
غياب امل�سالك وفالحون م�ستاوؤون

بعد اأكرث من 10 �سنوات من الوعود

عزلة خانقة
 مب�شاتي العـــامرية 

يف اأم البواقي

املت�شررون من م�شروع 
�شد "ذراع الدي�س" 
يطالبون بالتعوي�شات

�ص 05

�ص 05

ناقلون ي�ستعجلون رفع احلظر عن النقل بني الواليات
دعا ناقلون خوا�ص عرب خطوط وطنية اإىل �سرورة الرفع الفوري للحجر وال�سماح لهم بالعودة 
اإىل عملهم وا�ستئناف ن�ساطهم نتيجة الأ�سرار التي حلقت بهم بعد غياب عن الن�ساط دام لفرتة 

�ص 04تزيد عن 05 اأ�سهر... 

ريا�ضة
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املاء واهرتاء الطرقات وقنوات ال�سرف 
ال�سحي اأبرز االن�سغاالت

باتوا يحلمون بعي�ش حياة كرمية

 بريكة

بلدية بابـــار

ا�ستياء كبري من ال�سكان لتاأخر اإ�سالحها

م�شاتي بلدية بومقر
 تعاين تنمويا

�شكان م�شاتي تيمقاد 
ي�شتنكرون اإق�شاءهم

 من التنمية

نقائ�س تنموية تدفع 
مواطنني لالحتجاج

تلف قنوات
 ال�شرف ال�شحي 

منذ اأ�شابيع باجلازية

�شكان قرية عني حلمة 
ي�شتكون احلقرة 

والتهمي�س

خن�شلة

اأم البواقي

�ص 04

�ص 04

�ص 04

�ص 05

�ص 05

باتنة

�شطيف

اإيداع مدير �ســجن "حملـة" و13 حار�ســا احلب�ص بباتنة على خلفية حتقيقات حول االإهمال يف اإدارة 
�سوؤون املوؤ�س�سة العقابية

�ص 16

تزامنا مع الدخول االجتماعي والعودة التدريجية للحياة الطبيعية

احلاجة تدفع بالناقلني ال�ستعجال تفعيل ن�ساطهم

�سورة من االأر�سيف

اإنطالق اأ�شغال 840
 �شكن "عدل" يف غ�شون

 20 يوما بباتنة
ك�سف مدير الوكالة الوطنية لتح�سني ال�سكن وتطويره "عدل" 
حممد طارق بلعريبي عن االنطالق يف اأ�سغال اإجناز اآخر ح�سة 

�سكنية ب�سيغة "عدل2" يف والية باتنة بداية ال�سهر القادم، 
م�سيفا اأن الفاحت من �سهر نوفمرب القادم �سي�سهد توزيع ح�س�ص 

�ص 04معتربة من �سكنات عدل عرب خمتلف واليات الوطن... 

احل�ضة تعد االأخرية �ضمن هذا الربنامج

"غيموز" يوا�شل 
تروؤ�شه للعار�شة 
الفنية ويو�شف 

�ص 08عماري م�شاعدا له

مولودية باتنة

ا



نظام "غري مفعل"
حماية  اأنظمة  هناك  االآيل،  االإعــالم  جمــال  يف 
والعاملية،  املحلية  لل�سبكات  وحتى  للحوا�سيب 
اإمكانية  ت�سعف  باالأحرى  اأو  متنع  االأنظمة  وهذه 
امللفات،  اإىل  "االإلكرتونية"  الفريو�سات  و�ــســول 
القوة  حيث  من  وخمتلفة  متنوعة  االأنظمة  وهذه 
اختيارية  تعترب  االأنظمة  هذه  اأن  غري  والفعالية، 
للم�ستخدم  اأن  اأي  احلوا�سيب،  مل�ستخدمي  بالن�سبة 
عن  عبارة  هو  والذي  احلماية  نظام  تفعيل  حرية 
االأ�سباب  بني  ومن  عدمه،  من  للفريو�سات"  "م�ساد 
التي تدفع كثريا من امل�ستخدمني اإىل تفادي تفعيل 
الو�سول  متنع  االأنظمة  هذه  اأن  هو  احلماية  نظام 
يف  تت�سبب  اأنها  اإىل  اإ�سافة  املواقع  من  كثري  اإىل 

ا�سطرابات يف عمل احلا�سوب.
املنهوبة والتي  الهائلة لالأموال  االأرقام  يتابع  من 
حجم  يتابع  ومن  ال�سابقة،  الفرتة  يف  تبديدها  مت 
امل�سوؤولني  مــن  العديد  فيه  ت�سبب  ــذي  ال الف�ساد 
العهد  االأعمال يف اجلزائر خالل  والــوزراء ورجال 
عن  امل�سوؤولني  اأن  نتيجة  اإىل  �سيخل�ص  البائد، 
كما  احلماية  نظام  يفعلوا  مل  الدولة  �سوؤون  ت�سيري 
"مكافحة  اأن نظام  الفرتة، مبعنى  يجب خالل تلك 
الف�ساد" مل يكن مفعال، االأمر الذي �سمح لعدد هائل 
من امل�سوؤولني الأن ي�سل اإىل "املوارد املالية" وي�سحب 
�سفقات  �سكل  ويف  قــرو�ــص  �سكل  يف  �ساء  مــا  منها 
"زمن  يف  الف�ساد  فحجم  ذلــك،  اإىل  ومــا  م�ساريع 
الع�سابة" قد ك�سف باأن هناك يف الدولة من لي�ص 
يف �ساحله تفعيل نظام "حماية الدولة من الف�ساد" 
يكون  اأن  �ساحله  يف  لي�ص  من  الدولة  يف  هناك  واأن 
فحني  لهذا  املال"  "موارد  اإىل  الو�سول  ال�سعب  من 
اأ�سحاب  من  فكثري  العجب،  يبطل  ال�سبب  يعرف 
القرار يف كثري من القطاعات يف الدولة قد انطبقت 
تواجد  والدليل  حراميها"  "حاميها  عبارة  عليهم 
العديد من الوزراء وامل�سوؤولني يف ال�سجن بتهم ف�ساد 

وباأرقام فلكية.
وقعت  فيما  الوقوع  نتفادى  اأن  اليوم  اأردنا  ما  اإذا 
ال�سابقة فاإنه  فيه اجلزائر من ف�ساد خالل الفرتة 
للمال  حماية  اأنظمة  نفعل  اأن  علينا  ي�ستوجب 
االإدارة  لفريو�سات  م�سادة  اأنظمة  ونفعل  العام، 
القطاعات  من  كثري  يف  تتواجد  التي  والفريو�سات 

وال زالت ت�سول وجتول.
نظام الوقاية من الف�ساد ونظام مكافحة الفريو�ص 
الذي نراه جمديا هو اأن يتم توفري ما ي�سبه خاليا 
الف�ساد  عن  والتبليغات  التقارير  ال�ستقبال  اإ�سغاء 
هذه  مــع  والتعامل  التحرك  بــل  فقط  ذلــك  لي�ص 
التقارير بجدية، الأن ما ت�سبب يف تف�سي الف�ساد هو 
"جتاهل الكثري من التقارير عن الف�ساد" ويف اأحيان 
حتى  الف�ساد  عن  التبليغ  منابع  كل  جتفيف  كثرية 

التي تتطرق اإليها خمتلف و�سائل االإعالم.

و�ضــوح بكل 

عبد العايل بلحاج
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يف الوقت الذي انقطع فيه التزويد باملياه عن عدة اأحياء 
مبدينــة باتنــة ب�سبب تعكر مياه �سد تيمقــاد جراء ال�سيول 
والفي�سانــات خــالل االأيــام القليلــة املا�سية اأبــى الكثري من 
"جتار املاء" اإال اأن ينتهزوا الفر�سة وي�ستغلوا حاجة �سكان 
االأحياء املت�سررة امللحة للماء ويرفعوا �سعر "املاء اإىل اأعلى 
م�ستوى" يف حني اأنهم "ي�سرتون املاء من مالك االآبار" باأثمان 
زهيــدة، فاأين هو الرتاحم واأين هــو ال�سمري واأين هي اأخالق 
"انتهاز  اأن  اأم  "من  يلقون اللوم يف الف�ساد على امل�سوؤولني"؟ 
الفر�ص" مل يعد حكرا على امل�سوؤولني بل اأ�سبح ميزة و�سفة 
يف كثــري مــن "اجلزائريــني" التــي يج�سدهــا كل منهم ح�سب 

م�ستواه وح�سب درجة م�سوؤوليته؟

بطاقة حمـــــــــراء

auresbook

قال: حممد واجعوط
 )وزير الرتبية الوطنية( 
يف  ال��ت�����ري��ب��ات  لإح���ب���اط  اأم��ن��ي��ة  "خلية   ...

البكالوريا".
قلنا: يا ر�جل... �حلمد هلل �أنه لن ي�ؤرقنا هاج�س 

"دورة ��ستثنائية" هذ� �لعام.

اأكد الوزير االأول، اأن م�سروع الد�ستور القادم ي�سمح بتج�سيد التزامات رئي�ص اجلمهورية يف بناء جمهورية 
جديدة، من خالل اإ�سالح �سامل للدولة وموؤ�س�ساتها، مبا يوؤ�س�ص لدولة ع�سرية، دولة القانون، تعمل على 

خدمة املواطن وتعيد بناء الثقة بني ال�سعب وموؤ�س�ساته".

اأكد وزير العدل، اأن اجلي�ص الوطني ال�سعبي لن يخو�ص حروبا خارج احلدود، مو�سحا باأن د�سرتة اإمكانية 
م�ساركته - اأي اجلي�ص- �ستقت�سر على امل�ساهمة يف دعم جهود حفظ ال�سالم يف العامل، وقال: "نحن نتدخل 
يف حالة ال�سلم فقط، وال نتدخل اإال حتت غطاء املنظمات الدولية"، م�سددا باأن "اجلزائر من دعاة �سالم 

وت�سعى للحفاظ على ال�سالم".

اأعلن م�ست�سار رئي�ص اجلمهورية املكلف باجلمعيات الدينية، اأنه تقرر اإعداد ور�سة وطنية لدرا�سة اإمكانية 
ح�سول الطلبة املتخرجني من الزوايا، على �سهادات"، معتربا اأن هوؤالء الطلبة "هم خري زاد للبلد يف هذه 
املرحلة وخري من يدافع عن الهوية والذاكرة الوطنية، ومن ثمة البد من اإيجاد �سيغة قانونية حتى تكون 

لهم �سهادات يوا�سلون بها تعليمهم اأو يوظفون بها".

االنتدابات،  من  فريقا   16 منع  عن  القدم،  لكرة  اجلزائرية  لالحتادية  التابعة  املنازعات  جلنة  اأعلنت 
ب�سبب حجم الديون ال�سخمة التي خلفتها النوادي، مو�سحة يف بيان لها ن�سرته عرب موقعها االلكرتوين، 
باأن االأمر يتعلق بـ 5 اأندية من الرابطة املحرتفة االأوىل و11 فريق من الرابطة الثانية، وذكرت غرفة 
املنازعات قبل ذلك باأن ديون 12 ناديا من املحرتف االأول و�سلت اإىل 33 مليار �سنتيم، فيما و�سلت ديون 22 

ناديا من الق�سم الثاين اإىل 69 مليار و400 مليون �سنتيم منذ �سنة 2018.

نفى الوزير االأ�سبق جمال ولد عبا�ص جميع التهم التي ن�سبت له، قائال اأنه مكث يف الوزارة 13 �سنة، ومل ياأخذ 
فل�سا واحدا، متحديا كل من ميلك دليال ملواجهته، وجاء هذا خالل جل�سة حماكمته، مبحكمة �سيدي احممد، 
اأين  نفى اأي�سا اأن النفقات املتعلقة باأجهزة االإعالم االآيل اأن التكون قد ذهبت لغري م�ستحقيها قائال اأنها وجهت 

لتكرمي كل من ي�سرف اجلزائر، واإن ثبت نق�ص جهاز واحد منها �سيدفع ثمنه.

هو عدد املرت�سحني يف �سهادة البكالوريا )دورة 2020( التي 
�ستنطلــق اليــوم حيــث �سيجتــاز اأزيد مــن 637 األــف مرت�سح من 
املتمدر�ســني وفئة االأحــرار واملحبو�سني، وهذا على مدار خم�سة 

اأيام، على اأن تعلن النتائج اأواخر �سهر اأكتوبر املقبل.
الإجــراء   )637.538( امل�سجلــون  املرت�سحــون  ويتــوزع 
هــذا االمتحــان امل�ســريي مــا بــني 413.870 مرت�ســح متمدر�ص 
و223.668 مرت�ســح حــر، يوؤطرهــم 192.300 اأ�ستاذ حار�ص 
علــى م�ستــوى 2261 مركــز لالإجــراء يف حــني بلغ عــدد مراكز 

التجميع واالإغفال 18 مركزا.

األف  637

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

املدير العام
م�سوؤول الن�سر

�سمري بوخنوفة

�لطبع: 
sie صركة �لطباعة �ل�صرق�

�لتوزيع:
sodipresse

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

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

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

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

�لهاتف: 033.29.18.51
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اأثارت م�ساهد ال�ساب حممد املنحدر من اجلزائر 
العا�سمة وهو ينتحر يف اأحد �سوارع مدينة عنابة التي مل 

تكن لرتحم حلظات �سعفه وانهياره وهو الجئا اإليها وهاربا 
من جرمية قتل ا�ستهدفت �سديقا وجارا ب�سبب مناو�سات 
كانت لتمر ب�سالم لوال تواطوؤ �سياطني االإن�ص مع �سياطني 

اجلن لتوريط �سخ�ص و�سف بكونه خلوق ب�سهادة جميع من 
يعرفه مبنحه �سكينا وهو يف حالة غ�سب �سديد مل تنته 

اإال بزهق روح بريئة وتوريط اأخرى يف ق�سية اأكرب من 
ال�سرب الذي كان �سببا يف اإثارتها وتاأزميها..

قلنا اأثارت تلك امل�ساهد غ�سب ال�سعب اجلزائري 
وا�ستياءه ورف�سه ملثل هذه االأفعال واملمار�سات الدخيلة 

والتي ال متت ملجتمعنا اأو عقيدتنا ب�سلة، حيث بدال من اأن 
متتد اأيادي امل�ساعدة والنهي عن اأكرب منكر بحق النف�ص 

والتخلي عن �سخ�ص كان يف ذروة حاجته اإىل من مينعه ولو 
بالقوة من ارتكاب اأب�سع جرمية �سهدناها ومت توثيقها يف 

العام 2020.. كان هناك يف اجلهة املقابلة اأ�سخا�ص ماتت 
الرحمة يف قلوبهم اإىل درجة مكنتهم من ت�سوير ال�ساب 

حممد وهو يذبح نف�سه ب�سفرة حالقة وقد كان باالإمكان 
ردعه ومنعه وال ميكن الأي �سخ�ص ممن وقف لي�سوره اأن 

يعي�ص هانئا وقد ان�سلخ من اإن�سانيته ودينه وتقاليده وما 
زاد امل�سهد ماأ�ساوية هو ذاك اجلري الغريب وراء اأ�سبقية 

ن�سر الفيديو وال�سور على مواقع التوا�سل االجتماعي 
الإظهار تدين امل�ستوى االأخالقي ملجتمعنا ووح�سيته وبعده 

عن املواقف االإن�سانية..
وهذه احلادثة لي�ست الفريدة وال الوحيدة فقد 

�سبقتها مواقف وحوادث مل تكن ال�سورة فيها اأو الفيديو 
�سوى �ساهدا على الرتدي الذي و�سلنا اإليه كحادثة جرف 
ال�سيول ل�سيارة ب�ساحبها يف نفق الروي�سو الذي اأكد على 
اأن اجلميع يف غمرة انهماكهم يف ت�سويره ن�سوا وجتاهلوا 

عملية اإنقاذه وهذا بال�سبط ما دفع ببع�ص النا�سطني اإىل 
تبني حملة "ما ت�سورني�ص" والتي ت�سمل كل احلوادث 

املرورية اأو املواقف التي ُيفرت�ص فيها وُي�ستوجب مد يد 
امل�ساعدة ال الت�سوير، دون اأن ننكر اأن للت�سوير جوانبه 
االإيجابية يف ف�سح الل�سو�ص واملغت�سبني واملعتدين على 

االأنف�ص واملمتلكات وهو ما يعني اأن املوقف واملكان والزمان 
جمتمعني من يحددون اإذا ما كان علينا اأن ن�ستجمع 

�سجاعتنا و�سهامتنا لالإنقاذ وامل�ساعدة اأو ن�سارع لتوثيق 
جرمية نعجز فيها على التدخل املبا�سر لوجود خطر اأكرب 

من طاقتنا وقدرتنا على الت�سدي واملجابهة؟!.

زووووووم الأورا�س....

�سماح خميلي

ال�سيد الربي للحفاظ على التوازن االإيكولوجي 
ن�ساط  افتتاح ممار�سة  اإعادة  الريفية، عن  والتنمية  الفالحة  وزير  يعلن  الغلق،  من  �سنوات  بعد عدة 
على  ن�سرته  للوزارة  بيان  فح�سب  ال�سيادين؛  كل  لرغبة  ا�ستجابة  القرار  هذا  وياأتي  الربي،  ال�سيد 
موقعها الر�سمي يف "الفاي�سبوك" فاإن هذا االإجراء، �سي�ساهم يف ترقية خمتلف الن�ساطات ذات الطابع 
اجلمعوي والريا�سي والرتفيهي واإ�سفاء دينامكية عليها على امل�ستوى املحلي، ناهيك عن احلفاظ على 

التوازن االإيكولوجي عن طريق الت�سيري العقالين للرثوة احليوانية.

يبدو ان املكلفني بالنظافة يف مدينة باتنة قد ن�سوا بان هناك اأحياء اآهلة بال�سكان كما هو 
احلال بالن�سبة حلي 1650 م�سكن "عدل" بحملة 3 اين تراكمت القمامة بهذا ال�سكل.



ق. و

العامة  امل��دي��ري��ة  ام�����ص  ي���وم  ك�سفت 
الإداري،  والإ�سالح  العمومية  للوظيفة 
والإدم���اج  املهني  الإدم���اج  ت��اري��خ  على  
الجتماعي حلاملي ال�سهادات بخ�سو�ص 
امل�ستفيدين من جهازي امل�ساعدة، بعنوان 
ال�سنتني املاليتني 2020 و2021 �سيكون 
قرارات  على  التوقيع  تاريخ  من  ابتداء 
الوثيقة  اإىل  وب��ال���س��ت��ن��اد  الإدم�����اج. 
التطبيق  مديرية  ط��رف  م��ن  امل��وّق��ع��ة 
العمومي،  للوظيف  التابعة  والتدقيق 
 ،2020 ل�سنة  ب��الإدم��اج  املعنيني  ف��اإن 
اأقدميه  على  يحوزون  الذين  �ست�سمل 

ترتاوح بني 3 وثماين �سنوات.

الوظيف العمومي 
يك�شف كيفية 

ادماج املتعاقدين

اأكد الوزير الأول، ال�سيد عبد العزيز جراد، اأم�ص ال�سبت مبجل�ص الأمة اأن ن�ص الق�نون املت�سمن تعديل الد�ستور �سيجعل بلدن� يف من�أئ عن الفتنة 
والكراهية والعنف �سمن ت�سور رئي�ص اجلمهورية للجزائر اجلديدة.

اجل��زائ��ر،  مبيناء  ال�سبت،  اأم�����ص  ي��وم  ر���س��ت 
 ESPS ALVARO'' الإ�سبانية  الفرقاطة 
املجموعة  م��ن   ''101-DE BEZAN F
امل�سماة  للناتو،  الثانية  ال��دائ��م��ة  البحرية 
الدفاع  ل��وزارة  بيان  وح�سب   .''2-SNMG''

الوطني، �سيدوم التوقف للفرقاطة 3 اأيام.
التوقف، قام قائد املجموعة  ويف م�ستهل هذا 
الناتو،  ملنظمة  الثانية  ال��دائ��م��ة  البحرية 
بزيارة  الإ�سبانية،  الفرقاطة  بقائد  مرفوقا 

جماملة لقائد الواجهة البحرية الو�سطى.

عائمة   ''01'' وح���دة  �ستقوم  وباملنا�سبة، 
�سفينة  م��ع  بالتن�سيق  البحرية،  قواتنا  م��ن 
الثانية  ال��دائ��م��ة  ال��ب��ح��ري��ة  امل��ج��م��وع��ة  م��ن 
نوع  م��ن  ال��ب��ح��ر  يف  مت��ري��ن  بتنفيذ  ل��ل��ن��ات��و، 

.''PASSEX''
ويندرج هذا التوقف يف �سياق ن�ساطات التعاون 
ودول  الوطني  ال��دف��اع  وزارة  ب��ني  الع�سكري 
ال��دف��اع،  جم��ال  يف  الأطل�سي  احل��ل��ف  منظمة 
قدرات  وتطوير  اخلربات  تبادل  تعزيز  بهدف 

قواتنا امل�سلحة.

ال�سبت،  اأم�ص  وال�سكان،  ال�سحة  وزارة  �سجلت 
لالإ�سابات  ال��ي��وم��ي  ال��ع��دد  يف  م�ستمرا  ت��راج��ع��ا 
خالل  اإ�سابة   255 ت�سجيل  بعد  كورونا،  بفريو�ص 

املا�سية. �ساعة   24
لر�سد  العلمية  اللجنة  اح�سائيات  وح�سب 
فقد  اجلزائر،  يف  كورونا  فريو�ص  انت�سار  ومتابعة 

 48007 اإىل  لال�سابات  الإجمايل  العدد  ارتفع 
اإ�سابة.

حالة   152 ت�سجيل  ع��ن  اللجنة  ذات  واأف���ادت 
وفيات   6 ت�سجيل  مت  فيما  الفريو�ص،  من  �سفاء 

و255 اإ�سابة خالل ال�24 �ساعة الأخرية.
لريتفع بذلك اإجمايل الوفيات اإىل 1605 حالة.

عبد  الريفية،  والتنمية  الفالحة  وزير  اأعطى 
احلميد حمداين، اأم�ص، اإ�سارة الإنطالق الر�سمي 
الربي،  ال�سيد  ن�ساط  ممار�سة  افتتاح  لإع��ادة 

وذلك بعد 25 �سنة من جتميده.
وياأتي هذا القرار ا�ستجابة لرغبة كل ال�سيادين 
وتاأكيدا لت�سجيع ال�سلطات العمومية للبالد لهذا 
التنوع  على  احلفاظ  اإىل  يهدف  الذي  الن�ساط 
و�سي�ساهم  ج��وان��ب��ه.  خمتلف  يف  البيولوجي 
ذات  الن�ساطات  خمتلف  ترقية  يف  �سك،  ب��دون 
الطابع اجلمعوي والريا�سي والرتفيهي واإ�سفاء 
دينامكية عليها على امل�ستوى املحلي، ناهيك عن 
طريق  عن  اليكولوجي  التوازن  على  احلفاظ 

الت�سيري العقالين للرتاث احليواين.
يخ�سع  ال���ربي  ال�سيد  ن�ساط  ف��ان  ل��الإ���س��ارة 
املفعول  �سارية  وتنظيمية  ت�سريعية  لأحكام 
ال�سيد  �سروط  كتحديد  ممار�سته  قواعد  حتدد 

وال�سيادين، حمافظة وترقية الرتاث احليواين 
وتنميته.

للتذكري فان قطاع الفالحة والتنمية الريفية، 
بت�سيري  مكلف  للغابات،  العامة  املديرية  عرب 
هذا الن�ساط وكذا تنظيم دورات تكوينية التي 

تت�سمن ح�س�ص نظرية واأخرى تطبيقية.

جراد،  العزيز  عبد  الأول،  الوزير  و�سيعطي 
اإ�سارة  واجعوط،  حممد  الرتبية،  وزير  رفقة 

انطالق هذه المتحانات من ولية عنابة.
 )637.538( امل�سجلون  املرت�سحون  ويتوزع 
لإج�����راء ه���ذا الم��ت��ح��ان امل�����س��ريي م���ا بني 
 223.668 و  متمدر�ص  مرت�سح   413.870
مرت�سح حر، يوؤطرهم 192.300 اأ�ستاذ حار�ص 
على م�ستوى 2261 مركز لالإجراء يف حني بلغ 

عدد مراكز التجميع والإغفال 18 مركزا.
ال��درو���ص  م��ن  الم��ت��ح��ان  موا�سيع  و�ستكون 
داخل  ح�سوريا  الأ�ساتذة  مع  تناولها  مت  التي 
من  وال��ث��اين  الأول  الف�سلني  خ��الل  الأق�����س��ام 
اأكد  كما   ،  2020-2019 الدرا�سية  ال�سنة 
حممد  الوطنية،  الرتبية  وزي��ر  �سابقا  عليه 

واجعوط.
وك��ان ال��وزي��ر قد ذك��ر م��وؤخ��را ب��الإج��راءات 
اتخاذها  مت  التي  "ال�ستثنائية"  التنظيمية 
للظروف  نظرا  لالمتحان  احل�سن  ال�سري  بغية 

ال�سحية املرتتبة عن انت�سار فريو�ص كورونا.
وكان جمل�ص الوزراء قد قرر يف اجتماعه يوم 
اجلمهورية،  رئي�ص  برئا�سة  املن�سرم  مايو   10
ال�سيد عبد املجيد تبون، تاأجيل امتحان �سهادة 
اىل  بالنظر  اجل��اري  �سبتمرب  اىل  البكالوريا 
الو�سع ال�سحي القائم يف البالد الذي "ل ي�سمح 

موعده  يف  البكالوريا  �سهادة  امتحان  بتنظيم 
املحدد".

 647 اأن  العدل  اأعلنت وزارة  اأخرى،  من جهة 
�سهادة  امتحان  لجتياز  مر�سحون  حمبو�سا   4
عقابية  موؤ�س�سة   44 على  موزعني  البكالوريا 
الوطنية  الرتبية  وزارة  ط��رف  م��ن  معتمدة 

كمراكز لالمتحانات الر�سمية.
وجتري هذه المتحانات حتت اإ�سراف الديوان 
ويوؤطرها  وامل�سابقات  لالمتحانات  الوطني 
وفقا  الوطنية  الرتبية  لقطاع  تابعون  ا�ساتذة 
العدل  وزارة  تربط  التي  التفاقية  لأحكام 

بوزارة الرتبية الوطنية.
المتحانات،  لهذه  احل�سن  ال�سري  ول�سمان 
الوطني  ل��الأم��ن  ال��ع��ام��ة  امل��دي��ري��ة  ���س��خ��رت 
كافة  عرب  اخت�سا�سها  بقطاع  �سرطي   15379
الأمنية  اخلطة  ت�سمل  حيث  الوطني،  الرتاب 
موزعني  امتحان  مركز   2147 تاأمني  امل�سطرة 
ع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال��وط��ن��ي، امل��ط��ب��ع��ات وم��راك��ز 
التجميع والت�سحيح، اىل جانب �سمان مرافقة 
والتدابري  الح���رتازي���ة  الإج������راءات  ك��اف��ة 
الرتبية  وزارة  قبل  م��ن  املعتمدة  الوقائية 
الوطنية لإجناح هذه المتحانات، يف ظل هذه 
تف�سي  جراء  ال�ستثنائية  ال�سحية  الظروف 

وباء كورونا.

اأزيد من 637 األف مرت�شح ي�شرعون 
هذا االأحد يف االمتحانات

 ''SNMG-2'' الفرقاطة االإ�شبانية
تر�شو مبيناء اجلزائر

دخول قرار ال�شماح بال�شيد الربي 
حيز التطبيق

حالة  152 جديدة،  اإ�شابة   255
 �شفاء و6 وفيات 

واأ�ساف الوزير الأول، يف جل�سة علنية خ�س�ست 
تراأ�سها  الد�ستور  تعديل  م�سروع  على  للم�سادقة 
رئي�ص  قوجيل  �سالح  ال�سيد  املجل�ص،  رئي�ص 
اأفراد  من  عدد  بح�سور  بالنيابة  الأم��ة  جمل�ص 
الد�ستور يكر�ص ال�ستقالل  اأن  الطاقم احلكومي، 
حراكه  خالل  ال�سعب  اإرادة  ويكر�ص  الق�سائية 
املواطنني  حقوق  حلماية  منيع  وج��دار  املبارك 

و�سون املال العام.
حمطة  ي�سكل  الد�ستور  اأن  الأول  الوزير  وق��ال 
اأ�سا�سية يف النطالق لبناء دولة ع�سرية ت�ستمد 

قوتها من اإرادة ال�سعب اجلزائري
ال�سيد  ي�سيف  امل�����س��روع  ه���ذا  �سيجعل  ك��م��ا 
والكراهية  الفتنة  عن  مناأى  يف  ''بلدنا   � ج��راد 
للجزائر  اجلمهورية  رئي�ص  ت�سور  �سمن  والعنف 

اجلديدة''.
يوم  القانون  ن�ص  عر�ص  قد  الأول  الوزير  وكان 
والإدارية  القانونية  ال�سوؤون  جلنة  اأمام  اجلمعة 

مبجل�ص المة قبل ف�سح املجال اأمام املناق�سة من 
قبل اع�ساء اللجنة.

يذكر اأن نواب املجل�ص ال�سعبي الوطني �سادق يوم 

القانون  م�سروع  على  بالإجماع  الفارط  اخلمي�ص 
على  �سيعر�ص  ال��ذي  الد�ستور  تعديل  املت�سمن 

ال�ستفتاء ال�سعبي يوم الفاحت نوفمرب املقبل.

الأم���ة  جمل�ص  اأع�����س��اء  ال�سبت  ال��ي��وم  ���س��وت 
الد�ستور يف جل�سة  م�سروع تعديل  بالإجماع على 
علنية ح�سبما اأعلن عنه رئي�ص املجل�ص بالنيابة 

�سالح قوجيل.
واأو�سح قوجيل اأن 127 ع�سوا قاموا بالت�سويت 
بنعم على م�سروع القانون املت�سمن تعديل الد�ستور 

يف حني مل ي�سوت اأي ع�سو بال بينما امتنع ع�سو 
واحد عن الت�سويت.

ولالإ�سارة فقد مت تخ�سي�ص جل�سة اليوم لتقدمي 
قبل  من  الد�ستور  تعديل  املت�سمن  القانون  ن�ص 
ال�سوؤون  جلنة  تقرير  وق��دمي  احلكومة،  ممثل 
والتنظيم  الإن�سان  وحقوق  والإداري��ة  القانونية 

ومن  الإقليمي،  والتق�سيم  الإقليم  وتهيئة  املحلي 
ثم الت�سويت على م�سروع تعديل الد�ستور.

يذكر اأن نواب املجل�ص ال�سعبي الوطني �سادق يوم 
القانون  م�سروع  على  بالإجماع  الفارط  اخلمي�ص 
على  �سيعر�ص  ال��ذي  الد�ستور  تعديل  املت�سمن 

ال�ستفتاء ال�سعبي يوم الفاحت نوفمرب املقبل.

دعا الأمني العام حلزب جبهة التحرير الوطني 
''الف���الن''  ومنا�سلي  اأبناء  بعجي،  الف�سل  اأب��و 
ت�ستهدفه  التي  امل�سبوهة  ''حلمالت  الت�سدي  اإىل 

بغر�ص الإ�سرار ب�سورته''.
التحرير  جبهة  حل��زب  ال��ع��ام  الأم���ني  ا�ستقبل 
ال�سبت،  اأم�ص  ي��وم  بعجي،  الف�سل  اأب��و  الوطني 
جمموعة من املنا�سلني ال�سباب، ين�سطون �سمن ما 
ي�سمى ''احلركة الت�سحيحية لل�سباب الأفالين''.

ي��ن��درج  ال��ل��ق��اء  اأن  ب��ي��ان،  يف  الف����الن  وق����ال 
اأب��واب  لفتح  العام  الأم��ني  طريق  خارطة  �سمن 
اأفكارهم  عن  التعبري  من  ال�سباب  ومتكني  احلزب، 
وتطلعاتهم، وال�ستماع لن�سغالتهم مبا�سرة، ومن 

دون اأي قيود.
وا�ساف البيان، ان ال�سباب املنا�سلون ا�ستح�سنوا 

الأم��ني  روؤي���ة  يف  ثقتهم  ع��ن  وع���ربوا  امل��ب��ادرة 
واإن�ساف  الأو���س��اع،  ت�سحيح  على  وقدرته  العام 

املنا�سلني.
وتطلعاته،  احل��زب،  واق��ع  العام  الأم��ني  و�سرح 
عنه،  الدفاع  يف  اأبنائه  جميع  م�ساهمة  و�سرورة 
للحمالت  والت�سدي  منا�سليه،  وح���دة  و���س��ون 
الإ���س��رار  ب��غ��ر���ص  ت�ستهدفه  ال��ت��ي  امل�سبوهة 
ب�سورته، خا�سة يف هذا الظرف، موؤكدا اأن جميع 
اإبع�اد  يف  تنجح  لن  والد�سائ�ص  امل��ن��اورات  ه��ذه 
حزب جبهة التحرير الوط�ني عن امل�ساهمة رفقة 
اجلزائر  ا�ستقرار  يف  اخل���رية،  الإرادات  جميع 

وخدمة �سعبها.

ال��رزاق  عبد  ال�سلم،  جمتمع  حركة  رئي�ص  ق��ال 
مقري، اأن احلركة �ستدر�ص م�سروع الد�ستور املعرو�ص 
وطنية''،  روح  وبكل  مو�سوعية  ''بكل  لال�ستفتاء 
القريب  ''يف  الوطني  ال�سورى  جمل�ص  يتخذ  اأن  على 

العاجل'' القرار الذي يراه منا�سبا.
حذر مقري يف لقاء للمكتب الولئي لولية املدية، 
اأم�ص ال�سبت، من عدم ال�ستفادة من جتارب احلراك 
اجلدد  للحكام  ''نقول  قائال  عنه  اجنر  وما  ال�سعب 
الجتماعية  التحولت  بظاهرة  ت�ستفيدوا  مل  اذا 
واحلراك ال�سعبي املبارك �سيحدث لكم مثل ما حدث 
ملن قبلكم''، م�سيفا ''نحن ننبه احلكام باأن ل يعبثوا 

مب�سري البلد الذي مير مبخاطر كبرية''.

وال��ذي  م�ستهدفة..  ''اجل��زائ��ر  ب��اأن  مقري  وق��ال 
دائما  يطمع  الأجنبي  لأن  قوتها،  هي  البلد  يحفظ 
يف ال�سعيف''، م�سددا على �سرورة اأن تكون ''اجلبهة 

اأن اجلزائر الآن يف حالة  الداخلية قوية'' واعترب 
حيث  بذلك''،  اجلزائريني  ن�سارح  اأن  ويجب  �سعف 
اأن ''هناك �سعف اجتماعي �سيا�سي اقت�سادي وثقايف 

و�سعف يف املحيط الإقليمي''.
وبخ�سو�ص موقف حركة جمتمع ال�سلم من م�سروع 
الد�ستور قال مقري 'اأدينا دورنا فيما يتعلق بالد�ستور 
وقدمنا  املعايري  وح��ددن��ا  امل�����س��ودة  درا���س��ة  اث��ن��اء 
القرتاحات يف القريب العاجل احلركة �ستبث رايها 
يف امل�سروع هو جمل�ص ال�سورى الوطني ليحدد القرار 
الأخري، م�سيفا ''�سندر�ص الن�ص بكل مو�سوعية وبكل 
روح وطنية… نوابنا مل يدخلوا قاعة الربملان لننا 

رف�سنا ال�ستعجال لتمرير الد�ستور. 
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احلركة �شتبث راأيها يف امل�شروع يف القريب العاجل

جراد.. ''الد�شتور �شيجعل بلدنا يف مناأى عن الفتنة والكراهية''

اأع�شاء جمل�س االأمة ي�شوتون على م�شروع تعديل الد�شتور

بعجي.. ''االفالن يتعر�س حلمالت م�شبوهة''

ق. و ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

 تنطلق هذا الأحد امتح�ن�ت �سه�دة البك�لوري� )دورة 2020( والتي تعني هذه ال�سنة اأزيد من 637 األف 
مرت�سح من املتمدر�سني وفئة الأحرار واملحبو�سني، وهذا على مدار خم�سة اأي�م، على اأن تعلن النت�ئج اأواخر 

�سهر اأكتوبر املقبل.

بكالوريا 2020:



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

ح�سام الدين. ق

حفيظة. ب

عامر. م

 بريكة

نا�سر. م

اأمــ�ــص رفقة  اإ�ــســرافــه  بــلــعــريــبــي وخــــالل 
الت�سليم  عملية  على  الــوالئــيــة،  ال�سلطات 
الرمزي ملفاتيح 1000 �سكن ب�سيغة "عدل2" 
بحي بارك اأفوراج بباتنة، تطرق اإىل برنامج 
متكونة  ح�سة  اأن  ــال  وق بالوالية  قطاعه 
مــن هذه  اآخــر ح�سة  840 وحــدة وهــي  مــن 

يف  جت�سيدها  يف  �سُي�سرع  بالوالية  ال�سيغة 
ُتتبع  اأن  على  القادمة،  يوما  ال20  غ�سون 
اأنه  م�سيفا  املواقع،  اختيار  عملية  اخلطوة 
ال�سكنات  لتوزيع  الكبريتني  العمليتني  بعد 
 5 يف  وحدة  اآالف   10 من  اأكرث  �سملت  والتي 
يف  �سقة  األــف   23 من  واأكــرث  املا�سي  جويلية 

�سكنات  من  اأكرب  عدد  ت�سليم  �سيتم  اأوت،   20
هذه ال�سيغة يف الفاحت من نوفمرب املقبل عرب 
ملف  اإىل  امل�سوؤول  ذات  تطرق  فيما  الوطن، 
غلقه  �سيتم  اأنــه  وقــال  التخ�سي�ص  �سهادات 
على  ون�سف  �سهر  اأو  �سهر  غ�سون  يف  حمليا 

اأق�سى تقدير.

بوالية  تيمقـــاد  بلدية  م�ساتي  �سكان  اأعرب 
يف  اجلــديــة  غــيــاب  مــن  تذمرهم  باتنة،عن 
بخ�سو�ص  املطروحة  بان�سغاالتهم  التكفل 
حتريك عجلة التنمية باملنطقة، حيث اأعاب 
املنتهجة  والالمباالة  ال�سمت  �سيا�سة  هوؤالء 
مل  والتي  املحلية  ال�سلطات  قبل  من  �سدهم 
تلتفت اإىل مرا�سالتهم املتكررة من اأجل نف�ص 
الغبار عنهم وجت�سيد برامج تنموية من �ساأنها 

حت�سني اأو�ساعهم املعي�سية.
الطرفة  عني  م�ستة  من  كل  �سكان  ويتقا�سم 
وعني البطم التهمي�ص واحلرمان ذاته، حيث 
يعي�سون حياًة اأقل ما يقال عنها بدائية، وذلك 
النقائ�ص،  من  العديد  ا�ستدراك  عدم  ظل  يف 
من  امتعا�سهم  عن  ال�ساأن  ذات  يف  عربوا  اأين 
الطرقات  اإليها  اآلت  التي  املتدهورة  الو�سعية 
معاناة  مــن  �ساعف  مــا  وهــو  التهيئة  لغياب 
تتحول  اأين  ال�ستاء  ف�سل  يف  ال�سيما  ال�سكان 
ناهيك عن  مائية  اإىل برك  الريفية  امل�سالك 
تطاير االأتربة مع ف�سل ال�سيف، وهو الو�سع 
حل  باإيجاد  املطالبة  اإىل  دفعهم  الذي  ذاته 
الق�ساء  اعتبار  على  العوي�سة  املع�سلة  لهذه 
املركبات  اأ�سحاب  م�ساعدة  �ساأنه  من  عليها 
التدهور  حالة  مع  معاناتهم  من  والراجلني 

التي ت�سهدها الطرقات.

اإىل عدم توفر  اأي�سا  امل�ساتي تطرقوا  �سكان 
املنطقة  �ساكنة  بتح�سني  متعلقة  م�ساريع 
من  مدا�سر  وا�ستفادة  منها  اإق�سائهم  مقابل 
بلديات جماورة،على غرار غياب �سبكة الغاز 
على  ال�سدد  ذات  يف   اأكــدوا  الطبيعي،حيث 
اأخذ ال�سلطات املعنية ان�سغالهم بعني  �سرورة 
االعتبار،وذلك بخ�سو�ص  معاناتهم يف البحث 
يف  وا�ستخداماته  البوتان  غاز  قــارورات  عن 
اأين  ال�ستاء  ف�سل  مع  �سيما  والتدفئة،  الطهي 
منازلهم  ربط  عدم  مع  اإليه  احلاجة  تتزايد 

بهذه املادة الطاقوية ال�سرورية.
جتاهل  من  املواطنون  ا�ستاء  اآخر  جانب  من 
اجلهات امل�سوؤولة مطالبهم املتكررة بخ�سو�ص 

تزوديهم مبياه ال�سقي الفالحي، حيث داهمت 
حادة  جفاف  موجة  الزراعية  حما�سيلهم 
يف  باال�ستثمار  اهتمامهم  على  �سلبا  اأثـــرت 
املجال الفالحي، خا�سة واأن املنطقة معروف 
عنها باإنتاج بع�ص املنتجات على غرار التفاح 
انتباه  لفت  ذلــك  ــر  اأم دفعهم  ما  والــزيــتــون، 
امل�سئولني اإىل اجلحيم الذي يعي�سونه، وذلك 
احليوية  ـــادة  امل بــهــذه  تــزويــدهــم  اأمـــل  على 
من  اأمتار  بعد  على  املائية  املوارد  واأن  ال�سيما 
الذي  الــوقــت  يف  ذلــك  �سكناهم،وياأتي  مقر 
تعبريهم  حــد  على  منطقتهم  فيه  اأق�سيت 
بالتوازي  ــك  وذل التنموي  امل�سروع  هــذا  مــن 
وحاجتهم املتزايدة ب�ساأن املياه ال�سروب التي 
بالكاد يتزودون بها مع قلة االآبار االرتوازية 

و�سعوبة احل�سول على رخ�ص الإجنازها.
�ساكنة  يطرحها  التي  امل�ساكل  جملة  واأمــام 
بها  التكفل  غياب  ــر  اأم بــات  والــتــي  املنطقة 
ينغ�ص حياتهم اليومية، يرفع هوؤالء نداءاهم 
من  املعنية  واجلهات  املحلية  ال�سلطات  اإىل 
املعي�سية  اأو�ساعهم   حت�سني  على  العمل  اأجل 
والتي  تزداد مع مرور الوقت تعقيدا، موؤكدين 
دومنا  م�ساريع  برجمة  على  ذاته  ال�سياق  يف 
هذه  م�ساتي  �سكان  حق  يف  تهمي�ص  اأو  اإق�ساء 

البلدية.

اأقدم �سبيحة اأم�ص، الع�سرات من قاطني حي 
ال�سهيد مهملي حممد الواقع عند خمرج مدينة 
بريكة الغربي على غلق الطريق الوطني رقم 
70 وبالتحديد مقابل املركز اجلامعي بربيكة 
م�ستعملني العجالت املحرتقة، احتجاجا منهم 
التي  االجتماعية  بالعزلة  و�سفوه  ما  على 
يتخبطون بها منذ ا�ستقرارهم ب�سكناتهم قبل 

حوايل ال�سنة والن�سف.
اأهم  به  تنعدم  احلــي  اأن  املحتجني  وح�سب 
غرار  على  احليوية  العمومية  املوؤ�س�سات 
يف  ال�سروع  يتم  مل  التي  االبتدائية  املدر�سة 
املتو�سطة  احلي  بهذا  تنعدم  كما  بعد  بناءها 
و الثانوية والتي تبعد اأقربهما حوايل الثالث 
م�ستو�سف  اإىل  احلي  يفتقر  كما  كيلومرتات، 
ملحة  �سرورة  ت�سبح  والتي  عــالج  قاعة  اأو 
خا�سة يف الفرتة الليلية وذلك نظرا اإىل بعد 

ا�ستعجاالت حممد بو�سياف عن احلي
يعرف  حيث  االأمن  بتوفري  طالبوا  املحتجون 
خالل  به  منحرفني  و  غرباء  تواجد  احلــي 
ظالم الليل و هو ما نغ�ص حياة ال�سكان خا�سة 

واأن اغلبهم حديثي �سكن به، كما يعاين احلي 
مطلب  يبقى  حني  يف  بــه،  م�سجد  انعدام  من 
توفري خط ح�سري بني احلي و و�سط املدينة 

املطلب االأ�سا�سي لهوؤالء ال�سكان

دعا ناقلون خو��س عرب خطوط وطنية، �إىل �صرورة �لرفع �لفوري للحجر و�ل�صماح لهم بالعودة �إىل عملهم 
و��صتئناف ن�صاطهم نتيجة �الأ�صر�ر �لتي حلقت بهم بعد غياب عن �لن�صاط د�م لفرتة تزيد عن 05 �أ�صهر.

ك�صف مدير �لوكالة �لوطنية لتح�صني �ل�صكن وتطويره "عدل" حممد طارق بلعريبي، عن �النطالق يف �أ�صغال �إجناز �آخر ح�صة �صكنية ب�صيغة "عدل2" يف والية باتنة، 
بد�ية �ل�صهر �لقادم، م�صيفا �أن �لفاحت من �صهر نوفمرب �لقادم �صي�صهد توزيع ح�ص�س معتربة من �صكنات عدل عرب خمتلف واليات �لوطــن.

اإطالق اأ�سغال 840  �سكن "عدل" يف غ�سون 20 يوما بباتنة

�سكان م�ساتي تيمقاد ي�ستنكرون اإق�سائهم من التنمية

نقائ�ص تنموية تدفع مواطنني لالحتجاج

احل�ضة تعد االأخرية �ضمن هذا الربنامج

باتوا يحلمون بعي�ش حياة كرمية
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ــرور  ــذا عقب عـــودة حــركــة امل يــاأتــي ه
داخل  النقل  وا�ستئناف  طبيعتها  اإىل 
الــو�ــســط احلــ�ــســري وبــــني الــبــلــديــات 
والدوائر والعودة التدريجية اإىل احلياة 
الطبيعية بعد فرتة احلجر التي فر�ستها 
ب�سكل  امل�ساجد  فتح  واإعـــادة  اجلائحة 
 15 تاريخ  منذ  ال�سواطئ  وافتتاح  جزئي 
اخلوا�ص  الناقلون  وعرب  املن�سرم،  اأوت 
وكذا  العمومي  النقل  �سركات  واأ�سحاب 
ا�ستيائهم  عن  املجال  هــذا  يف  العاملون 
اأن  خا�سة  ال�سعب،  و�سعهم  من  ال�سديد 
اإذ  اخلوا�ص  معاناة  عن  تقل  ال  معاناتهم 
لدى  ال�سوق  انتعا�ص  يف  الو�سع  ت�سبب 
النقل  انعدام  ا�ستغلوا  الذين  االنتهازيني 
العمومي بني الواليات يف نقل االأ�سخا�ص 
عنها  يقال  ما  اأقل  باأ�سعار  الواليات  اإىل 
اأنها خيالية حيث ي�سل �سعر نقل اأ�سخا�ص 
على م�سافة تقل عن 300 كم ب�سعر اإىل  
5000 دج، كما تراوح �سعر النقل مل�سافة 
1000 كم بني 15000 و20000 ذهابا 

فقط،  ليدفع املواطنون الب�سطاء �سريبة 
مبالغ  و�ــســرف  الــنــ�ــســاط  هـــذا  تــوقــف 
لي�سطروا  احل�سبان  يف  تكن  مل  اإ�سافية 
امل�ساريف  هــذه  ل�سد  اال�ــســتــدانــة  اإىل 
هذا  يف  العاملون  ــه  واج كما  الباهظة، 
اأ�سرهم  اإعالة  القطاع �سعوبات كبرية يف 
وتــوفــري �ــســروريــات احلــيــاة خــالل فرتة 
لتطول  طالت  والتي  العمل  عن  توقفهم 

معها معاناتهم.
ال�سلطات  اخلــوا�ــص  الناقلون  وينا�سد 
بعد  ن�ساطهم   عــن  احلظر  لرفع  العليا 
خلل  اإىل  واأدى  ت�سررهم  يف  ت�سبب  اأن 
حد  على  املواطنني  وحــيــاة  حياتهم  يف 
وخمططاتهم،  م�ساحلهم  وتعطل  �سواء 
الربوتوكول  باحرتام  الناقلون  وتعهد 
والتباعد  وتطبيق  به  املو�سى  ال�سحي 
التي  القواعد  من  وغريها  امل�سافرين  بني 
من �ساأنها الت�سبب يف تو�سيع رقعة انت�سار 
حــاالت  انخفا�ص  بعد  خا�سة  ــوبــاء  ال

االإ�سابات يف الوطن يوميا.

بومقر  ببلدية  امل�ساتي  عديد  تتخبط 
تنموية  نقائ�ص  و�سط  باتنة،  واليــة  يف 
كرثة  رغــم  ــه  اأن ال�سكان  ــال  وق باجلملة، 
اأن  اإال  املــحــلــيــة،  لل�سلطات  منا�سدتهم 
نــداءاتــهــم مل جتــد �ــســوى اأذنـــا مــن طني 

واأخرى من عجني.
"الرمايل"  مــ�ــســاتــي  يــقــطــنــون  �ــســكــان 
مع  حديثهم  يف  وبورقبة"  و"مقون�سة" 
يجدوا  مل  اأنهم  اأكــدوا  نيوز"  "االأورا�ص 
م�ساكلهم  حل  على  وي�ساعدهم  يعيلهم  من 
التي اأثرت �سلبا وب�سكل كبري على حياتهم 
اليومية، خا�سة ما تعلق بغياب �سروريات 
احلياة الب�سيطة على غرار املاء ال�سـروب 
امل�ساتي  فعديد  والــطــرقــات،  والكهرباء 
اأزمة عط�ص حادة دفعتهم للخروج  تعاين 
ـــاء ولـــو بدفع  يف رحـــالت الــبــحــث عــن امل
املاء  �سهاريج  �ــســراء  خــالل  مــن  االأمــــوال 
اأي�سا  جيوبهم  نخرت  مما  دوريــة  ب�سفة 
مت�ص  حيث  باملياه  التزويد  يف  املح�سوبية 
ا�ستاء  الــذي  االأمــر  ــرى  االأخ دون  مناطق 
عن  ناهيك  امل�ستفيدين،  غري  ال�سكان  منه 
الربط  غياب  مع  العائالت  عديد  معاناة 

حيث  الظل  مناطق  يف  خا�سة  بالكهرباء 
تنت�سر االأ�سالك الكهربائية على االأ�سطح 
هذه  قاطني  حياتهم  معر�سة  ـــص  واالأر�
قنوات  مل�سكلة  ــاروا  واأ�ــس للخطر،  املــنــازل 
�سبكة  تــوجــد  الــ�ــســحــي حــيــث  الــ�ــســرف 
عو�ص  للخارج  حمتواها  تــفــرز  مهرتئة 
ــرى  اأخ ومــنــاطــق  االأنــابــيــب  يف  ت�سريفه 
�سب  على  معتمدين  �سبكة  اأي  بها  لي�ص 
حفر  طريق  عن  اأو  الوديان  يف  خملفاتهم 
االأر�ص، باالإ�سافة اأي�سا اإىل غياب االإنارة 
العمومية التي تنري طرقاتهم ليال خا�سة 
واأن امل�ساتي مناطق ريفية فالحية تتميز 
االأخرية  هذه  يعر�ص  مما  املوا�سي  برتبية 
اأخرى  جهة  من  وال�سطو،  ال�سرقة  خلطر 
غياب املرافق الرتفيهية والعمومية اثرت 
اجلــواريــة  املــالعــب  خا�سة  اآخـــر  ب�سكل 
وت�سيبا  اهـــرتاء  تعي�ص  الــتــي  والــكــبــرية 
ت�سريع  ب�سرورة  طالبوا  ال�سكان  كبريين، 
لعقود  عنهم  غابت  التي  التنمية  عجلة 
من الزمن و�سددوا على ا�ستحداث م�ساريع 
واحلرمان  الغنب  رفــع  �ساأنها  من  تنموية 

عنهم.

ناقلون ي�ستعجلون رفع احلظر
 عن النقل بني الواليات

م�ساتي بلدية بومقر تعاين تنمويا

تزامنا مع الدخول االجتماعي والعودة التدريجية للحياة الطبيعية

املاء واهرتاء الطرقات وقنوات ال�ضرف ال�ضحي اأبرز االن�ضغاالت

�سفيقة. �ص
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عنابـــة
للبكالوريا مرت�سح  اآالف   9

 من بينهم 104 حمبو�ص بخن�سلة
�سكان قرية عني حلمة ي�ستكون 

احلقرة والتهمي�ص

ُيختربون اليوم و�ضط ظروف ا�ضتثنائية

اأزيــد  خن�سلة،  بــواليــة  الــيــوم  يتقدم 
امتحانات  الجتياز  مرت�سح  اآالف   9 من 
اآالف   3 بينهم  من  البكالوريا،  �سهادة 
باملوؤ�س�سة  مرت�سح  و104  حر   مرت�سح 
33 مركز  بابار  موزعني عرب  العقابية 

اإجراء وحتت تاأطري 5 اآالف موؤطر.
الرتبية  مــديــريــة  مــ�ــســالــح  واأكـــــدت 
تــوفــري جميع  لـــواليـــة خــنــ�ــســلــة عـــن 
الدورة  هذه  الإجنــاح  املالئمة  الظروف 
مركز   12 تخ�سي�ص  اإىل  اأ�سارت  كما   ،
ويف  اأ�ستاذ،   900 من  واأزيــد  احتياطي  
الوالئية  امل�سالح  قامت  �سلة  ذي  �سياق 
بالوقوف  ــة  ــوالي ال وايل  راأ�ــســهــا  على 
امتحان  اجتياز  التح�سريات  مدى  على 
البكالوريا بعد االجتماع التن�سيقي بني 
تعليمات  اأعطى  اأيــن  الهيئات،  خمتلف 
تق�سي ب�سرورة توفري جميع االإمكانيات 
املادية والب�سرية ل�سمان ال�سري احل�سن 
نقل  �سمان  ــرار  غ على  العملية،  لهذه 
النائية  باملناطق  القاطنني  املرت�سحني 

الداخلي  املحيط  نظافة  على  وال�سهر 
واخلــارجــي ملــراكــز االمــتــحــانــات وكذا 
عدد  ــرب  اأك وجتنيد  تعقيمها  عمليات 
للتغطية  واملمر�سني  االأطباء  من  ممكن 
الوجبة  مراقبة  اإىل  اإ�سافة  ال�سحية 
كما  التجارة،  م�سالح  طرف  من  املقدمة 
مع  الدائم  التن�سيق  �سرورة  اإىل  دعى 
التقلبات اجلوية  املراكز يف ظل  روؤ�ساء 
ــتــي تــعــرفــهــا الـــواليـــة هـــذه االأيــــام  ال
واال�ستعداد للتدخل يف حال حدوث اأي 

طارئ.
خن�سلة  واليــة  اأمــن  م�سالح  جهته  من 
ــة  ــادي ــات امل ــي ــان ــك ــل االإم ــام �ــســخــرت ك
والب�سرية من اأجل تغطية جميع مراكز 
احل�سن  ال�سري  على  وال�سهر  االمتحانات 
ت�سخري  خالل  من  اال�ستحقاقات  لهذه 
مدعومة  ال�سرطية  ــوحــدات  ال كــافــة 
لتاأمني  التقنية  التجهيزات  بكافة 
املحيط اخلارجي للمراكز وكذا مواكبة 

نقل املوا�سيع واالأجوبة.

ببلدية  اللحمة  عني  قرية  �سكـان  ي�ستكي 
مما  خن�سلة،  الوالية  عا�سمة  جنوب  بابار 
عليهم  املُ�سّلط  والتهمي�ص  باحلقرة  و�سفوه 
املعاناة  ظل  يف  وذلــك  امل�سوؤولني  طــرف  من 

التي يعي�سونها.
بدائية  حياة  يعي�سون  اأنهم  ال�سكان  وذكر 
التي  ال�سحي  ال�سرف  قنوات  غياب  ظل  يف 
كارثة  يعي�سون  وجعلتهم  كاهلهم  اأرهــقــت 
التي  الكريهة  الروائح  انت�سار  ب�سبب  بيئية 
و�سلت حتى غرف املنازل وال�سبب يعود اإىل 
انفجار حفر اأعدت خ�سي�سا لل�سرف ال�سحي 
كريهة  ــح  روائ انبعاث  اإىل  اأدى  مما  موؤقتا 
كالنامو�ص  احل�سرات  جميع  جلب  اإىل  اأدت 
بني  حما�سرين  ال�سكان  وجعل  ــاب،  ــذب وال
والطريق  احلي  وب�ساعة  الكريهة  الرائحة 
حتى املارة بال�سارع ا�ستكوا من هذه الكارثة 
يف  الكبري  النق�ص  اإىل  اإ�ــســافــة  البيئية، 
ـــارة  ــدام االإن ــع ــتــزود بــاملــاء الــ�ــســروب وان ال
من  تعترب  التي  االأر�سفة  وكــذا  العمومية 
و�سط  لل�سري  تفاديا  لهم  املهمة  املطالب  بني 
تفتقر  قريتهم  اأن  اأكــدوا  ال�سكان  الطريق، 

اأين  متو�سطة  غــرار  على  اخلدمات  لعديد 
بابار  لبلدية  التنقل  عناء  اأطفالهم  يتكبد 
وكذا انعدام فرع بلدي، اأين طالبوا ب�سرورة 
اأدراج عديد امل�ساريع التنموية التي من �ساأنها 
اإخراج ال�سكان من دائرة التهمي�ص على غرار 
التي  الفي�سانات  من  القرية  حماية  م�سروع 
اإىل  اإ�سافة  املوا�سم  خمتلف  يف  بها  ترتقب 
م�سروع اجناز قنوات ال�سرف ال�سحي واإنهاء 
معاناتهم يف حفر احلفر املوؤقتة اإ�سافة اإىل 
وغريها  واالأر�سفة  متو�سطة  اجناز  م�سروع 
وعود  لهم  تعطى  ما  كثريا  التي  املطالب  من 
بت�سجيلها لكن تبقى حرب على ورق مل تطبق 

على اأر�ص الواقع.
وتبقى املعاناة متوا�سلة بقرية عني اللحمة 
�سالني�ص  غــرار  على  لها  التابعة  وامل�ساتي 
الطويلة  الكدية  بو�سمال  وعني  وتاقعوت 
يف  )عيدود(  وبحرية  و�سقيقني  مراح  وعني 
قاطنو  �سببه  يفهم  مل  وتهمي�ص  حقرة  ظل 
بعني  مطالبهم  اخذ  انتظار  يف  القرية  هذه 

االعتبار من طرف اجلهات الو�سية .
معاوية. �ص

�سطيـــف

�أكدت �إد�رة �مل�صت�صفى �جلامعي حممد �صعادنة عبد �لنور ب�صطيف �نت�صارها على فريو�س كورونا وهذ� بعد ت�صجيل �نخفا�س يف عدد 
�الإ�صابات �مل�صجلة خالل �الأيام �لفارطة، وجاء يف بيان �إد�رة �مل�صت�صفى �أنه من خالل �ملتابعة �ليومية لر�صد �حلاالت �جلديدة لفريو�س 
كورونا يف �مل�صت�صفى �جلامعي "�صعادنة حممد عبد �لنور" �صطيف على م�صتوى �لقاعدة �لرقمية لبيانات كوفيد 19، مت ت�صجيل �نخفا�س 
تام للحاالت �الإيجابية �الإ�صت�صفائية، حيث �أنه مت ت�صجيل 05 حاالت م�صتبه فيها فقط، مع عدم وجود �أي حالة �إيجابية �أو �أي حالة وفاة.

وح�سب ذات البيان فاإن الو�سعية الوبائية 
ا�سرتجاع  حلتمية  ونــظــرا  فيها  متحكم 
اال�ست�سفائي  بــاملــركــز  املــنــوطــة  ــام  ــه امل
اجلامعي، فقد قام املدير العام باتخاذ كل 
الن�ساطات  ملبا�سرة  الالزمة  االإجــراءات 
امل�سالح  بــكــل  والــعــالجــيــة  الــوقــائــيــة 
االإ�ست�سفائية، وهذا بعد اأخذ راأي املجل�ص 
�سكره  امل�ست�سفى  مدير  قدم  كما  العلمي، 
لكل االأطقم الطبية، و�سبه الطبية وكذا 

االإدارية وكل عمال امل�ست�سفى، باالإ�سافة 
املال  رجال  واملتربعني،  املح�سنني  كل  اإىل 
واملجتمع  اخلريية،  اجلمعيات  واالأعمال، 
اأ�سرة  بالذكر  خ�ص  كما  بالوالية،  املدين 
االإعالم، على كل املجهودات اجلبارة التي 
ومواجهة  الت�سدي  اأجــل  من  بها  قاموا 

وباء كورونا.
كما ت�سمن بيان اإدارة امل�ست�سفى ترحما 
من  املهني  الــواجــب  �سهداء  اأرواح  على 

اأطباء وممر�سني، والذين �سحوا باأنف�سهم 
فريو�ص  على  والق�ساء  جمابهة  �سبيل  يف 
اجلامعي  االإ�ست�سفائي  باملركز  كــورونــا 
املوؤ�س�سات  وبكل  اخل�سو�ص  وجــه  على 
والية  اأن  علما  �سطيف،  بوالية  ال�سحية 
�سطيف �سجلت ا�ستقرارا ملحوظا يف عدد 
مبعدل  الفارط  ــام  االأي خالل  االإ�سابات 

يقل عن 20 اإ�سابة يوميا.

التابعة  بو�سياف  م�ستة  �سكان  طالب 
ال�سرقية  اجلهة  يف  تا�سودة  لبلدية 
من والية �سطيف مبنحهم التعوي�سات 
بهم  حلقت  التي  االأ�سرار  عن  الالزمة 
واأكد  الدي�ص،  ذراع  �سد  م�سروع  جراء 
وعودا  تلقوا  اأنهم  املحتجون  ال�سكان 
منذ 10 �سنوات باحل�سول على ح�سة 
140 �سكن اجتماعي كتعوي�ص  تناهز 

اأنه رغم مرور قرابة ع�سرية  اإال  لهم 
كاملة على هذه الوعود اإال اأنها بقيت 

حرب على ورق.
بالتخلي  قاموا  اأنهم  ال�سكان  ــد  واأك
عــن اأرا�ــســيــهــم الــفــالحــيــة املــجــاورة 
دون  املعنية  ال�سلطات  طلب  بعد  لل�سد 
واالأكرث  ال�سد  اإجنــاز  بغية  اعرتا�ص 
يف  حمجرة  بن�ساط  ال�سماح  ذلك  من 

يف  ــذا  وه امل�ستة  يف  املتواجد  اجلبل 
مقابل احل�سول على تعوي�ص يتمثل يف 
�سكنات حيث مت االتفاق على منحهم 

ح�سة تناهز 140 �سكن.
ــد االنــتــهــاء مـــن اأ�ــســغــال هــذه  ــع وب
لهجة  بتغري  ال�سكان  تفاجاأ  احل�سة 
التاأكيد  خــالل  من  املعنية  ال�سلطات 
�سكان  جلميع  موجهة  احل�سة  اأن  على 

البلدية ولي�ص ل�سكان م�ستة بو�سياف 
�سكان  امتعا�ص  الذي  االأمر  وهو  فقط 
امل�ستة الذين طالبوا بتدخل ال�سلطات 
الوالئية لوقف ما اأ�سموه التعدي على 
ذراع  �سد  م�سروع  اأن  خا�سة  حقوقهم 
اإىل  حياتهم  حول  واملحجرة  الدي�ص 
معاناة دائمة بعد تخليهم عن ن�ساطهم 

الفالحي.

من  املق�سيني  ــن  م الــعــ�ــســرات  نــظــم 
ال�سكنات االجتماعية  اال�ستفادة من 
ببلدية عني اأرنات وقفة اإحتجاجية 
ل�سطيف  الوايل اجلديد  مطالبني من 
بعد  الإن�سافهم  التدخل  عبلة  كمال 
احل�سة  من  اال�ستفادة  من  اإق�سائهم 
 372 ناهزت  والتي  موؤخرا  املوزعة 

اأنهم  �سكن اجتماعي، واأكد املحتجون 
رغم  الإق�سائهم  تربير  اأي  يجدوا  مل 
و�سعهم  عن  ف�سال  ملفاتهم  اأقدمية 
املا�سة  وحاجتهم  املزري  االجتماعي 

اإىل ال�سكن.
ــعــارات  ــــع املــحــتــجــون عــــدة �ــس ورف
القائمة  بــاإلــغــاء  تطالب  ــات  ــت والف

قوائم  يف  النظر  اإعــادة  مع  ال�سابقة 
بع�ص  �سملت  ــي  ــت وال امل�ستفيدين 
ح�سبهم  ت�ستحق  ال  الــتــي  احلـــاالت 
بالنظر  �ــســكــنــات  ــى  ــل ع احلــ�ــســول 
املريحة،  االجتماعية  لو�سعيتها 
املحتجني  غ�سب  من  زاد  ما  اأن  علما 
اأنهم انتظروا ل�سنوات طويلة من اأجل 

اأن  قبل  الئقة  �سكنات  على  احل�سول 
على  وهذا  جديد  من  حلمهم  يتبخر 
قدومها  التي  الطعون  يف  النظر  اأمل 
على م�ستوى م�سالح الوالية من اأجل 
منحهم احلق يف احل�سول على �سكنات 
والتنقل  الكراء  متاعب  من  تخل�سهم 

من �سقة الأخرى.

يف ظل عدم ت�ضجيل اإ�ضابات اأو وفيات

تتوا�سل معاناة �سكان امل�ساتي التابعة 
العزلة  من  العامرية،  لبلدية  اإقليميا 
مبختلف  الــربــط  عمليات  وانـــعـــدام 
ال�سبكات احليوية منذ �سنوات طويلة، 

ما �سعب احلياة بامل�ستة.
"الوا�سعة"  م�ستة  �ــســكــان  وطــالــب 
البلدي  املــجــلــ�ــص  الــتــفــات  ــرورة  بــ�ــس
البلدية،  �سكان  ملعانات  بالعامرية 
لفك  جديدة  ريفية  م�سالك  ــاز  واجن
العزلة عنها، هذا ومل ت�ستفد البلدية 
ح�س�ص  اأي  مــن  طويلة  �سنوات  منذ 
الريفية،  امل�سالك  فتح  تخ�ص  جديدة 
امل�ساتي الجناز م�سالك  ب�سكان  اأدى  ما 
لكن  التنقل،  يف  ت�ساعدهم  ب�سيطة 
�سرعان ما يتم تلفها عند كل ت�ساقط 

لالأمطار
الع�سرات  تــذمــر  ال�سياق،  ذات  ويف 

�سعوبة  مــن  بالبلدية  الفالحني  مــن 
املتمثلة  الفالحية  حما�سيلهم  نقل 
مبختلف  لبيعها  والفواكه  اخل�سر  يف 
�سعوبة  ب�سبب  االأ�سبوعية  االأ�سواق 
تنقلهم جراء انعدام امل�سالك الريفية، 
كميات  تلف  يف  ح�سبهم  �ساهم  ما  وهو 
الفالحية،  منتجاتهم  مــن  مــعــتــربة 
يف  �سهمت  مالية  خ�سائر  وتكبدهم 
عن  الفالحني  مــن  الع�سرات  عـــزوف 

ممار�سة الن�ساط الفالحي.
بلدية  ا�ــســتــفــادت  فــقــد  لـــالإ�ـــســـارة، 
من  املا�سية  ال�سنة  خــالل  العامرية 
الريفية  امل�سالك  من  �سئيلة  ح�سة 
البلدية،  احــتــيــاجــات  مــع  بــاملــقــارنــة 
والـــتـــي تــتــطــلــب حــ�ــســة ال تــقــل عن 
�سكان  عزلة  فك  يف  لت�ساهم  كلم   35

امل�ساتي.

م�ست�سفى �سطيف اجلامعي يعلن انت�ساره على كورونا

املت�سررون من م�سروع �سد "ذراع الدي�ص" يطالبون بالتعوي�سات

املق�سيون من ال�سكن يحتجون

عزلة خانقة مب�ساتي العـــامرية
 يف اأم البواقي
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ت�سهد عدد من اأحياء بلدية 
اجلازية تلف كلي يف قنوات 

ال�سرف ال�سحي منذ اأزيد من 
ثالث اأ�سابيع، ما اأدى ب�سكان 

االأحياء ال�ستعمال خمتلف الطرق 
البدائية من خالل الطمر ما 

�ساهم يف انت�سار الروائح الكريهة.
فيما طالب �سكان املنطقة 

ب�سرورة تدخل امل�سالح البلدية 
الإعادة جتديدها، بعد تلفها 

منذ ما يفوق الـ 15 �سنة، لكن 
جتاهل امل�سالح املخت�سة حال دون 

جتديدها.
يف ذات ال�سياق، نا�سد �سكان 

بلدية اجلازية ب�سرورة التدخل 
العاجل للم�سوؤول االأول على 

اجلهاز التنفيذي بالوالية، 
للوقوف على الو�سع الكارثي 

للتنمية بالبلدية التي اأ�سحت 
جميع م�ساتيها مناطق "ظل" 

وحتتاج م�ساريع تنمية للتكفل 
ب�سكانها واإعادة بعث احلياة 

باملنطقة.

تلف قنوات ال�سرف 
ال�سحي منذ اأ�سابيع 

باجلازية

بعد اأكرث من 10 �ضنوات من الوعود

بلدية عني اأرنات

غياب امل�ضالك وفالحون م�ضتاوؤون

بالرغم من ال�ضكاوي املرفوعة

قاملة،  واليـــة  اأمـــن  م�سالح  �ــســطــرت 
ال�سري  �ــســمــان  ق�سد  اأمــنــيــا  خمططا 
البكالوريا  امتحان  ملجريات  احل�سن 
اال�ستثنائية  الــظــروف  ــذه  ه ظــل  يف 
ويف  ــا،  ــورون ك جائحة  فر�ستها  الــتــي 
من  جملة  اتــخــاذ  مت  الــ�ــســيــاق،  هـــذا 
االأمنية، تتمثل  والتدابري  االإجراءات 
من  �سرطي   650 من  اأكــرث  ت�سخري  يف 
تاأمني  عــلــى  لل�سهر  ــب  ــرت ال خمتلف 
ت�سخري  مت  كما  امتحان،  مركز   13
ال�سرطية املدعومة  خمتلف الوحدات 
التقنية  والو�سائل  التجهيزات  بكافة 
اخلارجي  املحيط  لتاأمني  ال�سرورية 

اإىل  باالإ�سافة  االمــتــحــانــات،  ملــراكــز 
نقل  عملية  وتــاأمــني  مــواكــبــة  �سمان 
عمليات  وكـــذا  االمــتــحــان،  موا�سيع 
مراكز  اإىل  ــة  ــوب االأج طـــرود  اإعــــادة 
تعزيز  مت  ذلــك  جانب  اإىل  التجميع، 
متنقلة  بدوريات  االأمنية  الت�سكيالت 
وراجلة لعنا�سر ال�سرطة ق�سد ت�سهيل 
و�سمان االن�سيابية املرورية على طول 
املوؤدية  وامل�سارات  الرئي�سية  الطرق 
اىل مراكز اجتياز االمتحانات، مع منع 
املتجولني  والباعة  االأ�سخا�ص  جتمع 
املــراكــز وتــفــادي الوقوف  اأمـــام هــذه 

والتوقف الع�سوائي للمركبات.

ي�ستكى، �سكان حي 1178 التابع حلي 
القطاع  م�سالح  متاطل  من  مار�ص،   8
لبلدية  اإداريا  التابع  الثالث  احل�سري 
عنابة يف التدخل الإنهاء معاناتهم مع 
ال�سحي  ال�سرف  مياه  انفجار  م�سكل 

منذ 4 �سنوات.
م�سكن،   1172 ــي  ح �ــســكــان  و�ــســف 
حيهم،  اإلــيــهــا  اآل  الــــذي  الــو�ــســعــيــة 
تطاق،  تــعــد  مل  الــتــي  بـ"الكارثة" 
ال�سحي  ال�سرف  مياه  ت�سرب  جــراء 
يعي�ص  حيث  العمارة،  مداخل  بجانب 
اإثر  ق�سوى  ا�ستنفار  حالة  ال�سكان 
ملياه  الناقلة  الرئي�سية  القناة  انفجار 
�سنوات االأمر   4 ال�سحي، منذ  ال�سرف 
الذي بات يهدد بحدوث كارثة بيئية، 
وح�سب بع�ص ال�سكان،  فاإنهم تفاجوؤوا 
مــالأت  الــتــي  ال�سحي  الــ�ــســرف  مبــيــاه 
العمارة وكادت اأن حتدث كارثة بيئية 

وب�سرية لو مل ياأخذوا حذرهم، وذلك 
يف غياب دور اجلهات الو�سية التي مل 
باتخاذ  ت�ستعجل  ومل  �ساكنا،  حترك 
التدابري الوقائية الأجل حماية اأرواح 
منذ  قائم  امل�سكل  اأن  خا�سة  النا�ص، 

�سنوات.
ـــدم حتــرك  ــغــرب الــ�ــســكــان ع ــت ــس وا�
ال�سكاوي  رغـــم  ــوؤولــة  املــ�ــس ــات  ــه اجل
التخاذ  امللحة  احلــاجــة  و  املــتــكــررة 
فوريا،  وا�ستنفارا  ا�ستعجالية،  تدابري 
القطاع  ودعما ماديا من طرف م�سالح 
معاجلة  ي�سمح  مبا  الثالث،  احل�سري 
واإبعاد  االإيكولوجية،  الكارثة  هــذه 
تزامنا  املنطقة،  عن  املحدق  اخلطر 
يتاأزم  اأن  قبل  ال�ستاء  ف�سل  واقــرتاب 
اجلـــرذان  اأن  خا�سة  اأكـــرث،  الــو�ــســع 

والنامو�ص يتقا�سمون معهم العمارات.

امتحانات  لتاأمني  �سرطي   650
�سهادة البكالوريا

املياه القذرة حتا�سر مواطنني 
منذ �سنوات بعنابة

ا�ستياء كبري من ال�سكان 
لتاأخر اإ�سالحها

اأم البواقـــي

بن �ستول.�ص

بن �ستول.�ص

بلدية بابـــار



الت�سدير  "اإمكانيات  حول  ملتقى  وبر�سم 
جراد  اأب���رز  العمومية"،  الأ���س��غ��ال  لقطاع 
املنتدب  الوزير  عنه  نيابة  األقاها  كلمة  يف 
بكاي،  عي�سى  اخلارجية  بالتجارة  املكلف 
املوؤهالت  العمومية  الأ�سغال  قطاع  امتالك 
ال��ت��ي متّكنه م��ن ول���وج الأ���س��واق  واخل���ربة 
جميع  رفع  وجوب  على  جراد  واأّلح  العاملية، 
على  ذلك  حتقيق  دون  حتول  التي  العقبات 

اأر�ص الواقع.
واأ�سّر جراد على �سرورة اإتباع اإ�سرتاتيجية 
اإط������ار الإن���ع���ا����ص  وا����س���ح���ة امل����ع����امل، يف 
حت�سني  على  يعتمد  ب�سكل  الق��ت�����س��ادي، 
املتعلقة  والتنظيمية  القانونية  الإجراءات 
التحفيزات  تقدمي  مع  الت�سدير  بعملية 
واجلمركية  وال�سريبية  والبنكية  املالية 
والتجارية، اإىل جانب تفعيل دور التمثيليات 

الدبلوما�سية يف اخلارج وجمال�ص الأعمال.
على  ال��ع��م��ل  اإىل  الأول  ال��وزي��ر  واأ����س���ار 
ق�سد  والإداري  املوؤ�س�ساتي  الإط��ار  تكييف 
الت�سدير  على  الوطنية  ال�سركات  حتفيز 
ترقية  معترًبا  الدولية،  لالأ�سواق  والولوج 
"خياًرا  يعترب  املحروقات  خارج  ال�سادرات 
القت�سادي  النموذج  اإطار  ا�سرتاتيجًيا" يف 
الهامة  الآل��ي��ات  اأح��د  باعتباره  اجل��دي��د، 
لزيادة معدلت منو الناجت املحلي اخلام من 

خالل تو�سيع نطاق ال�سادرات.
بح�سب   - الأه���داف  ه��ذه  حتقيق  ويتطلب 
جراد - بذل جهود معتربة اإ�سافية من اأجل 
منا�سب  اأعمال  ومناخ  مالئمة  بيئة  توفري 
حتفيز  ���س��اأن��ه��ا  م��ن  ج��دي��دة  وديناميكية 

الت�سدير وحترير املبادرات "يف اإطار �سمان 
املتعاملني  جميع  بني  الفر�ص  ت�ساوي  مبداأ 
اأو  عموميني  ك��ان��وا  ���س��واء  الق��ت�����س��ادي��ني 

خوا�ص".
على  القت�ساديني  املتعاملني  ج��راد  وح��ّث 
بقدراتهم  الت�سدير والميان  اإحالل ثقافة 
موؤكًدا  وخدماتهم،  ملنتجاتهم  التناف�سية 
على �سرورة التكفل اجليد من طرف الهيئات 
الإدارية املهنية بالن�سغالت املطروحة من 
طرفهم واإيجاد اأف�سل واأجنع ال�سبل الكفيلة 

ملعاجلتها.
اأّن امل�سوؤولية  وتابع قائد اجلهاز التنفيذي 
العمل  القطاعات  على  تفر�ص  اجلماعية 
الأ�سغال  اأّن  م����ربًزا  وال��ف��ّع��ال،  امل�����س��رتك 
املعول عليها  القطاعات  العمومية يعترب من 
لكرثة  وذلك  الت�سدير  يف  للم�ساهمة  بقوة 
موؤ�س�ساته  متتلكها  ال��ت��ي  ال��ن��ج��اح  ف��ر���ص 

خربة  من  به  يتمتع  ملا  تبًعا  القت�سادية، 
اإجناز  مراحل  خمتلف  يف  للتحكم  وا�سعة 
املناق�سات  يف  امل�ساركة  من  بدايًة  امل�ساريع 
وت�سليم  الأ���س��غ��ال  وتنفيذ  وال�����س��ف��ق��ات 
املعايري  ووفق  املحددة،  الآجال  يف  امل�ساريع 
واملقايي�ص املعمول بها دوليا من حيث اجلودة 

والنوعية.
العمومية  الأ�سغال  وزي��ر  دعا  جانبه،  من 
الت�سهيالت  ت��ق��دمي  اإىل  �سيعلي،  ف����اروق 
لأّن  الت�سدير،  عملية  لت�سجيع  ال��الزم��ة 
قطاعه يتمتع بامكانات هائلة ت�ساعده على 
ولوج الأ�سواق اخلارجية خا�سة الفريقية 

منها.
وجّدد �سيعلي حر�ص احلكومة على ت�سجيع 
الت�سدير خارج املحروقات من خالل اتخاذ 
ك��ل الإج������راءات ال��ت��ي م��ن ���س��اأن��ه��ا تذليل 

العقبات والعراقيل البريوقراطية.

املوارد  وزير  ال�سبت،  اأم�ص  �سبيحة  وقف 
ارزقي براقي، بولية مع�سكر، على  املائية 
جد  بتقنيات  يعمل  ع�سري،  �سقي  م�سروع 
املردودية  حت�سني  منه  ال��ه��دف  متطورة، 
تعميمه  �سيتم  حيث  ال�سقي،  مياه  وتر�سيد 

عرب باقي وليات الوطن.
امل�سروع اجلديد “RAITECH”  الذي 
 ”AITECH“ النا�سئة  عر�سته ال�سركة 
املياه  كمية  على  بالتعرف  للفالح  ي�سمح 
التي تتطلبها النبتة، كما اأن التقنية ت�سمح 
الرطوبة  درج���ات  على  بالتعرف  للفالح 

واحلرارة يف حينها ون�سبة امللوحة.
اعجابه  عن  براقي،  اأرزق��ي  الوزير  وعرب 
مياه  برت�سيد  ي�سمح  واأنه  خا�سة  بامل�سروع 

ال�سقي وحت�سنب املردودة.
امل�سروع  هذا  من  الهدف  اإن  الوزير،  وقال 
احدى  على  جتريبه  مت  ال��ذي  النموذجي 
امل�ستثمرات الفالحية مبع�سكر، هو تعميمه 

على باقي وليات الوطن.
الذي  امل�����س��روع  اأن  اإىل  الإ���س��ارة  وجت��در 
امل��ائ��ي��ة،  امل������وارد  وزارة  ع��ل��ي��ه  ت�����س��رف 
النا�سئة  املوؤ�س�سة  بني  بال�سراكة  �سيكون 

“AITECH”  والوكالة الوطنية للت�سيري 
املدمج للموارد املائية َ”AGIR” والديوان 
 ”ONID” املياه  و�سرف  لل�سقي  الوطني 
و�سرع  ”�سك�فال”  الفالحية  وامل�ستثمرة 
وزير املوارد املائية، اأرزقي براقي، �سبيحة 
ال�سبت يف زيارة عمل وتفقد مل�ساريع قطاعه 

يف ولية مع�سكر.
اإلتقى الوزير، رفقة  وح�سب بيان للوزارة، 
وايل الولية، عبد اخلالق �سيودة، مبمثلي 
فالحي  جمعيات  وروؤ���س��اء  امل��دين  املجتمع 

املنطقة.

دع���ا الأم����ني ال��وط��ن��ي ل��الحت��اد ال��ع��ام 
اللطيف  عبد  اجل��زائ��ري��ني،  للفالحني 
التوجه  اىل  واملوالني  الفالحني  ديلمي، 
ممتلكاتهم  حلماية  التاأمني  �سناديق  نحو 
باأن  م�سريا  واحل��رائ��ق،  الفي�سانات  م��ن 
املناطق  املت�ساقطة على  الأمطار الأخرية 
لدى  ت�سببت يف خ�سائر معتربة  ال�سرقية 

منتجي اخل�سر والفواكه.
اللتوقعات  اأن  اللطيف ديلمي  ويرى عبد 
ت�سري  اخلريف  اأمطار  بخ�سو�ص  اجلوية 
الفالحني  حما�سيل  على  خماطر  لوجود 
وهو ما ظهر بعد ت�ساقط الأمطار موؤخرا 
فيها  تعر�ص  التي  ال�سرقية  الوليات  يف 
منتجو اخل�سر والفواكه خل�سائر فادحة.

باأن  الفالحني  اإحتاد  يف  القيادي  وك�سف 
التنظيم را�سل احلكومة من اأجل تعوي�ص 
الذين  موؤمنني  الغري  واملوالني  الفالحني 

ت�سرروا من الفي�سانات واحلرائق.
املو�سم  اأن   – حمدثنا  ت��وق��ع-  باملقابل 

ال��زراع��ي��ة،  املنتجات  يف  وف���رة  احل���ايل 
املت�ساقطة  الأخرية  الأمطار  واأن  خا�سة 
يف ال��ع��دي��د م��ن ولي����ات ال��وط��ن ج��اءت 
مو�سم  بداية  يف  املزراعني  على  بالفائدة 
اأ�سهر  اأربعة  اأكرث  مرور  بعد  وهذا  احلرث 

من اجلفاف.
مرت  التي  ال�سحية  الأزم��ة  وبخ�سو�ص 

وتاأثريها  كورونا،  وباء  نتيجة  البالد  بها 
ديلمي  اللطيف  عبد  قال  الفالحني  على 
التي  الوحيدة  الفئة  ه��م  الفالحني  ان 
ا�ستمرت بالعمل لتوفري قوت اجلزائريني 
 – والدليل  ال�سحي  احلجر  ف��رتة  طيلة 
املنتوج  يف  ال��ك��ب��رية  ال��وف��رة    – ح�سبه 
اإ�سافة  اىل �سمان ال�ستقرار يف الأ�سعار.

اأّكد الوزير الأول عبد العزيز جراد، هذا ال�سبت، عزم احلكومة على ت�سجيع ال�س�درات غري النفطية من خالل اتخ�ذ كل التدابري التي من 
�س�أنه� تذليل العقب�ت والعراقيل البريوقراطية، ك��سفً� عن تقدمي كل الت�سهيالت الالزمة لف�ئدة املوؤ�س�س�ت املنتجة وامل�سّدرة.

نحو  التوجه  اأن  الرحمان  عبد  بن  واأكد 
مبنيا  يكون  اأن  يجب  اجلديد  الإقت�ساد 
يف  للخارج  التبيعة  م��ن  التقلي�ص  على 

خمتلف املجالت.
املالية  قطاع  �سعي  عن  الوزير  ك�سف  كما 
يف ه���ذه ال��ف��رتة ع��ل��ى اإع����ادة ال��ن��ظ��ر يف 
التي  القانونية  والن�سو�ص  الإج���راءات 
ال��ت�����س��دي��ر  يف قطاع  ن�����س��اط��ات  ت��وؤط��ر 

الأ�سغال العمومية.
اأن القطاع يعمل  واأكد بن عبد الرحمان 
النظر يف  اإع���ادة  ''اأق���رب وق��ت''ع��ل��ى  يف 
القانونية  والن�سو�ص  الإجراءات  �سل�سلة 
قطاع  يف  الت�سدير  ن�ساطات  توؤطر  التي 

الأ�سغال العمومية.
تعد  احلالية  املرحلة  اأن  الوزير  واأو�سح 
''فا�سلة لتنفيذ برنامج رئي�ص اجلمهورية 
مرور  ي�ستهدف  ال��ذي  تبون  املجيد  عبد 

البالد اإىل �سيا�سة م�ستقلة اقت�ساديا''.

يعمل  اجلزائر  بنك  فاإن  الوزير،  وح�سب 
''اإعادة  الوقت احلايل على  من جانبه يف 
ل�سيا�سة  امل�����س��رية  امل��ن��ظ��وم��ة  يف  ال��ن��ظ��ر 
يف  م�����س��اه��م��ة  اأك����رث  ليجعلها  ال�����س��رف 
اتخاذ  �سيتم  الإطار  هذا  ويف  الت�سدير''. 
منتجات  لكل  م�سجعة  عملية  ''اإج��راءات 
اأ�ساف  ال��ذي  الوزير  بح�سب  الت�سدير''، 
قائال:''حان الوقت ليكون للجزائر مكانة 
الإطار  هذا  ويف  اخلارجية''.  الأ�سواق  يف 
م�سجعة  عملية  “اإجراءات  اتخاذ  �سيتم 

لكل منتجات الت�سدير.
نف�ص  بح�سب  الوطني  امللتقى  هذا  ويعد 
التوجه  هذا  نحو  للعبور  ف�ساء  امل�سوؤول، 
''اآج���ال  ويف  الت�سدير  جم��ال  يف  �سيما 
بلد  اإىل  ''التحول  ق�سد  ج��دا''،  قريبة 
العالية  املوؤهالت  ظل  يف  للخدمات  م�سدر 
العمومية  الوطنية  ال�سركات  متلكها  التي 

واخلا�سة''.

يوم  �سعودية  اقت�سادية  م�سادر  ك�سفت 
 %13 على  ت�ستحوذ  اجلزائر  ان  اجلمعة، 
ما  اأي  العربي  بالعامل  الذهب  احتياطي  من 
الدول  احتياطيات  من  طن   173.6 يعادل 
 1337.2 نحو  البالغة  الذهب  من  العربية 
طن بنهاية الثالثي الثاين من العام اجلاري 
الثالثة  املربتة  حتتل  ماجعلها  وهو   2020

عربيا بعد ال�سعودية ولبنان.
وبح�سب معطيات جمل�ص الذهب العاملي، فاإن 

من  عربيا  الأوىل  املرتبة  حتتل  ال�سعودية 
حيث احتياطياتها من الذهب بنهاية الثالثي 
الأوىل  العام اجلاري، حيث حلت  الثاين من 
 323.1 باحتياطي  عربية  دول��ة   18 بني 
املرتبة  يف  وح��ل��ت   %24.2 ي��ع��ادل  ط���ن، 
286.8 طن،  الثانية  لبنان باحتياطي يبلغ 
ي�سكل 21.5% من احتياطي الذهب العربي، 
باحتياطي  الثالثة   املرتبة  يف  اجلزائر  ثم 

يبلغ 173.6 طن، يعادل %13.

اإذ  الثاين،  لليوم  النفط  اأ�سعار  انخف�ست 
ت�سببت زيادة مفاجئة يف خمزونات اخلام 
املعنويات  على  �سلبا  التاأثري  يف  الأمريكية 
الطلب  تاآكل  ظل  يف  بالفعل  تعاين  التي 

على الوقود مع ا�ستمرار جائحة كورونا.
 15 برنت  خ��ام  تراجع  روي��رتز،  وح�سب 
 39.91 0.4 باملئة اإىل  اأو ما يعادل  �سنتا 
 0639 ال�ساعة  بحلول  للربميل  دولر 
بتوقيت غرينت�ص، بعد اأن هبط نحو اثنني 

باملئة اخلمي�ص املا�سي.

بينما نزل اخلام الأمريكي �سبعة �سنتات 
اأو ما يعادل 0.2 باملئة اإىل 37.23 دولر 
يف  باملئة  اثنني  انخف�ص  اأن  بعد  للربميل، 

اجلل�سة ال�سابقة.
يزيد  ما  منخف�سان  القيا�سيان  واخلامان 
الأ�سبوع  هذا  منهما  لكل  باملئة  �ستة  عن 
لالأ�سبوع  خ�سائر  ت�سجيل  �سوب  ويتجهان 
الثاين، اإذ ت�ساءلت الآمال يف تعاف منتظم 
على  موؤ�سرات  ظل  يف  الوقود  على  للطلب 

موجة ثانية لتف�سي فريو�ص كورونا.
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بلغت قيمة ف�تورة اخلدم�ت امل�ستوردة من اخل�رج 12 ملي�ر دولر �سنوي� ح�سب  ت�سريح�ت وزير 
امل�لية اأمين بن عبد الرحم�ن.  وق�ل  وزير امل�لية خالل اإفتت�ح امللتقى الوطني حول الت�سدير يف 
الأ�سغ�ل العمومية، اأن قيمة ف�تورة اخلدم�ت امل�ستوردة من اخل�رج بلغت 12 ملي�ر دولر �سنوي�.



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

اأم�����ص،  ي���وم  ال��ل��ب��ن��اين  اجل��ي�����ص  �سكل 
"التيار  منا�سري  اأم��ام  ب�سريا  حاجزا 
الوطني احلر" يف بريوت ملنع الحتكاك 
املدين  احل���راك  جمموعات  بع�ص  م��ع 
الرئي�ص  برحيل  للمطالبة  املتظاهرة 

مي�سال عون.
بوقوع  لبنانية  اإعالم  و�سائل  واأف��ادت 
ال�سغب  مكافحة  ق���وات  ب��ني  ت��داف��ع 
احلر"  ال��وط��ن��ي  "التيار  وم��ن��ا���س��ري 
اأح��د  اإىل  ب��ال��و���س��ول  ال��ذي��ن جن��ح��وا 
املداخل املوؤدية اإىل الق�سر اجلمهوري، 
اأن  حملية،  اإع��الم  و�سائل  ذك��رت  فيما 
الهواء  يف  ال��ر���س��ا���ص  اأط��ل��ق  اجلي�ص 
لتفريق املحتجني، بعد اأن تقدم موؤيدو 
الق�سر  اأتو�سرتاد  احلر" اإىل  "الوطني 

لرئي�ص  للتعر�ص  رف�����س��ا  اجل��م��ه��وري 
على  وردا  الرئا�سة،  وموقع  اجلمهورية 
اإىل  الثورة"  �ساحات  "احتاد  دع���وة 
اعت�سام م�ساء اأم�ص يف منطقة اجلمهور 

للمطالبة برحيل عون.
من  جمموعات  �سابق  وق��ت  يف  وكانت 
ق�سر  اأمام  بالتجمع  بداأت  قد  احلراك 
اإليهم  ان�سم  بعدما  ب��ريوت،  يف  العدل 
يف  لالنطالق  طرابل�ص  من  متظاهرون 
م�سرية نحو ق�سر بعبدا، اأين  اتخذ لواء 
الأجهزة  وك��اف��ة  اجل��م��ه��وري  احل��ر���ص 
م�ستديرة  ع��ن��د  امل���وج���ودة  الأم��ن��ي��ة 
الو�سول  ملنع  م�سددة  تدابري  ال�سياد 

اإىل مفرق الق�سر اجلمهوري.

مع  م�سرية  و�ساطة  عن  "حما�ص" تعلن 

اإ�سرائيل التفاق جديد لتبادل االأ�سرى

توتر يف بريوت مع خروج م�سريتني 
اإحداهما مناه�سة لعون والثانية موؤيدة

ق.د
ق.د

ق.د
ق.د

تعليق جتربة جامعة 
اأك�سفورد بعد مر�ص 

اأحد املتطوعني
النهائية  ال�سريرية  التجارب  توقفت 
طورته  الـــذي  ــا،  كــورون فــريو�ــص  للقاح 
اأك�سفورد،  وجامعة  اأ�سرتازينيكا  �سركة 
يف  املتطوعني  ــد  اأح مر�ص  بعد  موؤقتا 

التجارب يف بريطانيا.
باأنه  االأمــــر  اأ�ــســرتازيــنــيــكــا  وو�ــســفــت 
اإ�سابة  حالة  يف  روتيني" يتم  "اإجراء 
وا�سح"،  غري  "مر�ص  بــاأي  م�سرتك  اأي 
اللقاحات  جتارب  نتائج  تتبع  يتّم  اأين 

عن كثب يف جميع اأنحاء العامل.
اأ�سرتازينيكا  �سركة  لقاح  اإىل  وينظر 
مناف�ص  اأنــه  على  اأك�سفورد  وجامعة 
يتم  التي  اللقاحات  ع�سرات  بني  قوي 

تطويرها على م�ستوى العامل.
هذا  يكون  اأن  يف  كبرية  االآمــال  وكانت 
ال�سوق،  يف  يطرح  لقاح  اأول  هو  اللقاح 
بعد جناح اختبار كل من املرحلة االأوىل 

والثانية.

�سوتت وا�سنطن وتل اأبيب �سد قرار 
اجلمعية العامة لالأمم املتحدة الداعي 
من  ومن�سقة"  �ساملة  "ا�ستجابة  اإىل 
طرف دول العامل ملكافحة وباء كورونا 
حتت اإ�سراف منظمة ال�سحة العاملية؛ 
و�سدد القرار على دور املنظمة احلا�سم 

يف اإدارة �سوؤون ال�سحة عرب العامل.
ت�سكل  دول���ة،   169 �سوتت  وفيما 
الأع�ساء  للدول  ال�ساحقة  الأغلبية 
ب�  ع��دده��ا  امل��ق��در  امل��ت��ح��دة  الأمم  يف 
جرى  الذي  لقرار  لهذا  دول��ة،   193
�سهر  منذ  �سياغته  اأجل  من  التفاو�ص 
ماي املا�سي، وقفت يف وجهه الوليات 
امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة واإ���س��رائ��ي��ل، 
عن  وهنغاريا  اأوكرانيا  امتنعت  بينما 

الت�سويت.
وا�سنطن  اأن  اإىل  الإ����س���ارة  جت���در 
ان�سحبت قبل ب�سعة اأ�سهر من منظمة 
ال�سحة العاملية التابعة لالأمم املتحدة 
بعد توجيه انتقادات �سديدة لأدائها، 
ك��ورون��ا،  وب����اء  اأزم����ة  خلفية  ع��ل��ى 

ورف�ستها املنظمة الأممية.

ويطالب  م��ادة  �ستني  القرار  يت�سمن 
"بتعزيز التعاون والت�سامن الدوليني، 
كل  و"منح  الوباء"  احتواء  اأج��ل  من 
لقاحات  احل�سول" على  اإمكان  الدول 
و�سريع".  ح��ر  "ب�سكل  وع���الج���ات 
وي��دع��و اإىل وق���ف اإط����الق ال��ن��ار يف 
عرب  والنزاعات  التوتر  ب��وؤر  خمتلف 
وهو  الوباء،  مكافحة  لتي�سري  العامل 
النداء الذي �سبق لالأمني العام لالأمم 

املتحدة اأنطونيو غوتيريي�ص اأن وجهه 
الربيع  بداية  الدولية يف  للمجموعة 
املا�سي دون جدوى. مثلما ين�ص القرار 
على  واإ�سرائيليا  اأمريكيا  املرفو�ص 
والفالحي  الغذائي  التعاون  تعزيز 
ا�سرتاتيجيات  وتكييف  الأمم  ب��ني 
�سرورات  م��ع  القت�سادي  الإن��ع��ا���ص 
ومكافحة  امل�ستدامة  التنمية  ت�سجيع 

التحولت املناخية.

وا�سنطن وتل اأبيب �سد قرار االأمم املتحدة لتوحيد 
اجلهود الدولية ملكافحة كورونا

حلركة  ال�سيا�سي  املكتب  رئي�ص  ك�سف 
"حما�ص"، اإ�سماعيل هنية، عن و�ساطة 
م�سرية بني حركته واإ�سرائيل للتو�سل 

اإىل اتفاق جديد لتبادل الأ�سرى.
وقال هنية يف ت�سريح له خالل لقاء 
مع ال�سحفيني يف بريوت، اأم�ص اجلمعة، 
اإن "حما�ص" ترحب بالدور امل�سري يف 
تبادل  اتفاق  اإىل  الو�سول  اإمكانية 
اأملها  عن  وتعرب  )لالأ�سرى(،  جديد 

باإجناز �سيء على هذا ال�سعيد.
"الإخوة يف م�سر يتابعون  اأن  واأ�ساف 
امل�ساحلة  بينها  امللفات  م��ن  العديد 

واحل�سار ومعرب رفح وتبادل الأ�سرى".
ال�سيا�سي  املكتب  رئي�ص  يو�سح  ومل 
ل�"حما�ص" اإن كان هناك تقدم يف ملف 
تبادل الأ�سرى بني حركته واإ�سرائيل، 
"حما�ص"  اإن  اإ�سرائيل  تقول  حيث 
منذ  اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ني  ج��ن��ود   4 حتتجز 
غزة  قطاع  على  �سنتها  التي  احل��رب 

.2014
وفد  غ��ادر  اجلمعة،  �سابق  وق��ت  ويف 
متوجها  غزة  امل�سري  املخابرات  جهاز 
اإىل اإ�سرائيل، بعد زيارة بداأت اخلمي�ص 

للقطاع.

بد�أت �أم�س �ل�صبت يف �لعا�صمة �لقطرية �لدوحة حمادثات بني �حلكومة �الأفغانية وحركة "طالبان" بهدف �إنهاء �صر�ع يدور منذ
 �أكرث من عقدين وميثل �أي�صا �أطول عمل ع�صكري للواليات �ملتحدة يف �خلارج.

ودبلوما�سيون  مــ�ــســوؤولــون  ــول  ــق وي
وحمللون اأنه على الرغم من اأن اجلمع 
املفاو�سات  طاولة  على  الطرفني  بني 
يعد اإجنازا يف حد ذاته، فاإنه ال يعني 

اأن الطريق لل�سالم �سيكون �سهال.
بحفل  بــداأت  قد  املحادثات  وكانت 
ــــر اخلــارجــيــة  ــاح حــ�ــســره وزي ــت ــت اف
االأمريكي مايك بومبيو، وعقدت هذه 
ذكرى  من  واحــد  يوم  بعد  املحادثات 
احلادي  هجمات  على  عاما   19 مرور 
الــواليــات  عــلــى  �سبتمرب  مــن  عــ�ــســر 
تدخلها  اإىل  اأدت  ــي  ــت ال ــدة  ــح ــت امل

الع�سكري يف اأفغان�ستان.
بنظام  االإطــاحــة  مــن  الــرغــم  وعلى 
اأن  اإال  ب�سرعة  "طالبان"  حــركــة 

�سفوفها  تنظيم  اأعــــادت  ــة  ــرك احل
وبداأت متردا م�سلحا منذ ذلك احلني 
اأفغان�ستان وقوات من  اجتذب جريان 
ع�سرات الدول مبا يف ذلك قوات حلف 

�سمال االأطل�سي.
الــذي  الــقــوات  اتــفــاق �سحب  ونــ�ــص 
املتحدة  ــات  ــوالي ال بــني  توقيعه  مت 
حماولة  يف  فــربايــر  يف  و"طالبان" 
الإنــهــاء  �سيا�سية  ت�سوية  الإيــجــاد 
مفاو�سات  اإجـــــراء  عــلــى  احلـــــرب، 

للتو�سل التفاق �سالم �سامل.
ــهــورا مت  وبــعــد تــاأجــيــل ا�ــســتــمــر �ــس
خالف  حلل  املا�سي  االأ�سبوع  التو�سل 
عن  االإفـــراج  "طالبان"  طلب  ب�ساأن 

خم�سة اآالف �سجني.

دونالد  االأمريكي  الرئي�ص  ويتطلع 
ترامب اأي�سا الإظهار التقدم يف تعهده 
و�سحب  االأمــريــكــي  التدخل  بــاإنــهــاء 

معظم القوات االأجنبية املتمركزة يف 
اأفغان�ستان قبل االنتخابات الرئا�سية 

التي جتري يف نوفمرب.
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اآخرون  �سبعة  واأ�سيب  م�سرعهم  اأ�سخا�ص  ثالثة  لقي 
حزامه  انتحاري  فجر  اأن  بعد  املن�سرم،  االأ�سبوع  نهاية 
مقدي�سو،  ال�سومالية  بالعا�سمة  مطعم  يف  النا�سف 
وح�سب ال�سلطات ال�سومالية اأن املطعم امل�ستهدف يوجد 
كان  االنتحاري  واأن  مقدي�سو،  يف  الوطني  امل�سرح  قرب 
و�سائل  وكانت  املطعم،  يف  جال�سني  مدنيني  ي�ستهدف 
انفجاًرا  اأن  �سابق،  وقت  يف  ذكرت  قد  �سومالية  اإعالم 
وقع ، بامل�سرح الوطني قرب الق�سر الرئا�سي بالعا�سمة 

مقدي�سو.

ارتفعت ح�سيلة �سحايا ال�سيول واالأمطار يف ال�سودان، 
بداية  منذ  اإ�سابة،  و46  وفاة،   101 اإىل  ال�سبت،  اأم�ص 
وزارة  عن  �سادر  بيان  وذكر  اخلريفية،  االأمطار  ف�سل 
واالإ�سابات   ،101 اإىل  ارتفعت  "الوفيات  اأن  الداخلية، 
اأدت  وال�سيول  الفي�سانات  اأن  اإىل  البيان،  واأ�سار   ،"46
كذلك اإىل "انهيار 24 األفا و582 منزال كليا، و40 األفا 
و415 جزئيا، اإ�سافة اإىل ت�سرر 179 مرفقا، و354 من 

املتاجر واملخازن، ونفوق 5 اآالف و482 من املوا�سي".
وحذرت جلنة الفي�سانات بوزارة الري واملوارد املائية، 
اأعلى  ال�سبت،  اأم�ص  �سجلت  اخلرطوم  حمطة  اأن  من 
اأعلى رقم  17.62 مرتا، متجاوزة  بـ  م�ستوى لنهر النيل 
حمطة  �سجلت  فيما  �سم،   36 بـ  مرتا(   17.26( م�سجل 
والتي  النيل  مل�ستوى  مرتا(   18.34( )�سمال(،  �سندي 

تفوق اأعلى رقم م�سجل )18.7 مرتا( بـ 27 �سم.
يف حني اأعلن جمل�ص الدفاع واالأمن، حالة الطوارئ يف 
"منطقة  واعتبارها  اأ�سهر،   3 ملدة  البالد  اأنحاء  جميع 

كوارث طبيعية".

الغاز  اليونانية  لي�سبو�ص  جزيرة  يف  ال�سرطة  اأطلقت 
بعد  احتجاجات  نظموا  مهاجرين  على  للدموع  امل�سيل 
اأيام، الذي  احرتاق املخيم الذي كانوا يقيمون فيه قبل 
�سيئة يف  13،000 �سخ�ص يف ظروف  يعي�ص فيه قرابة 
خميم موريا املكتظ، واندلعت مواجهات بني حمتجني من 
املهاجرين وال�سرطة يوم اأم�ص ال�سبت بالقرب من خميم 

موؤقت اأقامته ال�سلطات اليونانية.
يف حني تدخل رجال االإطفاء عقب ا�ستعال نار يف وقت 

�سابق من اأم�ص بالقرب من حاجز لل�سرطة.
وتنام عائالت يف العراء باحلقول وعلى قارعة الطريق 

منذ اأن وقع احلريق يف خميم موريا.

العا�سمة  �سرقي  �سهر"  "ن�سيم  بلدة  �سلطات  اأكدت 
 10 واإ�سابة  واحد  �سخ�ص  مقتل  طهران،  االإيرانية 
�سخم  انفجار  جراء  اخلطورة  متفاوتة  بجروح  اآخرين 

يف مركز لبيع البطاريات اأو ت�سنيعها.
زجاج  "اأن  البلدة،  يف  االإطفاء  بدائرة  م�سوؤول  وح�سب 
املبان املجاورة ملوقع االنفجار حتطم من �سدة االنفجار 
كيلومرت،  حوايل  م�سافة  حتى  ال�سكان  به  �سعر  الذي 
اجلزئي،  االنهيار  اأو  للت�سدع  بناية   30 تعر�ست  فيما 
كما ت�سررت 23 �سيارة كانت بالقرب من موقع احلادث"، 
اأ�سباب  ملعرفة  التحقيق  بداأت  ال�سلطات  اأن  م�سيفا 

االنفجار.

ارتفاع �سحايا ال�سيول والفي�سانات 
بال�سودان اإىل 101 وفاة

ال�سرطة اليونانية تطلق الغاز 
امل�سيل للدموع على مهاجرين

مقتل �سخ�ص واإ�سابة 10 اآخرين
 يف انفجار �سرقي طهران

م�سرع عدد من االأ�سخا�ص جراء تفجري 
انتحاري مبطعم يف ال�سومال

حــول

الوكاالت  

العــامل

دويل
انطالق حمادثات �سالم تاريخية بعد 19 عاما 

من هجمات 11 �سبتمرب
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بدري. ع

فيما وقع احلار�ص من�سوري وجدد لو�سيف وبهلول

عبد الهادي. ب

تو�سلت اإدارة مولودية باتنة اإىل اتفاق مثلما كان منتظرا 
مع املدرب اأمني غيموز الذي قاد البوبية يف مرحلة االإياب 
من املو�سم املا�سي وقاد البوبية لتحقيق نتائج جد اإيجابية 
يف  بالتواجد  املعنية  املجموعة  �سمن  بال�سعود  اإياه  مكلال 
الق�سم الثاين يف �سيغته اجلديدة، ليوا�سل مهامه على راأ�ص 

العار�سة الفنية للفريق ملو�سم اآخر.
اإدارة البوبية الطاقم الفني مب�ساعد مدرب  هذا ودعمت 
�سبق له وان تقم�ص األوان املولودية ملدة 7 �سنوات كمدافع 
عماري  يو�سف  للبوبية  ال�سابق  املدافع  التحق  اإذ  حموري، 
القرار  وهو  مدرب  م�ساعد  من�سب  لي�سغل  الفني  بالطاقم 
عماري  يو�سف  يقدم  اأن  متفائلني  االأن�سار  ثمنه  الــذي 

نحو  البوبية  لقيادة  الفنية  العار�سة  ويدعم  االإ�سافة 
حتقيق نتائج جيدة يف املو�سم املقبل.

وعلى �سعيد اآخر، جدد ثنائي خط الو�سط اأمين لو�سيف 
وبالل بهلول عقديهما للبوبية ملو�سم اآخر، حيث اأكد م�سدر 
مقرب من بيت الفريق اأن الثنائي املذكور جدد العقد ب�سفة 
ر�سمية، كما عاد احلار�ص ال�سابق للمولودية عادل من�سوري 
األوان احتاد تب�سة  اأن حمل يف املو�سم املا�سي  لفريقه بعد 
الفريق  تعداد  و�سل  وبهذا  املو�سم،  هذا  للمولودية  ليعود 
حاج  لزهر  من  كل  مع  الف�سل  انتظار  يف  العبا   16 اإىل 
عي�سى و�سي حممد وكذا بو�سخريط باعتبار اأنهم من ركائز 

الفريق.

جديدة  �سفقة  �سمان  من  تاجنانت  دفــاع  اإدارة  متكنت 
مع  التعاقد  خــالل  من  ال�سيفية  التحويالت  فــرتة  خــالل 
والذي  عالولي�ص  حممد  بو�سعادة  الأمــل  ال�سابق  احلار�ص 
وقع يف �سفوف الدفاع ملو�سمني بعد اتفاقه مع رئي�ص النادي 
مفاو�سات  وجــود  عن  احلديث  دار  كما  قرعي�ص،  الطاهر 
متقدمة مع احلار�ص ال�سابق الأهلي الربج بوحلفاية زكرياء، 
احلار�ص  مع  �سابق  وقت  يف  تعاقدت  الدفاع  اإدارة  اأن  علما 
يتواجد  كما  اإ�سماعيل،  لغب�ص  ب�سطرة  الإحتــاد  ال�سابق 
الفريق يف مفاو�سات مع مدافع اأي�سر ين�سط يف فريق �سبيبة 
التعاقد مع  العبا  الدفاع من  اإدارة  بومردا�ص، ومتكنت 
الذي  االأمر  وهو  جديدة  �سفقات  اإبــرام  انتظار  يف  جديدا 

اأقل  اإىل  �ستتقل�ص  بهم  املحتفظ  الالعبني  قائمة  اأن  يوؤكد 
من  العبني.  

ورغم احلركية الكبرية التي متيز �سوق التحويالت يف بيت 
الدفاع اإال اأن ال�سفقات اجلديدة التي قام بها امل�سريون تبقى 
والذي اأكد على اأن الدفاع  الفاف مهددة بالنظر اإىل بيان 
�سقف  ب�سبب  التعاقدات  من  باملنع  املعنية  الفرق  بني  من 
الديون لدى بلجنة املنازعات حيث يفوق املبلغ مليار �سنتيم، 
ورغم هذا القرار اإال اأن رئي�ص الفريق قرعي�ص بدا واثقا من 
تاأهيل الالعبني اجلدد وهذا بعد اأن يتم ت�سوية ديون جلنة 
املنازعات يف االأيام املقبلة بعد احل�سول على بع�ص االإعانات 

املمنوحة من طرف ال�سلطات املحلية.

املوؤقتة  الهيئة  رئي�ص  ــدث  حت
الأهلي  ــهــاوي  ال ــنــادي  ال لت�سيري 
عودة  عن  رما�ص  احلوا�ص  الربج 
العام نذير بوزناد ملبا�سرة  املدير 
هذا  يف  قائال  الفريق  مع  مهامه 
ال�سدد :"مل تكن لبوزناد نية يف 
عناء  نف�سه  كلف  ملا  معنا  العمل 
واجتماعه  الـــربج  اإىل  التنقل 
ب�سكل  مــعــه  اتفقنا  لــقــد  مــعــنــا، 
العام  املــديــر  و�ــســيــكــون  نــهــائــي 
جيدا،  يعرفه  من�سب  يف  للفريق 
ولقد وقعنا مع بوزناد عقد ميتد 
لعام كامل، وقمنا بو�سع �سروطنا 
لنا  ت�سمح  التي  ال�سروط  وهــي 
تتحقق  مل  اإذا  الــعــقــد  بــفــ�ــســخ 

اأن  �سروطه اخلا�سة و�سيء منطقي  اأي�سا و�سع  االأهداف، وبوزناد 
يطلب توفري االأموال، حيث طلب حمل االإقامة وما اإىل غري ذلك، 
كما اتفقنا معه على االأجرة واأي�سا اإذا مل نوفر له هذه ال�سروط 

باإمكانه ف�سخ العقد".
وفيما يتعلق بالق�سايا املوجودة لدى جلنة املنازعات خا�سة بعد 
قرار منع االأهلي من التعاقدات يف فرتة التحويالت ال�سيفية قال 
رما�ص :"نحن نبحث عن حلول عاجلة من اأجل جتاوز م�سكلة جلنة 
املنازعات، وهي االأهم بالن�سبة اإلينا يف الوقت الراهن الأننا �سنكون 
هذه  على  كثريا  نركز  نحن  قلت  وكما  تاأخرنا،  اإذا  االأكرب  اخلا�سر 

االأولــويــات،  اأوىل  ونعتربها  النقطة 
اإال  امل�سكلة،  هــذه  حل  ميكن  ال  ولكن 
اأن  املعقول  االأمــوال، فمن غري  بوجود 
ال�سماح  منه  وتطلب  العب  ت�ستدعي 
مقابل،  دون  م�ستحقاته  من  جزء  يف 
ـــاد �ــســيــعــود عــنــدمــا جنــهــز له  وبـــوزن
�سنت�سل  ذلــك  نفعل  عندما  االأمـــوال، 
به، وهو بدوره �سيبداأ عمله من خالل 
الفني  والطاقم  بالالعبني  االت�سال 

والتفاو�ص حول م�ستحقاتهم".
التي  االأوليات  اإىل  رما�ص  تطرق  كما 
مع  خ�سو�سا  امل�سريون  عليها  يراهن 
يعي�سها  التي  اخلانقة  املالية  االأزمــة 
الــفــريــق، حــيــث قـــال رمــا�ــص يف هذا 
اأولوياتنا ونحن نركز  ال�سدد :"رتبنا 
ومعاجلة  بوزناد،  رفقة  االنطالقة  حتقيق  على  الراهن  الوقت  يف 
م�سكل جلنة املنازعات وبعدها ميكنهم احلديث عن خالفة الرئي�ص 
امل�ستقيل، ور�سيد الفريق به يف الوقت احلايل 1.5 مليار فقط، وهو 
وات�ساالتنا  باأموالهم،  يطالبون  الذين  الدائنني  طرف  من  جممد 
مل  ولكننا  و�ساق،  قدم  على  متوا�سلة  وطنية  �سركة  قدوم  ب�ساأن 
نتحدث ال مع نفطال وال مع كو�سيدار وكل ما يقال هو حديث �سارع، 
باالجتماعات  اهتمامه  وما  الفريق  بجانب  اأنه  لنا  اأكد  والــوايل 
والتقارير اإال دليل على ذلك، لقد وعدنا بامل�ساعدة وامل�ساهمة يف 

انفراج االأزمة ونحن ننتظر ذلك قريب".

اأكد رئي�ص جمل�ص اإدارة مولودية العلمة �سالح كراو�سي اأنه 
الرئي�ص ال�سرعي ملجل�ص االإدارة وهذا ردا على ما مت تداوله 
بخ�سو�ص عدم قانونية رئا�سته ملجل�ص االإدارة ب�سبب ق�سية 
كثريا  ي�ستغرب  اأنــه  كراو�سي  واأ�ــســاف  التجاري،  ال�سجل 
للخطوات التي قام بها اأع�ساء النادي الهاوي والتي و�سلت 
اإىل حد تقدمي �سكوى لدى االحتادية والرابطة املحرتفة 
القانون وا�سح يف هذا  اأن  التعامل معه رغم  اأجل وقف  من 
م�سوؤولة  مازالت  املحرتفة  ال�سركات  اأن  على  وين�ص  املجال 
عن الت�سيري ملو�سمني اأخرين رغم تغيري منط املناف�سة، ومن 
جانب اأخر �سرع كراو�سي يف التفاو�ص مع الالعبني القدامى 
وكذا امل�ستهدفني حت�سبا للمو�سم اجلديد يف انتظار الف�سل 

يف هوية املدرب اجلديد. 
مقر  اإىل  العلمة  مولودية  اأن�سار  من  جمموعة  وتنقل 
قابلوا  حيث  �سطيف  مبدينة  والريا�سة  ال�سباب  مديرية 
امل�سوؤول االأول عن املديرية يزيد زواوي، وا�ستغل االأن�سار 
الفريق  فيها  يتخبط  التي  امل�ساكل  اأجل طرح  من  الفر�سة 
مع املطالبة بالبحث عن حلول لها على غرار ق�سية التاأخر 
والنزاع  الهاوي  للنادي  العامة  اجلمعية  عقد  يف  احلا�سل 
االإعانات  تاأخر اال�ستفادة من  امل�سريين وكذا  احلا�سل بني 
بالبحث  الديجيا�ص مدير  ووعــد  مــدة،  منذ  العمومية 
ووفق  ممكن  وقت  اأقرب  يف  امل�ساكل  لهذه  فعلية  حلول  عن 
العلمة  بلدية  رئي�ص  فاإن  جانبه  ومن  القانون،  يقت�سيه  ما 
ال�سباب  مديرية  اإىل  مرا�سلة  بتوجيه  قام  ح�ساين  طارق 
اجلمعية  عقد  يف  باالإ�سراع  املطالبة  اأجل  من  والريا�سة 
العامة للنادي الهاوي بغية �سخ االإعانة االأولية بقيمة  

ماليري �سنتيم يف ح�ساب النادي.
وتتوا�سل متاعب مولودية العلمة مع جلنة املنازعات والتي 

اأكدت يف بيانها االأخري اأن الفريق ممنوع من اال�ستقدامات يف 
فرتة التحويالت ال�سيفية ب�سبب الديون العالقة على عاتق 
النادي والتي تخ�ص العبي املو�سم قبل الفارط، ومن جانب 
اأخر فاإن الثنائي لعراف وبن ثابت قررا اللجوء اإىل اللجنة 
من خالل تقدمي �سكوى ر�سمية للح�سول على م�ستحقاتهما 
العالقة ف�سال عن اأوراق الت�سريح ب�سبب رغبتهما يف تغيري 
الذين  الالعبني  عدد  وبلغ  القادم،  املو�سم  خالل  االأجــواء 
امل�ستبعد  غري  ومن  العبا  اللجنة   لدى  �سكاوى  اأودعــوا 
ظل  يف  خا�سة  املنازعات  جلنة  اإىل  الالعبني  كامل  جلوء 
عدم تكمن امل�سريين من ت�سوية امل�ستحقات العالقة ناهيك 

عن الغمو�ص احلا�سل من اجلانب االإداري. 

حممد  املــدرب  مع  عنابة  اإحتــاد  اإدارة  تعاقدت 
بن �سوية لالإ�سراف على العار�سة الفنية للفريق 
املو�سم اجلديد، حيث وقع اختيار  خالل بطولة 
البا�سط  عبد  الرئي�ص  بقيادة  االإحتـــاد  اإدارة 
�سكيكدة  ل�سبيبة  ال�سابق  املـــدرب  على  زعــيــم 
مع  املفاو�سات  ف�سل  بعد  االإحتاد  على  لالإ�سراف 
االإتفاق  ومت  وموا�سة،  اإفتي�سان  عبا�ص،  من  كل 
يف  االأوىل  االأدوار  لعب  على  اجلديد  املــدرب  مع 
لعب  على  االإحتــاد  اإدارة  تراهن  حيث  البطولة 

�سوية  ي�سارك بن  اأن  املنتظر  ال�سعود ومن  ورقة 
وكذا  بهم  املحتفظ  الالعبني  قائمة  حتديد  يف 
�سليم  تعيني  مت  ــر  اأخ جانب  ومــن  امل�ستقدمني، 
خريفي يف من�سب املدير الفني للفئات ال�سبانية 
يف  ع�سوا  بونور  حممد  تعيني  مت  فيما  لالإحتاد، 

الطاقم الفني لالأكابر.
اأن  لالإحتاد  التجارية  ال�سركة  اإدارة  واأعلنت 
قيمة الديون العالقة لدى جلنة املنازعات ت�سل 
اإىل مبلغ  مليار �سنتيم وتخ�ص العبي املو�سم 

اإدارة  تعمل  التي  القيمة  وهي  الفارط،  قبل  ما 
من  الفريق  يتمكن  حتى  ت�سويتها  على  االإحتــاد 
التعاقد مع العبني جدد خالل فرتة التحويالت 
املو�سم  العــبــي  ديـــون  وبخ�سو�ص  ال�سيفية، 
الفاطر فاإن اإدارة االإحتاد اأكدت اأن هذه الديون 
منح  مت  اأن  بعد  ال�ستوي  املريكاتو  قبل  تظهر  لن 
من  اجلاري  �سبتمرب  غاية   اإىل  للفريق  مهلة 
اأجل ت�سوية الو�سعية مع الالعبني امل�ستكني اإىل 

جلنة املنازعات.

تخ�شي�س غالف مايل معترب الإعادة تهيئة ملعب 
م�شطفى ت�شاكر بالبليدة

زغال�س املر�شح االأبرز لرئا�شة النادي الهاوي 
وحلفاية ي�شاند العرباوي

بن �شوية مدربا جديدا لبونة والديون تبلغ مليار �شنتيم 

غيموز يوا�شل تراأ�شه للعار�شة الفنية 
ويو�شف عماري م�شاعدا له  

احلار�س عالولي�س يرفع عدد 
امل�شتقدمني اإىل  العبا

احلوا�س رما�س :"اتفقنا ب�شكل نهائي
 مع بوزناد وو�شعنا �شروطنا"

كراو�شي يوؤكد اأنه الرئي�س ال�شرعي
 وي�شرع يف املفاو�شات 
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ت�ساكر  م�سطفى  ال�سهيد  ملعب  ي�سهد 
اإعــادة  الأ�سغال  ور�سات  عــدة  بالبليدة 
حت�سني  يف  امل�ساهمة  �ساأنها  من  تهيئته 
طاملا  الذي  الريا�سي  املرفق  هذا  �سورة 
املنتخب  انــتــ�ــســارات  على  �ساهدا  كــان 
الوطني اجلزائري لكرة القدم، ح�سبما 
ــركــب االأوملـــبـــي، كمال  ـــره مــديــر امل ذك

نا�سري.
التاأهيل  اأ�سغال  اأن  نا�سري  ــح  واأو�ــس
موؤخرا  اأطلقت  التي  التهيئة  واإعـــادة 
مار�ص  �سهر  غاية  اإىل  �ستتوا�سل  والتي 
املقبل ت�سمل عدة عمليات اأهمها عملية 
غرف  وتهيئة  الطبيعي  الع�سب  ــادة  اإع
ممرات  و  ال�سحافة  قاعة  و  املالب�ص 
باالإ�سافة  املوازية،  واملرافق  الالعبني 

اإىل تن�سيب البوابات االإلكرتونية.
و مت تخ�سي�ص غالف مايل يقدر بـ 10 
الوالئي  ال�سندوق  ــار  اإط يف  دج  مليون 
معقل  لدعم  ال�سباب  مبادرات  لرتقية 
بطل اإفريقيا و حت�سريه على وجه يليق 

بـ"حماربي ال�سحراء".
الإعادة  الغالف  هذا  ا�ستغالل  ويجري 
الطبيعي  بالع�سب  امللعب  اأر�سية  تهيئة 

�سنوات  ع�سر  منذ  تغيريه  يتم  مل  الذي 
التقني  الفريق  مــع  بالتن�سيق  وذلـــك 
بو�سياف  حمــمــد  الــريــا�ــســي  للمركب 
متابعة  وحتــت  العا�سمة(  )اجلــزائــر 
الفني  للمركز  تابعة  متخ�س�سة  فرقة 
و  القدم  لكرة  اجلزائرية  لالإحتادية 

ذلك يف اإطار جهود املرافقة.
القادمة  القليلة  االأيــام  خالل  و�سيتم 
الع�سب  لـــزرع  جــديــدة  تقنية  تطبيق 

تتمثل يف ا�ستخدام تربة رملية يتم اإح�سارها 
من والية وادي �سوف و�ستكون االأر�سية جاهزة 
للمعايري  ومطابقة  القادم  جانفي  �سهر  اأواخر 

الدولية، وفقا للم�سوؤول االأول للملعب.
وقال ال�سيد نا�سري نعمل على قدم و�ساق من 
تطلعات  مل�ستوى  ترقى  بنتيجة  اخلروج  اأجل 
الفريق الوطني، م�سيفا نعمل يف اأريحية ودون 
الذي  اللقاء  مكان  نقل  بعد  خ�سو�سا  �سغط 
الزميبابوي  ونظريه  الوطني  املنتخب  �سيجمع 

يف  نوفمرب نحو مركب  جويلية.
و  تهيئة  العملية  ذات  اإطــار  يف  يجري  كما 
تو�سيع قاعة ال�سحافة وغرف تغيري املالب�ص 
طابع  اإ�سفاء  مت  حيث  املر�سات  و  لالعبني 
مب�ستوى  يليق  مبا  تاأهيلها  و  عليها  ع�سري 

و�سمعة اأبطال اإفريقيا، ي�سيف م�سرت�سال.
ويتم اأي�سا تزويد امللعب باأحدث التجهيزات 
ــــذار واإجنــــاز ممـــرات واأنــفــاق  كــاأجــهــزة االإن
لغرف  للدخول  الريا�سية  للفرق  خم�س�سة 
و  تــزيــني  اإىل  بــاالإ�ــســافــة  وغــريهــا  املالب�ص 
تهيئة امل�ساحات اخل�سراء امل�سغرة املتواجدة 
الع�سب  اإ�سابة  لتجنب  املرمى  اإطــار  وراء  ما 
واإ�سالح  ال�سارة،  االأع�ساب  بعدوى  الطبيعي 

نظامي ت�سريف املياه وال�سقي.
حــوايل   تخ�سي�ص  مت  ال�سياق،  نف�ص  ويف 
مليون دج لرتميم مقر اإقامة الفرق الريا�سية 
ــت املـــدرجـــات والـــذي  ــدمي املــتــواجــد حت ــق ال
التجهيزات  بكافة  جمهزة  غرفة  ي�سم  
اأن ا�ستقبال  الع�سرية، يقول  نا�سري، م�سيفا 
يف  للتح�سري  تــاأتــي  التي  الريا�سية  الــفــرق 
الوالية �سي�سمح بجلب مداخيل مالية للمركب 

و يجعله متنف�سا للتح�سريات الريا�سية.

تتوا�سل التحركات يف بيت وفاق �سطيف 
العامة  اجلمعية  عقد  موعد  اقرتاب  مع 
م�سادر  من  علمنا  حيث  الهاوي  للنادي 
الإقناع  حثيثة  م�ساعي  هناك  اأن  مقربة 
لت�سيري  املوؤقتة  للهيئة  ال�سابق  الرئي�ص 
الرت�سح  اأجــل  من  زغال�ص  جابر  النادي 
ــادي الـــهـــاوي، حــيــث كلف  ــن لــرئــا�ــســة ال
الالعبون القدامى زميلهم ي�سعد بورحلي 
اإقناعه  اأجــل  من  زغال�ص  مع  باحلديث 
ال�سلطات  اأن  خا�سة  املن�سب،  هذا  بتويل 
لرئا�سة  زغــال�ــص  تــويل  ت�ساند  املحلية 
ــاوي بــعــد اأن طــلــب الـــوايل  ــه ــادي ال ــن ال
ــراب،  اأع مع  العمل  زغال�ص  من  اجلديد 
زغال�ص  اأن  علمنا  فقد  اأخــر  جانب  ومن 
خا�سة  الأ�سباب  الفكرة  قبول  يف  مرتدد 
ال�سيما اأنه اأعلن يف وقت �سابق رغبته يف 

االن�سحاب من ت�سيري الوفاق.
من  العديد  هناك  املقابلة  اجلهة  ويف 
امل�سري  تر�سيح  ت�ساند  الفاعلة  االأطــراف 

العرباوي ملن�سب رئي�ص  اإبراهيم  ال�سابق 
االأطــراف  مقدمة  ويف  الــهــاوي،  الــنــادي 
العام  املدير  جند  الفكرة  لهذه  الداعمة 

للوفاق فهد حلفاية ف�سال عن الرئي�ص ال�سابق 
للنادي عبد احلكيم �سرار، ومتكن رئي�ص جمل�ص 
اإدارة الوفاق عزالدين اأعراب من اإقناع املهاجم 

الوفاق  �سفوف  يف  بالبقاء  اإ�سماعيل  �سعيدي 
خالل املو�سم اجلديد، حيث مت برجمة لقاء بني 

الطرفني خالل ال�ساعات الفارطة بالعا�سمة.
�سطيف  وفــاق  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  وي�سرع 
عزالدين اأعراب بداية من نهار اليوم يف ت�سوية 
امل�ستحقات املالية العالقة لالعبني بعد اأن متكن 
املمنوحة  االإعانات  على  احل�سول  من  الفريق 
من طرف ال�سلطات املحلية يوم اخلمي�ص، حيث 
تقرر ت�سوية �سطر من م�ستحقات الالعبني وفق 
املنتظر  ومن  �سابق،  وقت  يف  احلا�سل  االإتفاق 
دخل  الــذي  الكامل  املــايل  املبلغ  توزيع  يتم  اأن 
خزينة الوفاق ) مليار �سنتيم( على العبي 
الفريق فقط يف ظل رغبة امل�سريين يف غلق ملف 
ب�سكل  ولو  جحنيط  لرفاق  املالية  امل�ستحقات 
من  العب  كل  يتح�سل  اأن  املنتظر  ومن  موؤقت، 
�سهريتني  اأجرتني  على  للوفاق  احلايل  التعداد 
ال�سطايفية  االإدارة  �سيكلف  الذي  االأمــر  وهو 
الرتفاع  بالنظر  �سنتيم  ماليري  من   اأكــرث 

الكتلة ال�سهرية لالأجور.

دفاع تاجنانت

اأهلي الربج

وفاق �سطيف 

مولودية العلمة 

اإحتاد عنابة 

مولودية باتنة
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بدري. ع

فيما وقع احلار�ص من�سوري وجدد لو�سيف وبهلول

عبد الهادي. ب

تو�سلت اإدارة مولودية باتنة اإىل اتفاق مثلما كان منتظرا 
مع املدرب اأمني غيموز الذي قاد البوبية يف مرحلة االإياب 
من املو�سم املا�سي وقاد البوبية لتحقيق نتائج جد اإيجابية 
يف  بالتواجد  املعنية  املجموعة  �سمن  بال�سعود  اإياه  مكلال 
الق�سم الثاين يف �سيغته اجلديدة، ليوا�سل مهامه على راأ�ص 

العار�سة الفنية للفريق ملو�سم اآخر.
اإدارة البوبية الطاقم الفني مب�ساعد مدرب  هذا ودعمت 
�سبق له وان تقم�ص األوان املولودية ملدة  �سنوات كمدافع 
عماري  يو�سف  للبوبية  ال�سابق  املدافع  التحق  اإذ  حموري، 
القرار  وهو  مدرب  م�ساعد  من�سب  لي�سغل  الفني  بالطاقم 
عماري  يو�سف  يقدم  اأن  متفائلني  االأن�سار  ثمنه  الــذي 

نحو  البوبية  لقيادة  الفنية  العار�سة  ويدعم  االإ�سافة 
حتقيق نتائج جيدة يف املو�سم املقبل.

وعلى �سعيد اآخر، جدد ثنائي خط الو�سط اأمين لو�سيف 
وبالل بهلول عقديهما للبوبية ملو�سم اآخر، حيث اأكد م�سدر 
مقرب من بيت الفريق اأن الثنائي املذكور جدد العقد ب�سفة 
ر�سمية، كما عاد احلار�ص ال�سابق للمولودية عادل من�سوري 
األوان احتاد تب�سة  اأن حمل يف املو�سم املا�سي  لفريقه بعد 
الفريق  تعداد  و�سل  وبهذا  املو�سم،  هذا  للمولودية  ليعود 
حاج  لزهر  من  كل  مع  الف�سل  انتظار  يف  العبا  اإىل  
عي�سى و�سي حممد وكذا بو�سخريط باعتبار اأنهم من ركائز 

الفريق.

جديدة  �سفقة  �سمان  من  تاجنانت  دفــاع  اإدارة  متكنت 
مع  التعاقد  خــالل  من  ال�سيفية  التحويالت  فــرتة  خــالل 
والذي  عالولي�ص  حممد  بو�سعادة  الأمــل  ال�سابق  احلار�ص 
وقع يف �سفوف الدفاع ملو�سمني بعد اتفاقه مع رئي�ص النادي 
مفاو�سات  وجــود  عن  احلديث  دار  كما  قرعي�ص،  الطاهر 
متقدمة مع احلار�ص ال�سابق الأهلي الربج بوحلفاية زكرياء، 
احلار�ص  مع  �سابق  وقت  يف  تعاقدت  الدفاع  اإدارة  اأن  علما 
يتواجد  كما  اإ�سماعيل،  لغب�ص  ب�سطرة  الإحتــاد  ال�سابق 
الفريق يف مفاو�سات مع مدافع اأي�سر ين�سط يف فريق �سبيبة 
12 العبا  مع  التعاقد  الدفاع من  اإدارة  بومردا�ص، ومتكنت 
الذي  االأمر  وهو  جديدة  �سفقات  اإبــرام  انتظار  يف  جديدا 

اأقل  اإىل  �ستتقل�ص  بهم  املحتفظ  الالعبني  قائمة  اأن  يوؤكد 
من 10 العبني.  

ورغم احلركية الكبرية التي متيز �سوق التحويالت يف بيت 
الدفاع اإال اأن ال�سفقات اجلديدة التي قام بها امل�سريون تبقى 
مهددة بالنظر اإىل بيان "الفاف" والذي اأكد على اأن الدفاع 
�سقف  ب�سبب  التعاقدات  من  باملنع  املعنية  الفرق  بني  من 
الديون لدى بلجنة املنازعات حيث يفوق املبلغ مليار �سنتيم، 
ورغم هذا القرار اإال اأن رئي�ص الفريق قرعي�ص بدا واثقا من 
تاأهيل الالعبني اجلدد وهذا بعد اأن يتم ت�سوية ديون جلنة 
املنازعات يف االأيام املقبلة بعد احل�سول على بع�ص االإعانات 

املمنوحة من طرف ال�سلطات املحلية.

املوؤقتة  الهيئة  رئي�ص  ــدث  حت
الأهلي  ــهــاوي  ال ــنــادي  ال لت�سيري 
عودة  عن  رما�ص  احلوا�ص  الربج 
العام نذير بوزناد ملبا�سرة  املدير 
هذا  يف  قائال  الفريق  مع  مهامه 
مل تكن لبوزناد نية يف  ال�سدد :
عناء  نف�سه  كلف  ملا  معنا  العمل 
واجتماعه  الـــربج  اإىل  التنقل 
ب�سكل  مــعــه  اتفقنا  لــقــد  مــعــنــا، 
العام  املــديــر  و�ــســيــكــون  نــهــائــي 
جيدا،  يعرفه  من�سب  يف  للفريق 
ولقد وقعنا مع بوزناد عقد ميتد 
لعام كامل، وقمنا بو�سع �سروطنا 
لنا  ت�سمح  التي  ال�سروط  وهــي 
تتحقق  مل  اإذا  الــعــقــد  بــفــ�ــســخ 

اأن  �سروطه اخلا�سة و�سيء منطقي  اأي�سا و�سع  االأهداف، وبوزناد 
يطلب توفري االأموال، حيث طلب حمل االإقامة وما اإىل غري ذلك، 
كما اتفقنا معه على االأجرة واأي�سا اإذا مل نوفر له هذه ال�سروط 

. باإمكانه ف�سخ العقد
وفيما يتعلق بالق�سايا املوجودة لدى جلنة املنازعات خا�سة بعد 
قرار منع االأهلي من التعاقدات يف فرتة التحويالت ال�سيفية قال 
نحن نبحث عن حلول عاجلة من اأجل جتاوز م�سكلة جلنة  رما�ص :
املنازعات، وهي االأهم بالن�سبة اإلينا يف الوقت الراهن الأننا �سنكون 
هذه  على  كثريا  نركز  نحن  قلت  وكما  تاأخرنا،  اإذا  االأكرب  اخلا�سر 

االأولــويــات،  اأوىل  ونعتربها  النقطة 
اإال  امل�سكلة،  هــذه  حل  ميكن  ال  ولكن 
اأن  املعقول  االأمــوال، فمن غري  بوجود 
ال�سماح  منه  وتطلب  العب  ت�ستدعي 
مقابل،  دون  م�ستحقاته  من  جزء  يف 
ـــاد �ــســيــعــود عــنــدمــا جنــهــز له  وبـــوزن
�سنت�سل  ذلــك  نفعل  عندما  االأمـــوال، 
به، وهو بدوره �سيبداأ عمله من خالل 
الفني  والطاقم  بالالعبني  االت�سال 

. والتفاو�ص حول م�ستحقاتهم
التي  االأوليات  اإىل  رما�ص  تطرق  كما 
مع  خ�سو�سا  امل�سريون  عليها  يراهن 
يعي�سها  التي  اخلانقة  املالية  االأزمــة 
الــفــريــق، حــيــث قـــال رمــا�ــص يف هذا 
اأولوياتنا ونحن نركز  رتبنا  ال�سدد :
ومعاجلة  بوزناد،  رفقة  االنطالقة  حتقيق  على  الراهن  الوقت  يف 
م�سكل جلنة املنازعات وبعدها ميكنهم احلديث عن خالفة الرئي�ص 
امل�ستقيل، ور�سيد الفريق به يف الوقت احلايل  مليار فقط، وهو 
وات�ساالتنا  باأموالهم،  يطالبون  الذين  الدائنني  طرف  من  جممد 
مل  ولكننا  و�ساق،  قدم  على  متوا�سلة  وطنية  �سركة  قدوم  ب�ساأن 
نتحدث ال مع نفطال وال مع كو�سيدار وكل ما يقال هو حديث �سارع، 
باالجتماعات  اهتمامه  وما  الفريق  بجانب  اأنه  لنا  اأكد  والــوايل 
والتقارير اإال دليل على ذلك، لقد وعدنا بامل�ساعدة وامل�ساهمة يف 

. انفراج االأزمة ونحن ننتظر ذلك قريب

اأكد رئي�ص جمل�ص اإدارة مولودية العلمة �سالح كراو�سي اأنه 
الرئي�ص ال�سرعي ملجل�ص االإدارة وهذا ردا على ما مت تداوله 
بخ�سو�ص عدم قانونية رئا�سته ملجل�ص االإدارة ب�سبب ق�سية 
كثريا  ي�ستغرب  اأنــه  كراو�سي  واأ�ــســاف  التجاري،  ال�سجل 
للخطوات التي قام بها اأع�ساء النادي الهاوي والتي و�سلت 
اإىل حد تقدمي �سكوى لدى االحتادية والرابطة املحرتفة 
القانون وا�سح يف هذا  اأن  التعامل معه رغم  اأجل وقف  من 
م�سوؤولة  مازالت  املحرتفة  ال�سركات  اأن  على  وين�ص  املجال 
عن الت�سيري ملو�سمني اأخرين رغم تغيري منط املناف�سة، ومن 
جانب اأخر �سرع كراو�سي يف التفاو�ص مع الالعبني القدامى 
وكذا امل�ستهدفني حت�سبا للمو�سم اجلديد يف انتظار الف�سل 

يف هوية املدرب اجلديد. 
مقر  اإىل  العلمة  مولودية  اأن�سار  من  جمموعة  وتنقل 
قابلوا  حيث  �سطيف  مبدينة  والريا�سة  ال�سباب  مديرية 
امل�سوؤول االأول عن املديرية يزيد زواوي، وا�ستغل االأن�سار 
الفريق  فيها  يتخبط  التي  امل�ساكل  اأجل طرح  من  الفر�سة 
مع املطالبة بالبحث عن حلول لها على غرار ق�سية التاأخر 
والنزاع  الهاوي  للنادي  العامة  اجلمعية  عقد  يف  احلا�سل 
االإعانات  تاأخر اال�ستفادة من  امل�سريين وكذا  احلا�سل بني 
بالبحث  "الديجيا�ص"  مدير  ووعــد  مــدة،  منذ  العمومية 
ووفق  ممكن  وقت  اأقرب  يف  امل�ساكل  لهذه  فعلية  حلول  عن 
العلمة  بلدية  رئي�ص  فاإن  جانبه  ومن  القانون،  يقت�سيه  ما 
ال�سباب  مديرية  اإىل  مرا�سلة  بتوجيه  قام  ح�ساين  طارق 
اجلمعية  عقد  يف  باالإ�سراع  املطالبة  اأجل  من  والريا�سة 
العامة للنادي الهاوي بغية �سخ االإعانة االأولية بقيمة 06 

ماليري �سنتيم يف ح�ساب النادي.
وتتوا�سل متاعب مولودية العلمة مع جلنة املنازعات والتي 

اأكدت يف بيانها االأخري اأن الفريق ممنوع من اال�ستقدامات يف 
فرتة التحويالت ال�سيفية ب�سبب الديون العالقة على عاتق 
النادي والتي تخ�ص العبي املو�سم قبل الفارط، ومن جانب 
اأخر فاإن الثنائي لعراف وبن ثابت قررا اللجوء اإىل اللجنة 
من خالل تقدمي �سكوى ر�سمية للح�سول على م�ستحقاتهما 
العالقة ف�سال عن اأوراق الت�سريح ب�سبب رغبتهما يف تغيري 
الذين  الالعبني  عدد  وبلغ  القادم،  املو�سم  خالل  االأجــواء 
امل�ستبعد  غري  ومن  العبا   15 اللجنة  لدى  �سكاوى  اأودعــوا 
ظل  يف  خا�سة  املنازعات  جلنة  اإىل  الالعبني  كامل  جلوء 
عدم تكمن امل�سريين من ت�سوية امل�ستحقات العالقة ناهيك 

عن الغمو�ص احلا�سل من اجلانب االإداري. 

حممد  املــدرب  مع  عنابة  اإحتــاد  اإدارة  تعاقدت 
بن �سوية لالإ�سراف على العار�سة الفنية للفريق 
املو�سم اجلديد، حيث وقع اختيار  خالل بطولة 
البا�سط  عبد  الرئي�ص  بقيادة  االإحتـــاد  اإدارة 
�سكيكدة  ل�سبيبة  ال�سابق  املـــدرب  على  زعــيــم 
مع  املفاو�سات  ف�سل  بعد  االإحتاد  على  لالإ�سراف 
االإتفاق  ومت  وموا�سة،  اإفتي�سان  عبا�ص،  من  كل 
يف  االأوىل  االأدوار  لعب  على  اجلديد  املــدرب  مع 
لعب  على  االإحتــاد  اإدارة  تراهن  حيث  البطولة 

�سوية  ي�سارك بن  اأن  املنتظر  ال�سعود ومن  ورقة 
وكذا  بهم  املحتفظ  الالعبني  قائمة  حتديد  يف 
�سليم  تعيني  مت  ــر  اأخ جانب  ومــن  امل�ستقدمني، 
خريفي يف من�سب املدير الفني للفئات ال�سبانية 
يف  ع�سوا  بونور  حممد  تعيني  مت  فيما  لالإحتاد، 

الطاقم الفني لالأكابر.
اأن  لالإحتاد  التجارية  ال�سركة  اإدارة  واأعلنت 
قيمة الديون العالقة لدى جلنة املنازعات ت�سل 
اإىل مبلغ 3.4 مليار �سنتيم وتخ�ص العبي املو�سم 

اإدارة  تعمل  التي  القيمة  وهي  الفارط،  قبل  ما 
من  الفريق  يتمكن  حتى  ت�سويتها  على  االإحتــاد 
التعاقد مع العبني جدد خالل فرتة التحويالت 
املو�سم  العــبــي  ديـــون  وبخ�سو�ص  ال�سيفية، 
الفاطر فاإن اإدارة االإحتاد اأكدت اأن هذه الديون 
منح  مت  اأن  بعد  ال�ستوي  املريكاتو  قبل  تظهر  لن 
من  اجلاري  �سبتمرب   10 غاية  اإىل  للفريق  مهلة 
اأجل ت�سوية الو�سعية مع الالعبني امل�ستكني اإىل 

جلنة املنازعات.

تخ�شي�س غالف مايل معترب الإعادة تهيئة ملعب 
م�شطفى ت�شاكر بالبليدة

زغال�س املر�شح االأبرز لرئا�شة النادي الهاوي 
وحلفاية ي�شاند العرباوي

بن �شوية مدربا جديدا لبونة والديون تبلغ مليار �شنتيم 

غيموز يوا�شل تراأ�شه للعار�شة الفنية 
ويو�شف عماري م�شاعدا له  

احلار�س عالولي�س يرفع عدد 
امل�شتقدمني اإىل 12 العبا

اتفقنا ب�شكل نهائي احلوا�س رما�س :
 مع بوزناد وو�شعنا �شروطنا

كراو�شي يوؤكد اأنه الرئي�س ال�شرعي
 وي�شرع يف املفاو�شات 
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ت�ساكر  م�سطفى  ال�سهيد  ملعب  ي�سهد 
اإعــادة  الأ�سغال  ور�سات  عــدة  بالبليدة 
حت�سني  يف  امل�ساهمة  �ساأنها  من  تهيئته 
طاملا  الذي  الريا�سي  املرفق  هذا  �سورة 
املنتخب  انــتــ�ــســارات  على  �ساهدا  كــان 
الوطني اجلزائري لكرة القدم، ح�سبما 
ــركــب االأوملـــبـــي، كمال  ـــره مــديــر امل ذك

نا�سري.
التاأهيل  اأ�سغال  اأن  نا�سري  ــح  واأو�ــس
موؤخرا  اأطلقت  التي  التهيئة  واإعـــادة 
مار�ص  �سهر  غاية  اإىل  �ستتوا�سل  والتي 
املقبل ت�سمل عدة عمليات اأهمها عملية 
غرف  وتهيئة  الطبيعي  الع�سب  ــادة  اإع
ممرات  و  ال�سحافة  قاعة  و  املالب�ص 
باالإ�سافة  املوازية،  واملرافق  الالعبني 

اإىل تن�سيب البوابات االإلكرتونية.
و مت تخ�سي�ص غالف مايل يقدر بـ  
الوالئي  ال�سندوق  ــار  اإط يف  دج  مليون 
معقل  لدعم  ال�سباب  مبادرات  لرتقية 
بطل اإفريقيا و حت�سريه على وجه يليق 

. حماربي ال�سحراء بـ
الإعادة  الغالف  هذا  ا�ستغالل  ويجري 
الطبيعي  بالع�سب  امللعب  اأر�سية  تهيئة 

�سنوات  ع�سر  منذ  تغيريه  يتم  مل  الذي 
التقني  الفريق  مــع  بالتن�سيق  وذلـــك 
بو�سياف  حمــمــد  الــريــا�ــســي  للمركب 
متابعة  وحتــت  العا�سمة(  )اجلــزائــر 
الفني  للمركز  تابعة  متخ�س�سة  فرقة 
و  القدم  لكرة  اجلزائرية  لالإحتادية 

ذلك يف اإطار جهود املرافقة.
القادمة  القليلة  االأيــام  خالل  و�سيتم 
الع�سب  لـــزرع  جــديــدة  تقنية  تطبيق 

تتمثل يف ا�ستخدام تربة رملية يتم اإح�سارها 
من والية وادي �سوف و�ستكون االأر�سية جاهزة 
للمعايري  القادم ومطابقة  جانفي  �سهر  اأواخر 

الدولية، وفقا للم�سوؤول االأول للملعب.
وقال ال�سيد نا�سري نعمل على قدم و�ساق من 
تطلعات  مل�ستوى  ترقى  بنتيجة  اخلروج  اأجل 
الفريق الوطني، م�سيفا نعمل يف اأريحية ودون 
الذي  اللقاء  مكان  نقل  بعد  خ�سو�سا  �سغط 
الزميبابوي  ونظريه  الوطني  املنتخب  �سيجمع 

يف 9 نوفمرب نحو مركب 5 جويلية.
و  تهيئة  العملية  ذات  اإطــار  يف  يجري  كما 
تو�سيع قاعة ال�سحافة وغرف تغيري املالب�ص 
طابع  اإ�سفاء  مت  حيث  املر�سات  و  لالعبني 
مب�ستوى  يليق  مبا  تاأهيلها  و  عليها  ع�سري 

و�سمعة اأبطال اإفريقيا، ي�سيف م�سرت�سال.
ويتم اأي�سا تزويد امللعب باأحدث التجهيزات 
ــــذار واإجنــــاز ممـــرات واأنــفــاق  كــاأجــهــزة االإن
لغرف  للدخول  الريا�سية  للفرق  خم�س�سة 
و  تــزيــني  اإىل  بــاالإ�ــســافــة  وغــريهــا  املالب�ص 
تهيئة امل�ساحات اخل�سراء امل�سغرة املتواجدة 
الع�سب  اإ�سابة  لتجنب  املرمى  اإطــار  وراء  ما 
واإ�سالح  ال�سارة،  االأع�ساب  بعدوى  الطبيعي 

نظامي ت�سريف املياه وال�سقي.
 8 حــوايل  تخ�سي�ص  مت  ال�سياق،  نف�ص  ويف 
مليون دج لرتميم مقر اإقامة الفرق الريا�سية 
ــت املـــدرجـــات والـــذي  ــدمي املــتــواجــد حت ــق ال
التجهيزات  بكافة  جمهزة  غرفة   34 ي�سم 
اأن ا�ستقبال  الع�سرية، يقول  نا�سري، م�سيفا 
يف  للتح�سري  تــاأتــي  التي  الريا�سية  الــفــرق 
الوالية �سي�سمح بجلب مداخيل مالية للمركب 

و يجعله متنف�سا للتح�سريات الريا�سية.

تتوا�سل التحركات يف بيت وفاق �سطيف 
العامة  اجلمعية  عقد  موعد  اقرتاب  مع 
م�سادر  من  علمنا  حيث  الهاوي  للنادي 
الإقناع  حثيثة  م�ساعي  هناك  اأن  مقربة 
لت�سيري  املوؤقتة  للهيئة  ال�سابق  الرئي�ص 
الرت�سح  اأجــل  من  زغال�ص  جابر  النادي 
ــادي الـــهـــاوي، حــيــث كلف  ــن لــرئــا�ــســة ال
الالعبون القدامى زميلهم ي�سعد بورحلي 
اإقناعه  اأجــل  من  زغال�ص  مع  باحلديث 
ال�سلطات  اأن  خا�سة  املن�سب،  هذا  بتويل 
لرئا�سة  زغــال�ــص  تــويل  ت�ساند  املحلية 
ــاوي بــعــد اأن طــلــب الـــوايل  ــه ــادي ال ــن ال
ــراب،  اأع مع  العمل  زغال�ص  من  اجلديد 
زغال�ص  اأن  علمنا  فقد  اأخــر  جانب  ومن 
خا�سة  الأ�سباب  الفكرة  قبول  يف  مرتدد 
ال�سيما اأنه اأعلن يف وقت �سابق رغبته يف 

االن�سحاب من ت�سيري الوفاق.
من  العديد  هناك  املقابلة  اجلهة  ويف 
امل�سري  تر�سيح  ت�ساند  الفاعلة  االأطــراف 

العرباوي ملن�سب رئي�ص  اإبراهيم  ال�سابق 
االأطــراف  مقدمة  ويف  الــهــاوي،  الــنــادي 
العام  املدير  جند  الفكرة  لهذه  الداعمة 

للوفاق فهد حلفاية ف�سال عن الرئي�ص ال�سابق 
للنادي عبد احلكيم �سرار، ومتكن رئي�ص جمل�ص 
اإدارة الوفاق عزالدين اأعراب من اإقناع املهاجم 

الوفاق  �سفوف  يف  بالبقاء  اإ�سماعيل  �سعيدي 
خالل املو�سم اجلديد، حيث مت برجمة لقاء بني 

الطرفني خالل ال�ساعات الفارطة بالعا�سمة.
�سطيف  وفــاق  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  وي�سرع 
عزالدين اأعراب بداية من نهار اليوم يف ت�سوية 
امل�ستحقات املالية العالقة لالعبني بعد اأن متكن 
املمنوحة  االإعانات  على  احل�سول  من  الفريق 
من طرف ال�سلطات املحلية يوم اخلمي�ص، حيث 
تقرر ت�سوية �سطر من م�ستحقات الالعبني وفق 
املنتظر  ومن  �سابق،  وقت  يف  احلا�سل  االإتفاق 
دخل  الــذي  الكامل  املــايل  املبلغ  توزيع  يتم  اأن 
خزينة الوفاق )5.5 مليار �سنتيم( على العبي 
الفريق فقط يف ظل رغبة امل�سريين يف غلق ملف 
ب�سكل  ولو  جحنيط  لرفاق  املالية  امل�ستحقات 
من  العب  كل  يتح�سل  اأن  املنتظر  ومن  موؤقت، 
�سهريتني  اأجرتني  على  للوفاق  احلايل  التعداد 
ال�سطايفية  االإدارة  �سيكلف  الذي  االأمــر  وهو 
الرتفاع  بالنظر  �سنتيم  ماليري   05 من  اأكــرث 

الكتلة ال�سهرية لالأجور.

دفاع تاجنانت

اأهلي الربج

وفاق �سطيف 

مولودية العلمة 

اإحتاد عنابة 

مولودية باتنة



مبلغ العر�صت�سمية املوؤ�س�سةت�سميةرقم
مبلغ العر�ص بعد 

الت�سحيح
املالحظةمدة التوريدالتنقيط

اقتناء اآلية نيفلوز برنامج 
/ رقم: 

�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة 
اأقل عر�صيومني/دجدجوذات �سخ�ص وحيد بن ح�سي

جمعيات تتكفل بجمعها وتوزيعها على املحتاجني جمعيات تتكفل بجمعها وتوزيعها على املحتاجني

�صوق اأهرا�س 

نوارة.ب ح.ق

رحمة. م

فيما يبقى الك�سف املبكر الطريق االأمثل نحو العالج...

الت�سجري  عــمــلــيــات  تــــزال  ال 
ح�سة  حت�سد  االأ�سجار،  وغر�ص 
االأ�ـــســـد يف فـــرتة اأزمــــة كــورونــا 
البلديات  عــديــد  تــعــرف  حــيــث 
واملناطق عرب اإقليم والية باتنة 
للت�سجري  ومــــبــــادرات  ــالت  ــم ح
الغطاء  عــلــى  احلــفــاظ  ــدف  ــه ب
النباتي وامل�ساحات اخل�سراء من 
واملناظر  اجلمال  واإ�سفاء  جهة، 
واأحيائهم  مدنهم  على  اخلالبة 
من جهة اأخرى، حيث بادر �سكان 
االأخرى  هي  فا�سل  اأوالد  بلدية 
ت�سجري  عملية  باأكرب  القيام  اإىل 

على م�ستوى املنطقة.
فا�سل  اأوالد  بــلــديــة  ــرف  ــع وت
الن�ساط  من  حالة  االأيـــام،  هــذه 
واحليوية من قبل املجتمع املدين 
والعمل اجلمعوي واأي�سا املوؤ�س�سات 
الفاعلة خا�سة يف العمل اخلريي 
الذي يعود بالفائدة على العائالت 
حت�سريات  ت�سهد  حيث  واالأفراد، 

ت�سجري  عملية  ـــرب  الأك حثيثة 
البلدية  اأنــحــاء  جميع  �ستم�ص 
املبادرة  لهذه  ُجند  ا�ستثناء،  دون 
املجتمع  �سرائح  جميع  القيمة 
�سعار  رفعوا  حيث  اختالفها،  على 
عملية  يف  بكم  "مرحبا  العمل 
بدعم  �ستكون  والتي  الت�سجري"، 
من "م�ستلة امل�ستقبل" التي اأعطت 
للقائمني على املبادرة حرية اأخذ 
ما ا�ستطاعوا من �ستالت االأ�سجار 
للتزيني وزيــادة اجلمال  والــورود 
الطابع  وتكثيف  املــديــنــة  على 

النباتي وامل�ساحات اخل�سراء.
ال�سكان  تكاتف  عرفت  العملية 
احلملة  ـــاح  الإجن اجلمعيات  مــع 
واأيادي  االإ�ستح�سان  لقيت  التي 
كل  ــن  م واملــتــطــوعــني  املح�سنني 
بدورهم  الذين  البلدية  اأنــحــاء 
جندوا اأنف�سهم للبدء يف العملية، 
املبادرة  على  القائمون  واأكد  هذا 
التظاهرة  لهذه  �سخروا  باأنهم 

واملوؤ�س�سات  اخلريية  اجلمعيات 
ـــدين  الـــرتبـــويـــة واملــجــتــمــع امل
ح�سروا  باأنهم  واأ�سافوا  املتطوع، 
من  كــبــري  بــدعــم  العملية  لــهــذه 
بكل  تــربعــوا  الــذيــن  املح�سنني 
واأكــدوا  اإ�ستطاعتاإمكانياتهم  ما 
با�ستعدادهم الإقامة اأكرب عملية 
اأوالد  بــلــديــة  تعرفها  ت�سجري 
العملية  بـــاأن  واأ�ـــســـاروا  فــا�ــســل، 
النباتي  الغطاء  ـــادة  زي هدفها 
وتزيني  اخلــ�ــســراء  واملــ�ــســاحــات 
�سوارع املدينة واالأحياء االأخرى 
خا�سة بعد احلرائق التي عرفتها 
تناق�ص  حيث  الــغــابــات،  عــديــد 
اأنواع  واختفت  النباتي  الغطاء 
فر�سة  وهي  االأ�سجار  من  كثرية 
عن  كتعوي�ص  ــك  ذل ال�ــســتــدراك 
طالبوا  حيث  املا�سية،  اخل�سائر 
اجلــمــيــع لــلــتــجــنــد واحلــ�ــســور 
اأكرب  غر�ص  يف  الإجناحاحلملة 

عدد ممكن من ال�سجريات.

ت�سجل والية �سوق اأهرا�ص، تراجعا ملحوظا 
الكبد  التهاب  مبر�ص  االإ�ــســابــة  حــاالت  يف 
قبل  من  كــان  ــذي  ال اخلطري  "ج"  الفريو�سي 
االأكرث  املعدية  االأمــرا�ــص  اأهــم  احــد  ي�سكل 
خمت�سون  اأكــد  وباملقابل  بالوالية،  انت�سارا 
لل�سفاء  املتماثلة  احلــاالت  عدد  تزايد  على 
املا�سية  بال�سنوات  مقارنة  كبرية  بن�سبة 
االأدويــة  وتوفر  العالج  �سبل  تطور  وال�سبب 
غالب  يف  ينتقل  الــذي  املر�ص  بهذا  اخلا�سة 
االأحيان عن طريق الدم، اإ�سافة اإىل حمالت 
ت�سعى  ما  كثريا  التي  والتوعية  التح�سي�ص 
اإىل  ــدين  امل املجتمع  يف  الفاعلة  اجلمعيات 
ثقافة  تر�سيخ  بهدف  واإجنــاحــهــا  تنظيمها 
حاالت  تقدم  جتنب  اأجــل  من  املبكر  الك�سف 

االإ�سابة.
ويف ذات ال�سياق، ومن اأجل حتقيق نتائج اأف�سل 
مرحلة  يف  اإ�سابة  حــاالت  ت�سجيل  وجتنب 
الوطنية  اجلمعية  دعت  املر�ص،  من  متقدمة 
اإىل  اأهرا�ص  ب�سوق  الطبية  العلمية  للنخبة 
بالك�سف  واالإلتزام  بالوعي  التحلي  �سرورة 

االأجنعوالطريقة  ال�سبيل  يعد  الــذي  املبكر 
عديد  اأن  خا�سة  املر�ص،  هذا  لعالج  االأمثل 
الظل  مناطق  م�ستوى  على  وخا�سة  املواطنني 
خ�سوعهم  �سرورة  ومــدى  خطورته  يجهلون 
علما  احلــاالت  تفاقم  لتجنب  املبكر  للك�سف 
اأن الكثري من امل�سابني يخفون حقيقة مر�سهم  
غرار  على  ــر  اآخ لعالج  تلقيهم  اأثــنــاء  حتى 
اأو اخل�سوع  ال�سنان  االأ�سنان عند طبيب  خلع 
اإخفاء  يتعمد  من  ومنهم  جراحية  لعمليات 
ملف مر�سه اأثناء ذلك ب�سبب اأفكار تقليدية، 
طريق  عــن  لغريه  الــعــدوى  نقل  يف  فيت�سبب 
االأدوات واالأجهزة امل�ستعملة اأثناء ذلك مثلما 
اأكده احد موظفي قطاع ال�سحة بالوالية ممن 
�سادفوا مثل هذه احلاالت، حيث يتكتم عديد 
مر�سهم  عن  الفريو�سي  الكبد  التهاب  مر�سى 
ما  �سوؤالهم،  لــدى  حتى  ــاالت  احل من  كثري  يف 
من �ساأنه تعري�ص النا�ص خلطر العدوى، وهو 
ب�سمت  املر�ص  بانتقال  �سي�سمح  الذي  املر�ص 
حتى يطيح بعدد اأكرب من ال�سحايا يف حاالت 

متقدمة.

لكن املتعارف عليه يف جمتمعاتنا، 
يتم  التي  واالأدويــــة  الو�سفة  اأن 
املطلوب  عن  زائــدة  تكون  كتابتها، 
كما ونوعا بالن�سبة للمر�سى، فبعد 
ا�ستخدام املري�ص للكمية املو�سوفة 
منها، تبقى بقية االأدوية مرتامية 
فال  ا�ستخدامها،  دون  املــنــزل  يف 
من  غـــريه  وال  املــعــنــي  بــهــا  َينتفع 
املر�سى املحتاجني لها، فاأين تذهب 
احلاجة  عــن  الـــزائـــدة  االأدويـــــة 

بالن�سبة للمر�سى واملواطنني؟
قمنا  ــك،  ذل ملعرفة  حمــاولــة  ويف 
با�ستطالع بع�ص االإجابات حلاالت 
امل�سكل،  هذا  يجابهون  املر�سى  من 
بالتوجه  االآراء  اأغلبية  كانت  اأين 
اخلا�سةباملر�سى  اجلمعيات  نحو 
لهم،  لتقدميها  منها  واخلـــرييـــة 
وتوزيعها  فيها  الــتــ�ــســرف  بغية 
على  هــم  الــذيــن  حمتاجيها  على 
االأفراد  بقية  من  اأكرث  بهم  دراية 
العاديني، حيث تخ�س�ص اجلمعيات 
اخلريي  العمل  لهذا  خا�سا  حيزا 
واحــد،  اآن  يف  والطبي  االإنــ�ــســاين 

القيام  على  املواطنني  وت�سجع  بل 
الزائدة  االأدوية  بهذه  والتربع  به 
اأحدهم  ينفع  ال  فما  احلاجة،  عن 
يكون الغري حمتاجا له وب�سدة ممن 
زادهم املر�ص وجعا على ما يعانونه 
واإجتماعية  مــاديــة  ظـــروف  مــن 
(ج.ح)  ال�سيدة  قالت  فيما  �سعبة، 
اأنها تعمد اإىل زيادة كمية االأدوية 
منح  بغية  طبيبها  مــع  بــاالإتــفــاق 
الذي  اأقاربها  اأحد  اإىل  منها  جزء 
ال ميلك بطاقة ال�سفاء التي متكنه 
اأقل،  بتكلفة  االأدويـــة  �سرف  من 
نف�ص  وهو  املزرية،  اأو�ساعه  بحكم 
البع�ص  اإلــيــه  يلجاأ  ــذي  ال الــطــرح 
على  وتوزيعها  االأدويــة  بت�سريف 
من يعرفونهم �سخ�سيا من مر�سى يف 
حاجة ملثل تلك االأدوية امل�سروفة 
با�ستغالل  اأو  لديهم،  واملتواجدة 
مواقع التوا�سل االجتماعي بو�سع 
املتواجدة  االأدويـــة  عن  اإعــالنــات 
التوا�سل  بغية  بها  التربع  واملــراد 
خلف  التعارف  بعد  حمتاجيها  مع 
اأو  واحليثيات  احلالة  على  املواقع 

ينحرف  ال  فيما  مبا�سرة،  املــكــان 
م�سدر  اأو  ــق  ــري ط عـــن  الــبــعــ�ــص 
منها  الزائد  يعيدون  اأين  االأدويــة 
االأطباء  اإىل  اأي  اأتـــت،  حيث  مــن 
ما  ــو  وه لديهم،  يعاجلون  الــذيــن 
موؤكدا  )ع.م(،  ال�ساب  بــه  يــقــوم 
االأدوية  زيادة كميات  ينكر  اأنه ال 
عن  االأحيان  بع�ص  يف  وجرعاتها 
احلاجة، ما يتوجب عليه الت�سرف 
لعيادة  بــاإعــادتــهــا  وذلـــك  زاد  مبــا 
الطبيب املعالج الذي يقوم بتوزيعها 
على حمتاجيها من املر�سى، خا�سة 
اإقــتــنــاءهــا  ي�ستطيعون  ال  ممــن 
اإمتالكهملبطاقة  ــدم  وع لغالئها 
مع  �سالحيتها  انتهاء  اأو  ال�سفاء 
العالجية  االأدويـــــة  كمية  نــفــاذ 
الفرتة،  تلك  يف  يحتاجونها  التي 
اأو اجلمعيات التي يتعامل الدكتور 
املــعــالــج مــعــهــا، والـــذيـــن بــدورهــم 
ممن  حمتاجيها  عــلــى  يــوزعــونــهــا 
بحثا  اإليهم  يلجوؤون  اأو  يعرفونهم 
اأمل  ب�سي�ص  متنحهم  جرعات  عن 
للمقاومة والعالج، فيما ال يتحرى 

طريقة  اأو  حـــل  اأي  ــبــيــة  االأغــل
ـــر  لــلــتــعــامــل مــع االأمــــر وهـــو االأم
حيث  واإن�سانيا،  تعامالتيا  املخيب 
يتخل�سون منها برميها مبا�سرة بعد 
اجلديدة،  الو�سفة  اأدويــة  اإقتناء 
اإىل  ومركونة  مكد�سة  تركها  اأو 
ا�ستخدامها  �سالحية  تنتهي  اأن 
النف�سية  الراحة  من  نوع  ل�سمان 

املزيفة. 
ــــذي يــحــيــل اإىل  وهـــو االأمـــــر ال

التعامل  يف  النظر  ــادة  اإع �سرورة 
جانبه  يف  واملر�سى،  االأطباء  بني 
املبالغة  بعدم  وو�سفاته،  الدوائي 
من  يجب  ما  على  واالإقت�سار  فيها 
فحتى  طبية،  وم�ستلزمات  اأدويــة 
االجتماعي  ال�سمان  م�سالح  فر�ص 
ــى الــذيــن  ــر�ــس لــغــرامــات عــلــى امل
امل�سروف  الــــدواء  كمية  تتعدى 
جتاوزها  اأو  عليه،  متعارف  هو  ما 
لتعوي�سها،  املحددة  املالية  القيمة 

مبا يجربهم على اإعادة الت�سخي�ص 
والك�سف لدى امل�سالح املخت�سة، اإال 
اأن ذلك يبقى اأمرا يتجاوز البع�ص 
االإجــراءات  بهذه  معرفتهم  لعدم 
فاأحيانا  ــة،  ــي ــردع وال املــيــدانــيــة 
والعطاء  ـــذ  واالأخ الك�سف  يكون 
�سروحات  ــدمي  ــق وت املــريــ�ــص  ــع  م
النف�سي  عامله  يف  وا�ستيعابه  له 
اأح�سن عالج وو�سفة ميكن اأن تقدم 

للمري�ص.

بقايا االأدوية م�سدر عالج للفقراء وامل�ساكني يف باتنة 

حت�سريات حثيثة حلملة ت�سجري كربى 
ببلدية اأوالد فا�سل 

حاالت التهاب الكبد الفريو�سي "ج" 
ب�سوق اأهرا�ص يف تراجع ملحوظ 

االأربعاء 12  كوبر  2969/ 23 اأكتوبر 2019 املوافق لـ 24 �سفر 161441 جمتمعاالحد  02  �ستمرب  2970/ 13  �سبتمرب  2020 املوافق لـ 25  حمرم 101442
ي�صرف �ملر�صى خا�صة منهم �مل�صابني باالأمر��س �ملزمنة، و�صفات طبية تكون يف �لعادة ب�صفة دورية كل 3 �أو 4 
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العثور على طال�سم �سحر و�سعوذة باملقربة االإ�سالمية 

ويف وقت يلجاأ العديد من التالميذ اإىل 
يف  النف�سية  ال�سغوطات  عن  االإبتعاد 
االإمتحان،  ت�سبق  التي  القليلة  ال�ساعات 
فاإن البع�ص االآخر يلجاأ اإىل الرقية من 
ينتابهم  الذي  والقلق  اخلوف  طرد  اأجل 
قبل ال�سروع يف االإمتحان خا�سة يف ظل 
الختبارات  امل�ساحبة  اخلا�سة  الظروف 
االآخر  البع�ص  اأن  حني  يف  ال�سنة،  هذه 
عن  متاما  يف�سالالإنعزال  التالميذ  من 
االإفرتا�سي  حتى  اأو  اخلــارجــي  الــعــامل 
بداية  ت�سبق  التي  القليلة  االأيام  خالل 
التح�سري  ـــل  اأج ــن  م ـــذا  وه ــان  ــح ــت االإم
�سغوطات  اأي  عن  بعيدا  ح�سبهم  اجليد 
على  وتــوؤثــر  تالحقهم  قد  اإ�ساعات  اأو 
ال�سدد  هذا  ويف  باخل�سو�ص،  معنوياتهم 
فاإن العديد من التالميذ يف�سلون تفادي 
االإجتماعي  التوا�سل  من�سات  اإ�ستعمال 
ال�سنوات  ـــالل  خ ــرف  ــع ت ــت  ــان ك ــي  ــت ال
للموا�سيع  كــبــريا  رواجـــــا  الــفــارطــة 
الظاهرة  هذه  تختفي  اأن  قبل  امل�سربة 
االإجــراءات  بعد  احلالية  ال�سنة  خالل 
امل�سددة من طرف ال�سلطات املعنية، ومن 
اإليها  مييل  التي  االأخـــرى  الــعــادات  بني 
التالميذ يف الفرتة التي �سبقت االإمتحان 
والتي  الريا�سة  ممار�سة  من  االإكثار  هي 
ال�سغوط  تخفيف  يف  ح�سبهم  ت�ساهم 

وتن�سيط القدرات العقلية.
ـــر، فـــاإن ربـــات البيوت  ــن جــانــب اآخ وم
توفري  اإىل  الــفــرتة  هــذه  خــالل  تعمدن 
اجلو املنا�سب الأبنائهن من خالل حت�سري 
ما يطلبونه من اأكالت خالل هذه الفرتة 
اللجوء  مــع  ــان،  ــح ــت االإم نهاية  وحــتــى 
التي  اأو  التقليدية  االأكـــالت  اإىل  اأكــرث 
اإعتقادا  وهــذا  ال�سكريات  عليها  تطغى 
التلميذ  ت�ساهم يف منح  اأنها  االأولياء  من 
االإمتحان،  فرتة  خالل  املطلوب  الرتكيز 
على  الــفــرتة  هــذه  يف  الرتكيز  يتم  كما 
االإمتحان  ــام  اأي طيلة  االأبــنــاء  مرافقة 
غاية  واإىل  ال�سبيحة  يف  ــروج  اخل منذ 
امل�سائية  الفرتة  يف  املنزل  اإىل  الدخول 
للتلميذ  الــالزمــة  الثقة  منح  اأجــل  مــن 
على  املــلــقــاة  بــاملــ�ــســوؤولــيــة  وحت�سي�سه 
لدى  ال�سهادة  ملكانة هذه  بالنظر  عاتقه 
الكثري من العائالت التي تف�سل مرافقة 

االأبناء طيلة فرتة االإمتحان وهذا على 
هذه  املفرو�سة  االإجـــراءات  من  الرغم 
ال�سنة ب�سبب تدابري الوقاية من فريو�ص 
كورونا، حيث يبقى الرهان هو احل�سول 
اجلامعة  ـــول  ودخ الــ�ــســهــادة  ــذه  ه على 

ملوا�سلة امل�سار الدرا�سي.

و3 �آالف �صرطي لتاأمني �لبكالوريا 
ب�صطيف 

والية  اأمــن  م�سالح  �سخرت  جهتها،  من 
ــة  ــادي ــة االإمـــكـــانـــيـــات امل ــاف �ــســطــيــف ك
لكل  تغطية  ب�سمان  الكفيلة  والب�سرية 
مراكز االمتحانات والت�سحيح املتواجدة 
اأمثل  ل�سري  �سمانا  اخت�سا�سها  قطاع  يف 
البكالوريا،  �سهادة  امتحانات  ملجريات 
مع اتخاذ كافة الرتتيبات التي من �ساأنها 
للممتحنني  ومــواتــي  مالئم  جــو  توفري 

طوال فرتات االختبارات.
وي�سمل املخطط الوقائي الذي انتهجته 
من  جملة  ب�سطيف،  ال�سرطة  م�سالح 
بتاأمني  الكفيلة  االأمنية  االإجــــراءات 
املحيطة  واالأمــاكــن  االمتحانات  مراكز 
بها ليال ونهارا، ل�سمان جو اآمن ميكن من 
خالله للم�ساركني اجتياز االمتحانات يف 
ظروف جد مالئمة، حيث مت ت�سخري ما 
العملية،  لهذه  �سرطي   3000 عن  يربو 
مع اتخاذ كافة التدابري االأمنية ل�سمان 
تلك  مبحيط  التالميذ  هـــوؤالء  �سالمة 
نقاط  و�سع  طريق  عن  وذلــك  املــراكــز، 
ت�سند  متحركة  واأخــرى  ثابتة  مراقبة 

الظروف  �سمان  يف  امل�ساهمة  مهام  لها 
كل  عرب  االمتحانات  هذه  ل�سري  احل�سنة 
ربوع الوالية، واحليلولة دون اأي اإخالل 
بالنظر  وهــذا  للعملية  احل�سن  بال�سري 

لالأهمية البالغة التي تكت�سيها.
على  اأي�سا  ال�سرطة  م�سالح  و�ست�سهر 
الكائن  والتوزيع  التجميع  مركز  تاأمني 
مراكز  وكل  بالوالية  الرتبية  مبديرية 
واأي�سا  الفرعية،  والــتــوزيــع  التجميع 
مراكز الت�سحيح التي قدر عددها بنحو 
االأمنية  املرافقة  �سمان  مع  مراكز،   03
من  االإجابات  واأوراق  االأ�سئلة  ملوا�سيع 
واإىل تلك املراكز، كما �ستعمد اإىل ت�سكيل 
تكثيف  مهمة  لها  اأ�سندت  ووحدات  فرق 
الدوريات الراكبة والراجلة عرب اأرجاء 
كل مراكز االمتحان البالغ عددها بقطاع 

م�سالح ال�سرطة 63 مركزا.
ولالإ�سارة فاإن م�سالح ال�سرطة ب�سطيف 
من خالل درا�سة كافة االختالالت التي 
ال�سعوبات  بع�ص  ت�سكل  اأن  �ساأنها  مــن 
م�ستوى  على  ــة  ــروري امل كاالختناقات 
عا�سمة الوالية خا�سة مع تواجد حركة 
ت�سخري  ارتاأت  االمتحانات،  اأيام  كثيفة 
حركة  لت�سهيل  الــوقــايــة  اآلــيــات  كافة 
االمتحانات  مراكز  من  باملحاذاة  املــرور 
�ساأنه  من  ــروري  م اأمني  خمطط  وو�سع 
ت�سهيل و�سمان ال�سيولة املرورية خا�سة 
كبريا  تنقال  يعرف  احلــدث  هذا  مثل  اأن 

للتالميذ وال�سيما االأولياء. 

املن�سرم،  ــبــوع  ــس االأ� نــهــايــة  �ــســاركــت 
املــدين  املجتمع  يف  فــاعــلــة  جمعيات 
قطاعات  عــن  ممثلني  مــع  بالتن�سيق 
يف  بباتنة  ــعــذر  امل ببلدية  خمتلفة 
حملة تنظيف وا�سعة م�ست واد الكرم 
التحالف  جمعية  اأعــ�ــســاء  مب�ساركة 
املــدين  للمجتمع  واخلــــريي  ــي  ــوالئ ال
املعذر  جمعية  اإىل  باالإ�سافة  بباتنة، 
ال�سعبي  املجل�ص  مع  بالتن�سيق  لل�سيد 

البلدي وجمعية اأ�سدقاء اإميدغا�سن.
املتميزة  املــبــادرة  بهذه  واإلتحق  هــذا 
كل من حمافظة الغابات لوالية باتنة 
عنا�سر  عن  ناهيك  املدنية  واحلماية 
هذه  جــاءت  حيث  الوطني،  االأمــن  من 
العملية التطوعية التي اإ�ستهدفت غابة 
كرم، ملا ت�سهده هذه االأخرية من اإقبال 
ملحوظ من قبل العائالت على اإعتبارها 
املتنف�ص الوحيد للكثري من هوؤالء �سواء 
و�سط  خارجها،  اأو  املنطقة  داخــل  من 

�ساأنها  مــن  ترفيهية  م�ساحات  غياب 
عن  الباحثني  معظم  وجهة  تكون  اأن 
هذه  �سهدت  اأين  واالإ�ستجمام،  الراحة 
خ�سو�سا  واالإقبال  الرتحيب  املبادرة 
واأنها جرت يف ظروف ح�سنة من خالل 
والعن�سر  ال�سرورية  الــلــوازم  حت�سري 
يف  فــعــال  دور  لــه  كــان  الـــذي  الب�سري 
تتطلبه  وما  احلمالت  هذه  مثل  اإجناح 
يف نف�ص الوقت من التكاتف والتعاون. 

فر�سة  كــانــت  الــتــنــظــيــف،  عــمــلــيــة 
احلفاظ  باأهمية  املواطنني  لتح�سي�ص 
على نظافة املحيط والتوعية ب�سرورة 
حــوادث  من  النباتي  الغطاء  حماية 
املتكررة والتي يكون االإن�سان  احلرائق 
ـــر  االأم نــ�ــســوبــهــا،  يف  االأول  الــ�ــســبــب 
على  القائمني  ح�سب  ي�ستدعي  الــذي 
اإنتباه  لفت  التطوعية  العملية  هــذه 
حال  يف  التعامل  كيفية  اإىل  املواطنني 
ــوادث  ــدوث مثل هــذا الــنــوع مــن احل ح

مايهدد  املنطقة  مو�سميا  ت�سجلها  التي 
والية  بها  تزخر  التي  الغابية  الرثوة 

ــي طــالــهــا االإهـــمـــال عرب  ــت بــاتــنــة وال
من  امل�سئولة  ــري  غ الــتــ�ــســرفــات  هـــذه 

للح�ص  غالبا  يفتقرون  مواطنني  قبل 
البيئي. 

عادات متجذرة وغريبة ترافق حت�سريات
 التالميذ الإمتحان البكالوريا 

متطوعون يف حملة تنظيف لواد الكرم ببلدية املعذر بباتنة 

العثور على طال�سم �سحر 
و�سعوذة باملقربة االإ�سالمية 
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�الأمر �لذي جعل �لعديد منهم ومعهم عائالتهم تقوم ببع�س �لعاد�ت �أو �لت�صرفات �لتي تبدو غريبة بع�س �ل�صيء قبل �أيام قليلة �أو خالل 

فرتة �إجتياز�الإمتحان.

خن�صلة

ت�سهد والية خن�سلة موؤخرا، انت�سارا 
وال�سعوذة  ال�سحر  لق�سايا  رهيبا 
ظاهرة  فر�ست  خطرية  �سابقة  ويف 
ال�سحر نف�سها يف املجتمع اخلن�سلي ال 
كال  ومن  ال�سباب  �سريحة  بني  �سيما 
يثقل  جديدا  هما  لت�سبح  اجلن�سني 
ــن كــرث احلديث  ــن، اي ــواط كــاهــل امل
العثور عن  عــن  ـــام  االأي هــذه  خــالل 
بال�سحر  اخلا�سة  االأعمال  خمتلف 
التوا�سل  مــواقــع  عــرب  والــ�ــســعــوذة 
�سحيتها  راح  والــتــي  االجــتــمــاعــي، 
ع�سرات االأ�سخا�ص من كال اجلن�سني، 
ــرار  غ عــلــى  ــعــالقــات  ال خمتلف  يف 
الطالق وتفكك اأ�سر باأكملها كما قد 

ت�سل اإىل موت ال�سحية اأحيانا. 
ــبــاب  ــ�ــس وقــــــام جمـــمـــوعـــة مــــن ال
لتنظيف  وا�سعة  بحملة  ــرا،  ــوؤخ م
ليتم  بخن�سلة  االإ�سالمية  املــقــربة 
ــا الــعــثــور عــلــى خمتلف  ــره عــلــى اإث
اأعــمــال  يف  امل�ستعملة  الــطــال�ــســم 
جمعها  مت  حيث  وال�سعوذة  ال�سحر 
واإزالتها من القبور حلرقها، وقد دعا 
تنظيم  �سرورة  اإىل  الوالية  �سباب 

خمتلف  لتنظيف  دوريـــة  حــمــالت 
املقابر التي اأ�سبحت املكان الرئي�سي 
الطال�سم  خمتلف  واخفاء  ملمار�سة 
ــوذة  ــع ــس ــ� اخلـــا�ـــســـة بــالــ�ــســحــر وال
تنظيم  مت  كما  ب�سحاياهم،  لالإيقاع 
التوا�سل  حمالت عديدة عرب موقع 
لك�سف  "فاي�سبوك"  االجــتــمــاعــي 
بال�سحر  اخلا�سة  االأعمال  خمتلف 
كل  عــن  الك�سف  وكـــذا  والــ�ــســعــوذة 
التي  القذرة  املهنة  هذه  ميار�ص  من 
مع  االأ�سخا�ص  عديد  حياة  حتطم 

االبالغ عنهم مل�سالح االأمن . 
عن  عـــربوا  خن�سلة  واليـــة  �سكان 
هذه  لتف�سي  الــ�ــســديــد  ا�ستيائهم 
اخلن�سلي  املجتمع  و�سط  الظاهرة 
اأنها  واأكــــدوا  ال�سباب  بــني  خا�سة 
ب�سرورة  وطــالــبــوا  عنهم  دخــيــلــة 
كل  على  العقوبات  اأق�سى  ت�سليط 
بحياة  امل�سا�ص  نف�سه  له  ت�سول  من 
ال�سحر  بــاإ�ــســتــعــمــال  ــص  ــا� ــخ ــس االأ�
وال�سعوذة ودعوا اإىل �سرورة احتاد 
اجلميع ملحاربة هذه االآفة والق�ساء 

معاوية. �صعليها. 



خملفات احلجر ال�صحي يف اجلزائر تتفاقم ..

�صطيف

ذكرى و ترحم

 2020 �سبتمرب   13 الـــيـــوم  حتـــل 
لرحيل  ع�سرة  اخلام�سة  الــذكــرى 
فلي�ص"  بن  "ا�سماعيل  املجاهد  االأب 
الباقية،  اإىل  الفانية  ــادر  غ ــذي  ال
على  �سنة  ع�سرة  خم�سة  مــرت  وقــد 
تنزيله  حمكم  يف  تعاىل  قال  وفاته، 
ال�ساحلات  وعملوا  امنو  الذين  "ان 
كانت لهم جنات الفردو�ص نزال".... 
وعباده  ي�ساأل  ال  الــذي  اهلل  �سبحان 
العزة  بــدوام  املتفرد  وهــو  ي�ساألون 
خملوقاته  عــلــى  ــب  ــت وك واجلـــــالل 
اأيها  من  واخللود..  امللك  وله  الفناء 
االأب العزيز قرير العني والكل يتذكر 
خ�سالك الرفيعة كمجاهد يف الثورة 
الوطن  بك  ا�ستنجد  وما  التحريرية 
يف اأيام املحنة حتى كنت من ال�سباقني 
اأمنه  على  واحلفاظ  الوطن  بناء  يف 
الكل  املجاهدين  اخوانك  جانب  اإىل 
املر�ص  االأمل  على  �ــســربك  يتذكر 
عن  الت�ساوؤل  اإال  منك  ن�سمع  ال  وكنا 
الذي  انت  األي�ص  والوطن  اال�ستقرار 
اجلهاد  واجــب  مبكرا  باالأم�ص  لبيت 
االأب  اأيها  والــوطــن..  اهلل  �سبيل  يف 

العزيز لقد اختارك اهلل فكنت ملبيا 
زاهدا  الأمــره  �سابرا  وموؤمنا  للنداء 
كــان باهلل  وبــاإميــانــك  كــل زاءل  عــن 
االب  اأيها  الوطن..  نحو  وبالواجب 
القدير  العلي  هلل  نت�سرع  اإننا  الغايل 
ال�سهداء  مــع  عليني  يف  يجعلك  اأن 
اجعل  اللهم  ال�ساحلني..  واالأنبياء 
كما  اجلنة..  ريا�ص  من  رو�سة  قربه 
من  وزوجــتــه  وبناته  ابــنــاءه  يطلب 
اأن يدعو له بالرحمة  كل من يعرفه 
ويقراأ عليه �سورة الفاحتة ون�ص من 
القراآن الكرمي على روحه الطاهرة.

الإكرام" و  اجلالل  ذو  ربك  وجه  يبقى  و  فان  عليها  من  "كل 

اإنا هلل واإنا اإليه راجعون

املوت" ذائقة  نف�س  "كل 

يومية اإخبارية عامة

�ملنطقة �حل�صرية �لثانية جتزئة 12 رقم 12 ـ باتنة
�لهاتف: 033.29.18.51
�لفاك�س: 033.29.18.51

�لربيد �لإلكرتوين:
journalelauresnews@gmail.com 

لكل اإ�سهاراتكم واإعالناتكم
                                      "االأورا�ص نيوز"

توفر لكم خدمة راقية  
                             وباأ�سعـــار تناف�سية

رئي�ص املجل�ص ال�سعبي البلدي

ببالغ اآيات احلزن واالأ�سى تلقيت نباأ وفاة املغفور لها 
باإذن اهلل تعاىل "

بارة حيزية" 
واإثر هذه الفاجعة االأليمة ال ي�سع عائلة عن�سر 
بباتنة اإال اأن نتقدم لعائلة املرحومة باإذن اهلل 

تعاىل، باأ�سمى عبارات التعازي واملوا�ساة راجني من 
اهلل تعاىل اأن يرحمها ويغفر لها واأن ي�سكنها ف�سيح 
جناته مع ال�سديقني وال�سهداء وح�سن اأولئك رفيقا 

واأن يجعل قربها رو�سة من ريا�ص اجلنة.

تعزية
َيًة  ْطَمِئنَُّة اْرِجِعي اإَِل َربِِّك َرا�ضِ ُتَها النَّْف�ُس امْلُ )َيا اأَيَّ

ًة َفاْدُخِلي ِف ِعبَاِدي َواْدُخِلي َجنَِّتي( يَّ ْر�ضِ مَّ
املوت" ذائقة  نف�س  "كل 

راجعون" اإليه  واإنا  هلل  "اإنا 

  

جمل�ص ق�ساء باتنة
حمكمة اأري�ص

ق�سم �سوؤون االأ�سرة
رقم اجلدول: 19/01404
رقم الفهر�ص: 20/00040
تاريخ احلكم: 20/01/09

حكم حجر
ويف  ح�سوريا  علنيا،  االأ�سرة  �سوؤون  ق�سايا  يف  ف�سلها  حال  املحكمة  حكمت  االأ�سباب  ولهذه 
اخلربة؛  اإجــراء  من  االنتهاء  بعد  اخل�سومة  يف  ال�سري  اإعــادة  قبول  ال�سكل:  يف  درجة:  اأول 
بتاريخ  ـ  االأ�سرة  �سوؤون  ق�سم   - احلال  حمكمة  عن  ال�سادر  االآمر  للحكم  اإفراغا  املو�سوع:  يف 
الطبية  اخلربة  تقرير  على  واعتمادا   ،19/00744 رقم  حتت  املفهر�ص   ،2019/06/18

املنجز من قبل الطبيبة اخلبرية الدكتورة بلقا�سي خليدة، املودع اأمانة �سبط حمكمة احلال 
يف  عليه  املدعى  على  حجر  بتوقيع  الق�ساء   ،10/171 رقم  حتت   ،2019/10/24 بتاريخ 

اإعادة ال�سري زياين خالد بن خليف ونوراين اآمال املولود بتاريخ 2000/01/01، مبنعة.
له،  مقدما  خليف،  زياين  ال�سري  اإعادة  يف  املدعي  بتعيني  وذلك  التقدمي  افتتاح  لذلك  وتبعا 

لرعايته والقيام بجميع �سوؤونه.
اإعادة ال�سري زياين خليف، ن�سر منطوق هذا احلكم بجريدة يومية وطنية  وعلى املدعي يف 

ناطقة باللغة العربية.
مبنطوق  التاأ�سري  العامة،  النيابة  من  وب�سعي  منعة،  ببلدية  املدنية  احلالة  �سابط  وعلى 
لرقم  زياين خالد، احلامل  ال�سري  اإعادة  املدعي عليه يف  هذا احلكم على هام�ص عقد ميالد 

املذكورة. بالبلدية  املدنية  احلالة  �سجالت  يف   ،00003

مع حتميل املدعي يف اإعادة ال�سري زياين خليف، امل�ساريف الق�سائية املتعلقة بالر�سوم واأتعاب 
اخلربة، واملقدرة اإجماال باأربعة اآالف وت�سعمائة دينارا جزائريا )4.900 دج(.

وال�سنة  وال�سهر  اليوم  يف  اجلل�سات  بقاعة  علنا  به  ونطق  االأ�سرة  �سوؤون  حكم  �سدر  بذا 
املذكورين اأعاله ول�سحته اأم�سيناه نحن الرئي�سة واأمينة ال�سبط.

االأورا�س نيوز ـ العدد: 1631 االأحد 13  �سبتمرب  2020

اإ�صهاراالحد  02  �ستمرب  2970/ 13  �سبتمرب  2020 املوافق لـ 25  حمرم 121442
�إعالن عن طلب عرو�س مفتوح مع ��صرت�ط قدر�ت دنيا

رقم: 2020/04 
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 247/15 62 من املر�سوم الرئا�سي  61 و   �44  �42  �39 عمال باأحكام املواد 
رئي�ص  يعلن  العام.  املرفق  وتفوي�سات  العمومية  ال�سفقات  تنظيم  املت�سمن 
املجل�ص ال�سعبي البلدي لبلدية الأمري عبد القادر، عن طلب عرو�ص مفتوح 

مع ا�سرتاط قدرات دنيا ق�سد اجناز:
البلدية اإقليم  عرب  البتدائية  املدار�ص  ترميم   �01

وبو�سعلة وبوحمدون  بوخرتوم  طرق  وتعبيد  تاأهيل   �02
 )ح�سة طرق بوخرتوم(�)ح�سة طرق بوحمدون(�)ح�سة طرق بو�سعلة(.

يف  امل�ساركة  يف  والراغبة  املهتمة  واخلا�سة  العمومية  املوؤ�س�سات  كافة  فعلى 
طلب العرو�ص واملوؤهلة يف ميدان الخت�سا�ص اأ�سغال البناء كن�ساط رئي�سي 
الدرجة 02 فما فوق بالن�سبة للعملية رقم 01، وميدان الخت�سا�ص اأ�سغال 
الت�سال   ،02 رقم  للعملية  فوق  فما   03 الدرجة  رئي�سي  كن�ساط  عمومية 
مبكتب ال�سفقات العمومية ببلدية الأمري عبد القادر. الطابق الثاين وذلك 
خالل اأوقات اأيام العمل من اأجل �سحب دفرت ال�سروط مقابل دفع مبلغ مايل 
لدى  ي�سدد  للتعوي�ص  قابل  غري  ن�سخ  كم�ساريف  دج   2.000.00 ب:  يقدر 
يرفق  اإيداع  و�سل  مقابل  القادر  عبد  بالأمري  البلديات  مابني  خزينة  اأمني 

بالعر�ص.
� يتكون العر�ص املرفق بامل�ستندات والوثائق ال�سارية املفعول املف�سلة يف دفرت 

ال�سروط من:
من: يتكون  الرت�سح:  ملف   �01

دفرت  منوذج  ح�سب  وموؤرخ  خمتوم  مم�سي،  مملوء،  بالرت�سح  الت�سريح   �
ال�سروط.

� الوثائق التي تتعلق بالتفوي�سات التي ت�سمح لالأ�سخا�ص باإلزام املوؤ�س�سة.
� الت�سريح بالنزاهة مم�سي، خمتوم وموؤرخ.

� القانون الأ�سا�سي لل�سركة املتعهدة.
� كل الوثائق التي تتعلق بتقييم قدرات املر�سحني، املتعهدين اأو املناولني عند 

القت�ساء.
الخت�سا�ص  ميدان  يف  املهني  والت�سنيف  التاأهيل  �سهادة  املهنية:  القدرات 

املطلوب ح�سب العملية ال�سارية املفعول.
القدرات املالية: الو�سائل املالية املربرة باحل�سائل املالية واملراجع امل�سرفية 

لل�سنوات الثالثة الأخرية مقدمة من م�سالح ال�سرائب. وفق تف�سيل د �ص.
امل�سخرة  والب�سرية  املادية  والو�سائل  املهنية  املراجع  التقنية:  القدرات 

لجناز امل�سروع وفق تف�سيل د �ص.
الت�سريح  يحتويها  التي  املعلومات  تربر  التي  الوثائق  تطلب  ل  مالحظة: 
تقدميها  عليه  يجب  والتي  العمومية  ال�سفقة  على  احلائز  من  اإل  بالرت�سح 
اأي حال  التبليغ. وعلى  تاريخ  ابتداء من  اأيام  اأق�ساه )10( ع�سرة  اأجل  يف 
الرئا�سي  املر�سوم  من  )م69(  لل�سفقة  املوؤقت  املنح  عن  الإعالن  ن�سر  قبل 
العمومية  ال�سفقات  تنظيم  املت�سمن   2015/09/16 يف  املوؤرخ   247/15

وتفوي�سات املرفق العام.
من: يتكون  التقني:  العر�ص   �02

� دفرت ال�سروط يحتوي يف اآخر �سفحته على العبارة ''قرئ وقبل'' مكتوبة 
بخط اليد مم�سي وموؤ�سر عليه من طرف املتعهد.

طرف  من  عليه  وموؤ�سر  وخمتوم  مم�سي  موؤرخ،  مملوء،  بالكتتاب  الت�سريح   �
املتعهد.

� جدول زمني لجناز الأ�سغال منجز بدقة ومف�سل ومم�سي وخمتوم.
� املذكرة التقنية التربيرية مملوءة، مم�ساة، موؤرخة وخمتومة وفق النموذج 

املرفق.
من: يتكون  املايل:  العر�ص   �03

طرف  من  عليها  وموؤ�سر  وخمتومة  مم�ساة  موؤرخة،  مملوءة،  تعهد  ر�سالة   �
املتعهد.

� جدول الأ�سعار الوحدوية مملوء بالأرقام واحلروف، مم�سي وخمتوم وموؤرخ 
وموؤ�سر عليه من طرف املتعهد.

� الك�سف الكمي والتقديري مملوء ومم�سي وموؤرخ وخمتوم وموؤ�سر عليه من 
طرف املتعهد.

� حتليل ال�سعر الإجمايل واجلزايف.
ال�سروط  دفرت  يف  واملحددة  املطلوبة  بالوثائق  املرفقة  العرو�ص  تقدم 
طلب  مرجع  منها  كل  يبني  باإحكام  ومقفلة  منف�سلة  اأظرفة   03 ثالثة  يف 
اأو  تقني''  ''عر�ص  اأو  الرت�سح''  ''ملف  عبارة  وتت�سمن  ومو�سوعه  العرو�ص 
مقفل  رئي�سي  ظرف  الأظرفة يف  هذه  تو�سع  احلالة.  ''عر�ص مايل'' ح�سب 

باأحكام ومبهم الت�سمية ل يحمل اأي عبارة عدا:
)ل يفتح اإل من طرف جلنة فتح الأظرفة وتقييم العرو�ص(

طلب عرو�ص مفتوح مع ا�سرتاط قدرات دنيا
رقم: 2020/04 مع ذكر عنوان العملية

� حدد اأجل ومدة حت�سري العرو�ص ب�: خم�سة ع�سرة )15( يوم ابتداء من 
تاريخ اأول �سدور لهذا الإعالن بال�سحف اليومية الوطنية و )ن ر �ص م ع(.

حت�سري  مدة  من  الخري  باليوم  العرو�ص  لإيداع  �ساعة  واآخر  تاريخ  حدد   �
العرو�ص املحددة وذلك اإىل غاية ال�ساعة الواحدة والن�سف 13:30 زوال 

مبقر البلدية � مكتب اأمانة الرئي�ص. الطابق الثالث.
مدة  فاإن  ر�سمية  عطلة  اأو  قانونية  راحة  اأو  عطلة  اليوم  هذا  �سادف  واإذا 

حت�سري العرو�ص متدد اإىل غاية يوم العمل املوايل.
� تفتح اأظرفة العر�ص التقني واملايل وملف الرت�سح يف جل�سة علنية يف اآخر 
مبقر  زوال   )14:00( الثانية  ال�ساعة  على  العرو�ص  حت�سري  اأجل  من  يوم 

بلدية الأمري عبد القادر قاعة املداولت الطابق الثالث.
العرو�ص  امل�ساركة يف طلب  للموؤ�س�سات  ا�ستدعاء  يعترب هذا الإعالن مبثابة 

حل�سور الجتماع اخلا�ص بفتح الأظرف يف نف�ص التاريخ املذكور.
120 مائة وع�سرون يوما زائد مدة  � يبقى املتعهدين ملزمني بعرو�سهم ملدة 

حت�سري العرو�ص حت�سب ابتداء من تاريخ اإيداع العرو�ص.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية جيجل

دائرة الطاهري
بلدية الأمري عبد القادر

رقم التعريف اجلبائي: 098518067010625 
ـ   رابطة عنابة اجلهوية  ـ  القدم  لكرة  الفيدرايل  ازديان فرا�ص احلكم  مبنا�سبة 

ال�سيد بوطرفة �سالح مبولود �سمي على بركة اهلل

راأ�سهم  وعلى  و�سغريا  كبريا  بوطرفة  اأ�سرة  تتقدم  ال�سعيدة  املنا�سبة  وبهذه 
لل�سيد �سالح  التهاين  واأحلى  التربيكات  باأجمل  اأ�سرة من�سوري  الوالدين وكذلك 
والديه  عني  قرة  يجعله  وان  والهناء  ال�سحة  موفر  ال�سغري  للكتكوت  متمنني 

وال�سفاء العاجل لالأم من�سوري �سامية، مع دوام االأفراح وامل�سرات للعائلة.

األف األف مربوك

"اأحمد"

تهنئة



وعن  كتابه "الرهاب اللكرتوين واآليات 
خالل  م��اروك  الأ�ستاذ  يقول  مكافحته" 
"اأن  نيوز":  "الأورا�ص  ليومية  حديثه 
تكنولوجيا  تطورا  ت�سهد  مل  الب�سرية 
وظف  فقد  الآن،  عليه  هي  مثلما  مذهال 
الإن�سان قدراته على مر الع�سور يف تطوير 
ث��ورات  خ��الل  م��ن  حياته  ت�سهيل  �سبل 
ال�سناعية  الثورة  اأهمها  متتالية  علمية 
يف  خا�سة  التكنولوجية  للثورة  و�سول 
جمال الت�سالت )الرقمية( التي نقلته 
بايجابياتها  نوعه  من  فريد  ع�سر  اإىل 
و�سلبياتها فاأ�سبح يعمل جاهدا على احلد 
من �سلبياتها وال�ستفادة قدر الإمكان من 

تلك الإيجابيات".
واأ���س��اف اأن��ه ب��امل��وازاة م��ع ذل��ك، �سهدت 
اجلرائم  يف  وتنوعا  ت��ط��ورا  الب�سرية 
�سحيتها  راح  ال��ع�����س��ور  خم��ت��ل��ف  ع���رب 
اأفظعها  لعل  الب�سر،  م��ن  امل��الي��ني  اآلف 
ع��ل��ى الإط�����الق اجل���رائ���م الإره��اب��ي��ة 
ان��دلع  عقب  ظ��ه��رت  ال��ت��ي  التقليدية 
1789 واجلرائم  �سنة  الفرن�سية  الثورة 
النووي  ك��الإره��اب  احلديثة  الإرهابية 
الكيماوي  والإرهاب  البيولوجي  الإرهاب 
الذي  الأخري  الإلكرتوين، هذا  والإرهاب 
يوظف الإنرتنت واحلوا�سيب الإلكرتونية 

ك�ساحة لتنفيذ اجلرمية الإرهابية. 
ويو�سح الكاتب ماروك مردفا: "فبالرغم 
ال�سق  ا�ستعمال  الإن�����س��ان  حم��اول��ة  م��ن 
لفائدته،  التكنولوجية  للثورة  الإيجابي 
ال�سلبي  ال�سق  ي�ستغل  من  هناك  اأن  اإل 
و�سائلها  ا�ستعمال  �سوء  خ��الل  من  منها 
للقيام  اأداة  اإىل  وحتويلها  التكنولوجية 
املا�سي  يف  اإلكرتونية،  اإرهابية  بجرائم 
الإرهابية  العمليات  اأو  الإره����اب  ك��ان 
املنظمات  اأو  الإرهابيني  قيام  عن  عبارة 
معني  مكان  يف  قنبلة  بتفجري  الإرهابية 

اأو  طائرة  تفجري  اأو  �سيارة  تفخيخ  اأو 
بعمليات  ال��ق��ي��ام  اأو  �سخ�سية  اغ��ت��ي��ال 
انتحارية وغريها من العمليات الإرهابية 
مواجهتها،  على  الأمن  اأفراد  اعتاد  التي 
اأما يف وقفتنا هذا ومع تطور تكنولوجيا 
تطورت  فقد  والت�����س��الت،  امل��ع��ل��وم��ات 
اأ�ساليب الإرهابيني واملنظمات الإرهابية 
وبات  الإره��اب��ي��ة،  ن�ساطاتهم  تنفيذ  يف 
الو�سيلة  ه���و  الإل����ك����رتوين  الإره������اب 

املختارة.".
ل���الإره���اب  ا���س��ت��ع��را���س��ه  جم��م��ل  ويف 
اأن  امل��ت��ح��دث  ذات  ي��ف��ي��د  الل���ك���رتوين 
اجل��رمي��ة الإره��اب��ي��ة الإل��ك��رتون��ي��ة هي 
الإلكرتونية  اجل��رمي��ة  اأن����واع  م��ن  ن���وع 
واملوارد  القدرات  ا�ستخدام  على  تعتمد 
و�سائل  وا�ستغالل  والتقنية  العلمية 
لتهديد  املعلوماتية  وال�سبكات  الت�سال 
وت��خ��وي��ف وت��ره��ي��ب وت��روي��ع الأف����راد 
اخرتاق  جانب  اإىل  وال��دول  واجلماعات 
املعلومات  و�سبكات  الإلكرتونية  املواقع 
فريو�سات  ون�سر  الإلكرتوين  والتج�س�ص 
الإلكرتونية  وامل��واق��ع  الأج��ه��زة  تدمر 
للعامل  مرعبا  هاج�سا  ت�سكل  فاأ�سحت 
بظهور  عجل  ما  ه��ذا  اأن  م�سريا  باأ�سره، 
الإج��رام  ملكافحة  دولية  اتفاقية  اأول 
بوداب�ست  املجرية  بالعا�سمة  املعلوماتي 
من  عليها  والتوقيع   2001/11/23 يف 
التفاقية  تلتها  ث��م  دول���ة،   30 ط��رف 
العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات 

يف 2010/12/21.
الهدف  اأن��ه  م���اروك   الأ���س��ت��اذ  وي�سيف   
م��ن  ه���ذا  ال��ك��ت��اب ه��و اإب����راز اخلطورة 
ال���الم���ت���ن���اه���ي���ة جل���رمي���ة الإره��������اب 
اأدوات��ه،  ا�ستخدام  و�سيوع  الإل��ك��رتوين، 
الإره��اب��ي��ني  ب��ني  الت�����س��ال  �سهولة  يف 
وتن�سيق  الإره���اب���ي���ة،  واجل���م���اع���ات 
جهاز  طريق  ع��ن  الإره��اب��ي��ة  عملياتهم 
املعلوماتية،  بال�سبكة  مو�سول  كمبيوتر 
فهو ذو اأبعاد تدمريية وتخريبية مكلفة 
ي���وؤدي اىل قيام  ل��الأف��راد وال����دول، ق��د 

على  تق�سي  اإلكرتونية  عاملية  ح��روب 
يف  وامل��وؤث��ر  الهائل  التكنولوجي  التطور 

حياة الأفراد وال�سعوب.
م���ن ج��ه��ت��ه ي���رى ���س��اح��ب ال��ك��ت��اب اأن 
الإلكرتوين  الإره��اب  لظاهرة  الت�سدي 
م���ره���ون ب��ت��ف��ع��ي��ل ع����دد م���ن الآل���ي���ات 
كل  م�ستوى  على  واملجتمعية  القانونية 
هذه  وط����اأة  م��ن  للحد  امل��ع��ن��ي��ة،  ال����دول 
الظاهرة ومن خ�سائرها من خالل العمل 
والوطنية  الدولية  اجلهود  اجن��اح  على 
واتفاقيات  وطنية  ت�سريعات  باإ�سدار 
على  والق�ساء  للحد  واإقليمية  دول��ي��ة 
احتواه  ما  وهو  اخلطرية  الظاهرة  هذه 

ال�سدار.
ب�  عنون  الذي  الثاين  املوؤلف  فكرة  وعن   
يف  الثقايف  للت�سيري  الفنية   "الت�سريعات 
م��اروك:  الكرمي  عبد  يقول  اجلزائر"  
"جاءت فكرته مع بداية املو�سم اجلامعي 
ال�سديق  يل  اأ�سند  حني   ،2019/2018
الفنون  ق�سم  رئي�ص  ثابت  طارق  الدكتور 
مقيا�سْي  تدري�ص   01 باتنة  بجامعة 
)الت�سريعات الفنية( و)قوانني الت�سريع 
فنون  الثالثة  ال�سنة  لطلبة  الثقايف( 
بل  نق�ص  حينها  لحظت  وق��د  درام��ي��ة، 
املجال  هذا  يف  والدرا�سات  الكتب  انعدام 
�سواء للطلبة اأو الأ�ساتذة وكل امل�ستغلني 
واملتخ�س�سني يف املجال الثقايف، وعلى هذا 
كان لزاما علي بذل اأكرب جمهود لتجميع 
بها  ي��زخ��ر  ال��ت��ي  وال��ق��وان��ني  الن�سو�ص 

الت�سريع اجلزائري يف القطاع الثقايف".
وياأتي املوؤلف ب�سرد عديد النقاط املهمة 
على  اجل��زائ��ري،  الثقايف  الت�سريع  ع��ن 
اجلزائري  الثقايف  الت�سريع  اأن  غ��رار 
الأح��ادي��ة  مرحلة  هما  مبرحلتني  م��ر 
منذ  ت��ب��داأ  وال��ت��ي  ال���س��رتاك��ي(  )النهج 
فجر ال�ستقالل عام 1962 بحيث عادت 
الدولة  ت�سيري  اىل  الثقافية  املمتلكات 
الت�سريعات  ج��ل  ف��ك��ان��ت  اجل��زائ��ري��ة 
ويف  املمتلكات،  ه��ذه  لت�سيري  ال�����س��ادرة، 
بع�ص الأحيان، لتعديل وتتميم الن�سو�ص 

القانونية مبا يتالءم وال�سيا�سة الثقافية 
ومرحلة  ال�سرتاكي.  النهج  على  املبنية 
هذه  بداأت  الليربايل(  )النهج  التعددية 
املرحلة بالأحداث الدامية التي �سهدتها 
خالل  اجل��زائ��ر  يف  ال�سيا�سية  ال�ساحة 
 )1999  �  1989( ال�سوداء  الع�سرية 
امل�سهد  يف  مبا�سرة  بطريقة  اأثرت  والتي 
اىل  اأدى  وال���ذي  اجل��زائ��ر،  يف  ال��ث��ق��ايف 
الهتمام  عن  اجلزائرية  الدولة  تخلي 
اللفية  بداية  ومع  الثقايف،  بالت�سريع 
وباإطالق   )2018 اىل   2000( الثالثة 
ال��دول��ة ل��الإن��ع��ا���ص الق��ت�����س��ادي، اأول��ت 
والفني  الثقايف  للقطاع  كبرية  اأهمية 
ا���س��دار كم هائل  يف اجل��زائ��ر من خ��الل 
وكذا  الثقافية  الت�سريعية  الن�سو�ص  من 
تخ�سي�ص اعتمادات مالية كبرية �ساعدت 
يف النهو�ص بالقطاع الثقايف يف اجلزائر. 

اأكرث من ثمانية وثالثني  والكتاب يجمع 
يف  ال��ث��ق��ايف  بالت�سيري  خ��ا���س��ا  ق��ان��ون��ا 
الثقافية  القطاعات  اجلزائر مق�سم على 
)امل�سرح  امل�سرحي  القطاع  منها:  نذكر 
اجلهوية،  امل�سارح  اجل��زائ��ري،  الوطني 
املعهد العايل ملهن فنون العر�ص وال�سمعي 
املو�سيقي  والقطاع  والباليه(،  الب�سري 
يف  ال��ع��ايل  للتكوين  ال��وط��ن��ي  )امل��ع��ه��د 
املو�سيقى،  يف  اجلهوية  املعاهد  املو�سيقى، 
الأورك�������س���رتا ال�����س��ن��ف��ون��ي��ة، الوب�����را، 

املجموعة الوطنية اجلزائرية للمو�سيقى 
الندل�سية(، والقطاع ال�سينمائي )قانون 
لل�سينما،  اجل��زائ��ري  امل��رك��ز  ال�سينما، 
املركز اجلزائري لتطوير لل�سينما، املركز 
الب�سري(،  ال�سمعي  لل�سينما  الوطني 
قطاع   � الثقافية  امل��ه��رج��ان��ات  وق��ط��اع 
للفنون  العليا  )املدر�سة  اجلميلة  الفنون 
للفنون  اجل��ه��وي��ة  امل���دار����ص  اجل��م��ي��ل��ة، 
والكتاب  ال��ق��راءة  وق��ط��اع  اجل��م��ي��ل��ة(، 
)املكتبات الرئي�سية للمطالعة العمومية، 
املراكز  وقطاع  للكتاب(،  الوطني  املركز 
اجلزائرية  الثقافية  )املراكز  الثقافية 
للمخطوطات،  الوطني  املركز  اخلارج،  يف 
مركز الفنون واملعار�ص، املركز اجلزائري 
وقطاع  بالطني(،  املبني  الثقايف  للرتاث 
اجلزائرية  )الوكالة  الثقافية  الوكالت 
الوطنية  ال��وك��ال��ة  ال��ث��ق��ايف،  ل��الإ���س��ع��اع 
احلظائر  وقطاع  املحفوظة(،  للقطاعات 
للحظرية  الوطني  )ال��دي��وان  الثقافية 
الوطني  ال��دي��وان  ل��اله��ق��ار،  الثقافية 
ازجر،  ن  التا�سيلي  الثقافية  للحظرية 
الثقافية  للحظرية  ال��وط��ن��ي  ال��دي��وان 
للحظرية  ال��وط��ن��ي  ال��دي��وان  ل��ت��ن��دوف، 
الديوان  ال�سحراوي،  الطل�ص  الثقافية 
الوطني للحظرية الثقافية توات قورارة 
)متحف  امل��ت��اح��ف  وق��ط��اع  ت��دي��ك��ل��ت(، 
متحف  واملعا�سر،  احلديث  للفن  وطني 

وطني  عمومي  متحف  ب�سر�سال،  وطني 
لالآثار الإ�سالمية ملدينة تلم�سان، متحف 
ملدينة  وال��ت��اري��خ  للفن  وط��ن��ي  عمومي 
للخط  وطني  عمومي  متحف  تلم�سان، 
الإ�سالمي، متحف وطني للفنون والتعابري 
متحف  بق�سنطينة،  التقليدية  الثقافية 
اخلط،  وفن  واملنمنمات  للزخرفة  وطني 
جانب  اىل  ال��وط��ن��ي(  البحري  املتحف 
الثقافة،  وق�سور  بدور  خا�سة  ت�سريعات 
املجل�ص الوطني للفنون والآداب، الديوان 
ال��وط��ن��ي ل��ل��ث��ق��اف��ة والع������الم، ق��ان��ون 
حلفظ  الوطنية  امل��در���س��ة  اجل��م��ع��ي��ات، 
وقانون  وترميمها،  الثقافية  املمتلكات 
وديوان حقوق املوؤلف واحلقوق املجاورة. 
للطلبة  م��ه��م��ا  ر���س��ي��دا  ال��ك��ت��اب  وي��ع��د 
واملهتمني  واملتخ�س�سني  والأ����س���ات���ذة 
ب��ال��ق��ط��اع ال���ث���ق���ايف، ل��ال���س��ت��ف��ادة من 
ال�سادرة  والفنية  الثقافية  الت�سريعات 

يف هذا املجال.
الكرمي  عبد  الأ�ستاذ  اأن  بالذكر  اجلدير 
ماروك �سغل  من�سب رئي�ص بلدية باتنة 
ت�سيري  يف   بنجاحه  وم��ع��روف  �سابقا، 
وقد  اجلزائر،  يف  البلديات  اأكرب  اإح��دى 
�سدر له �سنة 2013 عن  دار ن�سر لبنانية 
قانون  ���س��رح  يف  "املي�سر   امل��ه��م  ك��ت��اب��ه 
قريبا  له  و�ست�سدر  اجلزائري"،  البلدية 

عدة موؤلفات اأخرى.

رق���ي���������������������������ة حل��م��ر

وثري  غني  اجلزائري  ال�سعبي  الرتاث  اإنَّ 
من  الكثري  طياته  ب��ني  يحمل  اإذ  اآن،  يف 
والتاريخ،  والرتاث  والثقافة  الفكر  مالمح 
مل  منه  الكثري  ف��اإن  هذا  كل  من  وبالرغم 
به  املهتمني  متناول  غري  ويف  جمهول  يزل 
مع  �ساع  قد  اأك��رثه  اإن  بل  واملتخ�س�سني، 

مرور الزمن.
اأ�سكال  من  �سكال  ال�سعبي  ال�سعر  ويعترب 
�سادقة  مراآة  وهو  فنيا،  واإبداعا  التعبري، 
من  احلياة  طقو�ص  وي�سور  املعا�ص،  للواقع 
�سادقة  نف�ص  من  �سادر  لأنه  جوانبها  كل 
ب�سيطة  حملية  بكلمات  جيا�سة  وعاطفة 

وعميقة حافلة باملو�سيقى الداخلية.

ال�سعر ال�سعبي مبنطقة الطولقة
وتقاليد،  عادات  املنطقة  اأجيال  توارثت 
متا�سك  يف  الأك������رب  ال������دور  ل��ه��ا  ك���ان���ت 
على  واحلفاظ  املحلي،  املجتمع  وان�سجام 
العادات  لهذه  ملا  وهويته،  خ�سو�سياته 

واجتماعية  دينية  اأبعاد  من  والتقاليد 
ونف�سية.

مبنطقة  ال�سعبي  املوروث  ا�سكال  وتعددت 
والألغاز،  والأمثال  الأحاجي  من  طولقة 
والفلجة  واخلرقبة  كال�سيق  الألعاب  اإىل 
كالربنو�ص  ال��ل��ب��ا���ص  اىل  وال��ر���س��ي��ق��ة، 
الطبخ  اإىل  وال�سربلة،  واجلبة  واحلايك 
واحل�سوة  والد�سي�سة  كال�سخ�سوخة 

والبي�سار...الخ.
الكبري  الزخم  ه��ذا  يف  طولقة  ت�سذ  ومل 
من الثقافة من وجود اأ�سماء لمعة اأنارت 
لل�ساعر  فكان  ال�سعبي  ال�سعر  يف  �سماءها 
1989م(   -1908( رح���م���ون  امل����دين 
ب��ط��ولت  تخليد  يف  وج����ولت  ���س��ولت 
ن�سيني�سة  جبل  كمعركة  التحرير،  جي�ص 
ال�ساعر  ك���ان  ال��ت��ي  ب��و���س��ع��ادة  ب��ن��واح��ي 
العرجاين  ال�ساعر  كان  كما  فيها،  م�ساركا 
�ساحب  1945م(   -1880( فطنا�سي 
بها  تغني  التي  امل�سهورة  ال�سمعة  ق�سيدة 
�سماء  يف  لمعا  وجها  املطربني  من  الكثري 

ال�سعر باملنطقة، وغريهما الكثري.
الأ�سماء  اأحد  م�سباح  علي  ال�ساعر  ويعد 
ب�سعره،  الأح��داث  من  الكثري  خلدت  التي 
وتنوعه،  اإن��ت��اج��ه  ث���راء  م��ن  وب��ال��رغ��م 
من  نتمكن  مل  فاإننا  حفيده،  لنا  قال  كما 
اأن  اإذ  الق�سيدة،  ه��ذه  على  اإل  احل�سول 
جل ما جادت به قريحة هذا ال�ساعر قد 

�ساع.

الإقالب اأو الإبدال يف اللهجة "الطولقية"
مناطق  بع�ص  �سكان  بني  اللغة  يف  ال�سائع 

اأو  ب���الإق���الب  ل��غ��ة  ي�سمى  م��ا  ال��زي��ب��ان، 
الإبدال وهو اإبدال حرف مكان حرف اآخر 
الكثري  يف  قافا  الغني  ح��رف  يقلبون  فهم 
التي تنطق  من اللفاظ مثل كلمة مغرف 
قابة،  تنطق  التي  غابة  وكلمة  مقرف، 
)اي  وغ��دوة  قر�ص،  تنطق  التي  وغر�ص 

غدا( التي تنطق قدوة...
وقد ذكرت هذا لأن الق�سيدة التي نقدمها 
�ساحبها  كتبها  قد  املقال،  هذا  يف  للقارئ 
اإقالبا  الفاظها  يف  التي  املحلية  باللهجة 
ليت�سنى  وه���ذا  ق���اف،  اإىل  ال��غ��ني  حل��رف 

للقارئ الكرمي فهم معاين كلماتها.

التعريف ب�ل�س�عر
ولد ال�ساعر علي بن عبد اهلل بن التون�سي 
تا�سوده  منطقه  يف  1874م  �سنه  م�سباح، 
على  تعي�ص  اأ���س��رة  من  العلمة  ب�سواحي 
�سنة  مروانة  مدينة  اإىل  انتقل  الفالحة، 
منطقة  اجلفاف  �سرب  اأن  بعد  1892م 
الزراعية،  املحا�سيل  على  واأت��ى  العلمة 
م�سباح  ع��ل��ي  ام��ت��ه��ن  اجل��دي��د  ومب��ق��ام��ه 
هناك  تعلمها  اأن  بعد  الرباني�ص  خياطة 
كثريا،  به  يطل  مل  املقام  اأن  اإىل  واأتقنها، 
فيها،  فنزل  طولقة  مدينة  اإىل  لريحل 
وعا�ص معظم حياته يف خياطه الربنو�ص 
والق�سبية لتحول اإىل التجارة بعد اأن حال 

�سعف الب�سر بينه وبني مهنة اخلياطة.
الدم  بخفة  م�سباح  على  ال�ساعر  امتاز 
اإذ  ال�سعر،  وقر�ص  الكالم،  يف  والطرافة 
خلد معظم الأحداث التي كانت جتري يف 
طولقة يف ق�سائد ينتقل فيها بني ال�سعبي 

و  اجلراد"  "عام  ع��ن  فكتب  والف�سيح، 
و"عام  اجلرب"،  و"عام  الأمطار"،  "عام 
فظ  حتحُ الق�سائد  هذه  وكانت  التيفي�ص"، 
ال�سكان  من  الكثريين  من  قلب  ظهر  على 
وتلقى يف املنا�سبات كالأعرا�ص مثال. وكان 
لل�ساعر علي م�سباح العديد من ال�سجالت 
ال�سعبي  �سعراء  من  الكثري  مع  واملناف�سات 
وبني  بينه  كان  ما  اأبرزها  ولعل  ع�سره  يف 

ال�ساعر "البار عمر".
يتداولها  التي  الطريفة  امل��واق��ف  وم��ن 
النا�ص عن ال�ساعر علي م�سباح اأنه ملا بلغ 
من العمر عتيا ا�ستعان بعكاز ي�ستند عليه 
يف امل�سي، اإل اأن اأحد الل�سو�ص قام ب�سرقة 
بق�سيدة  ال�ساعر  قريحة  فجادت  العكاز، 
كل  رددتها  ا�ستعطايف  قالب  يف  هجائية 
اأعاد  اأن  اإل  الل�ص،  من  ك��ان  فما  الأل�سن 

العكاز طالبا ال�سفح من �ساحبه. 
بطولقة،   1954 �سنه  م�سباح   علي  تويف 
ال�سعر  يف  الق�سائد  م��ن  العديد  وت���رك 
اأن معظمها قد �ساع  اإل  ال�سعبي والف�سيح 

لأنه مل يدون. 

من��سبة الق�سيدة
م�سباح  ع��ل��ي  ال�����س��اع��ر  ق�����س��ائ��د  ك��ان��ت 
ح�سب  ارجتاليا  تقدم  حيث  منا�سبتيه 
املكان والزمان واحلادثة، وهذا ديدن كل 
هذه  نظم  منا�سبة  وكانت  عادة.  ال�سعراء 
باأحد  حدث  كبريا  انفجارا  اأن  الق�سيدة 
وهو  القدمية  بالد�سرة  طولقة  دكاكني 
"دكان اخلرياين" وكانت من ميزات دكاكني 
تلك الفرتة اأنها ذات ب�ساعة متنوعة ومن 

اىل  الفالحة  اأدوات  فمن  الأ�سناف  كل 
الغذائية  امل��واد  اإىل  والألب�سة  الأقم�سة 
اأو  "الكاز  مثل  اللتهاب  �سريعة  املواد  اإىل 
ا�سعال  يف  ي�ستعمل  كان  الكريو�سني" الذي 
فتيل قنديل الإ�ساءة "الكانكي والكاربيل" 
بالإ�سافة اىل الكربيت والفحم احلجري 

والبارود الخ ...
تظل  �سمعة  ي�سع  ال��دك��ان  �ساحب  وك��ان 
ل  حتى  ال��زي��ت  �سهريج  حت��ت  م�ستعلة 
ال�ستاء،  ف�سل  يف  ال��ربد  �سدة  من  يتجمد 
و�ساءت الأقدار اأن تبقى ال�سمعة م�ستعلة 
كبري  حريق  الكارثة  فوقعت  الليل،  طوال 
النا�ص  من  جمموعة  فاقتحم  بالدكان، 
ال�ساعة  تلك  يف  متواجدين  كانوا  الذين 
قوي  ان��ف��ج��ار  فعقبه  احل��ري��ق،  لإط��ف��اء 
الروايات  ح�سب  اأ�سخا�ص   6 بحياة  اأدى 
التي  الق�سيدة  ه��ذه  فكانت  امل��ت��داول��ة، 

تخلد للحادثة.

ن�ص الق�سيدة
اهلل يا الدامي

يا يل خلقت النا�ص بهامي
من غري �سكامي

ح�ساهم نا�ص اللي عارفاين.
انظر يا حا�سر

هذا ما دار اخلرياين.
يف ذاك القربي من داخل مليان

داير مقازه
كرثت فيها ذيك الزازا

من غري حزازه
مر�سينوار �سعل دخالين

معبي القرطا�ص احلربي
بارود و�سا�سم

والزربوط بدا يتكلم
اآطاك م�سقم بني رو�سي واملاين

ير�سق يف ذيك احليطاين.
الدحي العلو�ص

هارب و�سدرو مف�سو�ص
خايف من �سهد النرياين.

املربوك تقدم
�سرب ذاك الباب تهدم

خرجلو م�سحم
طيبلو حلمو دخالين

املربوك القايل
حلمو لبي�ص طاح �سايل

املربوك النيه
داتو ذيك الفنطازيه

ح�سرت ملنيه
داتو جلنة الر�سواين.

اخلال�سة
مبنطقة  ال�سعبي  ال�سعر  م��ن  الكثري  اإن 
ن�سيبه  ينل  مل  عموما  واجلزائر  طولقة 
منه  وكثري  جمهول  وم���ازال  التدوين  من 
اأو  �ساحبه  مبوت  انتهى  تواتره  لأن  �ساع 
ل  ال�سياع  وهذا  بعده،  من  حفظته  مبوت 
يتعداه  بل  فقط،  ال�سعبي  ال�سعر  ي�سمل 
اىل كل جمالت الرتاث ال�سعبي، ومن هنا 
ال�سعبي  ال��رتاث  تدوين  ���س��رورة  تتجلى 
له  ملا  دوره،  واإبراز  به  والنهو�ص  ال�سفهي، 

من قيمة فنية وجمالية يف املجتمع. 

اأ�سدر جديده "االرهاب االلكرتوين واأليات مكافحته"و"الت�سريعات الفنية  للت�سيري الثقايف يف اجلزائر"

�صدر لالأ�صتاذ عبد �لكرمي ماروك رئي�س بلدية باتنة �ل�صابق كتابان مهمان عن د�ر علي  بن زيد للن�صر و�لتوزيع بب�صكرة، حيث يتحدث 
�لكتاب �الأول حول "�الرهاب �اللكرتوين و�أليات مكافحته" يف �أزيد من 200 �صفحة من �لقطع �لكبري، يف حني ي�صلط كتابه �لثاين 

�ل�صوء على "�لت�صريعات �لفنية  للت�صيري �لثقايف يف �جلز�ئر" و�لذي يقع يف �أزيد من280 �صفحة من �لقطع �لكبري. 

ماروك".. رجل امليدان الذي حافظ على �شعبيته  الكرمي  "عبد 

وطوع م�شوؤولياته يف التاأليف

ق�شيدة من�شية لل�شاعر ال�شعبي "علي بن عبد اهلل م�شباح"
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�سعوب )م(

الزبونللموافقة )م(

امل�سند)م(

يلح�ص نهاية)م(

طيب املذاق

ظامل
ال�سيء )م(

بيا�ص البي�ص 
)م(

اأر�سد

مقابلة

اإلهام حذاء )م(

مباح

اأ�سباب )م(

من احلروف

والدة )م(

جوهر )م(

نقي�ص دواء 
)م(

اأ�س�ص )م(

والد االأب

جمع اأ�سم )م(

الروؤوف )م(

الوثن

والدي

اأعرب

من اأالأع�ساء حاجز
اجل�سم )م(

اأ�ساند )م(

حول و�سنة 
)م(

اإجابة

قاطع )م(

والدتي

رمو جربي )م(

فاز

خوف ووجل 
)م(

�سجن خراب )م(

ثلثا دام

بيوت

كررنف�ص )م(

من احلروف

للم�ساحة �سريان )م(

م�ستمر

من اأع�ساء 
اجل�سم

اأمانات

رتبة ع�سكرية

رتبة ع�سكرية

دم جامد )م(البعري

نقي�ص باطل 
)م(

جمع م�سفاة

للتعريف

مكانة عثمانية

اأدخل

ريق

يعقب النهار

مادة قانونية 
)م(

ال�سجن

للتعريف

اإرتفعت 
حرارته

اأترك 

يطلقها الربكان 
الثائر

عقاب يف 
االإ�سالم

اأق�سط

من احلبوب

مت�سابهان

جمع املدينة 
)م(

اأدخل

للتخبري

جمع رائحة

لقيا�ص الطاقة 
)م(

عام و�سنة

للتف�سري نقي�ص باطل

اأ�سغال

5

4

1

2

3

الإيجاد اللغز  اأجد احلروف  املرقمة

التعريف:
الدولة العربية الوحيدة الذي ين�ص د�ستورها 

على اأن من �سروط الرت�سح ملن�سب رئي�ص 
اجلمهورية الديانة امل�سيحية؟

ال�ضبكة العمالقة

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

اأقوال وحكم
ـ كلم مالأنا حياتنا، خفت خ�سيتنا من فقدانها.

ـ  )اأالن(ـ  
ـ اإن ما يعرت�ص طريقك هو األذي يجعلك ت�سقها.

ـ  )مارك اأوريل(.
ـ  ال ت�سل لتكون يف ماأمن من االأخطار، بل لتواجهها 

بدون اإرجتاف، وليكون لك اجللد على حتمل االمل.  
)طاغور(.

ـ  ما اأنبل القلب احلزين اللذي ال مينعه حزنه من اأن 
ين�سد اأغنية مع القلوب الفرحة.

- )جربان(.
ـ  راحة اجل�سم يف قلة الطعام، وراحة النف�ص يف قلة 

االآثام، وراحة القلب يف قلة االهتمام، وراحة الل�سان يف 
قلة الكالم.

 -)ثابت بن مرّة(.
 ـ اإن املال ال ي�سنع لك االأ�سدقاء، بل يهبك فقط اأعداء 

من نوعية اأف�سل 
-)ميلغان(. 

ـ ال يقعدن اأحدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني، 
وقد علم اأن ال�سماء ال متطر ذهبًا وال ف�سة .

ـ عمر بن اخلطاب .
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م�سلحة علي�
هذا واحد طلب من باباه 6 مالين با�ص 

ي�سافر يخدم
�سلخو  راح  يعطيه  ابغا�ص  ما 

بطريحة 
وادى الدراهم و�سافر

فاتت 4 �سنني
رج��ع ل��ل��دار دخ��ل عند 

باباه 
مليون   30 واع���ط���اه 

وقالو ا�سمحلي 
قالو باباه ل يا ولدي اأنا 

يل غلطت �سربتني غري على 
�سالحي؟!!.

ولد حلرام
وا�ص  التلميذ:  واحد  �ساأل  املعلم  واحد 

بغيت تكون كي تكرب؟
ق���ال ل��و ال��ت��ل��م��ي��ذ: ب��غ��ي��ت ن��ك��ون ولد 

احلرام
قال لو املعلم: عال�ص اأولدي؟

وين  بابا  التلميذ:  لو  قال 
ي�������س���وف واح������د ع��ن��دو 
ط���وم���وب���ي���ل م���ارك���ة 
ي����ق����ول ع���ل���ي���ه: ول���د 

حلراااام؟!!.

ف�سف�سة
واحد مرتو واعرة وقبيحة  

قالها واهلل يا حلبيبة
راين ميت باجلوع من ال�سباح تاع البارح 

ما كليت والو
قالت لو وهي تعيط يعني حاب تاكل
قال لها ..ل..راين غري نف�سف�ص!!؟.

معلومات م�سلية

النمل

اأمثال �سعبية

لبع�ص  مالية  مبالغ  �سرف  يتم  العادة  يف   •
معني  دواء  �سرف  على  لي�سجعوهم  االأطــبــاء 
هو  ــــدواء  ال ذلـــك  يــكــن  مل  لــو  حــتــى  للمر�سى 

اخليار االأف�سل للمري�ص.
وقلة  اخلـــروج  وعـــدم  املــنــزل  يف  الــبــقــاء   •
لالأمرا�ص  الرئي�سي  املُ�سبب  ُيعترب  احلــركــة 

�سواء النف�سية اأو العقلية اأو اجل�سدية.
�سن  يبلغ  من  كل  تعطي  االإيطالية  • احلكومة 
ي�سرفها  اأن  ميكن  يورو   500 قدرها  منحة   18
ال�سخ�ص على امل�سارح اأو املتاحف اأو ال�سينما اأو 

�سراء الكتب كرتفيه ثقايف.
العامل  ثقافة  مركز  بغداد  كانت   145 • عام 
مبا  الــكــتــاب  �سعر  مقاي�سة  يتم  اأنـــه  لــدرجــة 

ي�ساوي وزنه ذهبا لكرثة الطلب على الكتب.
لدرجة  جدا  متعبة  اجلليد  هوكي  ريا�سة   •
تقريبا  وزنــه  من  كيلو   3 يخ�سر  الهوكي  العب 

يف كل مباراة يلعبها.
اأكرب عدد من املتاحف الفنية  • متتلك فرن�سا 

يف العامل بعدد 400،000 متحف للفن.
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ا�سحك وال�سحك بال�س.. قبل ما يغلى وتقول يامن عا�س

جواب 
املحاجية

حاجيتك
 على يطو 

بن يطو وحمزم 
يف و�سطو نحلفلك 

باهلل ماتعرف 
الراجل من مرتوا

حدث يف مثل هذا اليوم
الثالث ع�سر

 من �سهر �سبتمرب
معركة  يف  عرابي  اأحمد  هزمية  ـ   1882
االإجنليزي  االحتالل  وبداية  الكبري  التل 

مل�سر.
القد�ص  يف  كربى  معارك  اندالع  ـ   1936
اإثـــر احــتــالل اجلــيــ�ــص الــربيــطــاين ملخفر 

الرباق يف املدينة.
م�سر  تغزو  االإيطالية  القوات  ـ   1940

وذلك اأثناء احلرب العاملية الثانية.
بني  دبلوما�سية  عالقات  اإقامة  ـ   1955
الأول  ال�سوفياتي  واالحتــاد  الغربية  اأملانيا 

مرة منذ احلرب العاملية الثانية.
1955 ـ اأمني العام احلزب احلر الد�ستوري 
تون�ص  اإىل  يعود  يو�سف  بن  �سالح  اجلديد 
اال�ستقالل  التــفــاقــيــات  معار�سته  ليعلن 
وان�سق  جــوان،   3 يف  عليها  املوقع  الداخلي 
ال�سراع  ــول  وحت �سقني  اإىل  بذلك  ــزب  احل

بينهما اإىل م�سادمات واغتياالت.
العام  لالإحتاد  موؤمتر  اأول  انعقاد  ـ   1956

للتجار اجلزائريني بالعا�سمة.
نتيجة  عبا�ص  فرحات  ا�ستقالة  ـ   1963
ال�سيا�سة  حــــول  بال"  "بن  مـــع  خــالفــه 

املتبعة.
الوحدة  منظمة  موؤمتر  افتتاح  ـ   1968
اخلام�سة  العادية  دورتــه  يف  االإفريقية  

باجلزائر.
وار�سو. حلف  من  تن�سحب  األبانيا  ـ   1968

ـ بداية ال�سدام امل�سلح بني اجلي�ص   1970
الفل�سطينية  التحرير  ومنظمة  االأردين 

والذي عرف باأيلول االأ�سود.
ي�سع  العزيز  عبد  بن  فهد  امللك  ـ   1988
يف  احلــرام  امل�سجد  لتو�سعة  االأ�سا�ص  حجر 

مكة.
رابني  واإ�سحاق  عرفات  يا�سر  ـ    1993
اأو�سلو  اتفاقية  على  بوا�سنطن  يوقعان 
الذاتي  احلكم  الفل�سطينيني  مبنح  القا�سية 
على اأرا�سي ال�سلطة الفل�سطينية يف ال�سفة 

والقطاع.
اجلزائر. بور�سة  افتتاح  ـ    1999

ت�سمح  االأمــريــكــيــة  ال�سلطات  ـ   2001
املدنية  اجلوية  للرحالت  جزئي  بت�سيري 
الــواليــات املتحدة وذلــك بعد  اأجـــواء  فــوق 
ملدة  التحليق  مــن  ركـــاب  طــائــرة  اأي  مــنــع 

يومني بعد هجمات 11 �سبتمرب.
ـ افتتاح اأول مدر�سة الأ�سبال االأمة   2009
وانطالق  بــوهــران  الوطني  امل�ستوى  على 

التدري�ص فيها ب�سفة ر�سمية.
اإىل  ر�سميا  اجلــزائــر  ان�سمام  ـ   2011

االحتاد الدويل للق�ساة.
-  2017

�سنغافورة  برئا�سة  يعقوب  حليمة  فــوز 
ِلهذا  املوؤهل  الوحيد  املر�سح  اعتبارها  بعد 
تتوىل  امــراأة  اأول  بذلك  ِلُت�سبح  املن�سب، 

رئا�سة دولتها.

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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ال�����������س����������م ال�������غ�������ايل 
وامل����������رب����������ط اخل���������ايل

حكـــمة

ت�شعر  ع���ن���دم���ا  ان�������ش���ح���اب  اأن�����ب�����ل 
اأك����������ر مم������ا يجب ت����ق����دم����ت  اأن����������ك 

� اإذا قررت اإجراء عملية زرع وجه 
اأي وجه �ستختار يا �سي عالوة؟

نور الهدى ونا�ص قاملة
الربملانيني..�سحيح  وجه  نختار 

و�سباب ومليح للغيجيم!!.
بعد  ال������زواج  ي���ق���ررن  ن�����س��اء   �
ال��ت�����س��ع��ني..ورج��ال ي��ق��ررون بعد 
ي�سقل  قاعد  الثمانني..وال�سباب 

ماراه فاهم والو؟
ح�سني جريدي العلمة
ماذا ع�ساين اأقول لك..كاين اأمور 
بيناتهم  ال�سياب  غري  يفهموها  ما 
مازلو �سغري..ي�سقل  وخوك عالوة 

كيما انت وماراه فاهم والو؟!!.
�سهادة  ملرت�سحي  ت��ق��ول  وا����ص   �

البكالوريا يا �سي عالوة؟
نادية مباركي باتنة

اأقولهم ثبتوا ارواحكم وابتعدوا 
عن الغ�ص وتهالو يف  كوفيد..وحظ 

م�سعود؟!.
ووجدت  �سباحا  ا�ستيقظت  اإذا   �
وا�ص  مليار   15 تاعك  الكونت  يف 

اّدير؟
�سهاب الدين غمري ب�سكرة
ندير.. نفكر  م��ا  قبل  ول��دي  ي��ا 
عالوة  بيا...عمك  داروا  يكونوا 
الأ���س��ود.. الثقب  يف  طايح  زه��روا 
واّدي  تخرجوا  كيفا�ص  �سوف  غري 

ال� 15 مليار ب�سحتك!؟.
� ل بطاطا ل خر�سف يا ربي بينا 

والطف..يا ديوان ال�ساحلني؟
�سمية. ع لوطاية
وعلى ربي معملني..ودز..برك..
دز!!.

�سورة م�سحكة

لتاأكيد 
احلالة؟!



عبد الهادي. ب

بلقا�سم. ز

متت اإدانته بعام حب�ش نافذ

باتنـــة

�صطيف

نا�سر. م
خن�صلـة

على خلفية حتقيقات حول االإهمال يف اإدارة �سوؤون املوؤ�س�سة العقابية

حمكمة  املا�سي،  الأ�سبوع  نهاية  اأدانت 
خن�س�لة، املدير ال�سابق لل�سحة واملحول 
موؤخرا اإىل ولية ق�سنطينة، بال�سجن 
نافذ  اأ�سهر غري   6 18 �سهرا، منها  ملدة 
التي  التحقيقات  خلفية  على  وذل��ك 
با�س��رتها م�سالح الدرك حول خمتلف 

الق�سايا الذي تورط فيها املعني.
الأ�سابيع  اإىل  تعود  الق�سية  تفا�سيل   
امل��ا���س��ي��ة، اأي����ن مت اق��ت��ح��ام امل��ن��زل 
املدير  املو�سوع حتت ت�سرف  الوظيفي 
اأف���راد  ح��م��اي��ة  بحجة  ب��ه  للمكوث 
ك��ورون��ا،  ف��ريو���ص  ع���دوى  م��ن  عائلته 
والت�سجيالت  ال�سكوى  م��ن  للتحقق 
ال�سوتية واملرئية التي تلقتها خمتلف 
اجلهات الأمنية والتي تتهم فيها مدير 
�ساحب  مع  الأخ��الق  بف�ساد  ال�سحة 
اإىل  اإ���س��اف��ة  "البيت�زا"،  لبيع  حم��ل 
ومهلو�سات،  خم��درة  لأدوي��ة  حيازته 
اأي���ن مت ال��ع��ث��ور ب��داخ��ل امل��ن��زل على 

املخدرة  الأق��را���ص  من  معتربة  كمية 
واملن�سط�ة.

التحقيق  اإج����راءات  ا�ستكمال  وبعد 
قامت عنا�سر الدرك الوطني بتقدمي 
مدير ال�سحة ال�سابق واملتهم الرئي�سي 
ب��ت�����س��وي��ر وت�����س��ج��ي��ل امل���دي���ر ب���دون 
باملجل�ص  وع�سو  وحمامية  ترخي�ص 
حيث  احل��ك��م،  قا�سي  اأم���ام  ال��ولئ��ي 
نافذا،  حب�ص  �سهرا  ب�12  اإدانته  متت 
بالعثور  اخلا�سة  الثانية  الق�سية  اأما 
داخل منزله على اأدوية واأقرا�ص غري 
اأ�سهر حب�ص  ب�6  مرخ�سة، فاأدين فيها 
املتهم  حق  يف  �سدر  فيما  ن��اف��ذة،  غري 
نافذ  حب�ص  �سهر  ب�18  حكما  الثاين 
دون  �سخ�ص  وت�سجيل  ت�سوير  بتهمة 
ترخي�ص م�سبق، يف حني ا�ستفاد ع�سو 
املجل�ص الولئي واملحامية من الرباءة، 
ليتم اإيداع املدانني باملوؤ�س�سة العقابية 

باب��ار.

لقي طفل يبلغ من العمر عام ون�سف حتفه اإثر حادث ده�سه باخلطاأ من طرف 
التي كان  ال�ساحنة  "اأدم.ق" بالقرب من  ال�سحية  الذي مل ينتبه لوجود  والده 
اجلهة  يف  الر�سفة  لبلدية  التابعة  اإي�سلي  راأ���ص  مبنطقة  �سكناه  مبقر  يقودها 
عجالت  حتت  الأخرية  اأنفا�سه  الطفل  لفظ  حيث  �سطيف،  ولية  من  اجلنوبية 

ال�ساحنة.

اأمــر قا�سي التحقيــق لدى حمكمة 
اخلميــ�ــص  االبتدائيــة،  باتنــة 
املوؤ�س�ســة  مديــر  باإيــداع  املن�ســرم، 
العقابيــة حملــة 3، احلب�ــص املوؤقت 
املوؤ�س�ســة  بــذات  �سخ�ســا   13 رفقــة 
بني عون وحار�ــص وذلك على خلفية 
�سهدتــه  الــذي  والت�سيــب  االإهمــال 
املوؤ�س�سة وكان حمــل حتقيق من قبل 

اجلهات االأمنية املخت�سة.

ياأتــي ذلــك بعــد التحريــات التــي 
حــول  �سهــور  عــدة  قبــل  انطلقــت 
املوؤ�س�ســة العقابيــة حملــة 3، حيــث 
اُتخذ حينها قــرارا يق�سي باإفراغها 
مــن جميع املحبو�ســني وحتويلهم اإىل 
موؤ�س�ســات عقابيــة اأخــرى وهو نف�ص 
القــرار الذي اأ�ســدر يف حق احلرا�ص 
واملوظفــني، ب�سبــب مــا مت اكت�سافــه 
من جتاوزات وت�سيب يف ت�سيري �سوؤون 

هــذه املوؤ�س�سة التابعة لوزارة العدل، 
منها حيازة حمبو�سني لهواتف نقالة 
واإجرائهــم مكاملــات �سوتية وم�سورة 
مــن داخــل اأ�ســوار ال�سجــن، وذكــرت 
يف  املتابعــني  بــني  مــن  اأن  م�سادرنــا 
الق�سيــة رجــل اأعمــال كان قد ق�سى 
فــرتة عقابية بــذات ال�سجــن، حيث 
اتهــم بالتجــول ليــال ب�سيارتـه رفقة 

املدير وحمبو�سني.

�سي الأورا�سي..
حكايات  وا�ــســح...  وغــري  مبهم  �سي 
غــامــ�ــســة غــري مــفــهــومــة املـــالمـــح... 
مع  راحت  ق�سد  غري  عن  ماتت  ونا�ص 
الرايح... ما فهمنا�ص اإذا كان الدواء 
اجلايح...  املر�ص  وال  يقتل  يل قاعد 
مات  يل  وزهــرو  واحــد  كل  احلا�سول 

مات ويل جنا راه فالح...

hamzalaribi005@gmail.com

اإيداع مدير �سجن "حملـة " و13 حار�سا احلب�ص
وجب الكالم

والع�سرون  الثالثة  االآية  ا�ستوعب  من  اأكرث  اأن  يبدو 
من �سورة االإ�سراء يف كتاب اهلل العزيز هم نواب الربملان 
اجلزائري بغرفتيه، فهم اأكرث من فهم املغزى من االآية 
اأ�ساوؤوا  قد  النواب  هوؤالء  اأن  هي  امل�سكلة  لكن  فطبقه، 
املق�سود  اأن  يظنون  وباتوا  فقط،  الوالدين  كلمة  فهم 
حتى  البالد،  يف  العليا  ال�سلطات  هي  الوالدين  بكلمة 
اأي  ينهرون  وال  "اأف"  يقولون  ال  النواب  اأغلبية  بات 

م�سروع اأو قانون.
مبثابة  الربملان  يعترب  العامل،  بلدان  من  بلد  اأي  يف 
م�سفاة، اأي اأن دوره يكمن يف غربلة امل�ساريع والقوانني، 
للبالد والعباد  ما ترى االأغلبية  فيه م�سلحة  بتمرير 
ويف  والعباد،  البالد  �سالح  غري  يف  اأنــه  ترى  ما  ورف�ص 
قائمة  �سلطة  الربملان  يعترب  العامل،  بلدان  من  بلد  اأي 
يف حد ذاته، مبعنى اأنه من املوؤ�س�سات القوية يف البالد، 
والتي يوكل اإليها اأمر تقرير امل�سري يف كثري من امل�سائل 
والق�سايا، غري اأن الربملان يف اجلزائر قد اأفقده "اجليل 
واأفقدوه  هيبته  واأفقدوه  معناه  النواب"  من  اجلديد 
حتى مكانته "كموؤ�س�سة ت�سريعية و�سلطة من ال�سلطات 
يف  بغرفتيه  الــربملــان  بــات  حتى  الــدولــة،  يف  العليا" 
اأو م�سفاة معطلة، وحتول من هيئة  نفق  بالدنا جمرد 
ت�سريعية اإىل هيئة "الإ�سفاء ال�سرعية" على اأي قانون 

وعلى اأي م�سروع قانون.
اأي  اأو  قانون  اأي  من  ال�سعب  موقف  عن  النظر  بغ�ص 
يرغب  ال�سعب  اأن  اإال  د�ستور،  م�سروع  اأو  قانون  م�سروع 
"راأيا وراأيا خمالفا"،  يف روؤية برملان ي�سعره واأن هناك 
م�سروع  واأي  اأي قانون  نقا�سا حول  واأن هناك  وي�سعره 
كي ي�سعر واأن اأي قانون قد كان نتيجة وخال�سة نقا�ص 
قد  باأغلبيته  والربملان  اأما  واملعار�ص،  املوؤيد  فيه  كان 
بات يوافق دون تردد ودون اأية معار�سة فهذا ما مل يعد 
برملانا ومل يعد موؤ�س�سة ميكن لل�سعب اأن يعول عليها يف 
حتديد م�سري البالد والعباد، فهذا الربملان هو هيئة بال 
�سخ�سية وبال راأي الأنه ي�سم نوابا اأو اأغلبية من النواب 
مل يرت�سحوا اأ�سال بغاية خدمة البالد والعباد، بل اإنهم 
يف  غاية  منهم  فلكل  اأخــرى،  غايات  اأجل  من  تر�سحوا 
نف�سه يرغب يف حتقيقها، لذلك فال راأي له يف امل�سائل 
يتم  اأن  له  بالن�سبة  واملهم  والعباد  بالبالد  تتعلق  التي 
فرقا  هناك  الأن  العهدة،  نقول  وال  "عدته" الربملانية 
بني  "ميثاق"  اأ�سا�سها  يكون  عهدة  بني  نظرنا  يف  كبريا 
ال�سالح  وخدمة  خدمتهم  اأجل  من  والناخبني  املنتخب 
على  امللقاة  امل�سوؤولية  بتحمل  وعهد  البالد  يف  العام 
عاتقه، وبني "عدة" الهدف منها املكوث ملدة حمددة من 
"ب�سروط ما" للتاأكد من عدم  الزمن يف البيت والتقيد 
وجود "حمل"، لهذا فهناك فرق بني "عهدة ت�سريعية" 
يوؤمن "الرجال" باأن لهم كلمتهم وراأيهم فيها، وبني عدة 
يتم التاأكد من خاللها من عدم "وجود مخ" يف جماجم 

االأغلبية ذات اخلربة الكبرية يف رفع "االأيدي".

بني الُعهدة والِعّدة

حمزه لعريبي

�سقوط مميت المراأة 
من الطابق الرابع

حريق ياأتي على 900 حزمة 
تنب ببابار

هلع بعد انفجار 9 عدادات 
للكهرباء بعمارة

 توقيف تلميذ قام بن�سر
 موا�سيع امتحان "البيام"

لفظت، اأم�ص االأول، امراأة يف الثالثينيات من العمر 
اأنفا�سها االأخرية عقب �سقوطها من الطابق الرابع 
بعمارات طريق فرنقال مبدينة خن�سلة، وذكر ت 
م�سدرنا اأن مالب�سات احلادثة احلقيقية ال تزال 

جمهولة، فيما اأرجعها البع�ص اإىل عملية انتحارية، 
حيث فتحت م�سالح االأمن حتقيقا يف احلادثة.

ن�سب اأم�ص االأول، حريق مهول، بداخل اأحد 
امل�ستودعات لتخزين التنب بو�سط مدينة بابار، اأ�سفر 

عن اإتالف اأزيد من 900 حزمة من التنب، ولوال تدخل 
رجال احلماية املدنية، لكانت الكارثة اأكرب بالنظر 

اإىل قوة النريان املت�ساعدة  حيث مت اإخماد احلريق 
ب�سعوبة كبرية  بعد اأزيد من 06 �ساعات، فيما فتحت 

م�سالح االأمن حتقيقا ملعرفة اأ�سباب ن�سوب هذا احلريق.

�سهد حي 700 �سكن بو�سط مدينة خن�سلة، نهاية 
االأ�سبوع املا�سي، حادثة انفجار 09 عدادات كهربائية 

مبدخل اإحدى العمارات، ب�سبب متا�ص كهربائي باأحد 
اخليوط، اأين �سارع �سكان العمارة للخروج عقب �سماعهم 

االنفجار خوفا من االختناق نتيجة �سعود الدخان 
الكثيف ببهو العمارة، فيما تدخلت م�سالح احلماية 

املدنية الإخماد احلريق الذي حّلف خ�سائر مادية متثلت 
يف ت�سقق جدران واأبواب مدخل العمارة.

 قامت عنا�سر فرقة مكافحة اجلرمية االلكرتونية 
بامل�سلحة الوالئية لل�سرطة الق�سائية باأمن والية 

خن�سلة، بتوقيف ب�سخ�ص قام بت�سريب موا�سيع 
امتحانات �سهادة التعليم املتو�سط با�ستعمال و�سائل 

التوا�سل عن بعد.
تفا�سيل احلادثة تعود اإىل ر�سد ح�ساب اإلكرتوين 

على مواقع التوا�سل االجتماعي في�سبوك قام �ساحبه 
بن�سر مو�سوع مادة مُيتحن فيها التالميذ بذات التاريخ 

بعد مدة زمنية من بدايته، اأين مت حتديد هوية �ساحب 
احل�ساب االإلكرتوين الذي يعود ل�سخ�ص يقيم بحي بن 

بولعيد مبدينة خن�سلة وهو تلميذ يف الطور الثانوي.

متكنت الكتيبة الإقليمية 
للدرك الوطني ب�سطيف يف 

علمية نوعية من تفكيك ور�سة 
�سرية ل�سنع وتقليد مادة ال�سمة 

ب�سواحي بلدية عني اأرنات 
غرب �سطيف، واأكد الرائد 

ع�سام عا�سوري قائد الكتيبة 
الإقليمية للدرك ب�سطيف اأنه 

مت حجز 78 األف كي�ص من 
�سعة 30 غرام وبوزن اإجمايل 

فاق 23 قنطار من مادة ال�سمة 
اجلاهزة للت�سويق، ف�سال عن 41 
قنطار من مادة ال�سمة اجلاهزة 

للتغليف والتعليب، واأكرث من 
الأولية  املواد  من  قنطار   66
ف�سال عن 48 قنطار من مواد 
التعليب والتغليف، وكذا 21 

�سفيحة بال�ستيكية من امللون 
النباتي، ومتت العملية بعد 

احل�سول على معلومات موؤكدة 
بخ�سو�ص وجود ور�سة �سرية 

ل�سناعة مادة ال�سمة، ومت حجز 
الكمية املذكورة ف�سال عن جميع 

الآلت والأدوات املوجودة بعد 
احل�سول على اإذن من وكيل 
اجلمهورية، كما مت توقيف 

فتح  مع  العمال  من  اأ�سخا�ص   07
حتقيق يف الق�سية واإحالتها على 

اجلهات الق�سائية.
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اأحوال الطق�ص اليوم
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تفكيك ور�سة �سرية 
ل�سناعة ال�سمة 

وتوقيف 07 عمال 
بعني اأرنات

خن�سلة تهتز على وقع ف�سيحة اأخالقية 
بطلها مدير ال�سحة ال�سابق

وفاة طفل ده�سا حتت عجالت
 �ساحنة والده
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حممد. ع

حممد. ع


