل  الظرف 

طويلة ناهيك عن القلق والتوتر الذي ت�سببه 
من  واخلــوف  امل�سريية  االختبارات  هــذه  مثل 
االإخفاق باالإ�سافة اإىل ال�سغط الذي ميار�سه 
يف  بالنجاح  ومطالبتهم  اأبنائهم  على  االأولياء 
دون  اجلامعة  اإىل  الــدخــول  تذكرة  افتكاك 
مراعاة حلالتهم النف�سية وحمدودية التح�سيل 
تعميم  املزمع  من  كان  وقد  منهم،  لعدد  العلمي 
الرتبوية  املوؤ�س�سات  خمتلف  يف  الفعالية  هذه 
م�سبقا  ت�سطريه  مت  برنامج  وفق  باتنة  لوالية 
حال  اجلائحة  ب�سبب  الدرا�سة  توقف  اأن  اإال 
دون ذلك و�سيتم تو�سيعها عرب موؤ�س�سات خمتلف 
تبعا  القادم  الدرا�سي  املو�سم  خالل  االأطــوار 
لرزنامة ن�ساطات اجلمعية، ون�سحت املتحدثة، 
موعد  قبل  الراحة  من  ق�سط  باأخذ  التالميذ، 
وتعاىل  �سبحانه  اهلل  على  والتوكل  البكالوريا 
اأوال ثم التحلي بالثقة يف النف�ص واالبتعاد عن 
املنت�سرة  املغلوطة  واالأخبار  ال�سائعات  م�سادر 
وجتاهل  االإجــتــمــاعــي،  الــتــوا�ــســل  مــواقــع  يف 
نيل  اأجل  من  لالإحباط  امل�سببة  املثبطات  كل 
اإىل  للو�سول  ج�سرا  متثل  التي  ال�سهادة  هذه 
يف  االأكادميية  النجاحات  وحتقيق  اجلامعة 
يف  وظيفة  على  واحل�سول  اجلامعية  املرحلة 

امل�ستقبل.

خمت�صون نف�صانيون يوؤطرون ور�صات للتكفل 
واملرافقة النف�صية ملرت�صحي باك 2020
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رحمة. م

بعد ال�شيول التي غمرت ال�شوارع موؤخرا

الفرتة  يف  ــة  ــوي اجل ـــــوال  االأح ك�سفت 
ــزريــة للبنى  االأخــــرية، عــن االأو�ـــســـاع امل
يف  وال�سوارع  والطرقات  للمدن  التحتية 
الوطن،  من  خمتلفة  ومدن  باتنة  مدينة 
ال�سرف  وم�سالك  البالوعات  مقدمتها  يف 
خمزية  حــالــة  يف  ــدة  ــواج ــت امل الــ�ــســحــي 
لدقائق  االأمطار  هطول  فبمجرد  للغاية، 
وغمرت  املجاري  تداعت  حتى  مــعــدودة، 
اإىل  النعمة  وحتــولــت  الــطــرقــات  املــيــاه 
وخلقت  االأو�ساع  تفاقم  يف  �ساهمت  نقمة 
معاناة كبرية لدى ال�سكان،وهو االأمر الذي 
ي�ستدعي �سرورة جتند اجلميع من جهات 
بهدف  ومواطنني  مدين  وجمتمع  م�سوؤولة 
ت�سفية البالوعات من االأو�ساخ املرتاكمة.

ــــرية، مــبــادرات  وبـــرزت يف االأيــــام االأخ
على  تعمل  وجماعية  فــرديــة  عــديــدة 
االأو�ساخ  من  وتنقيتها  البالوعات  تنظيف 
واملخلفات املرتاكمة الناجتة عن �سلوكيات 
ــاذورات  ــق ــي ال ــالل رم المــ�ــســوؤولــة، مــن خ
ويف  ع�سوائي  ب�سكل  القمامة  واأكــيــا�ــص 
القمامة  عنحاويات  بعيدة  اأماكنعديدة 
املــتــواجــدة يف كــل مــكــان، وهــو مــا ج�سده 
الواقع  اأر�ــص  على  املواطنني  من  العديد 
اأين  البع�ص،  قبل  من  فردية  مبــبــادرات 
البالوعات  بع�ص  بتواجد  الكثري  تفاجاأ 
حفر  ــرد  جم يف  تتمثل  والــتــي  الوهمية 
اأمرها  اكت�ساف  مت  حــتــى،  عميقة  غــري 
بباتنة  االأحياء  بع�ص  يف  تنظيفها  بعد 
اأو�ساخ وخملفات  من  بها  كان مرتاكما  مما 
هذه  مثل  وتعد  �سناعية،  وحتى  ب�سرية 
التي  املحمودة  املــبــادرات  من  اخلــرجــات 

وجب ن�سرها وتعميمها خا�سة مع ا�ستمرار 
اأمطار  هطول  بتوقع  اخلا�سة  الن�سريات 
عنها  �سيرتتب  ومــا  ـــام  االأي هــذه  رعــديــة 
نف�ص  يف  الوقوع  عدم  وجتنب  �سلبيات  من 
الع�سرات  دعا  حيث  ال�سابقة،  االأخطاء 
ــاء  ــي ــني عـــرب خمــتــلــف االح ــن ــواط مـــن امل
هذه  مثل  يف  اجلميع  جتند  اإىل  وال�سوارع 
وا�سعة  تنظيف  عمليات  لتنظيم  االأوقات 
ال�سحي  الــ�ــســرف  وجمـــاري  للبالوعات 
مرور  ت�سهيل  يف  امل�ساهمة  �ساأنها  من  التي 
دون  اخلا�سة  منافذها  عرب  االأمطار  مياه 
جارفة  �سيول  اأو  فيا�سانات  اأي  ت�سجيل 
للخطر،  اجلميع  حياة  تعري�ص  �ساأنها  من 
املاكثني  حتى  او  والراجلني  املــارة  �سواء 
�سابق  وقــت  يف  عانوا  والذين  البيوت  يف 
من ت�سرب املياه لبيوتهم وتعري�سها خلطر 

االإنهيار ب�سبب تراكمها امل�ستمر.

مبادرات جماعية لتنظيف البالوعات
 من االأو�صاخ ب�صوارع باتنة



ب�شمة الأقحوان ر�شالة لالأمل والتفاوؤل يف 
هذا الزمن....

يركز  ـــذي  ال الــطــب  تخ�ش�ض  يبعد  مل 
عن  ـــذاري  خل ب�شرى  احلــيــة  ـــادة  امل على 
زادها  بل  للقلم،  ومعانقتها  للكتابة  حبها 
الــذي  الــوجــداين  املتنف�ض  بــهــذا  �شغفا 
قا�ض  جامد  عامل  من  الطبيب  يخرج  قد 
امل�شاعر  ي�شتفي�ض  نعومة  ف�شاءاأكرث  اإىل 
فيما  تتنا�شق  الــتــي  الكلمات  وي�شتفز 
ف�شيف�شاء  يف  بهية  األــوانــا  لتن�شج  بينها 
معروفة  تكون  تكاد  متعددة  موا�شيع  من 
قالب  يف  �شياغتها  اأن  اإل  اجلميع،  لــدى 
خواطر قد مينحها نكهة خا�شة ممزوجة 
�شعاع  منح  ثــم  ومــن  واخلـــوف  القلق  بــني 
التفاوؤل واإطالق العنان لالأحالم املكبوتة 
ب�شمة  كتاب   ": ب�شمتها  عن  فتقول   ...
ميثل   خاطرة   55 ت�شمن  الذي  الأقحوان 
قد  كانت  اأدبــيــة  م�شرية  يف  خطوة  اأول 
رغم  بالكتابة  الكبري  ل�شغفي  معي  ولدت 
على  وح�شويل  العلوم  لتخ�ش�ض  توجهي 
لأخو�ض  عــال  مبعدل  البكالوريا  �شهادة 
اإل  الــطــب  تخ�ش�ض  يف  املــغــامــرة  غــمــار 

ـــي مني مل  ان اجلــانــب الــوجــداين والأدب
لأجد  ن�شجا...  زاد  بل  يذبل  اأو  ي�شمحل 
�شغفي واأنا اأحمل قلمي واأكتب.. اأدرك اأن 
جزءا من ر�شالتي يف احلياة اأن اأكتب، ومنذ 
�شغري كانت الكتابة �شغفا وملجاأ لرتت�شم 
اعتربه  الـــذي  املــوؤلــف  ــذا  ه مــع  ب�شمتي 
اإن  مزهرة  اأدبية  مل�شرية  جميلة  خطوة 

يف  نقله  حاولت  وما  فر�شالتي  اهلل..  �شاء 
نتوقف  ل  واأن  والتفاوؤل  ــل  الأم كلماتي 
العزم دوما  عند عقبات طرقنا بل جندد 

ون�شبو لن�شل اإن �شاء اهلل".

اأهم  هي  وما  ب�شرى...  بداية  كانت  كيف 
املوا�شيع التي تناولتها يف كتابها؟

حلما  كان  كاتبة  ا�شم  يل  يكون  اأن   .."
دافعا  اأعطتني  التي  الــبــدايــة  ..نقطة 
جامع  كــتــاب  يف  م�شاركتي  كــانــت  لأكــتــب 
وتــلــقــيــت دعــمــا كــبــريا مــن عــائــلــتــي من 
واأي�شا  الكتاب  �شدور  اإىل  الفكرة  بداية 
اأ�شدقائي، وما يدفعني اأن اأكتب كما ذكرت 
�شابقا �شغفي وحبي لذلك رمبا لأين اأعرب 
لكتابي  بالن�شبة  بكلماتي،  بداخلي  عما 
اإىل  القارئ  اأنقل  اأن  عفوية  بكل  حاولت 
ف�شحة من الأمل ... اإىل التفاوؤل واأن اأكون 
�شغفه  يجد  من  يدفع  �شغريا  مثال  رمبــا 
مثلي يف الكتابة اإىل و�شع اخلطوة الأوىل 

والإ�ــشــدار... وقد ركزت 
موا�شيع  على  الكتاب  يف 
ــا  ــاي ــش ــ� اجـــتـــمـــاعـــيـــة وق

عربية  وقــ�ــشــايــا  وطــنــيــة 
اأهمها الق�شية الفل�شطينية 
الــتــي طــاملــا كــانــت تــوؤثــر يف 
حتدثت  كجزائرية   نف�شي 
الأ�شود  عن  الن�شانية  عن 

يف بالدنا... عن �شتات العرب 
وال�شداقة  والأخوة  والأ�شرة 

يف  مــهــم  جـــزء  لـــالأحـــالم  وكــــان  ووو... 
كتاباتي ".

طويلة  م�شريتي  لكن  البداية  اأنها  �شحيح 

و�شاأخو�شها بال كلل...
اإىل  تنظر  �شابة  وب�شمة  متفائلة  بــروح 
اململوء  واجلــزء  احلياة  من  الفاحت  اللون 
ال�شابة  خلذاري  ب�شرى  تعترب  كاأ�شها  من 
الأقحوان  "ب�شمة  موؤلفها  الطموحة 
اأدبية  مل�شرية  جميلة  خطوة  بداية 
تطلعات  لــدي   " وتــقــول  مزهرة".. 
من  الكثري  جعبتي  ويف  الأدب  عامل  يف 
العطاء لأكون من بني الذين 
اجلزائرية  املكتبة  يرثون 
ــدرب دون كلل  ال واأوا�ــشــل 
لأكتب  ولدت  لأين  ملل  اأو 
واأفكاري  كتاباتي  واأمنح 
�شببا  يكون  قــد  متنف�شا 
اأو  اأحـــدهـــم  تــغــيــري  يف 
ما...  �شخ�ض  يف  التاأثري 
فم�شريتي �شتكون طويلة 
و�شاأخو�شها  اهلل  بــاإذن 
بكل حب وتفان.." كما 
بر�شالة  كتابها  ختمت 
تفاوؤل وهي تقول :"اأهم�ض 
عبقا  نف�شا  التفاوؤل  روح  من  كتابي  يف  لك 
 .. ايجابية  كوين  الزاكي،  الأقحوان  كما 

كوين قوية ...".

ال�شروق  جمعية  مبــقــر  ــض  ــ� اأم اأول  مت 
ال�شاعرة  تن�شيب  باتنة  لولية  الثقافية 
خلفا  للجمعية  رئي�شا  براكة"  "�شورية 
ــادة  اإع بعد  ثابت  ال�شاعر  للربوفي�شور 
للقانون  وفــقــا  املكتب  اأعــ�ــشــاء  انــتــخــاب 
06/12 املتعلق باإن�شاء وت�شيري اجلمعيات، 
حيث حازة ال�شاعرة �شورية على اأغلبية 
اأع�شاء  ثلثي  بح�شور  وذلــك  ــوات،  الأ�ــش
الأ�شتاذ  الق�شائي  واملح�شر  اجلمعية 

دعمو�ض.
نوه  ثابت  طارق  ال�شاعر  األقاها  كلمة  ويف 
�شورية  لل�شاعرة  اجلمعوية  امل�شرية  اإىل 
بالعمل  بالتفاين  متــيــزت  الــتــي  بــراكــة 
خمتلف  يف  القوي  وح�شورها  وم�شاركتها 
واملحلية  والوطنية  الدولية  الفعاليات 
م�شارها  بــداأت  حيث  للجمعية،  الثقافية 
الن�شايل منذ �شنة 2002 كاأحد الأع�شاء 

املوؤ�ش�شني لها.
ال�شروق  جمعية  رئي�ض  عربت  جهتها  من 
�شكرها  عــن  بــراكــة،  �ــشــوريــة  الثقافية 
اأجل  من  �شخ�شها  يف  الثقة  و�شع  من  لكل 
ال�شروق  جلمعية  الثقايف  امل�شار  متابعة 
الثقافية  التي اأثبتت تواجدها يف خمتف 
ر�شيدا  واأعــطــت  ال�شخمة،  التظاهرات 

م�شرفا لولية باتنة فيما يخ�ض ت�شجيع 
وتوجيههم  ومرافقتهم  ال�شبابية  الأقالم 
ــاب واأكـــادميـــيـــني وا�ــشــراكــهــم  ــت مــيــعــة ك

وخمتلف  الــثــقــايف  اجلــمــعــوي  الــعــمــل  يف 
ال�شهامات التي كانت ذات اجلمعية تعمد 
على تفعيلها يف ال�شاحة الثقافية بباتنة 

خمتلف  ومن  دوليني  لكتاب  ا�شت�شافة  من 
وليات الوطن وتقدمي ا�شدارات جديدة 

ملختلف الأدباء وتثمني اأعمالهم.
ال�شروق  جمعية  اأعــ�ــشــاء  وتــطــرق  ــذا  ه
ل  التي  العراقيل  خمتلف  اإىل  الثقافية 
غرار  على  اجلمعوي  العمل  تواجه  تزال 
احلديث  جانب  اإىل  املــادي،  الدعم  نق�ض 
الثقافية  ال�شروق  جمعية  تطلعات  عن 
مرموقة  مكانة  فر�ض  مــن  متكنت  التي 
بولية  �شخما  ثقافيا  ا�شما  واأ�شبحت  لها 

باتنة.
قـــراءة  تــقــدمي  اأيــ�ــشــا  عـــرف  التن�شيب 
الــذي  جديد"  "عمر  لل�شاعر  �شعرية 
امتزجت  التي  بكلماته  اأحتف احلا�شرين 
و�شط  احلر،  وال�شعر  ال�شعبي  ال�شعر  بني 
فريو�ض  �شد  وقائية  احرتازية  اجراءات 
اجلل�شة  خاللها  انتهت  امل�شتجد،  كورونا 
اأع�شاء  على  تو�شيات  جمموعة  بتقدمي 
اإىل  خاللها  مــن  الــدعــوة  متــت  اجلمعية، 
الثقايف  القطاع  لنعا�ض  اجلهود  تكثيف 
الفعاليات  مبــخــتــلــف  بــاتــنــة  بـــوليـــة 
توقظ  اأن  �شاأنها  مــن  التي  والن�شاطات 

الفعل البداعي الأدبي بالولية.

التابع  الب�شري  ال�شمعي  ــادي  ن قــدم 
ب�شطيف  للمجاهد  الولئي  للمتحف 
منذ  املختلفة  نــ�ــشــاطــاتــه  ح�شيلة 
 2017 �ــشــنــة  الـــنـــادي  ــاء هـــذا  ــش ــ� اإن
على  ال�شباب  مــن  جمموعة  يــد  على 
عبد  فرية  املالك،  عبد  بربا�ض  غرار 
رقية،  ودري�شي  الكايف  وعبد  البا�شط 
النادي  هذا  اإنتاجات  اأول  كانت  حيث 
عنوان  حتــت  احللقات  مــن  جمموعة 
عن  عبارة  وهي  ال�شهداء"  رحاب  "يف 
ب�شهداء  التعريف  تخ�ض  م�شابقات 

جوائز  منح  مــع  التحريرية  الــثــورة 
للفائزين يف خمتلف احللقات.

�شل�شة  لإنتاج  النادي  اأع�شاء  بادر  كما 
اأخرى حتت عنوان "من اأجماد الأمة" 
تــنــاولــت هذه  45 حــلــقــة، حــيــث  مــن 
حرب  عن  تاريخية  �شهادات  ال�شل�شلة 
املظفرة من طرف جماهدين  التحرير 
النادي  بــادر  كما  خمت�شني،  وباحثني 
ــض  ــار� ــع ـــن امل ــة م ــوع ــم بــتــنــظــيــم جم
فرتة  مــع  تزامنا  وهــذا  الفرتا�شية 
البالد  عرفته  الــذي  ال�شحي  احلجر 

وغلق  كــورونــا  فريو�ض  انت�شار  ب�شبب 
املتاحف منذ �شهر مار�ض الفارط، حيث 

مل يتوقف ن�شاط اأع�شاء النادي.
الب�شري  ال�شمعي  نــادي  اأع�شاء  وقــام 
الوثائقية  الأفــالم  من  عدد  برتجمة 
مت  حيث  اجلزائر  تاريخ  تخ�ض  التي 
ترجمة ثالثة اأ�شرطة، مع اإنتاج عدة 
مناطق  خمتلف  من  وثائقية  اأ�شرطة 
ــــداد ومــ�ــشــة خا�شة  اإع مــع  ــة  ــولي ال
دقيقة" للتعريف  يف  "التاريخ  بعنوان 
التي  ـــــداث  والأح املــعــارك  مبختلف 

عرفتها الولية.
رئي�شه  بقيادة  الــنــادي  يتخلف  ومل   
الذكريات  اإحــيــاء  عــن  يو�شف  نا�شر 
الدائم  احل�شور  خالل  من  التاريخية 
عيد  اأو  التحريرية  الثورة  ذكــرى  يف 
08 مــاي  ــتــقــالل وكــــذا جمــــازر  ال�ــش
الوطنية  الأيــام  من  وغريها   1945
الفعالة  امل�شاهمة  خالل  من  اخلالدة 
يف الأيام والندوات الدرا�شية التي يتم 
تقدميها يف هذه املنا�شبات التاريخية. 

مزهرة" اأدبية  م�شرية  لتحقيق  اأتطلع   ... بداية  جمرد  "هذه 

رقية. ل

عبد الهادي. ب

باتنة

�صطيف

ي�ستقبل  الذي  ال�سيق  البيت  يف  للعمل  ب�سباحات  ال�سحي  املعزول  يوميات  تبداأ 
"حممد  ال�سغري  بالطفل  ترتبط  التي  العارمة  الفو�سى  هو  به  له  قبل  ال  هرجا 
ما�سيني�سا" الذي ال يبقي وال يذر منذ اأن اأ�سبح يق�سي يومه يف البيت رفقة اأخواته 

الثالث... 
ال�سباحات مهربة من الهرج ال�سديد الأن القبيلة التي ال حتفل بعمل االأب واالأم: 
التدري�ص يف اجلامعة والكتابة )والرتجمة بالن�سبة لالأ�ستاذة و�سيلة االأم ال�سجاعة 

ورئي�سة القبيلة( جمربة هي اأي�سا على البقاء يف البيت.
ال�سعور  درجة  اإىل  عليها  العمل  طال  جديدة  رواية  على  العمل  الإمتام  �سباحات 
تتهددها  اأخــرى  روايــة  جــدوى  يف  مــرارا  فكرت  باجلديدة.  اأ�سفها  ــا  واأن بالن�ساز 

القيامة. 
ماذا �ست�سيف رواية اإىل القول الب�سري حينما ن�سعر باأن املوت يهدد الكوكب كله.

_هل �ستتوقف عن الكتابة اأيها االأحمر؟ ت�ساأل زوجتي بابت�سامتها ن�سف اجلادة 
ن�سف امل�ستهزئة من غرقي ال�سديد مع احلا�سوب وبع�ص اأوراق املالحظات.

_ال اأظنني اأ�ستطيع فعل �سيء اآخر. �ستكون نقرتي على اإحدى الكلمات هي اآخر 
ما يبقى مني يف �سحة الفناء اأو العدم اأو الربزخ اأو اأيا كان ما �سياأتي.

مقاالت  االأخــرى:  النرثية  الور�سات  بع�ص  وعل  روائــي  م�سروع  على  دوما  اأعمل 
الفل�سفي  عمودي  واجلزائر:  م�سر  يف  بهما  ملتزم  اأنــا  اللذين  للعمودين  فل�سفية 
عال"...  ب�سوت  "التفكر  الثقافية  الدرا�سات  �سمن  املندرج  اأفكر" وعمودي  "هكذا 
قبلوا  اأنهم قد  منهم  راقني  الذي  الفال�سفة  بن�سو�ص  موؤثثة  يومياتي  لهذا وجدت 
 highly  بدور املالحظ املعلق الذي يتخلى متاما عن البعد امل�سبع بالتاأمل النظري
على  ال  اخلامات  على  عمال  التفل�سف  االآين،  التفل�سف  من  نوع  theoricalلفائدة 

املعادن النقية )بتعبري جيل دولوز(...
كثري من التجوال على النت عموما وعلى الفي�سبوك اأ�سا�سا. املجتمع العاملي يتواجد 
يف ال�سوق االفرتا�سية لالأخبار والعواطف بدال من �سوق اخل�سار اأو املواد الغذائية 
كما هي احلال يف اجلزائر عموما، ويف املدن الداخلية للجزائر التي ت�سبه االأرياف 

حتى وهي بعيدة متاما عن التعريف النظري للريف.
بالرتّيف  تتلب�ص  وهي  اجلزائرية  املدن  على  للقيامة  ت�ستعد  القيامة  اأن  يبدو 
التي  البالد  يف  خلفت  التي  واملدنية  املدينة  متثالت  على  عنيف  فعل  كرد  ال�سديد 
اأن ي�سلوا  كانت جميلة هادئة حينما كان الناي يتلون �سورة/�سورة البقرة، وقبل 

اإىل �سورة/�سورة  "احلديد"...
كما  الطوال  املباين  �سقوط  هو  االأمر  كان  اإذا  بالقيامة.  ينبئ  يوم  كل  الريف  يف 
يحدث يف االأفالم فاإن املر لي�ص قائما عندنا. واإذا كان االأمر مرتبطا بهلع اجلمهور 
وحل،  يف  تغرق  بقرة  يحدث:  �سيء  اأي  �سوب  يهرول  ما  غالبا  عندنا  اجلمهور  فاإن 
نحن  والثمرات؟  االأنف�ص  يف  نق�ص  احلقول.  و�سط  وت�سقط  املنعرج  تخطئ  �سيارة 
اخل�سا�سة  يعهد  مل  اجلديد  اجليل  كان  واإذا  واالآخــر.  احلني  بني  ذلك  كل  نعرف 
عن  امل�سوؤولية  مرحلة  بعد  يبلغ  مل  الأنه  م�ستهلك  جيل  )وهو  وامل�سرتيات  ال�سلع  يف 
الذي  احليوان  واأن  الثالجة،  م�سدره  االأكل  باأن  جديا  يعترب  جيل  املوؤونة.  اقتناء 
جنرجرها  كثرية  ذكريات  لنا  ذلك  عن  امل�سوؤولني  فنحن  العلبة!(  هو  احلليب  ينتج 

من زمن الع�سرية ال�سوداء.
يف جمموعتي الق�س�سية من اخليال العلمي "وقائع من العامل االآخر" ق�سة عنوانها 
"املعزول"؛ تروي يوميات اأحد امل�ساجني حكم عليه اأن يتحول اإىل برنامج ترفيهي 
ماليني  من  واحــدة  اأي  اإقناع  يحاول  اأن  عليه  حمكوم  البيوت.  ربات  عليه  تتفرج 
املتفرجات باأنه �سجني واأنه متت معاقبته بو�سعه يف ذلك املكان، فاإن حدث واأقنع 

واحدة يك�سب حريته. هو عاملنا الذي نعي�سه اليوم: كلنا م�سجونون وراء �سا�سات.
ويتوقعون  الزمن  ي�ستبقون  اأنبياء  اأنهم  بادعاء  ــاء  االأدب ولع  اأحــب  ال  �سخ�سيا 
االأخبار  من  كبري  �سيل  من  اإ�سارات  التقاط  على  نتعود  اأننا  هو  يحدث  ما  �سيقع.  ما 

واالأحداث متكننا من ت�سور اأ�سياء يحدث اأن ي�سادق عليها الزمن.
اأت�ساءل واأنا يف العزل ال�سحي: األ�ست �سخ�سا يعي�ص جل اأيامه يف العزل ال�سحي؟ 
حينما �سئل اإدورد �سعيد عن راأيه يف تهمي�ص املثقفني اأجاب بغرابة: على املثقفني 
اأن يدافعوا عن زاوية التهمي�ص هذه؛ الأن االأ�سواء تقتل املثقف. الكاتب يحتاج اإىل 
�سحة  هي  �ستكون  ال�سحي.  العزل  مع  متاما  يتما�سى  الذي  واالإبداع  التاأمل  هام�ص 

اإبداعية وعافية عقلية وكفى.
الذين  النا�ص  من  لكثري  املختلة  الفعل  ردود  �سديد  بحرج  اأتــابــع  يومياتي  يف 
لهم ردود فعل خمتلفة  االإن�سان، وجتد  اأخيه  االإن�سان جتاه  التزامات  يتهربون من 
متاما. الكثري من النا�ص، كما ت�سري اإىل ذلك اإليزابيث رودين�سكو، ال يفكرون متاما 
يف مكافحة املاأ�ساة ب�سكل فعال، بقدر ما جتدهم عاكفني يف من�سوراتهم على اإظهار 

اال�ستمتاع بها. 
النف�سانيون والفال�سفة يقولون باأن االأمل والعذاب– متاما مثلما هي حال الفرح- 
ال معنى له يف غياب عني االآخر التي متنح االأ�سياء معناها ومداها و�سداها. "حنة 
ت�ساهد  اأخــرى  عني  بال  باملاأ�ساة  ال�سعور  انعدام  حواف  على  كثريا  وقفت  اأرندت" 
ال�سعور  خلق  على  وع�سويا  فعليا  تعمل  ثم  الوقائع  هذه  معنا  خاللنا/  من  فينا/ 

املالئم اإزاءها.
ال�سلوات  بال�سرورة؟  جماعي  م�سروع  القيامة  هل  هذا:  كل  عن  الناجت  ال�سوؤال 
تتم الدعوة اإليها على الفي�سبوك. االأدعية مربجمة بالليلة ويف �ساعات حمددة. 
احلمالت لها موعد جماعي. وكل من يح�سل على خرب واإن كان مفرغا من ال�سحة اأو 

من االأهمية جتد املرء ي�ساركه مع مئات االأ�سدقاء.
يف يومي حمطتان هامتان: االنتقال اإىل بيت الوالدين – يف احلي نف�سه، وعلى بعد 
اأربعني مرتا فقط- لالطمئنان عليهما، مما يجعل العزل ي�ستمر ب�سكل ما، واجلولة 
�سبه اليومية اإىل اجلبل القريب من املكان الذي اأ�سكنه )مدينة الطاهري مبقاطعة 
جيجل، املطلة اإطاللة �ساحرة على البحر االأبي�ص املتو�سط، �سرق اجلزائر(، حيث 
ال ب�سر وال جوائح، وال خفافي�ص. يف اجلبل اأمار�ص ريا�سة امل�سي اجلبلي والقراءة. 

القراءة هي الرابح االأكرب على هام�ص هذه االأزمة العاملية.
ثم ال األبث اأن اأعود اإىل البيت. اأ�سارك يف احلياة املنزلية ببع�ص االأعمال اأو – على 

االأقل – بالتقوى؛ والتقوى عند الكّتاب طبعا هي الكالم!
ثم ال األبث اأن اأعود العودة التي ال مهرب منها اإىل الف�ساء االفرتا�سي. لكي اأطمئن 

على القارات اخلم�ص التي جعلني اهلل خليفة يف االأر�ص م�سوؤوال عنها.
ما الدور الذي يلعبه هذا الوجدان اجلماعي الذي ينت�سر على الفي�سبوك؟

عن  متاما  خمتلفني  �سرنا  هذا  وقتنا  يف  اأننا  يومياتي  بع�ص  يف  الحظت  قد  كنت 
االأ�سلحة  وبــاء  الكونيتني:  احلربني  بني  موجودا  كان  الــذي  الوجودي  االإن�سان 
الفتاكة التي قتلت املاليني و�سط ت�سجيل حاالت فرح كثرية حتت عنوان: نحن نقتل 
اأم  اأنه يفتك باجلميع انت�سارا للحق  انت�سارا للحق. )هال �ساألتم وباء الكورونا هل 
للباطل؟(. لنا طريقة جمنونة يف التلب�ص باأحزان النا�ص. يف االنت�ساء النت�سائهم. 
يف االهتمام مبا يق�ص م�ساجعهم وال�سعادة باأفراحهم. نحن نعي�ص على اإيقاع املحيط 
املبا�سر. اإن�سان الوقت احلايل ميلك بف�سل اأدوات التوا�سل املفرط طرقا جديدة يف 
التفاعل مع العامل. له نف�سية عاملية وجروح �ساملة ب�سبل عالج �سيا�سية يف الغالب 
الأنها حتتاج الأجل عالجها اإىل �سيا�سة عاملية ال اإىل معالج واحد يف عيادة كما عهدنا 
ذاك فيما �سبق. وي�سلح وباء الكورونا كمثال عما اأقوله. هذا الداء الذي نن�سغل به 
منذ اأ�سهر والذي يطرح اأملا عامليا ال منلك اأن نحياه فرديا، بل اإننا نتعر�ص الإمالءات 
االأمل واالأمل واإمالءات دقيقة يف طريقة التاأثر به وحتى للقامو�ص املر�سي الذي 

نعرب به. وهذا و�سع غري م�سبوق....

عال" ب�صوت  "التفكري 

زاوية اأ�صبوعية 
يكتبهــــــا:

 في�صل االأحمر

تن�سيب "�سورية براكة" رئي�سا جلمعية ال�سروق الثقافية باتنة

نادي ال�سمعي الب�سري مبتحف املجاهد ي�ستعر�ض ح�سيلة ن�ساطاته 

نــــــــــــــــــــــــــوارة بـــــــوبـــــــري 

على بعد 22 كيلومرت� غرب عا�صمة والية خن�صلة وحتديد� بقلب �ملدينة �لتي �جنبت �أ�صماء فنية و�أدبية وم�صرحية ثقيلة "قاي�س"، ولد �صعاع �أمل جديد مع مولود �أدبي "بهي 
�لطلة"  ز�د مكتبة �ملدينة رونقا وتاألقا ليقدم للمت�صائمني ر�صالة مفادها "�أن �ملدينة ما ز�لت بخري" و�أن �صباب �ليوم قادر على حتقيق "�لتغيري"... بعد �أن �أ�صدرت �ل�صابة �حلاملة 

�ملتفائلة عا�صقة �لقلم ب�صرى خلذ�ري �صاحبة �لع�صرين ربيعا �أول موؤلف لها حتت عنو�ن "ب�صمة �الأقحو�ن" لتكون ب�صمتها �الأدبية مميزة و�صط كومة �لتعا�صة و�لكاآبة �لتي 
تن�صرها �لكثري من �النتقاد�ت �لهد�مة �لتي تعيدنا �إىل �خللف درجات وتنزلنا �إىل قعر �لياأ�س دركات... وهي تقول :...

الكاتبة "ب�سرى خلذاري" تبعث بر�سائل االأمل 
والتفاوؤل عرب موؤلفها "ب�سمة االأقحوان"
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1ـ النخيل
2ـ الكي�ص

3ـ حبل على رقبة اجلمل

4ـ عروة اجلمل
5ـ قبعة الرجل

6ـ �سعر الفتاة
7ـ الوعاء

احلل

الأخطاء ال�صبعة
اأفقيا:

مغر�ص  جلدي،  بطفح  يتميز  معد  فريو�سي  مر�ص  1ـ 
االأ�سنان.

واحلقد  العداوة  الر�سائل)م(،  م�سلحة،  مر�ص)م(،  2ـ 
الكامن)م(.

ال�سعر. من  العليا  ال�سفة  على  ماينبت  امل�ستوى،  دون  3ـ 
بقدمه. دا�ص  للنداء،  4ـ 

واأعظمها. �سبحانه  اأ�سمائه  اأول  واإحتجب،  اإ�سترت  5ـ 
واحلوت. اجلدي  بني  الطيور،  من  �سرب  6ـ 

حيوي. �سائل  خمتلفة)م(،  معلومات  يجمع  كتاب  7ـ 
مت�سابهان. اإفريقية،  عا�سمة  8ـ 

االأنبياء. من  وعناء،  جهدا  يتطلب  عمل  9ـ 
االأمرا�ص،  بع�ص  يحدث  باملجهر  اليرى  دقيق  كائن  10ـ 

م�سب مائي.

عموديا:
خلفها  التي  املادية  البقايا  بدرا�سة  يخت�ص  علم  1ـ 

االإن�سان، م�ص ب�سفتيه.
تف�سري. حرف  ورعونة،  ر�ساقة  حل�ص،  2ـ 

التلد. اإمراأة  امل�ستحيل،  لتمني  تقال  3ـ 
)متفرقة(. اأبواب  مت�سابهان،  4ـ 

واالأحمر. االأي�ص  البحرين  ت�سل بني  قناة  الطائر،  5ـك�سوة 
العدم)م(. عك�ص  االأقالم،  منه  يتخذ  ق�سب  6ـ 

فرن�سا. عن  بريطانيا  يف�سل  املحيط  من  جزء  ياب�سة،  7ـ 
برفق. اإنتزع  االأح�سنة،  ظهر  على  تلعب  ريا�سية  لعبة  8ـ 

�سرى. اخلفيف،  املطر  جميع،  9ـ 
.1889 عام  الهاتف  اإخرتاع  اإليه  ين�سب  10ـ 
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الكلمات املتقاطعة�ضـودوكـو
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تتاألف لعبة �سودوكو من 9 مربعات كبرية داخل كل منها 9 مربعات �سغرية لتكوين �سبكة من 
�سغريا  مربعا   81

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 .
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 التعريف:الإيجاد اللغز  اأجد احلروف  املرقمة
الدولة التي ت�سمى عملتها "دونغ"

الكلمات ال�ضهمية

الرئي�ص االأمريكي 
الوحيد الذي مل 
ي�سكن يف البيت 

االأبي�ص

رغب وابتغىبوا�سطتي

قفزف�ساء

�سعر االإبل

خمرتع املولد بحث
الكهربائي

مر وم�سى

خمرتع قلم احلرب

لبا�ص قدمي وبال ثلثابور

األيف

حواجز وعوائق

والية اأمريكية 
�سعارها مع اهلل كل 

�سيء ممكن

يف اجلملة االإ�سمية

لقيا�ص ال�سغط 
اجلوي

�سحب

ذو موهبة فنيةاأكمل

�سوت اأقدام البعري 
على االأر�ص

�سقط

عا�سمة ايرلندا

طماأنينة

للتخيري

عاقل وذكي

والدة )م(يلب�ص يف املع�سم

�سعر تخالطه حمرةتكاليف

ال�سحابي الذي يدخل من االأقارب
اجلنة �ساحكا

مالأ االإناء

ركعة بعد ال�سفع

طرف علوي حرف جر

مطلع �سورة البقرة

خمرتع الديناميت

جمع داء

لغة ال�سني

اآزر ودعم

123456



رد عجيب
وحدة �شق�شات راجلها

 عــــال�ــــض مـــاتـــخـــرجـــ�ـــض مــع 
�شحابك؟

بيهم  ندير  وا�ض  قالها 
مافيهم حتى فايدة

 انتي كل �شي يف حياتي 
وبال  مرتي  باملاكياج 

ماكياج �شاحبي؟!.

بديهية
قالك واحد الإمام يحكي 

غري على اجلنة
قالولو اعال�ض يا �شيخ ما حتكيلنا�ض 

على النار
رايحينلها  راكــــم  هــذيــك  ــهــم  قــال

وت�شوفوها؟!.

احلل االأخري
وحدة مر�ض راجلها على يف 

الليل 
طبيب  حتو�ض  خرجت 

ما لقات�ض
طبيب  غـــري  الـــقـــات 
لو  بــيــطــري..قــالــت 
راجلي مري�ض يف حالة

ت�شوفو..قالها  علي�ض  ما 
اإيه 

�شاف  مليح..اأومبعد  فح�شو  اأيــا 
حالتو ما تعجب�ض

لل�شباح  حتى  هكا  بقى  اإذا  قالها 
"اأذبحيه"؟!.

معلومات م�سلية

ح�سانة 
البي�ض و 

الفالل�ض

اأمثال �سعبية

درجــة  عند  يغلي  ال�سائل  الــنــيــرتوجــني   •
196 درجة مئوية، ولذلك فهو يغلي   - حرارة 
اأدفاأ حرارة  مبا�سرة عند ا�سطدامه باأي ج�سم 

من ذلك.
اأن  اأثبت  نيويورك  يف  كورنيل  جلامعة  • بحث 
وهو  القوي  الكلوروجينيكال  حم�ص  بها  القهوة 

م�ساد لالأك�سدة ومفيدة جدا ل�سبكية العينني.
االأر�ص  اإىل  اأقرب  ال�ستاء  ف�سل  يف  • ال�سم�ص 

منها يف ف�سل ال�سيف.
• عا�سمة بنغالدي�ص دكا من اأكرث مدن العامل 
مليون   15 فيها  يعي�ص  حيث  �سكانية  كثافة 
كم   / ن�سمة  األـــف   45 كثافة  مبــعــدل  اإنــ�ــســان 

مربع.
لها  معنى  ال  االأعــذار  من   %70 من  اأكــرث   •
بها  ــام  ق الــتــي  ــاء  ــط االأخ بت�سليح  تــقــوم  ــن  ول

ال�سخ�ص.
هو  النوم  قبل  واالأفكار  اخليال  كرثة  • �سبب 

اأن العقل يكون اأكرث ن�ساطا يف فرتة امل�ساء.
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ا�سحك وال�سحك بال�س.. قبل ما يغلى وتقول يامن عا�س

جواب 
املحاجية

حاجيتك 
على عرام حجر 
خرجو منو طرف 
غا�سي ما تعرف 

االنثى من الذكر حتى 
يلب�سو ال�سوا�سي

حدث يف مثل هذا اليوم
العا�شر من �شهر �شبتمرب
�سلطان  بني  طنجة  معاهدة  توقيع  ـ   1844
املار�سال  و  ه�سام  ابــن  الرحمان  عبد  املغرب 
بيجو التي اأنهت احلرب الفرن�سية �سد مراك�ص  
وق�سد منع "االأمري عبد القادر اجلزائري" من 

دعم ال�سعب املغربي .
تنظم  احلــــرة  اإيـــرلـــنـــدا  ــــة  دول ـ   1923
بعد  م�ستقلة  دولــة  باعتبارها  االأمم  لع�سبة 
اجلنوبي  ال�سطر  منح  املتحدة  اململكة  ــرار  ق
ا�سم  حتــت  ا�ستقاللها  اأيــرلــنــدا  جــزيــرة  مــن 
ثورة  اأعــقــاب  يف  وذلــك  احلــرة  اأيرلندا  ــة  دول

االإيرلنديني.
ق�سر  تق�سف  االأملانية  الطائرات    1940
اإطــار  يف  املتحدة  اململكة  ملك  مقر  بكنغهام 
املتحدة  واململكة  اأملانيا  بني  املتبادل  الق�سف 

اأثناء احلرب العاملية الثانية.
ح�سونة  اخلالق  عبد  حممد  تر�سيح  1952ـ 
لعبد  خلًفا  العربية  الـــدول  جامعة  الأمــانــة 

الرحمن عزام امل�ستقيل.
للتجار  الـــعـــام  ـــــاد  االإحت ــالد  ــي م ـ   1956

اجلزائريني.
امل�سلمني  للطلبة  الــعــام  االحتـــاد  ـ   1957
ال�سابع  امللتقى الدويل  اجلزائريني  ي�سارك يف 
طالب  الــذي  و  بنيجرييا  جــرى  الــذي  للطلبة 

خالله امل�ساركون با�ستقالل اجلزائر.
عقداء  ع�سرة  من  املتكونة  اللجنة  ـ   1959
من  تنتهي  خدة  بن  يو�سف  بن  يرتاأ�سها  التي  و 

اإعداد م�سروع ميثاق جبهة التحرير الوطني.
الوطني  التحرير  جبهة  اإطـــارات  ـ   1963

تر�سح اأحمد بن بلة لرئا�سة اجلمهورية.
الدولة  تاريخ  يف  د�ستور  اأول  �سدور  ـ   1963
اجلــزائــريــة احلــديــثــة بــعــد اال�ــســتــقــالل يف 
اال�ستفتاء عليه  الر�سمية  بعدما مت  اجلريدة 

يوم 08 �سبتمرب باأغلبية �ساحقة.
1990 ـ اإيران توافق على ا�ستئناف العالقات 
ا�ستمرت  قطيعة  بعد  العراق  مع  الدبلوما�سية 
العراقية  ــرب  احل بــدايــة  منذ  �سنه   11 نحو 

االإيرانية يف عام 1980.
باحلياد  ت�ستهر  الــتــي  �سوي�سرا  ـ   2002
بعد  املــتــحــدة  االأمم  اإىل  تن�سم  ال�سيا�سي 

ع�سرات ال�سنني من التمنع.
�ساب متطرف يطعن وزيرة خارجية  ـ   2003
وذلك  قاتلة  طعنات  عــدة  ليند  ــا  اآن ال�سويد 
اأثناء ت�سوقها يف اإحدى املجمعات التجارية يف 

�ستوكهومل اأدت اإىل وفاتها يف اليوم التايل.
نواز  ال�سابق  باك�ستان  وزراء  رئي�ص  ـ   2007
�سنوات  �سبع  بعد  باك�ستان  اإىل  يعود  �سريف 

يف املنفى.
منحة  برفع  رئا�سي  ــرار  ق �سدور  ـ   2008

التمدر�ص من 2000 اإىل 3000 دج.
املكلف  اللبنانية  احلكومة  رئي�ص  ـ   2009
اجلمهورية  رئي�ص  يبلغ  احلريري  الدين  �سعد 
احلكومة  ت�سكيل  عن  اعتذاره  �سليمان  مي�سال 
ت�سكيلة  النيابية  االأقلية  رف�ص  بعد  وذلــك 
حكومة الوحدة الوطنية التي قدمها وذلك بعد 

�سهرين ون�سف من تكليفه بت�سكيل احلكومة.
ي�سهده  اإع�سار  اأقوى  اإيرما،  اإع�سار   -  2017
ي�سرب  امل�سجل،  التاريخ  يف  الكاريبي  اإقليم 
اأ�سرارا  اأحلق  والية فلوريدا االأمريكية بعدما 

بالغة يف جزر الكاريبي.

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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ــوت  ــش ــ� ــا الـــطـــبـــل ال ــم ــي ك
الـــعـــايل واجلـــــوف اخلـــايل

حكـــمة

ال���������ذك���������ي ي�������ع�������رف ك������ي������ف ي����ت����ح����دث 
ي�صمت ك����ي����ف  ي�����ع�����رف  واحل�����ك�����ي�����م 

عن  �شئل  الــذي  ال�شخ�ض  هو  من  ـ 
فاأجاب  اجلزائر  يف  البطالني  ن�شبة 
يا  اأبطال  اأن اجلزائر كلها  بكل فخر 

�شي عالوة؟
نعيم بوطي عني مليلة

واحد راه يلعب يف دور البطولة يف 
�شجن احلرا�ض!!.

يكون  ربــي  يقول  من  يف  ــك  راأي ما  ـ 
ال�شعب  متنا�شيا  احلكومة  عــون  يف 

املغبون؟
غزالة زكري باتنة

من  اأخــــريا  عـــرف  �شخ�ض  ـــذاك  ه
دعاويه  الكتف...ال�شعب  توؤكل  اأين 

�شاهلة؟!.
بني  الوقوع  ليبيا  على  ُكتب  ملــاذا  ـ 

يدي املجانني يا �شي عالوة؟
�شليم �شاحلي باتنة

فيما  يتدخل  ل  اآ�شف  عــالوة  �شي 

داخلي  �شاأن  ويعتربه   ، هناك  يحدث 
ليبي؟!.

ـ ما هي الن�شائح الذهبية التي ع�شت 
بها طوال حياتك يا �شي عالوة؟

ميلود حفناوي �شيدي عقبة
ما  وارقـــد..يل  وبعد..�شلي  �شّهد 
تايل..كي  من  يجي  ما  لّول  من  يجي 
يغني.. للرا�ض  تقول  الكر�ض  ت�شبع 

�شيقة..ارقد  لع�شية  �شباح  الربح 
الزقاق..ومنذ  يف  روحــو  لقى  وفــاق 
ذلــك احلــني واأنـــا يف الــزقــاق باحثا 
عن �شبب وجيه لوجودي خارج بيتي 

النوم"؟!!. "مبالب�ض 
ـ هل لديك نظرة ا�شتهزائية لكل ما 

هو من حولك دائما يا �شاحبي؟
يا�شني داودي امل�شيلة

اأحيانا.. واأحايني اأخرى لدي نظرة 
غري جادة لكل ما هو من حويل!!.

�صورة م�صحكة

من الدو�ض 
للمقربة؟!
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عنابة �صطيف

العملية اأ�شفرت عن حجز 16476

من  �شطيف  ولية  اأمن  م�شالح  متكنت 
تقليد  حتــرتف  �شرية  ور�ــشــة  تفكيك 
دائرة  باإقليم  تتواجد  "ال�شمة"  مادة 
عني وملان جنوب الولية، حيث اأ�شفرت 
من  قــنــطــارا   18 حجز  عــن  العملية 
اأ�شا�شية  التبغ" التي تعد مادة  "اأوراق 
يف تقليد هذه املنتجات وما يناهز 150 
يحمل  للبيع  وجاهزا  معباأ  كي�شا  األف 
حجز  مت  كما  وهمية  جتارية  عالمة 
ت�شتعمل  حديثة  ومــعــدات  جتهيزات 
 05 توقيف  مع  والتغليف،  التعليب  يف 

اأ�شخا�ض ثبت تورطهم يف الق�شية .
الفرقة  طرف  من  العملية  تاأطري  ومت 
املتنقلة لل�شرطة الق�شائية باأمن دائرة 
ا�شتغالل  عقب  وجـــاءت  وملـــان،  عــني 
يحوز  �شخ�ض  بتورط  تفيد  معلومات 
ال�شمة،  مادة  ور�شة خمت�شة يف تقليد 

مكنت  مو�شعة  حتريات  اإطــالق  ليتم 
من حتديد هوية املعني ومكان ن�شاطه 
الذي كان يتم مب�شكنني متجاورين مت 
تفتي�شهما مبوجب اإذن بالتفتي�ض �شادر 
عن النيابة املحلية، حيث مت اكت�شاف 
ور�شة حترتف تقليد مادة ال�شمة تتوفر 
كميات  وبها  التجهيزات،  اأحــدث  على 
ناهزت  التبغ  اأعـــواد  من  معتربة  جد 
18 قنطارا وما يناهز 150 األف كي�ض 
للبيع يحمل عالمة  �شمة معباأ وجاهز 
اأ�شطوانة   52 وكــذا  وهمية  جتارية 
بال�شتيكية حجم كبري، بالإ�شافة اإىل 
جتهيزات واآلت اأوتوماتيكية ت�شتعمل 
 05 توقيف  مع  والتغليف،  التعليب  يف 
الق�شية،  يف  تورطهم  ثبت  اأ�شخا�ض 
وفتحت ذات امل�شالح حتقيقا معمقا يف 

مالب�شات الق�شية.

متكنــت عنا�ســر ال�سرطــة بواليــة 
يبلــغ  �سخ�ــص  توقيــف  مــن  قاملــة، 
بنقــل  يقــوم  �سنــة،   60 العمــر  مــن 
واملتاجــرة  الكحوليــة  امل�سروبــات 
بهــا علــى مــن مركبتــه ال�سياحيــة، 
وبعد اتخــاذ االإجــراءات القانونية 
املركبــة،  وب�ســاأن  ب�ساأنــه  الالزمــة 
معتــربة  كميــة  وحجــز  �سبــط  مت 
مــن امل�سروبــات الكحوليــة مبجمــوع 
1776 وحــدة كحوليــة من خمتلف 
االأنواع واالأحجــام ويف نف�ص ال�سياق 
والتدخــل  البحــث  فرقــة  عاجلــت 
ق�سيــة نوعية ثانية متكنــت خاللها 
مــن توقيــف �سخ�ــص يبلغ مــن العمر 

�سنــة، كان على من �ساحنة من   66
بامل�سروبــات  معبــاأة  الكبــري  احلجــم 
الكحوليــة، حيــث مت �سبــط وحجز 

امل�سروبــات  مــن  معتــربة  كميــة 
الكحوليــة مبجمــوع 14700 وحدة 

كحولية.

�سي الأورا�سي..
جــامــي...  لــفــات  على  نحكيو�ص  مــا 
اوالدنا �سميناهم تاع خيار اال�سامي.. 
لغتنا مكرف�سة مفرن�سة معروفة عند 
القومي... و�سخ�سيتنا معف�سة مرف�سة 
نحتاجو  لــيــزامــي...  غــري  يفهموها 
يل  للعقلية  وت�سليح  تنقيح  اإعـــادة 

راحت مع امل�ستعمر احلرامي...

hamzalaribi005@gmail.com

توقيف �صيخان يتاجران يف امل�صروبات الكحولية بقاملة
وجب الكالم

تتغري  ال  ثابتة  قناعات  للمرء  تكون  اأن  اجليد  من 
كانت  اإذا  طبعا  البيئة،  بتغري  وال  الــظــروف  بتغري 
اجليد  ومن  والعباد،  البالد  يخدم  فيما  ت�سب  قناعات 
بع�ص  جت�سيد  يف  ا�ستمرارية  هناك  تكون  اأن  اأي�سا 
والعباد  البالد  �سالح  يف  ت�سب  التي  اال�سرتاتيجيات 
اأن يكون هناك  والتي تكون ناجعة، ومن اجليد كذلك 
اإن  ما  اأو جمال  ما  �سيا�سة ما يف قطاع  ثبات يف تطبيق 
اإ�سافة  تقدمي  يف  ت�سهم  كانت  واإن  ثمارها  توؤتي  كانت 
يف �سبيل خدمة ال�سالح العام، لكن، من ال�سيئ اأن يثبت 
املرء على قناعات خاطئة ومن االأ�سواأ اأن يتم اال�ستمرار 
يف العمل با�سرتاتيجية خاطئة رغم نتائجها الكارثية 
قائمة  ما  �سيا�سة  على  االإبقاء  يتم  اأن  الفظاعة  ومن 
رغم اأنها كانت �سببا رئي�سيا يف ارتفاع درجة االحتقان 
والـــرداءة  العفن  تف�سي  يف  رئي�سيا  و�سببا  البالد  يف 

والف�ساد يف خمتلف موؤ�س�سات الدولة.
القناة  على  �سيفا  نزوله  وعند  املائية،  املــوارد  وزير 
يف  حدث  عما  حتدث  اجلزائرية  االإذاعــة  يف  االأوىل 
هو  الفي�سانات  �سبب  باأن  وقال  املا�سية  القليلة  االأيام 
عدم قدرة ا�ستيعاب البالوعات لكمية االأمطار، وقال اأن 
ما كان يفرت�ص اأن ي�سقط يف �سهر قد �سقط يف �ساعات 
و  للطبيعة  امل�سوؤولية  الوزير يحمل  ول�سان حال  قليلة 
"لغزارة االأمطار"، والغريب لي�ص يف "عذر الوزير االأقبح 
الغريب  لكن  البالد"،  ت�سهده  فيما  ت�سببوا  من ذنب من 
اأن يكون مربر وتف�سري الوزير ن�سخة طبق االأ�سل ملربر 
وتف�سري وايل العا�سمة ال�سابق عبد القادر زوخ والذي 
قال هو االآخر اآنذاك باأن لي�ص هناك في�سانات بل كل 
ما يف االأمر اأن كمية االأمطار املت�ساقطة يف ع�سر دقائق 
اأن ت�سقط يف �سهر، واأكرث من ذلك ح�سب  كان يفرت�ص 
قوله فاإن البحر قد فا�ص يف اإ�سارة اإىل ارتفاع من�سوب 

مياه البحر على امل�ستوى العادي.
يف تركيا وح�سب معلوماتنا، فهناك ما ي�سمى بالكتاب 
للنافذين  دليل  مبثابة  يعترب  �سري  كتاب  وهو  االأحمر 
بها  العمل  الواجب  اال�سرتاتيجيات  ملعرفة  الدولة  يف 
اأن  الإدارة �سوؤون الدولة الداخلية واخلارجية، ويقال 
"معمر  الراحل  الليبي  وللرئي�ص  ال�سنني،  مئات  عمره 
االآخر  هو  له  دليل  مبثابة  كان  اأخ�سر  القذايف" كتاب 
الفكر  يف  فل�سفته  عليها  اأ�س�ص  التي  للمبادئ  وجامع 
هناك  اأن  هو  اجلــزائــر  يف  املالحظ  لكن  وال�سيا�سة، 
امل�سوؤولني  من  وغريهم  والوالة  للوزراء  "كتيبا" موجها 
يحتوي على مربرات واأعذار جاهزة واأجوبة "�ساذجة" 
اأن  ويبدو  جــوابــا،  لها  يجدون  ال  التي  االأ�سئلة  على 
اطلعوا  الذين  امل�سوؤولني  هــوؤالء  بني  من  وزوخ  براقي 
ترى؟  يا  الكتيب  ا�سم  ما  لكن،  الكتيب،  م�سمون  على 
رمبا الكتيب الوردي تيمنا بلون جوارب اأكرث امل�سوؤولني 
"�سيا�سة  على  وخطاباته  ت�سريحاته  يف  اعــتــمــادا 

اخلرطي" يف البالد.

الكتيب الوردي

حمزه لعريبي

العثور على جثة متعفنة
 ببئر مهجور

توقيف امراأة حترتف
 �صرقة املجوهرات

جمهولون يعتدون على اأعوان الغابات

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية املدنية لدائرة 
تاجنانت من انت�سال جثة �سخ�ص من جن�ص ذكر للمدعو 

العثور  مت  والذي  �سنة،   40 العمر  من  "ب.�ص" البالغ 
عليه متوفيا يف عني املكان ويطفو فوق ماء بئر مهجور 

عمقه حوايل 07 مرت وقطره 02 مرت وهو يف حالة 
متقدمة من التعفن مب�ستة الده�ص ببلدية بن يحيى 

عبد الرحمان، ومت انت�سال ال�سحية وحتويله اإىل 
م�سلحة حفظ اجلثث مب�ست�سفى هواري بومدين ب�سلغوم 

العيد، فيما يبقى �سبب احلادث جمهوال.

متكن عنا�سر امل�سلحة الوالئية لل�سرطة الق�سائية 
باأمن والية ميلة من توقيف امراأة تبلغ من العمر 33 

�سنة وا�سرتجاع جموهرات م�سروقة مبدينة ميلة، 
وتعود تفا�سيل الق�سية اإىل تعر�ص �ساحب حمل لبيع 

املجوهرات على م�ستوى مدينة ميلة لعملية �سرقة 
ا�ستهدفت عقد ذهبي بطريقة احتيالية داخل حمله من 

طرف امراأة، وهو االأمر الذي جعله ي�ستنجد بعنا�سر 
ال�سرطة املتواجدين بالقرب من حمله والذين قاموا 

بتوقيف امل�ستبه فيها على الفور وحتويلها اإىل مقر اأمن 
الوالية، وبعد عملية التلم�ص القانونية عرث بحوزة 
امل�ستبه فيها على العقد الذهبي حمل ال�سرقة خمباأ 

باإحكام داخل مالب�سها، باالإ�سافة اإىل جموهرات اأخرى 
ومبلغ مايل قدره 40700 دينار.

واأدلت امل�ستبه فيها بهوية غري هويتها اأثناء التحقيق 
ملغالطة عنا�سر ال�سرطة، اإال اأنه مت حتديد هويتها 

الكاملة واتخاذ كافة االإجراءات القانونية يف حقها، 
وبعد ا�ستكمال اإجراءات التحقيق مت تقدمي امل�ستبه فيها 

اأمام النيابة املخت�سة لدى حمكمة ميلة.

تعر�ص اأفراد من مقاطعة الغابات بوحمامة يف والية 
خن�سلة، ليلة اأول اأم�ص، اإىل اعتداء خطري من طرف 

ع�سابات احلطب، بعد حماولتهم توقيف اأفرادها اإثر 
ا�ستيالءهم على جذوع االأ�سجار، وتعر�ص االأعوان اإىل 

اعتداء عرب رمي 59 من جذوع االأ�سجار عليهم من طرف 
جمهولني كانوا على من �ساحنة حمملة بحطب مت 

قطعه بطريقة غري قانونية.
هذه احلادثة جاءت بعد قيام اأعوان حمافظة 

الغابات بوحمامة بدورية ليلية للمراقبة والتفتي�ص 
على م�ستوى غابة الدولة بني ملول، حيث تعر�ص 

االأعوان اإىل حماولة الده�ص من املخربني، لتتوا�سل 
عملية ال�سطو على الرثوة الغابية من طرف ع�سابات 

الغابة وذلك من خالل التخريب وال�سطو والتهريب من 
اأجل حتقيق اأرباح بطرق غري �سرعية وغري قانونية.

�شجلت مديرية احلماية املدنية 
بعنابة خالل 24 �شاعة املا�شية، 12 
تدخال على م�شتوى خمتلف البلديات 
والدوائر يف العديد من املجالت على 
غرار احلوادث املرورية والفي�شانات 
وامت�شا�ض املياه بالطرقات ومداخل 

الأحياء والعمارات.
و�شمل التدخل عديد العمليات 

اخلا�شة بامت�شا�ض املياه عرب هذه 
الأحياء خا�شة على م�شتوى حي 

�شيدي حامد بالعلمة وحي اأول ماي 
البوين وكذا حي دبدو�ض مراد ببلدية 

عنابة واإقامة الزعيم بحي �شيدي 
عي�شى و�شارع ع�شلة ح�شني بو�شط 

املدينة ف�شال عن ت�شجيل تدخالت 
اأخرى ملناطق غمرتها مياه الأمطار 

املت�شاقطة ليلة الثالثاء اإىل الأربعاء 
كاحلي املحاذي ملقر الأمن الولئي 

و�شارعي احلرية  والقد�ض ونفق 
حي 08 مار�ض ونفق بوعلي �شعيد 

بالإ�شافة اإىل �شاحة الثورة بعد اأن 
�شهدت ت�شربات املياه لبع�ض العمارات 

القدمية املت�شققة وكذا ت�شجيل تدخل 
اآخر على م�شتوى املدر�شة القراآنية 

الهدى بحب الن�شر بعنابة.
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احلماية املدنية 
تتدخل المت�صا�س 
مياه االأمطار من 
االأحياء واملنازل

حجز 18 قنطار من اأوراق التبغ
امل�صتعملة يف �صناعة ال�صمة املقلدة
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