
اإحتاد عني البي�ضاء

و�ضط �ضمت الأميار 

طالبوا بالك�ضف عن قائمة امل�ضتفيدين

ف�ضائح نهب العقــار 
�ضطيف "ُتلّغم" بلديات 

ملف ال�ضكن
 ُيخرج الع�ضرات 
اإىل ال�ضارع بقاملة

�ص 05

�ص 05

مواطنون يطالبون بالتحقيق يف م�شري ماليري اال�شتثمار الفالحي بخن�شلة
نظم الع�شرات من امل�شتفيدين من م�شروع االمتياز الفالحي ب�شحراء النمام�شة يف والية 
خن�شلة وقفة احتجاجية اأمام مقر الوالية مطالبني بفتح حتقيق حول م�شري االأموال 

�ص 05املخ�ش�شة للم�شروع... 
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جتمهروا اأمام مقر البلدية

غياب الكهرباء الفالحية يرهن ن�ضاط الفالحني

الديوان الوطني للتطهري يك�ضف امل�ضتور

انعدام الطرقات وامل�ضالك واملياه اأرهق كاهلهم

و�ضط غياب امل�ضاريع التنموية

مواطنون يطالبون 
بالتحقيق يف توزيع 
امل�ضاريع باأوالد عوف

الن�ضاط الفالحي يتجه 
نحو الزوال بالرحبات

ردم بالوعات وتعبيدها 
خالل اأ�ضغال تهيئة 
الطرقات بباتنة !!

العزلة ُتطوق �ضكان 
قرية بلوط بان�ضيغة 

م�ضاتي فكريينة ُت�ضارع 
العزلة والتهمي�ش

خن�شلة

اأم البواقي

�ص 04

�ص 04

�ص 04

�ص 05

�ص 05

باتنة

�شطيف

قاملة

�ال�ش��تباه يف �إ�ش��ابة مرت�ش��ح للبكالوري��ا بفريو���س كورون��ا يف باتن��ة مت عزله يف قاعة امتحان منفردة
 مع تطبيق الربوتكول ال�ضحي

�ص 04

الدولة خ�ض�ضت 3500 مليار لبعث الفالحة يف �ضحراء النمام�ضة

اأموال االمتياز الفالحي بخن�سلة "يف خرب كان"

�سورة من االأر�سيف

مطالب بتوزيع ح�ضة 1700 
وحدة �ضكنية باأم البواقي

طالب املئات من �سكان بلديتي عني امليلة وعني 
البي�ساء باالإفراج ال�سريع عن القوائم اال�سمية 

للم�ستفيدين من ح�س�ص ال�سكن العمومي 
االإيجاري والتي جتاوز عددها الـ 1700 وحدة 

�سكنية، اأغلبها جتاوزت ن�سبة االأ�سغال بها الـ 98 
�ص 05باملائـة... 

بكل من عني امليلة وعني البي�ضاء

بوادر مو�ضم �ضعب 
لـ"احلراكتة" 

تلوح يف االأفق  
�ص 08

ا



قلة خربة اأم انعدام رغبة؟
قطاع  يف  امل�سوؤولني  واأغلب  الوطنية،  الرتبية  وزير 
الرتبية وحتى يف قطاعات اأخرى، اأكدوا باأن امتحان 
�سهادة البكالوريا �سيجرى يف ظروف مهياأة الإجناح هذه 
متوفرة  ال�سروط  كل  باأن  اأكدوا  وقد  املهمة،  املحطة 
فيه  �سيجرى  الــذي  اال�ستثنائي  الظرف  مع  للتعامل 
و�سرورة  كورونا"  "جائحة  عن  واحلديث  االمتحان 
توفري الوقاية واحلماية من الفريو�ص وفر�ص التباعد 

اجل�سدي.
الجتياز  املخ�س�سة  املراكز  عن  وباحلديث  حقيقة، 
فاإن  البكالوريا يف والية باتنة كمثال  �سهادة  امتحان 
كثريا من املرت�سحني قد اتفقوا على اأن عملية الولوج 
اإىل مراكز االمتحان يف اأول يومني قد متت يف ظروف 
ح�سنة وجيدة مبا يتما�سى والتدابريالوقائية  املتخذة 
اجل�سدي،  التباعد  ولفر�ص  "االحتكاك"  لتفادي 
وحتى التدابري االأمنية ملنع اأية م�ساكل، غري اأن العك�ص 
املراكز،  من  باخلروج  املرت�سحون  يهم  عندما  يحدث 
ب�سبب  التدابري عر�ص احلائط وذلك  اأين ت�سرب كل 
الطوابري التي تت�سكل تلقائيا عند كل عملية ا�ستعادة 
لالأغرا�ص ال�سخ�سية من مكتب االأمانة العامة يف كل 

مركز اأو اأي مكتب تودع فيه اأغرا�ص املرت�سحني.
ال�سوؤال الذي يتبادر اإىل اأذهاننا ونحن نتلقى �سهادات 
مراكز  يف  واملنظمني  "االإداريني"  باأن  املرت�سحني  من 
واالن�سباط  النظام  فر�ص  عن  عجزوا  قد  االمتحان 
عملية  كــل  وعند  للتالميذ  ــروج  خ عملية  كــل  عند 
ــني  الإداري كيف  هو  ال�سخ�سية  لالأغرا�ص  ا�ستعادة 
اأال  االمتحان"  "مراكز  يف  ل�سنوات  عملوا  ومنظمني 
كيفية  يف  ويفكروا  ال�سابقة  الــدرو�ــص  من  يعتربوا 
حل  والأن  عام؟  كل  يواجهونها  التي  االأخطاء  تفادي 
اأ�سباب  يف  والرتكيز  املالحظة  من  يبداأ  امل�ساكل  جل 
يفرت�ص  كان  فقد  النقائ�ص  تــدارك  ثم  ومن  امل�سكلة 
م�سكلة  لكل  حلوال  واملنظمون  االإداريــــون  يجد  اأن 
الزمتهم  مب�سكلة  فكيف  ال�سابق  العام  يف  ي�سادفونها 

الأعوام عدة ؟
االأغرا�ص  ا�سرتجاع  اأجــل  من  االكتظاظ  م�سكلة 
اأهمها  ومــن  اأ�سبابها،  وا�سحة  باتت  قد  ال�سخ�سية 
عامال  "اإداريا" اأو  حتى  ورمبا  واحد  مكتب  تخ�سي�ص 
اأ�سحابها،  على  ال�سخ�سية  االأغرا�ص  لتوزيع  واحدا 
وبالتايل فاإن احلل يبدو �سهال للغاية وهو فتح مكاتب 
اإ�سافية اأو تفاديا لهذا كله فيفرت�ص اأن يودع كل تلميذ 
اأغرا�سه ال�سخ�سية لدى احلار�ص الرئي�سي يف القاعة اأو 
احلجرة، وهكذا ميكن لكل مرت�سح اأن يوقع فور انتهائه 
ال�سخ�سية  اأغرا�سه  على  الوقت  نف�ص  يف  ويح�سل 
هذا  يكن  مل  واإن  ومرونة،  �سال�سة  بكل  العملية  وتتم 
احلل عمليا يف نظر االإداريني واملنظمني واإن كانت لهم 
حتفظات فليفكروا على االأقل يف حلول اأخرى بديلة، 
يف  والتعقيدات  "االكتظاظ"  من  يتخل�سوا  اأن  واملهم 
اأف�سل من  التي ت�سادفهم  التعامل مع االأمور وامل�ساكل 
تلك احللول ال�سهلة التي يعتمدونها مبنع التالميذ من 
ا�سطحاب "هاتف نقال" رغم اأنه بات �سروريا خا�سة 

بالن�سبة للمرت�سحني االأحرار.

و�ضــوح بكل 

عبد العايل بلحاج
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رغم ا�سرتاط عدة تدابري على ا�سحاب املقاهي واملطاعم 
مــن اأجــل ا�ستئنــاف ن�ساطهــم وذلــك يف اإطــار الوقايــة مــن 
فريو�ــص كورونا، اإال اأن الكثري من هــوؤالء اأي ا�سحاب املقاهي 
واملطاعــم واالأكل اخلفيف بعــدة احياء يف مدينة باتنة قد 
اختــاروا املال على ال�سحــة العمومية، اإذ انهم �سربوا عر�ص 
احلائــط التباعــد اجل�سدي ومنع االكتظــاظ وبات كل منهم 
يحــاول ك�سب اأكــرب عدد ممكن مــن الزبائن، فــاإىل متى هذا 

اال�ستهتار؟

بطاقة حمـــــــــراء

املال اأوال

auresbook
قال طارق بلعريبي

 )مدير عدل(
الإجناز املتحايلة  ..."لن نت�سامح مع �رشكات 

واملتاأخرة يف جت�سيد امل�ساريع".
قلنا: يا راجل... كا�ش ما �سربتو طلة ل�سكنات 

حي 1650 م�سكن يف باتنة وال ال؟

هذا عيب كبري...!

نوفمرب" "اأ�شباح 

االحتاد االأوروبي ي�شاعد ميلة

نقابة االأئمة حتذر احلكومة ..!؟

قطع االنرتنت ف�شل يف تاأمني البكالوريا 

 ي�ستعد مطور وم�سمم االألعاب االإلكرتونية، عبد احلق �سابي، الإطالق لعبة حربية، جت�سد ثورة التحرير 
"اأ�سباح نوفمرب"، هو ا�سم الذي اأطلق على م�سروع الذي جاءت فكرته  يف بالده �سد اال�ستعمار الفرن�سي، 
قبل حوايل 8 �سنوات عندما كان مولعا باالألعاب احلربية االأجنبية، وهي لعبة باللهجة املحلية مع توظيف 

مو�سيقى “�ساوية”، وهي طابع غنائي منت�سر بواليات االأورا�ص.

عّلق رئي�ص الرابطة املحرتفة لكرة القدم، على العقوبة امل�سلطة على رئي�ص �سبيبة القبائل �سريف مالل، 
بقوله "مند جميء مالل قبل ثالث �سنوات جمع عقوبات وراء عقوبات، وقد ا�ستدعي اأربع مرات اأمام جلنة 
�سنة،  �سنوات ون�سف  باأربع  ال�سبيبة، عوقب  رئا�سة  توليه  االن�سباط ومل يح�سر، ففي مدة ق�سرية على 
وهذا كثري، ولن ي�ساعد فريقه يف �سيء! فريق كبري مثل �سبيبة القبائل بتاريخه واألقابه وقيمته، هذا عيب 

كبري، مل اأعد اأفهم ما يحدث له!" 

قدم االحتاد االأوروبي م�ساعدة اإن�سانية اإىل الهالل االأحمر اجلزائري ق�سد امل�ساهمة يف التكفل بالعائالت 
املت�سررة من الزلزال الذي �سرب والية ميلة يف اأوت املا�سي، واأو�سح بيان ملفو�سية االإحتاد االأوروبي اأن 
هذه امل�ساعدة التي تقدر بـ 90 األف اأورو، ت�سمل اال�سعافات االأولية ومواد غذائية وغري غذائية، وذلك 

على خلفية الزلزال الذي �سرب والية ميلة يوم 7 اأوت املن�سرم بدرجة 4.9 درجات على �سلم ري�سرت.

دعا املجل�ص امل�ستقل لالأئمة وموظفي ال�سوؤون الدينية واالأوقاف، يف مرا�سلة وجهها للحكومة لعدم جتاهل 
املطالب ال�سعبية يف اإقامة �سالة اجلمعة، مع التحذير من اإمكانية ا�ستغالل املطلب من بع�ص اجلهات الإثارة 
الفتنة بني املواطنني وتفتيت اللحمة الوطنية، وا�ستند املجل�ص امل�ستقل لالأئمة يف ذلك لالأحداث االأخرية 

التي عرفتها بع�ص مناطق الوطن عرب دعوات �سالة اجلمعة يف ال�سوارع وتدخل م�سالح االأمن ملنعها.

ا�ستنكر رئي�ص املنظمة الوطنية حلماية امل�ستهلك، قطع االنرتنت يف كامل ربوع الوطن تزامنا مع اأول اأيام 
امتحان �سهادة البكالوريا، وقال "اإن ال�سلطات ف�سلت يف التوفيق بني اإجراء امتحان البكالوريا يف ظروف 
اآمنة وعدم التطاول على حقوق امل�ستهلك"، م�سيفا: "اأن هذا االإجراء ال يخدم االقت�ساد الوطني، وال ميكن 

امل�سي يف رقمنه االقت�ساد يف ظل التم�سك بهذه املمار�سات التي تعرقل ن�ساط املوؤ�س�سات االقت�سادية".

هو عــدد الناقلني املهددين باالإفال�ص جــراء توقف ن�ساطهم 
ب�سبــب اأزمــة كورونــا، ح�ســب رئي�ص االحتــاد الوطنــي للناقلني 
اخلوا�ــص، حممــد بالل، الــذي اأكد اأن عــدم ف�ســل احلكومة يف 
قــرار عودة النقــل بني الواليات عقــد من االأزمــة، واأكد حممد 
بالل اأن ا�ستمرار توقف النقل مابني الواليات اأثر ب�سفة كبرية 
على دخل الناقلني اخلوا�ص  الذين يعانون من اأزمة مالية حادة 
نتيجــة تداعيــات وباء كورونا امل�ستمر منــذ 6 اأ�سهر، م�سريا اىل 

اأن م�ساحله اأح�ست اكرث من 80 الف ناقل مهدد باالفال�ص.

األف  80

رقم
اليـــوم
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لكل مقام مقال
مهزلة قطع االنرتنت ال�شنوية؟!
يتزامن تذبذب تدفق االنرتنت وانقطاعها املتوا�سل دون 
اإنذارات م�سبقة وال تعوي�سات للزبائن وامل�ستهلكني الذين ال 
حق لهم يذكر مع االأيام املتعلقة باجتياز �سهادة البكالوريا، 

وهو االإجراء "الوقائي" من الغ�ص الذي اتخذته الدولة 
اأو وزارة الرتبية باالتفاق مع �سركات االت�سال ملحا�سرة 

الغ�سا�سني وقطع الطريق على كل من يحاول النجاح بطرق 
ملتوية �سهلتها التكنولوجيا املتاحة و�ساهمت يف انت�سار 

الغ�ص يف قطاع التعليم عموما ويف ال�سهادات امل�سريية على 
وجه اخل�سو�ص..

وقد عرفت اجلزائر يف ال�سنوات االأخرية ارتفاعا 
مهوال حلوادث ت�سريب االأ�سئلة وكذا حاالت غ�ص جتاوزت 
نفت كظاهرة اأثارت االنتباه ومّيعت  احلدود اإىل درجة �سُ

امتحانا كان له وزنه وهيبته يف الداخل واخلارج وهذا 
ما نتج عنه باملقابل اإجراءات القطع الدوري لالنرتنت.. 
ورغم اأن هذا االأخري اأ�سبح من �سروريات احلياة وو�سيلة 

رئي�سية من و�سائل االت�سال والتوا�سل وي�سكل العمود 
الفقري لل�سركات االإعالمية على اختالفها وكذا البنوك 

ومكاتب الربيد وحتى ال�سركات الكربى، اإال اأن النظرة 
ال�سيقة لهذا االمتياز الع�سري والذي �سنفته االأمم املتحدة 

من �سمن حقوق االإن�سان يف وقتنا احلا�سر حولته تلك 
النظرة "القا�سرة" اإىل جمرد و�سيلة من و�سائل الغ�ص دون 

االكرتاث للخ�سائر الكربى التي تتكبدها جهات ال تلقى 
اأي تعوي�ص يذكر.. ويعترب هذا االإجراء الذي اعتربته 

وزارة الرتبية احرتازيا واأنه االأجنع ملجابهة ظاهرة 
الغ�ص يف امتحانات �سهادة البكالوريا من اأف�سل الو�سائل 

املرتبطة بنظام فا�سد يف اأ�سا�سه ووزيرة لها ما لها من 
جتاوزات ومواقف واإ�سالحات ارتبطت بالف�ساد و�سرب 

الهوية الوطنية عر�ص م�سالح فرن�سا وعمالءها.. وهو ما 
يعني اأن مرحلة التغيري الفعلية مل تبداأ بعد خا�سة يف هذا 

القطاع احليوي الذي تداولت عليه اأيادي الهدم وحولت 
تالمذتنا اإىل فئران خمابر لتجارب اأنظمة تعليمية فا�سلة 

مل ترق يوما اإىل تطلعات عمال القطاع وال اإىل التالميذ 
واأوليائهم..

ويف وقت �سّنف قطع االنرتنت على املواطنني يف بع�ص 
الدول جرمية فاإنه يف اجلزائر يتم اإخ�ساعه وتطويعه 

والتحكم به و"تقطريه" زيادة عن كونه االأ�سواأ ترتيبا يف 
دول العامل، وربطه راأ�سا بالغ�ص يف امتحان م�سريي ومعاقبة 
ال�سعب بحرمانه عن طريق قطعه وقت الذروة ورهن م�سالح 
ال�سركات واملوؤ�س�سات اخلدماتية واالقت�سادية بعملية غ�ص 
الطريق  نف�ص  على  امل�سي  اأن  لتنبيه  يدعونا  "حمتملة" اأمر 

الفا�سد بذات الو�سائل البالية يوؤدي اإىل انقطاع "�سعرة 
معاوية" الذي بات اأ�سلعا يف ح�سرة الفاهمني عندنا؟!.

زووووووم الأورا�س....

�شماح خميلي

االأ�شغال العمومية اجلزائرية قادرة على املناف�شة يف اخلارج.!!!
�سرورة  على  العمومية  االأ�سغال  قطاع  يف  الت�سدير  اإمكانيات  حول  الوطني  امللتقى  يف  امل�ساركون  اأكد 
قادرة  اجلزائرية  املوؤ�س�سات  اأن  امل�ساركون  واأو�سح  اخلارج،  يف  اجلزائرية  املوؤ�س�سات  تناف�سية  تعزيز 
تقنيا على اإجناز م�ساريع االأ�سغال العمومية، و ت�سديرها اإىل اخلارج اإال اأنها حتتاج  فقط اإىل الدعم 

املايل واجلمركي.

ال�سورة ماأخوذة من حميط م�ست�سفى احلكيم �سعدان مبدينة ب�سكرة، فاإذا كان هذا حميط 
امل�ست�سفى الذي يفرت�ص اأن يكون مثاال عن "النظافة" فكيف ببقية املناطق يف املدينة؟ اجلواب 

عند املكلفني بالنظافة والتطهري ببلدية ب�سكرة.



اأجرى رئي�س اجلمهورية، ال�سيد عبد املجيد تبون، اأم�س االثنني، حركة �ا�سعة يف �سلك ر�ؤ�ساء الد�ائر، ا�سافة اىل حركة جزئية يف �سلك ر�ؤ�ساء املحاكم االدارية 
�حمافظي الد�لة لدى املحاكم االدارية، حيث �سملت هذه احلركة اإنهاء مهام 127 رئي�س دائرة، حتويل 110 رئي�س دائرة �ترقية 131 رئي�س دائرة.

على خلفية تعديل الد�ضتور

قال اإن تاريخ 19 �ضبتمرب ل يزال قيد الدرا�ضة، بن زيان
ف�ص  ع��ن  والتنمية  ال��ع��دال��ة  جبهة  اأع��ل��ن��ت 
ال�شراكة مع نواب حركة البناء الوطني باملجل�ص 
على  ت�شويتهم  عقب  وذل��ك  ال��وط��ن��ي،  ال�شعبي 

م�شروع القانون املت�شمن تعديل الد�شتور.
برملانيي  مبوقف  “تعتز  اأنها  اجلبهة  واأو�شحت 
املعرب  موقفهم  ويعترب  والتنمية  العدالة  جبهة 
لها  املنتمني  الربملانية  املجموعة  عن  ال�شرعي 
والتي كانت نتاج احتاد يقاوم االنحراف ويقف يف 
االأمر  القانون وفر�ص  القفز على  ويرف�ص  وجهه 
الذي  اخلط  عن  انحراف  فهو  ذلك  ودون  الواقع 

جمعنا''. 
ومن جهة اأخرى، اأبدت جبهة العدالة والتنمية، 

تعديل  املت�شمن  القانون  م�شروع  على  حتفظها 
ا�شتفتاء  على  عر�شه  املزمع  من  والذي  الد�شتور، 

�شعبي يف الفاحت من نوفمرب املقبل.
اأعلنت جبهة العدالة والتنمية، يف ختام اجتماع 
الداعم  ''تبقى وفية خلطها  انها  الوطني،  املكتب 
ثورته  يف  عنها  املعرب  ال�شعب  ملطالب  واملنا�شر 
وا�شتغربت   .''2019 فرباير   22 منذ  ال�شلمية 
الذي  والتذبذب  ''الت�شرع  اعتربته  ما  اجلبهة 
طبع امل�شار ال�شيا�شي وخا�شة املرتبط بالد�شتور''، 
''غياب  على  حتفظها  اأب���دت  اأن��ه��ا  اإىل  م�شرية 
ال�شمانات يف التعامل مع املقرتحات وحياد اللجنة 

معها وطرق الرتجيح املعتمدة''.

يف  باحلكم  احم��م��د  �شيدي  حمكمة  �شتنطق 
ق�شايا  يف  املتابعني  كونيناف،  االخ��وة  ق�شية 
ف�شاد متعلقة بالتزوير وتبديد املال العام خالل 
اجناز �شفقات عمومية يف قطاعات عديدة منها 
النقل البحري واملوارد املائية يوم االأربعاء  23 

�شبتمرب.
القادر،  وعبد  ر�شا  االخ���وة  حماكمة  وك��ان��ت 
�شعاد  جانب  اىل  كونيناف  ون��وح  ط��ارق  ك��رمي، 
املتواجدة يف حالة فرار وكذا م�شري جممع كوجي 

�شي، قد انطلقت االربعاء الفارط.
ال�شبت  يوم  التم�شت  قد  العامة  النيابة  وكانت 
نافذا  �شنة �شجنا   20 و   10 اأحكاما ترتاوح بني 
جممع  وم�شري  ال��ث��الث  كونيناف  االإخ����وة  �شد 
ممتلكاتهم  حجز  مع  ميلكونه  ال��ذي  �شي  كوجي 
ب�8  تقدر  مالية  وغرامة  البالد  وخ��ارج  داخ��ل 
�شجنا  �شنة   18 النيابة  والتم�شت  دج.  ماليني 
من  كل  حق  يف  �شجنا   15 و  ر�شا  حق  يف  نافذا 

طارق- نوح وعبد القادر- كرمي و10 �شنوات يف 
حق قدور بن طاهر مرفوقة بغرامة مالية تقدر 

ب�8 ماليني دج للمتهمني االأربع.
ومت التما�ص احلكم االأق�شى يف حق �شعاد- نور 
مالية  بغرامة  مرفوقة  نافذا  �شجنا  �شنة   20 ب� 
توقيف  مذكرة  واإط���الق  دج  ماليني  ب�8  تقدر 

دولية يف حقها.
فروعه  خ��الل  من  �شي  جي  كو  جممع  وت�شبب 
من  باأكرث  تقدر  العمومية  للخزينة  بخ�شائر 
القرو�ص  ب�شبب  مليار   186 منها  مليار دج   270
العمومية  البنوك  له  منتحتها  التي  املربرة  غري 
غري  ام��ت��ي��ازات  منحه  ب�شبب  دج  م��ل��ي��ار  و75 
 3 ب��ني  ت���رتاوح  اأح��ك��ام  التما�ص  ومت  م�شتحقة 
 1 ب�  تقدر  مالية  بغرامة  مرفوقة  �شنوات   6 و 
متورطني  اآخرين  متهمني   10 حق  يف  دج  مليون 
يف الق�شية ال �شيما اإطارات من وزارات ال�شناعة 

والفالحة والري والطاقة واالت�شاالت.

اأن  مبور�شيا  االإ�شبانية  احلكومة  اأعلنت 
م�شالح االإنقاذ واحلر�ص املدين اعرت�شت يوم 
جزائريا،  ''ح��راق��ا''   130 املن�شرم  اجلمعة 
اإىل  مطاطية  ق��وارب  اأربعة  منت  على  و�شلوا 

ال�شواحل االإ�شبانية.
املهاجرين  نقل  مت  اأن��ه  امل�شادر،  واأو�شحت 
وك��ان��وا  ال��ب��ال��غ��ني  م��ن  وجميعهم  ال�����ش��ري��ني 
منطقة  اإىل  ج��ي��دة  ���ش��ح��ي��ة  و���ش��ع��ي��ة  يف 
اإي�شكومربيرا�ص، حيث مت تفعيل الربوتوكول 
ال�شحي اخلا�ص بوباء ) كوفيد � 19( املعمول 

به يف مثل هذه احلاالت.
وكانت قوات احلر�ص املدين وم�شالح االإنقاذ 
جويلية  �شهر  اأواخ��ر  اعرت�شت  قد  البحري 

اأيام فقط ما ال يقل  املا�شي ويف ظرف ثالثة 
ن�شاء  بينهم  ''ح��راق'' جزائري من   500 عن 
ر�شع  اأطفال  جانب  اإىل  القا�شرين،  من  وعدد 
كانوا قد و�شلوا اإىل ال�شواحل االإ�شبانية على 

منت حوايل 40 قاربا.

عن  الي��ق��ل  م��ا  ا�شتقبلت  اللجنة  اإن  وق���ال 
5018 م�شاهمة اإثراء والتي تالها امل�شادقة 
وبعدها  االأخ����ري  ال�����وزراء  جمل�ص  ق��ب��ل  م��ن 
م�شتوى  على  الن�ص  م�شروع  على  امل�شادقة 
بعد  االأمة  وجمل�ص  الوطني  ال�شعبي  املجل�ص 

مناق�شات حمدودة.
وتقيدت جلنة اخلرباء تقيدا وثيقا باملهمة 
رئي�ص  طريق  خارطة  �شمن  لها  اأوكلت  التي 
اجلمهورية اأال وهي اأن ي�شكل تعديل الد�شتور 
جديدة  جمهورية  لبناء  االأ���ش��ا���ص  ''ح��ج��ر 
خالل  املعربعنها  �شعبنا  مطالب  حتقيق  بغية 

احلراك ال�شعبي''.
وذكر بلحيمر باأن هذه الور�شة جاءت الأجل 
جت�شيد  مبثابة  وهي  ومعدل  مراجع  د�شتور 
لرئي�ص  ال�54  االنتخابية  االلتزامات  الأوىل 
املت�شمنة  ت��ب��ون  امل��ج��ي��د  ع��ب��د  اجل��م��ه��وري��ة 
تاأ�شي�ص جمهورية جديدة ت�شتجيب لتطلعات 

ال�شعب.
وتتدخل وزارة االت�شال هنا� ي�شيف الوزير- 
ال�شيما  قانونا  لها  املخولة  لل�شالحيات  وفقا 
رقم  التنفيذي  املر�شوم  من  االأوىل  امل��ادة  يف 
2011 املحدد  12 جوان  11-216 املوؤرخ يف 

ل�شالحياتها الر�شمية.
و�شتت�شمن حملة �شرح وتب�شيط االقرتاحات 
التي وردت يف املحاور ال�شتة مل�شودة امل�شروع: 
العامة  واحل���ري���ات  االأ���ش��ا���ش��ي��ة  احل���ق���وق 
وكذا  وتوازنها  ال�شلطات  بني  الف�شل  وتعزيز 
املحكمة  وا�شتقاللية  العدالة  ا�شتقاللية 
ال�شفافية  اإىل  ال��د���ش��ت��وري��ة،ب��اال���ش��اف��ة 
ال�شلطة  و  منه  والوقاية  الف�شاد  وحماربة 

الوطنية امل�شتقلة لالنتخابات.
كما اأو�شح الوزير اأنه �شيتم القيام بالتح�شي�ص 
عن طريق تغطية االحداث واجناز احلوارات 
والتقارير احلية املكتوبة وال�شمعية الب�شرية، 
يف حني ت�شمل مرحلة االقرتاع التكفل بثالث 
حاجيات تتعلق االوىل منها بالتنظيم وال�شري 

احل�شن لال�شتفتاء.
انتخاب  عملية  تغطية  فتخ�ص  الثانية  اما 
اجلالية اجلزائرية يف اخلارج وال�شكان البدو 
الرحل يف اجلنوب واله�شاب العليا عن طريق 
بيوم  يتعلق  وثالثهما   ال�شحفيني  املرا�شلني 
�شري  من  املرتقبة  التغطيات  وكل  اال�شتفتاء 
االنتخاب اىل متابعة ن�شب امل�شاركة والتقارير 

احلية من داخل مكاتب االقرتاع.

ا�ضتدعاء الهيئة الناخبة هذا االأربعاء

جاب اهلل يعلن ف�ش ال�ضراكة مع نواب 
حركة البناء الوطني

النطق باالأحكام يف ق�ضية االإخوة 
كونيناف يوم 23 �ضبتمرب

االآت��ي��ة  وال�����ش��ادة  ال�����ش��ي��دات  �شملت  احل��رك��ة 
حيث  االدارية  املحاكم  روؤ�شاء  �شلك  يف  اأ�شماوؤهم 
للمحكمة  رئي�شا  ب��ول��ن��وار  ح��ام��دي  تعيني  مت 
للمحكمة  رئي�شا  نا�شر  فا�شي  بب�شكرة،  االداري��ة 
رئي�شا  ال��ق��ادر  عبد  دروي�����ص  بب�شار،  االداري����ة 
جياليل  جنادي  بالبليدة،  االداري���ة  للمحكمة 
رئي�شا للمحكمة االدارية بجيجل، زياين عبد اهلل 
رئي�شا للمحكمة االدارية ب�شيدي بلعبا�ص، �شعيب 
مب�شتغامن،  االداري���ة  للمحكمة  رئي�شة  ث��وري��ة 

زقرير عائ�شة رئي�شة املحكمة االدارية بورقلة.
فيما �شملت احلركة اأي�شا حتويل كل من اأوداينية 
ن�شيمة، رئي�شة املحكمة االإدارية بالبويرة لت�شبح 
رئي�شة للمحكمة االإدارية بال�شلف، لب�شري فاطنة 
رئي�شة املحكمة االإدارية ب�شطيف لت�شبح رئي�شة 
نورالدين،  جزول  بالبويرة،  االإداري��ة  للمحكمة 
رئي�شا  لي�شبح  بتيارت  االإداري��ة  املحكمة  رئي�ص 
حممد،  ب��ل��ربوات  بتلم�شان،  االإداري���ة  للمحكمة 
رئي�شا  لي�شبح  بب�شار  االإداري���ة  املحكمة  رئي�ص 
رئي�ص  عيا�ص،  ن��وار  بتيارت،  االإداري��ة  للمحكمة 
رئي�شا  لي�شبح  بب�شكرة  االإداري������ة  امل��ح��ك��م��ة 
لطيفة،  �شيخاوي  ب�شطيف،  االإداري��ة  للمحكمة 
رئي�شة املحكمة االإدارية بتلم�شان لت�شبح رئي�شة 

للمحكمة االإدارية بعني متو�شنت.
كما مت اإنهاء مهام كل من بلقا�شم فتيحة، رئي�شة 
حمبوبة،  يون�ص  بال�شلف،  االإداري����ة  املحكمة 
حنيفي  بجيجل،  االإداري�����ة  املحكمة  رئي�شة 
االإداري��ة  املحكمة  رئي�شة  مليكة،  عمر  الها�شمي 
بعني متو�شنت، �شعد �شملول حممد، رئي�ص املحكمة 
اأخ���رى(،  مبهام  )لتكليفه  مب�شتغامن  االإداري����ة 
غنيم خمتارية، رئي�شة املحكمة االإدارية ب�شيدي 
بلعبا�ص )لتكليفها مبهام اأخرى(، م�شليوي هجرية، 
)لتكليفها  بالبليدة  االإداري���ة  املحكمة  رئي�شة 

مبهام اأخرى(.
املحاكم  ل��دى  ال��دول��ة  حمافظي  �شلك  يف  اأم���ا  
حمافظ  جميد  �شعبان  تعيني  مت  فقد  االداري���ة 

البواقي،  ب��اأم  االداري����ة  املحكمة  ل��دى  ال��دول��ة 
املحكمة  ل��دى  ال��دول��ة  حم��اف��ظ  حميد  اأك�����ش��وم 
حمافظ  حممد  يحياوي  بتمرنا�شت،  االداري���ة 
الدولة لدى املحكمة االدارية ب�شطيف، بن مداين 
االداري��ة  املحكمة  ل��دى  ال��دول��ة  حمافظ  اأحمد 
الدولة  حمافظ  اإبراهيم  طوايبية  الدفلى،  بعني 
حتويل  ومت  ب��غ��رداي��ة،  االداري���ة  املحكمة  ل��دى 
بورقلة،  ال��دول��ة  حمافظ  عفيف  غ��اين  م��ن  ك��ل 
املحكمة  ل��دى  ال��دول��ة  حمافظ  اىل  حتويله  مت 
حمافظ  اأحممد  جابري  ب��االأغ��واط،  االداري���ة 
الدولة بالنعامة مت حتويله اىل حمافظ الدولة 
لدى املحكمة االدارية بالبويرة، و�شحي جياليل 
حمافظ الدولة بربج بوعريريج مت حتويله اىل 
باملدية،  االداري��ة  املحكمة  لدى  الدولة  حمافظ 
بن حميدة عبد الرحمي حمافظ الدولة باملدية 
املحكمة  ل��دى  ال��دول��ة  حمافظ  اىل  حتويله  مت 
حمافظ  ك��م��ال  ع��م��راين  مب�شتغامن،  االداري����ة 
الدولة  حمافظ  اىل  حتويله  مت  بالوادي  الدولة 

لدى املحكمة االدارية بورقلة، لبعري عبد القادر 
اىل  حتويله  مت  ال��ب��واق��ي  ب��اأم  ال��دول��ة  حمافظ 
باإليزي،  االداري��ة  املحكمة  لدى  الدولة  حمافظ 
ب��االأغ��واط  ال��دول��ة  حم��اف��ظ  ب�شري  ه��رواج��ي 
املحكمة  ل��دى  ال��دول��ة  حمافظ  اىل  حتويله  مت 
حمافظ  عمار  ف�شيح  بوعريريج،  بربج  االداري��ة 
الدولة  حمافظ  اىل  حتويله  مت  باإليزي  الدولة 
حممد  وهراين  بالوادي،  االداري��ة  املحكمة  لدى 
حمافظ الدولة بغليزان مت حتويله اىل حمافظ 
الدولة لدى املحكمة االدارية بالنعامة، بن جلول 
حتويله  مت  الدفلى  بعني  الدولة  حمافظ  �شمري 
املحكمة االدارية بعني  لدى  الدولة  اىل حمافظ 
الدولة  حمافظ  احلليم  عبد  بزاو�شة  متو�شنت، 
لدى  الدولة  حمافظ  اىل  حتويله  مت  بالبويرة 
املحكمة االدارية بغليزان، يف حني مت اإنهاء مهام 
كل من زارة م�شطفى حمافظ الدولة لدى املحكمة 
حمافظ  ك�شيلة  وق��ه��واج��ي  ب�شطيف  االداري����ة 

الدولة لدى املحكمة االدارية بعني متو�شنت.

فني�ص،  كمال  الد�شتوري،  املجل�ص  رئي�ص  ق��ال 
من�شب  مقرتح  عن  ''التخلي  اأن  االإث��ن��ني،  اأم�ص 
جلنة  من  �شائب  ق��رار  اجلمهورية  رئي�ص  نائب 

اخلرباء''.
''التخلي  �شحفية،  ن��دوة  خ��الل  فني�ص،  وق��ال 
قرار  اجلمهورية  رئي�ص  نائب  من�شب  اإقرتاح  عن 
ال�شرعية  لديه  لي�ص  الأن��ه  به،  ومرحب  �شائب 
اأنه  ''اأظ��ن  قائال  فني�ص  واأ�شاف  وامل�شداقية''. 
من  املقرتح  حذف  يف  هو  اخلرباء  مافعلوا  اأح�شن 

م�شروع تعديل الد�شتور''.
واأ�شار فني�ص ان ''م�شاألة م�شروع تعديل الد�شتور 
م�شاألة هامة ويجب على كل املواطنني اأن يكونوا 

على علم بفحوى الد�شتور وما فيه''.
املحكمة  ���ش��الح��ي��ات  ت��و���ش��ي��ع  وب��خ�����ش��و���ص 
الد�شتورية  ''املحكمة  اأن  اأكد فني�ص  الد�شتورية، 
من  اأك��رث  �شالحيات  عندها  مرجعية  حمكمة 

ال�شالحيات املخلولة للمجل�ص الد�شتوري''.
�شيكون  الد�شتورية  ''املحكمة  اأن  فني�ص  واأ�شاف 

التي حتدث  النزاعات  الف�شل يف  من �شالحياتها 
بني املوؤ�ش�شات الد�شتورية''.

امل�شاكل  ''ولتفادي  اأنه  ذاته  ال�شياق  يف  واأ�شار 
من  الد�شتورية  للمحكمة  كبرية  تو�شيات  اأعكيت 

خالل م�شروع تعديل الد�شتور''.
''م�شروع  اأن  الد�شتوري  املجل�ص  رئي�ص  واك��د 
تعديل الد�شتور هو لبنة اأ�شا�شية لرت�شيخ دعائم 
لتنوير  التجند  ''علينا  وق��ال  القانون''.  دول��ة 

الراأي العام حول م�شمون الد�شتور''.

العلمي عبد  والبحث  العايل  التعليم  اأكد وزير 
الباقي بن زيان، اأن مقرتح تاريخ 19 من �شبتمرب 
كموعد للدخول اجلامعي لي�ص نهائيا ومل يف�شل 

فيه بعد وهو على طاولة احلكومة للدرا�شة .
القناة  على  �شيفا  نزوله  لدى  الوزير  واأو�شح 
العايل  التعليم  وزارة  اق���رتاح  االأوىل''ه�����ذا 
للحكومة وهناك اقرتاحات قمنا بها اإىل ال�شيد 
الوزير االأول وهي طور الدرا�شة كذلك لكن 19 

�شبتمرب مل يف�شل فيه بعد''.
العايل  التعليم  وزي��ر  ك�شف  اآخ��ر،  جانب  من 

ال�شنة  جديد  اأن  زي���ان،  ب��ن  العلمي  والبحث 
قائمة  بتو�شيع  �شيتميز  املقبلة  اجلامعية 
االختيارات ورفعها من �شتة اىل ع�شرة رغبات، 
"كل  ج��دي��دة  تخ�ش�شات  فتح  اىل  باال�شافة 
واجلديد  اأ�شا�شية"  مرحلة  هي  جامعية  �شنة 
باملو�شم  يخ�ص  فيما  نقوله  اأن  ميكن  ال���ذي 
ال��وزي��ر-  ي��وؤك��د   -  2021/2020 اجل��ام��ع��ي 
قائمة  و�شعنا  حيث  الطلبة،  باختيارات  يتعلق 
االختيارات من اأربعة اإىل �شتة،  ثم اإىل ع�شرة 
اختيارات يف هذا املو�شم اجلامعي وهو ما ي�شمح 

للطالب كي يكون لديه اختيارات اكرث".
تعززت  التعليم  �شبكة  اأن  زي��ان  ب��ن  واأ���ش��اف 
بثالث مدار�ص عليا االأوىل يف خن�شلة خمت�شة 
املتجددة  بالطاقات  والثانية متعلقة  بالغابات  
االآيل  ب��االإع��الم  متعلقة  والثالثة  باتنة  يف 

والرقمنة يف بجاية .
الباقي  عبد  اأكد  التقييم،  عملية  وبخ�شو�ص 
بن زيان اأن العملية تتم مرحليا ومتوا�شلة اإىل 

غاية االإعالن عن فتح نظام النمط احل�شوري.
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اعرتا�ش 130 ''حراقا'' جزائريا
 يف ال�ضواحل االإ�ضبانية

موعد الدخول اجلامعي مل يف�ضل فيه نهائيا

رئي�ش اجلمهورية يجري حركة وا�ضعة يف �ضلك روؤ�ضاء 
الدوائر واملحاكم وحمافظي الدولة

التخلي عن اإقرتاح من�ضب نائب رئي�ش اجلمهورية �ضائب ومرحب به

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

االخرية  �شاعة   24 خ��الل  اجلزائر  �شجلت 
242 اإ�شابة بفريو�ص كورونا امل�شتجد، وح�شب 
ر�شد  للجنة  الر�شمي  الناطق  عنه،  ك�شف  ما 
ومتابعة فريو�ص كورونا، الدكتور جمال فورار، 
التاجي  بالفريو�ص  االإ���ش��اب��ات  ع��دد  اإرت��ف��ع 
 8 �شجل  كما  اإ�شابة.   48496 اإىل  بالبالد 
يف  االأخ��رية  �شاعة   24 ال�  خالل  وفاة  حاالت 
 167 فيه  متاثل  ال��ذي   الوقت  يف  اجل��زائ��ر، 
اأم�ص  عنه  ك�شف  ما  ح�شب  لل�شفاء،  مري�شا 
االثنني الناطق الر�شمي  للجنة ر�شد ومتابعة 

فريو�ص كورونا الدكتور جمال فورار.

اجلزائر ت�ضجل 242 
اإ�ضابة جديدة و8 وفيات 

بفريو�ش كورونا

ق. و

تطرق �زير االت�سال الناطق الر�سمي با�سم احلكومة، عمار بلحيمر يف حوار خ�س به  �كالة االأنباء 
بخ�سو�س  اطالقه  ال��وزارة  تعتزم  الذي  االعالمي  بالنقا�س  املتعلقة  اجلوانب  عديد  اإىل  اجلزائرية  
اال�ستفتاء حول مراجعة الد�ستور املرتقب يف الفاحت من �سهر نوفمرب املقبل موؤكدا اأنه يف تاريخ ال�16 
فا�سلتني  مرحلتني  اأكملنا  قد  نكون  الناخبة  للهيئة  الو�سيك  اال�ستدعاء  يوافق  الذي  �سبتمرباجلاري 

متعلقتني مب�سر�ع تعديل الد�ستور.

بلحيمر يجدد عزم الوزارة فتح النقا�ش الإعالمي حول تعديل الد�ضتور 



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

ن. م

نا�شر. م  

حفيظة. ب

ح�شام الدين. ق

البلدية  مقر  اأمــام  جتمهروا  املحتجون 
االإق�ساء  �سيا�سة  على  منهم  تــنــديــدا 
برامج  تخ�سي�ص  يف  بحقهم  والتهمي�ص 
املحلية  ال�سلطات  منا�سدين  ــة،  ــادل ع
واجلهات املعنية التدخل العاجل من اأجل 

رفع الغنب عنهم.
اأوالد  مــن قـــرى ومــدا�ــســر  ــواطــنــون  امل  
عني  ب�سينة،  اأوالد  غـــرار  عــلــى  عـــوف 
الـــوقـــواق، الــ�ــســيــحــات، بــريــ�ــص اأعــربــوا 
ربط  م�ساريع  غــيــاب  مــن  تــذمــرهــم  عــن 
وتزويدهم  الطبيعي،  بالغاز  منازلهم 
املياه  توفري  اإىل  باالإ�سافة  بالكهرباء، 
اإىل  ذاتــه  ال�سياق  يف  م�سريين  ال�سروب، 
هذه  غياب  ظــل  يف  امل�ستمرة  معاناتهم 
حت�سني  يف  الأهميتها  ملا  ال�سرورية،  املواد 
اأن  ـــوؤالء  ه واأ�ــســاف  املعي�سي،  اإطــارهــم 
جتاهل امل�سوؤولني ملطالبهم املرفوعة مرارا 
ال�سيما  معاناتهم  من  ي�ساعف  وتــكــرارا 
يتخبطون  التي  اخلانقة  العزلة  اأمـــام 
و�سطها، وهو ذات الو�سع الذي دفعهم اإىل 
جت�سد  اأن  دومنا  اأ�سابيع  قبل  االحتجاج 
ال�ساعة،  حلد  وعــودهــا  املعنية  اجلهات 
على  الكاأ�ص  اأفا�ست  التي  النقطة  وهي 
ذرعا  �ساقوا  الذين  املحتجني  قــول  حد 
من ا�ستمرار الو�سع، ال�سيما واأن اأمر ذلك 
تزامن واقرتاب ف�سل ال�ستاء حيث تكرث 
اإىل تزويدهم على وجه خا�ص  حاجتهم 
مطلب  اإعــتــبــاره  على  الطبيعي،  بالغاز 

اأ�سا�سي ل�ساكنة املنطقة.
املحتجون  ا�ستهجن  اآخـــر  جــانــب  ــن  م
حد  على  امل�سروع  حقهم  مــن  اإق�سائهم 
قولهم يف تخ�سي�ص برامج تنموية ملناطق 

واإق�ساء اأخرى وهو االأمر الذي اعتربوه 
جمحفا يف حقهم.

من جهته رئي�ص بلدية اأوالد عوف �سرح 
مت  نيوز" باأنه  لـ"االأورا�ص  �سابق  وقت  يف 
م�سروع  اإ�ستكمال  اأجل  من  درا�سة  اإعداد 
ربط منازل ال�سكان ب�سبكة الغاز الطبيعي، 

هي  تفتقر  التي  املناطق  اقرتاح  مت  فيما 
االأخرى للكهرباء الريفية باالإ�سافة اإىل 
النظر اأي�سا يف مطلب املواطنني بخ�سو�ص 
اإجناز اآبار ارتوازية من اأجل الق�ساء على 

اأزمة اجلفاف التي ت�سهدها امل�ساتي.

عرث اأم�ص االأول، اأعوان الديوان الوطني 
ردمها  مت  بالوعات  على  بباتنة،  للتطهري 
م�ساريع  جت�سيد  اأ�سغال  خالل  وتعبيدها 
وذكرت  باتنة،  مبدينة  الطرقات  تهيئة 

باتت  البالوعات  من  الكثري  اأن  املوؤ�س�سة، 
خمفية حتت الطرقات، ما ُي�سعب عملية 
ت�سريحها، اإال بعد البحث عليها با�ستعمال 
وك�سفها  عليها  احلفر  ثم  خا�سة،  تقنية 

بوا�سطة املطرقة الكهربائية.
اأمــ�ــص االأول،   يــاأتــي ذلــك يف وقــت عــرث 
متطوعون على جلود اأ�ساحي وبقايا مواد 
بناء، خالل حملة تطوعية نظمتها عدة 
جمعيات لت�سريح البالوعات على م�ستوى 
طريق تازولت، وهو ما ينم عن الالمباالة 
املواطنني  قــبــل  ــن  م ــواء  ــس � ـــال  ـــم واالإه
من  املــديــنــة  حماية  يف  ال�سلطات  اأول 
خماوف  تثري  اأ�سبحت  التي  الفي�سانات 
دائما  باتنة  مدينة  واأن  خا�سة  اجلميع، 
ت�ساقط  خــالل  جارفة  �سيوال  ت�سهد  ما 

االأمطار بغزارة.
ح�سب  وتــعــبــيــدهــا  الــبــالــوعــات  ردم 
مــواطــنــني، ال يــدل �ــســوى عــن االإهــمــال 
تعبيد  م�ساريع  على  الــرقــابــة  وغــيــاب 
يعترب  حيث  باتنة،  مبدينة  الطرقات 
ال  م�سكل  والبالوعات  املجاري  تنظيف 
اقرتاب  مع  خ�سو�سا  اجلميع،  اأرق  طاملا 
كل  واخلـــوف  اجلــويــة  التقلبات  مو�سم 
اخلـــوف مــن مــيــاه امــطــار تــغــرق مدينة 
يوجهون  املــواطــنــني  جعل  ممــا  بكاملها 

اأ�سابع االتهام اىل ال�سلطات املحلية.

مركز  م�صتوى  على  كورونا  بفريو�س  �لبكالوريا  �صهادة  لنيل  مرت�صح  �إ�صابـة  يف  �الأول،  �أم�س  ��صتبه، 
�المتحان بثانوية علي �لنمر.

�أٌقدم �أم�س �الأول، �صكان م�صاتي بلدية �أوالد عوف بوالية باتنة، على تنظيم وقفة �حتجاجية، طالبو� من خاللها باإيفاد
 جلنة حتقيق يف توزيع �مل�صاريع �لتنموية.

مواطنون يطالبون بالتحقيق يف توزيع امل�شاريع باأوالد عوف

ردم بالوعات وتعبيدها خالل اأ�شغال تهيئة الطرقات بباتنــة !!

القب�ص على �شخ�ص ت�شبب يف مقتل عجوز ده�شا

جتمهروا اأمام مقر البلدية

الديوان الوطني للتطهري يك�ضف امل�ضتور

اجلاين الذ بالفرار بعد احلادثة
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وح�سب املكلفة باالإعالم على م�ستوى 
ظهرت  التلميذ  اأن  الرتبية،  مديرية 
عليه بع�ص االأعرا�ص، حيث مت عزله 
بقاعة خا�سة، مع تطبيق الربوتوكول 
حاالت  هــكــذا  مبثل  اخلــا�ــص  الطبي 

والذي ي�سمن للمرت�سح
عــادي  ب�سكل  االمــتــحــان  ا�ستكمال 
اأكرث  وقائية  ــــراءات  اإج اتــخــاذ  مــع 
اأن  املتحدث  ذات  واأ�سافت  �سرامة، 
التلميذ اجتاز االمتحان لليوم الثاين 
3 حرا�ص  يف قاعة منفردة مع توفري 

اإ�سابته  من  التاأكد  غاية  اإىل  وذلــك 
بالفريو�ص من عدمه.

ذات  ــت  ــرق ــط ت اٱخـــــر،  ــاق  ــي ــس � ويف 
من  االإقــ�ــســاء  ــاالت  ح اإىل  امل�سوؤولة 
التاأخر يف االلتحاق  ب�سبب  االمتحان 
اأن  باملراكز يف الوقت املحدد، وذكرت 
الغيابات  مع  حُتت�سب  ــاالت  احل هــذه 
باملائة   26 تفوق  بن�سبة  قدرت  التي 
بــالــنــ�ــســبــة لــلــمــرت�ــســحــني االأحـــــرار 
للمرت�سحني  بالن�سبة  بــاملــائــة  و1 

النظاميني. 

عن  الرحبات،  ببلدية  فالحون  عرب 
الكلي  �سبه  غــيــاب  ب�سبب  ا�ستيائهم 
ــرثة  ــكــهــربــاء الــفــالحــيــة، رغــــم ك ــل ل
منا�سدتهم ومطالبهم لل�سلطات املعنية.

مع"االأورا�ص  حديثهم  ويف  الفالحون 
اليومية  معاناتهم  اإىل  تطرقوا  نيوز"، 
حيث  الفالحية،  الكهرباء  غياب  مع 
ــط  ــرب ــى ال ــل ــدون ع ــم ــت ــع اأ�ــســبــحــوا ي
كهربائية  اأ�ـــســـالك  وعـــرب  عــ�ــســوائــيــا 
التيار  قــوة  على  �سلبا  اأثــر  ما  موحدة، 
الذي ال يغطي احتياجاتهم، ف�سال عن 
�سرارات  حدوث  حالة  يف  ذلك  خطورة 
م�سروع  وجــود  عن  كا�سفني  كهربائية، 
ال  اأ�سغاله  اأن  غــري  بالكهرباء،  ــط  رب
حيث  غمو�ص  حالة  ويف  متوقفة  زالت 
على  الكهربائية  االأعـــمـــدة  تــرتامــى 
اإجنازها يف مهلتها املحددة  االأر�ص دون 

ح�سب ت�سريحات املواطنني.
واأ�سافوا اأن حما�سيل الفالحني تعي�ص 
اأكدوا  والتلف، حيث  حالة من اجلفاف 
كبرية  مادية  خل�سائر  يتعر�سون  باأنهم 
الفالحية  ــكــهــربــاء  ال ــاب  ــي غ جــــراء 
للمحا�سيل،  ال�سقي  عمليات  وتــوقــف 

اأ�سالت  التي  النقطة  تعد  االأخرية  هذه 
رغم  الفالحني  ح�سب  احلرب  من  الكثري 
مبنحهم  ومطالبهم  �سكاويهم  كـــرثة 
التي  االإرتوازية  االآبار  حفر  تراخي�ص 
ينظر  ومل  االأدراج  حبي�سة  اأ�سبحت 

الأمرهم اإطالقا.
االأخــرى  هي  املياه  م�سكلة  اأن  وقالوا 
بئر  حفر  مــوؤخــرا  مت  حيث  اأرقــتــهــم، 
اآرتوازي اأثر �سلبا على اآبارهم القدمية 
ب اأن انقطعت بها املياه واأ�سبحت جافة 
مما زاد من معاناتهم وجفاف املحا�سيل 
التي  الف�سولياء  حما�سيل  غــرار  على 
لكن  بالرحبات  وفــريا  اإنــتــاجــا  تعرف 
توا�سل  دون  حالت  وامل�ساكل  العراقيل 

االإنتاج.
خ�سائر  الفالحني  من  الكثري  وتكبد   
كبرية يف هذه املادة التي يعي�ص وي�سرتزق 
االأخـــري  يف  مطالبني  اأغــلــبــهــم،  عليها 
والتعجيل  اأمــرهــم  يف  النظر  ب�سرورة 
يف  بالكهرباء  الربط  م�سروع  اأ�سغال  يف 
اإيجاد  �سددوا على  اأي�سا  االآجال  اأقرب 

حل جذري يحمي حما�سيلهم.

األقت م�سالح اأمن والية، باتنة، القب�ص 
على �سخ�ص ت�سبب يف مقتل عجوز ده�سا 

بحي بارك اأفوراج قبل حوايل 5 اأيام.
�سنة   76 العمر  من  البالغة  العجوز   
اجلامعي  بامل�ست�سفى  احلــيــاة  فــارقــت 
فيما  بها،  حلقت  التي  باجلروح  متاأثرة 
بعد احلادثة، قبل  بالفرار  الذ اجلاين 
حيث  عليه،  القب�ص  ال�سرطة  ُتلقي  اأن 
مت اتخاذ االإجــراءات الالزمة يف حقه 

قبل تقدميه للجهات الق�سائية.

اال�شتباه يف اإ�شابة مرت�شح للبكالوريا 
بفريو�ص كورونا يف باتنة

الن�شاط الفالحي يتجه نحو 
الزوال بالرحبات

مت عزله يف قاعة امتحان منفردة مع تطبيق الربوتكول ال�ضحي

غياب الكهرباء الفالحية يرهن ن�ضاط الفالحني

نا�شر. م



بعث �أم�س، و�يل باتنة، توفيق مزهود، بر�صائل تطمينية �إىل �صاكنة �لواليـة فيما يتعلق بالتد�بري �ملتخذة حل�صر فريو�س كورونا، فيما �أعاب باملقابل من 
ذلك ال وعي �لكثري من �ملو�طنني جتاه خطورة هذ� �لفريو�س و��صتهتارهم باالإجر�ء�ت �ملتخذة وقال �أن �جلهود �ملبذولة للتحكم يف �نت�صار �لفريو�س مهددة 

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

قاملة

حممد. ع

 املحتجون ت�ساءلوا عن م�سري االأموال 
مل  حيث  الفالحي،  لال�ستثمار  املوجهة 
مل  والــذي  منه  القليل  اال  منها  يج�سد 
امل�سروع  اأن  باملائة، م�سيفني   10 يتعدى 
اجلهات  طـــرف  ــن  م متابعته  ــت  مت ــو  ل
وامل�ستفيدين  املعنيني  وتوجيه  املعنية 
كثري  على  لق�سى  ميدانيا  ومرافقتهم 
ال�سباب  فيها   يتخبط  التي  امل�ساكل  من 
فتح  اإىل  الــــوايل  داعــــني  املــ�ــســتــفــيــد، 
طريق  خارطة  وار�ــســاء  �سامل  حتقيق 
امل�ساكل  حللحلة  عونا  تكون  جــديــدة 
التي رافقت هذا امل�سروع واعادة درا�سة 
خالل  مــن  املحتجني  مــطــالــب  وتلبية 
ربط  امل�ستثمرات واملحيطات بالكهرباء 
الريفية على م�سافة  1000 كم  وتعبيد 
300 بئر ارتوازي والتي  الطرق وحفر 
كم   500 فتح  اإىل  اإ�سافة  مقررة،  كانت 
املائية   كم�سالك ريفية وكذا االأحوا�ص 
ينا�سد  الريفية،  ال�سكنية  واحل�س�ص 

 600 بـ  عددهم  واملقدر  ال�سباب  هوؤالء 
امل�سروع  بعث  اعــادة  يف  باال�سراع  �ساب 
اأر�ص  على  لتج�سيده  ميدانيا  ومتابعته 

الواقع.
�سنة  انطلق  امل�سروع  اأن  بالذكر  جدير 
اأنذاك  الدولة   له  وخ�س�ست   2011

تتقا�سمه  فيما  �سنتيم،  مليار   3500
واأوالد  واملحمل  بابار  وهي  بلديات   03
ال�ست�سالح   خ�س�ص  حــيــث  اأر�ــســا�ــص، 
لل�سباب  املوجهة  الفالحية  االأرا�ــســي 

املقدر عددهم بـ 1800 �ساب.

ببلدية  بــلــوط  قــريــة  �ــســكــان  يعي�ص 
من  حــالــة  خن�سلة،   ــة  ــوالي ب ان�سيغة 
العزلة عن العامل اخلارجي جراء انعدام 
املاء  راأ�سها  على  احلياة  �سروريات  اأدنــى 
التي  للعزلة  وكذا  ال�سقي  ومياه  ال�سروب 
يعي�سها قاطنوا هذه القرية جراء انعدام 
للقرية  املوؤدية  وامل�سالك  للطرقات  كلي 
وبلدية  ان�سيغة  ببلدية  تربط  والتي 

طامزة.
ال�سلطات  �سكان قرية بلوط طالبوا من 

التدخل  �ــســرورة  ــة  ــي ــوالئ وال املحلية 
خالل  مــن  عنهم  العزلة  وفــك  العاجل 
من  تخرجهم  تنموية  م�ساريع  ت�سجيل 
منذ  يعي�سونها  التي  املــزريــة  الو�سعية 
�سنوات، حيث اأكدوا اأن منطقتهم منطقة 
�سياحية باإمتياز نظرا ملا تتوفر عليه من 

مناظر طبيعية خالبة.
ببلدية  بــلــوط  قــريــة  �ــســكــان  ويــبــقــى 
يف  كبري  واأمــلــم  العزلة  يعانون  ان�سيغة 
واإدراج  املعاناة  من  الإخراجهم  ال�سلطات 

حت�سني  عــلــى  تعمل  تنموية  مــ�ــســاريــع 
االآجـــال  اقـــرب  يف  املعي�سية  ظــروفــهــم 
وتهيئة  ترميم  اإعادة  م�سروع  غرار  على 
الدخول  ــرتاب  اق مع  الرتابية  الطريق 
اأبنائهم  تنقل  لت�سهيل  االجــتــمــاعــي 
ملقاعد الدرا�سة وكذا اإعادة ترميم ال�سد 
املوجود بالقرية بعد انهياره من التقلبات 
الوحيد  امل�سدر  يعترب  والـــذي  اجلــويــة 
تعترب  التي  الفالحية  ب�ساتينهم  ل�سقي 

م�سدر رزقهم واإعانة عائالتهم.

خن�شـــــلة

�شطيـــف

نظم �لع�صر�ت من �مل�صتفيدين من م�صروع �المتياز �لفالحي ب�صحر�ء �لنمام�صة يف والية خن�صلة، وقفة �حتجاجية �أمام 
مقر �لوالية، مطالبني بفتح حتقيق حول م�صري �الأمو�ل �ملخ�ص�صة للم�صروع.

الدولة خ�ض�ضت 3500 مليار لبعث الفالحة يف �ضحراء النمام�ضة

انعدام الطرقات وامل�ضالك واملياه اأرهق كاهلهم

طالبوا بالك�ضف عن قائمة امل�ضتفيدين

البلدية  املجال�ص  من  العديد  تعي�ص 
بوالية �سطيف، على وقع العديد من 
الف�سائح املتعلقة بالف�ساد منذ بداية 
العهدة االإنتخابية احلالية، ومن اأبرز 
العهدة  خــالل  احلا�سلة  التجاوزات 
احلــالــيــة هــي الــتــعــدي عــلــى اأمـــالك 
من  العديد  يف  العقار  ونهب  الــدولــة 
بلديات الوالية وهو االأمر الذي اأ�سهم 
الفو�سوية  البناءات  رقعة  اإت�ساع  يف 
طرف  من  ال�سادرة  التعليمات  رغــم 
املحلية  واجلماعات  الداخلية  وزارة 

من اجل الت�سدي لهذه الظاهرة.
ـــداء على  ـــت ــرة االإع ــاه وتــنــامــت ظ
للدولة  التابعة  واالأرا�ــســي  االأمــالك 
االأ�سهر  خــالل  لالإنتباه  الفــت  ب�سكل 
الفارطة و�سط �سمت وتغا�سي روؤ�ساء 
اأجل و�سع  التحرك من  البلديات عن 
الذي  االأمر  وهو  الظاهرة،  لهذه  حد 
املواطنني  من  العديد  متادي  يف  اأ�سهم 
تابعة  اأرا�ــســي  على  االإ�ــســتــيــالء  يف 
�سكنات  وت�سييد  ــة  ــدول ال الأمــــالك 

ومباين عليها.
و�سجلت بلدية بئر العر�ص يف اجلهة 
 150 من  اأزيد  الوالية  من  ال�سرقية 
خالل  العقارية  امللكية  على  تعديا 
ا�ستيالء  بعد  وهذا  احلالية،  العهدة 
م�ساحات  على  املــواطــنــني  مــن  عــدد 
ورغم  اإحاطة،  جدران  ببناء  �سا�سعة 
تهدميها  على  البلدي  املجل�ص  اإقــدام 
فقد مت اإعادة بنائها من جديد و�سط 

حرية ال�سكان.
اجلهة  يف  �سكرة  بــازر  بلدية  يف  اأمــا 
االإ�ستيالء  مت  فقد  دائما  ال�سرقية 
عــلــى مــ�ــســاحــات وا�ــســعــة مــن اأمـــالك 
حيث  غريب،  في�ص  مبنطقة  الدولة 
يف  ال�سكنات  مــن  العديد  ت�سييد  مت 
جعل  الذي  االأمر  وهو  قيا�سي،  ظرف 
م�سالح  يف  ممثلة  االأمــنــيــة  امل�سالح 
يف  حتقيقا  تفتح  الــوطــنــي  الــــدرك 
االأرا�سي  هذه  على  االإ�ستيالء  ق�سية 

التابعة الأمالك الدولة. 

مواطنون يطالبون بالتحقيق يف م�شري ماليري 
اال�شتثمار الفالحي بخن�شلة

العزلة ُتطوق �شكان قرية بلوط باأن�شيغة 

ملف ال�شكن ُيخرج الع�شرات اإىل ال�شارع بقاملة

ف�شائح نهب العقــار "ُتلّغم" 
بلديات �شطيف
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بعد املعاناة التي كان يعي�سها 
�سكان خمتلف املناطق التابعة 

لبلدية متو�سة بوالية 
خن�سلة على غرار التجزئة 

االجتماعية امل�سمات حمياوي 
عائ�سة 96 قطعة.

�سجلت م�سالح بلدية متو�سة 
عديد امل�ساريع التنموية 

التي كانت حمل احتجاجات 
ومطالب ال�ساكنة، اأين 

انطلقت االأ�سغال اخلا�سة 
بال�سطر االول بكل من م�سروع 
تهيئة واإجناز قنوات ال�سرف 
ال�سحي وكذا تدعيمهم باملاء 

ال�سروب وتهيئة الطرقات.
واأ�سارت م�سالح بلدية 

متو�سة اأن هذه امل�ساريع 
التنموية ت�ساف اإىل امل�ساريع 

التي ا�ستفاد منها عدد من  
القطع ال�سكنية املنجزة 

�سابقا  بذات البلدية واملقدر 
عددها ب517 قطعة، 

كما اأ�سارت اإىل اأن العنلية 
متوا�سلة لت�سمل باقي املناطق 

من قرى وم�ساتي وجتمعات 
�سكنية ح�سب االأولوية.

قاطنو جتمع 
عائ�شة"  "حمياوي 
مبتو�شة يتنف�شون 

ال�شعداء 

م�شاتي فكريينة ُت�شارع العزلة 
والتهمي�ص

م�ساتي  �ــســكــان  ــاة  مــعــان تــتــوا�ــســل 
امل�سوؤولني  جتاهل  ب�سبب  فكريينة، 
باملجل�ص البلدي ملعاناة �سكان املنطقة 
فكريينة"  "راأ�ص  م�ساتي  منها  خا�سة 
ودوار"  بوجمعة"  "اأوالد  ودوار 
اأوالد بقالل"، يف ظل انعدام عمليات 
الربط باملياه ال�ساحلة لل�سرب وقلة 
عزلة  يف  �ساهم  ما  الريفية،  امل�سالك 

�سكان امل�ساتي بالبلدية.
من  قليلة  اأ�سابيع  قبل  ذلــك  ياأتي 
�سيزيد  ما  الدرا�سي،  املو�سم  انطالق 
امل�ساتي  داخل  املتمدر�سني  معاناة  من 
من  الريفية  امل�سالك  انعدام  ب�سبب 

جهة  من  املدر�سي  النقل  وقلة  جهة 
ثانية.

املجل�ص البلدي بفكريينة من جهته، 
اأ�سار لقلة ح�سة البلدية من م�ساريع 
واأن  خا�سة  الظل  مبناطق  التكفل 
العزلة  مــن  تــعــاين  م�ساتيها  اأغــلــب 
من  بعدد  الــربــط  عمليات  ــعــدام  وان
لقلة  باالإ�سافة  احليوية،  ال�سبكات 
املداخيل املالية للبلدية، ما �ساهم يف 
قلة امل�ساريع التنموية اخلا�سة بفك 
الكهرباء  ب�سبكات  والربط  العزلة 

والغاز الطبيعي.

و�ضط غياب امل�ضاريع التنموية

و�ضط �ضمت االأميار 

معاناة تالميذ اأيت نوال مزادة تقرتب من االإنتهاء 

عني امليلة وعني البي�ضاء

�ضرج الغول 

خ�س�ست م�سالح بلدية اأوالد عدوان 
يف اجلهة ال�سمالية من والية �سطيف 
1.6 مليار �سنتيم  غالف مايل يناهز 
مدر�سيني  مطعمني  اإجنــاز  اأجــل  من 
زنداوي  اإبتدائي  من  بكل  جديدين 
املنتظر  من  حيث  دهماين،  وعــالوة 
وقت  اأقــرب  يف  االأ�سغال  تنطلق  اأن 
االإجــراءات  من  االإنتهاء  بعد  ممكن 
لكل  يت�سنى  حتى  ــذا  وه االإداريــــة 
يوميا  وجــبــة   100 تــقــدمي  مطعم 
تالميذ  ــاة  مــعــان اإنـــهـــاء  ــايل  ــت ــال وب
املنطقة الذين عانوا خالل ال�سنوات 

الفارطة من غياب االإطعام.
االإبتدائية  املدار�ص  اإ�ستفادت  كما 
لرتميم  م�ساريع  من  عــدوان  ــاأوالد  ب
املياه  ودورات  وال�ساحات  امل�ساكات 
املخططات  ــامــج  بــرن �ــســمــن  وهــــذا 
الت�سامن  و�سندوق  للتنمية  البلدية 
ــدارك  ت بغية  املحلية  للجماعات 
تعاين  التي  النقائ�ص  مــن  العديد 

املدر�سي  الدخول  قبل  املدار�ص  منها 
اجلديد وهذا بعد ال�سكاوى املتكررة 

من طرف اأولياء التالميذ. 
معاناة  تــقــرتب  ـــر  اأخ جــانــب  ومـــن 
ببلدية  الــثــانــويــة  الــطــور  تالميذ 
اأيت نوال مزادة من االإنتهاء يف ظل 
اجلارية  االأ�ــســغــال  نهاية  اإقـــرتاب 
بــالــثــانــويــة اجلـــديـــدة والـــتـــي من 
املنتظر اأن تفتح اأبوابها مع الدخول 
ذلك  من  واالأكــرث  اجلديد،  املدر�سي 
ن�سف  النظام  اإىل  اللجوء  مت  فقد 
اأجل  مــن  الثانوية  بهذه  الداخلي 
للتالميذ  الـــغـــذاء  ــات  ــب وج تــوفــري 
عن  بعيدا  القاطنني  منهم  خا�سة 
معاناة  بذلك  لتنتهي  البلدية،  مقر 
كانوا  الــذيــن  التالميذ  مــن  املــئــات 
جمربين على التنقل خالل ال�سنوات 
املوجودة  الثانويات  اإىل  الفارطة 
ملزاولة  املجاورة  بوعندا�ص  ببلدية 

الدرا�سة رغم بعد امل�سافة.

عني  بلديات  �سكان  مــن  املــئــات  طالب 
ال�سريع  باالإفراج  البي�ساء،  وعني  مليلة 
من  للم�ستفيدين  اال�سمية  القوائم  عن 
ح�س�ص ال�سكن العمومي االيجاري والتي 
1700 وحدة �سكنية،  جتاوز عددها الـ 

اأغلبه جتاوزت ن�سبته ال98 باملائـة.
وقــد جتــاوزت ح�سة مدينة عني  هــذا 
�سكنية،  وحـــدة   1200 الـــ  البي�ساء 
بلدية  مــنــه  ا�ــســتــفــادت  اأوىل  كح�سة 
القليلة  ال�سنوات  خــالل  البي�ساء  عني 
التحقيقات  انتهاء  �سجل  املا�سية،اأين 
ــوى الــقــائــمــة اال�ــســمــيــة  ــت ــس ــ� عــلــى م
يتم  مل  املقابل  يف  لكن  للم�ستفيدين، 
االإعالن عن قوائم امل�ستفيدين منذ اأزيد 

من �سنة الأ�سباب جمهولة.
امللفات  عــدد  بلغت  املو�سوع،  ذات  ويف 
املودعة على م�ستوى دائرة عني البي�ساء 
ال�سكن  لطالب  ملف  األــف   18 من  ــد  اأزي
 1200 ح�سة  يجعل  مــا  االجتماعي، 
باملقارنة  جــدا  �سئيلة  �سكنية  ــدة  وح

م�ستوى  على  املودعة  الطلبات  عدد  مع 
بلدية عني البي�ساء.

انتهت  فقد  مليلة،  عــني  مبدينة  اأمـــا 
اخلارجية  بالتهيئة  اخلا�سة  االأ�سغال 
على م�ستوى 500 وحدة �سكنية ب�سيغة 
ــالن  االإع ينتظر  ــاري،  ــج االي العمومي 
باالإ�سافة  منها،  امل�ستفيدين  قوائم  عن 
والتي  ملدعم  الرتقوي  ال�سكن  حل�س�ص 
قاربت االأ�سغال بها الثالث �سنوات، بعد 
تلقي وعود ر�سمية من قبل وايل والية 
حجاج"  "م�سعود  ال�سابق  البواقي  اأم 

با�ستالمها يف اآجل ال يتعدى ال�سنة.
البي�ساء  عني  بلديات  عرفت  لالإ�سارة 
االحتجاجات  ع�سرات  الــبــواقــي  واأم 
طالبوا  الــبــواقــي،  اأم  ــة  والي مقر  اأمـــام 
فيها ب�سرورة التدخل العاجل للم�سوؤول 
ال�سكن،  ملف  يف  للف�سل  بالوالية  االأول 
لقوائم  املواطنني  انتظار  طــال  ــذي  وال
الكراء  تكاليف  وتكبدهم  امل�ستفيدين، 

التي اأثقلت كاهلهم.

�سكان  من  الع�سرات  اأم�ص،  يــوم  نظم، 
اأمام  احتجاجية  حركة  قاملة،  مدينة 
مقر الوالية تعبريا منهم على ما و�سفوه 
مبلف  بالتكفل  باالأمر  املعنيني  بتماطل 

ال�سكن االجتماعي يف قاملة.
املعنية  ــات  ــه اجل املــحــتــجــون  ونــا�ــســد 
اجلديد  الــواليــة  وايل  راأ�ــســهــم  وعــلــى 
بالتدخل لالإفراج عن القائمة النهائية 
ال�سكنات  مــن  لال�ستفادة  للمقرتحني 

القرعة  عملية  واجــراء  االجتماعية 
االإ�سراع  مــع  �سققهم،  مفاتيح  ملنحهم 
للعدد  امللفات  درا�سة  عملية  اإمتــام  يف 
جلنة  طــرف  من  ال�سكنات  من  الباقي 
ــك، حــتــى يتم  ــذل الـــدائـــرة املــكــلــفــة ب
االإ�سراع يف االفراج عن القائمة االأولية 
انتظارها  طــال  الــتــي  للم�ستفيدين، 
مطالبتهم  مع  معاناتهم،  معها  وطالت 
بتمكينهم من املعلومات الكافية املتعلقة 

ال�سكنات  بامل�ساريع  االجنـــاز  بــوتــرية 
ن�سبة  بلغت  اأن  بعد  وهذا  االجتماعية 
يف  املتمثلة  االأوىل  للح�سة  االجنـــاز 
املئة  ح�سبهم  �سكنية  وحــدة   2000

باملائة.
يعي�ص  اأغلبهم  اأن  املحتجني  وح�سب   
كبري  اأملهم  وكان  �سعبة  �سكنية  ظروف 
يف حلم ان تكون اأ�سماوؤهم �سمن القائمة 
وترية  اإن  اإال  عنها،  ـــراج  االإف املنتظر 

البحبوحة  ــت  وق يف  االجنـــاز  عملية 
ال�سلحفاة  بخطى  ت�سري  ظلت  املالية 
امل�ساريع  هــذه  اجنــاز  عملية  اآخــر  مما 
طالبي  حلم  معها  وتــاأخــر  ال�سكنية، 
ال�سكن االجتماعي بالوالية، منا�سدين 
يف االأخري ال�سيد وايل الوالية بالتدخل 
العاجل لالإفراج عن قائمة امل�ستفيدين 
من احل�سة االأوىل واالإ�سراع يف درا�سة 

ملفات احل�سة الثانية.

بلدية  اأحــيــاء  مــن  العديد  باتت 
ال�سمالية  اجلهة  يف  الــغــول  �سرج 
على  ــة  ــاوي خ �سطيف  ـــة  والي ــن  م
هجروا  الذين  ال�سكان  من  عرو�سها 
البلدية على مدار ال�سنوات القليلة 
التهمي�ص  ب�سبب  ــذا  وه الفارطة 
من  الــبــلــديــة  ــه  ل تعر�ست  ـــذي  ال
والتي  املتعاقبة  املجال�ص  خمتلف 
جعلت اأخر اأولياتها هي منح م�ساريع 

تنموية لهذه البلدية املن�سية.
واملتجول يف �سوارع املدينة يالحظ 
خولها متاما من املارة باإ�ستثناء قلة 
على  اأكــدوا  والذين  ال�سن  كبار  من 
النزوح  ف�سلوا  ال�سباب  غالبية  اأن 
املجاورة  الواليات  اأو  املناطق  اإىل 
ذاته  احلــال  وهو  العمل  عن  بحثا 
مع العديد من العائالت التي ف�سلت 
عي�ص  ظـــروف  عــن  بحثا  ــزوح  ــن ال

الكبرية  املعاناة  عن  بعيدا  كرمية 
يف هذه البلدية التي تفتقر الأدنى 
يف  وتعترب  بل  التنموية  امل�ساريع 
البلديات  اأفــقــر  مــن  ال�سكان  نظر 

على م�ستوى الوالية.
ــع  وتــــعــــاين الـــبـــلـــديـــة مــــن و�ــس
�ساحلة  الــغــري  للطرقات  مـــرتدي 
يف  ت�سبب  ما  وهــو  املركبات  لعبور 
مناطق  ملختلف  تامة  �سبه  عزلة 
العط�ص  اأزمــة  عن  ف�سال  البلدية، 
ال�سنة  ــام  اأي طــوال  تتوا�سل  التي 
ــرى  اأخ مــرافــق  غــيــاب  عــن  ناهيك 
املرافق  ال�سحة وكذا  تخ�ص قطاع 
ال�سكان  حمل  حيث  الريا�سية، 
اإىل  احلالية  الو�سعية  م�سوؤولية 
عدم  ب�سبب  الــبــلــديــة  ــوؤويل  مــ�ــس
معاناة  الإنهاء  م�ساريع  تخ�سي�ص 

املواطنني.

 1.6 مليار �شنتيم الإجناز مطاعم 
مدر�شية باأوالد عدوان 

مطالب بتوزيع ح�شة 1700 
وحدة �شكنية باأم البواقي

مواطنون يهجرون البلدية ب�شبب 
التهمي�ص والن�شيان

انطالق اأ�شغال اإجناز 
خمتلف ال�شبكات 

عبد الهادي. ب عالء. ع

عبد الهادي. ب 

عبد الهادي. ب 

معاوية. �ص



احلكومة تعتزم اإقرار حزمة ت�ضهيالت لدفع ال�ضادرات غري النفطية، جراد

جراد يوؤكد: 

البنك الوطني اجلزائري: 

على  عنابة  من  االأول  ال��وزي��ر  واأو���ش��ح 
اأن  ال��والي��ة،  ل��ه��ذه  عمل  زي���ارة  هام�ص 
للرثوة  املنتجة  ال�شناعية  املوؤ�ش�شة 
االقت�شاد  عمود  هي  امل�شافة  والقيمة 
يف  هامة  ومكانة  دور  ولل�شباب  الوطني 
زي��ارة  هام�ص  على  وذل��ك  الت�شور،  ه��ذا 
اإىل هذه  ال��ي��وم  ب��ه��ا  ق���ام  ال��ت��ي  ال��ع��م��ل 

الوالية 
وبعد اأن اأكد على �شرورة ربط ال�شهادات 
االقت�شادية،  باالهتمامات  اجلامعية 
اأ�شاف ال�شيد جراد اأن ال�شيا�شة ال�شناعية 
املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئي�ص  لربنامج 
على  ترتكز  مقاربة  على  تعتمد  تبون، 
ثالثة حماور اأ�شا�شية تتمثل يف منهجية 
املناجمنت  ن��ح��و  وال��ت��وج��ه  ال��ت�����ش��ي��ري 
الع�شري يف ت�شيري املوؤ�ش�شة واخلروج عن 
م�شريا  والبريوقراطي،  االإداري  الت�شيري 
و�شناعات  �شغرية  �شناعة  بعث  اأن  اإىل 
حتويلية ال يتطلب ا�شتثمارات كبرية بل 
يعتمد  ال��ذي  الوطني  امل�شتثمر  ت�شجيع 
باالإ�شافة  التحايل  ولي�ص  العمل  على 
واملجاالت  ال�شناعة  بني  ما  التكامل  اإىل 

االقت�شادية االأخرى.
بدء  اأن  االأول  الوزير  قال  وباملنا�شبة، 
املواد  بقايا  من  الهام  الر�شيد  ا�شتغالل 

العايل  الفرن  مكونات  وك��ذا  احلديدية 
رقم 1 مبركب �شيدار احلجار غري امل�شتغل 
يندرج يف اإطار الت�شيري العقالين، مذكرا 
اأن  �شاأنه  من  البقايا  هذه  ا�شتغالل  ب��اأن 
هذه  مثل  م��ن  امل��رك��ب  احتياجات  يلبي 

املواد ملدة 6 اأ�شهر.
احلجار  �شيدار  مركب  و�شف  وبعدما 
اأكد  والهام"،  الرمز  ال�شناعي  ب�"القطب 
امل�شاحة  ا�شتغالل  امكانية  جراد  ال�شيد 
ال��ت��ي ك��ان��ت حت��ت��وي ع��ل��ى ب��ق��اي��ا امل���واد 
احلديدية لبعث �شناعات اأخرى متكاملة 

مع م�شنع احلجار. 
خالل  ج��راد  ال�شيد  اأ���ش��رف  ل��الإ���ش��ارة، 
االنطالق  على  عنابة  ل��والي��ة  زي��ارت��ه 
)دورة  البكالوريا  المتحانات  الر�شمي 
مبتو�شطة  االإج����راء  مب��رك��ز   )2020
�شايب العربي ثم توجه اإىل مركب �شيدار 
احلجار، حيث اأعطى اإ�شارة تفكيك هيكل 
الفرن العايل رقم 1 وال�شروع يف ا�شتغالل 
بقاياه كمادة اأولية رفقة وزيري الرتبية 
وال�شناعة  واج��ع��وط  حممد  الوطنية 

فرحات اآيت علي براهم.

جراد،  العزيز  عبد  االأول،  الوزير  اأعطى 
احلجار  مبركب  القدمي  ف��رن  ه��دم  اإ���ش��ارة 
للحديد وال�شلب بوالية عنابة والذي �شيد 
قدرها  م�شاحة  على  ويرتبع   1968 �شنة 

. هكتار   100
قادته  زي��ارة  خالل  االأول  الوزير  وتلقى 
عملية  تخ�ص  ���ش��روح��ات  ال��ي��وم  للمركب 
تفكيك الفرن العايل رقم 1 والتي �شت�شرف 
ثم  لالإ�شرتجاع  الوطنية  ال�شركة  عليها 
�شهرا   18 اق�شاه  اأجل  يف  اآخر  فرن  اإن�شاء 
اأقل،  بتكاليف  اقت�شادية  جناعة  يحقق 
الذي  احلجار  مبركب  االنتاج  رفع  وكذلك 
ل�شناعة  منتجاته  بع�ص  بتوجيه  �شيقوم 

ال�شيارات وقطاع الغيار.
وت��ع��ه��د ج����راد اأم�����ام م�����ش��وؤويل امل��رك��ب 
املركب  ترافق  الدولة  باأن  العمال  وكذلك 

الت�شيري  على  ال��رتك��ي��ز  املوؤ�ش�شات  وع��ل��ى 
واملناجمنت.

وخاطب الوزير االأول نقابة العمال قائال: 
جناحكم  الأن  التكامل  ب�شيغة  نعمل  "نحن 

جميعا"،  علينا  يعود  والف�شل  جناحنا  هو 
الدولة ويجب  الثقة يف  اإىل و�شع  ودعاهم 
جديدة  دينامكية  امل��رك��ب  ه��ذا  مينح  اأن 

لالقت�شاد.

االأحد  اجلزائري،  الوطني  البنك  اأعلن 
ال�شريفة  خدمة  اإط��الق  عن  باجلزائر، 
اال�شالمية على م�شتوى �شتة )6( وكاالت 
اإ�شافية عرب عدة واليات، ح�شبما جاء يف 

بيان للبنك.
زيغوت  وك��االت  من  بكل  االأم��ر  ويتعلق 
  620 رق��م  حت��ت   ) )العا�شمة  يو�شف 
ب��والي��ة   )  587( اإح������دادن  ووك���ال���ة  
بجاية والوكالة )654( بوالية اجللفة 
و724  متو�شنت  بعني    728 وال��وك��ال��ة 

بوالية �شعيدة و920 بوالية مع�شكر.
االأ�شبوع  خ��الل  ق��ام  البنك  ان  ي��ذك��ر 
املا�شي باإطالق ن�شاط الوكالة رقم 730 
بوالية  النعامة، وح�شب البيان فاإن فتح 
بالرفع   �شي�شمح  اجلديدة  الوكاالت  هذه 
للمنتجات  امل�شوقة  ال��وك��االت  ع��دد  م��ن 
اال�شالمية  ال�شريعة  لتعاليم  املطابقة 
اإىل �شتة وثالثون )36 ( وكالة، موزعة 

عرب �شبعة وع�شرين )27 ( والية.
ال��ب��ن��ك -ب��ح�����ش��ب نف�ص  ه���ذا وي�����ش��ع��ى 

اأكرث  عرب  الن�شاط  هذا  لتعميم   امل�شدر- 
الواليات  جميع  وتغطية  وكالة   50 من 
قبل نهاية ال�شنة اجلارية، حيث يت�شمن 
الوطني  البنك  ط��رح��ه  ال���ذي  العر�ص 
اجلزائري ت�شع )09( منتجات ادخارية 
اال�شالمي  احل�����ش��اب  ت�شمل  ومت��وي��ل��ي��ة 
اجلاري  احل�شاب  الطلب،  حتت  للودائع 
اال�شالمي،  التوفري  ح�شاب  اال���ش��الم��ي،  
ح�شاب  التوفري اال�شالمي لل�شباب الق�شر 

وح�شاب اال�شتثمار  اال�شالمي غري املقيد، 
املرابحة  العقارية،  املرابحة  ت�شمل  كما 
وكذا  لل�شيارات  املرابحة  للتجهيزات، 

االإجارة.
يذكر اأن نافذة ال�شريفة االإ�شالمية متت 
الرقابة  هيئة  قبل  من  عليها  امل�شادقة 
الهيئة  ط��رف  وم��ن  بالبنك  ال�شرعية 
لل�شناعة  لالفتاء  الوطنية  ال�شرعية 

املالية  اال�شالمية.
اخلا�شة  التفا�شيل  فاإن  البيان،  وح�شب 
حماكاة   اإىل  باالإ�شافة  املنتجات،  بهذه 
البوابة  عرب  متاحة  واالإجارة،  املرابحة 
لل�شريفة  امل��خ�����ش�����ش��ة  االإل���ك���رتون���ي���ة 

اال�شالمية .
اأن  زب��ائ��ن��ه  ع��ل��م  اىل  ال��ب��ن��ك  وي��ن��ه��ي 
م�شتجدات الن�شاط وم�شتجدات الوكاالت 
التابعة له  تن�شر عرب �شفحاته الر�شمية 
يف مواقع التوا�شل االجتماعي ومن خالل 
ال�شحافة  عرب  تن�شر  اإعالمية   بيانات 

الوطنية.

اأكد الوزير االأ�ل، عبد العزيز جراد، اأ�ل اأم�س من عنابة، اأن املوؤ�س�سة ال�سناعية املنتجة للرث�ة �القيمة امل�سافة هي "عمود االقت�ساد 
الوطني" � اأن لل�سباب د�ر �مكانة هامة فيها.

ك�شف وزير التجارة كمال رزيق، يوم اأم�ص 
االأول، انه مت تخفي�ص فاتورة اال�شترياد ب� 

اأ�شهر. �شتة  فرتة  خالل  دوالر  مليار   7
�شيفا  حلوله  خ��الل  رزي��ق  ال��وزي��ر  وق��ال 
على االذاعة الوطنية، اأن امليزان التجاري  
ال�شت  االأ�شهر  خالل  ف�شيئا  �شيئا  يتح�شن 
ما  باملقارنة مع  ال�شنة اجلارية   االأوىل من 
مت ت�شجيله يف ال�شنة املا�شية رغم اأن اأ�شعار 

  ،2019 ب�شنة  قيا�شا  متدنية  تبقى  النفط 
لذلك نحن ن�شتغل  مع كل القطاعات لتحقيق 
هدف تخفي�ص فاتورة الواردات ب� 10 مليار 

دوالر .. االأمور �شعبة لكن ممكنة.
يحتاج  ما  ن�شتورد  "نحن  بالقول  واأ�شاف 
ما  وكل  فقط  ال�شرورية  بالكميات  املواطن 
ينتج يف اجلزائر ن�شعى اىل املحافظة عليه 

ونقوم باإحالله حمل املنتوج االأجنبي:

 ا�شتقبل وزير الفالحة والتنمية الريفية، 
عبد احلميد حمداين، االأمني العام لالحتاد 
حممد  اجل��زائ��ري��ني،  للفالحني  ال��وط��ن��ي 
يف  الوطني،  املكتب  من  اأع�شاء  و  عليوي، 
ال�شركاء  مع  احلوار  لتعزيز  يهدف  اجتماع 
يف  الفاعلني  ك��ل  اإ���ش��راك  و  االجتماعيني 
م�شار تعزيز االأمن الغذائي يف البالد، ح�شب 

ما اأفاد به بيان للوزارة.  
اخلمي�ص  جرى  ال��ذي  اللقاء،  هذا  وخ��الل 
امل�شاورات و  ال��وزارة، يف اطار  الفارط مبقر 
تبادل وجهات النظر بني االدارة وال�شركاء 
اىل  حمداين  ال�شيد  تطرق  االجتماعيني، 
االجتماعية  باالأو�شاع  تتعلق  م�شائل  عدة 

يواجهها  ال��ت��ي  العراقيل  وك���ذا  واملهنية 
الفالحون و املوالون حيث مت اقرتاح احللول 

املنا�شبة ملعاجلتها وتذليلها.
على  حمداين  ال�شيد  اأكد  ال�شدد  هذا  ويف 
الدور الهام الذي يلعبه ال�شريك االجتماعي 
الن�شاط الفالحي وتعزيز االأمن  يف ترقية 
التي  اجلبارة  باملجهودات  منوها  الغذائي، 
املرحلة  خالل  خا�شة  القطاع  مهنيو  بذلها 
ال�شعبة التي متر بها البالد على غرار دول 

العامل جراء وباء كورونا.  
فر�شة  ت�شكل  ال��ظ��روف  ه��ذه  اأن  واع��ت��رب 
لتكتل جهود كل الفاعلني ملواجهة امل�شاعب 

التي تواجه القطاع.

ال�شالون  فعاليات  اأم�ص،  اأول  انطلقت 
والت�شويق  للتجارة  الرقمي  ال��دويل 
وع�شرة  جزائريني  متعاملني  مب�شاركة 
واأجنبية،  عربية  دول  من  عار�شني 
ح�شبما اأفاد به بيان ل�شركة االأندل�ص 
املنظمة  الرقمية  والتجارة  للمعار�ص 

للحدث.
وم���ن ب��ني ال����دول امل�����ش��ارك��ة يف هذا 
الذي  ال��رق��م��ي،  االقت�شادي  احل��دث 
�شيمتد اىل غاية 27 �شبتمرب اجلاري، 
لهذه  ال�شرف  �شيف  الفيتنام،  دول��ة 
الطبعة، اىل جانب اندوني�شيا وال�شني 
والواليات  املتحدة  واململكة  واالأردن 
العربية  واالإم����ارات  والهند  املتحدة 
ل�شركات  ممثلني  جانب  اىل  املتحدة 

جزائرية.

الرقمي  ال����دويل  ال�����ش��ال��ون  وي��ع��د 
يف  نوعه  من  االأول  والت�شويق  للتجارة 
بعد  عامليا  والثاين  واإفريقيا  اجلزائر 
نظمنه  ال���ذي  ال�شني"  "هال  معر�ص 
دولة االإمارات املتحدة يف دبي مع دولة 

ال�شني"، ح�شب ال�شركة املنظمة.
ال��روؤوف  عبد  املعر�ص،  مدير  و�شرح 
البيان،  يف  جاء  ما  ح�شب  دودي،  منري 
للتجارة  الرقمي  الدويل  ال�شالون  اأن 
مكانته  تبواأ  اجل��زائ��ر  يف  والت�شويق 
لل�شركات  دائم  دويل  كملتقى  الالئقة 
معلنا  ال��ع��امل،  االأع��م��ال يف  ول��رج��ال 
اآخر  رقمي  دويل  �شالون  تنظيم  عن 
فعالياته  �شتنطلق  االأغذية  لت�شنيع 
اىل  املقبل  نوفمرب  الفاحت  من  ابتداء 

غاية 16 من نف�ص ال�شهر.

املوؤ�ض�ضة ال�ضناعية املنتجة للرثوة والقيمة امل�ضافة
 هي "عمود االقت�ضاد الوطني"

هدم الفرن القدمي يف مركب احلجار

اإطالق خدمة ال�ضريفة االإ�ضالمية يف 6 وكاالت اإ�ضافية

امليزان التجاري اجلزائري 
يتح�ضن �ضيئا ف�ضيئا

تعزيز االأمن الغذائي حمل ت�ضاور بني 
الوزارة و ال�ضركاء االجتماعيني

افتتاح ال�ضالون الدويل الرقمي االأول 
للتجارة والت�ضويق باجلزائر
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البحث عن
 "ثقاللت املال"...

 حني يختلط اجل�شع 
بحب املغامرة 

�ضندوق النقد العربي وّفر تلك املوارد لتخفيف اآثار "كوفيد- 19" االقت�ضادية

اأم�ص،  العربي،  النقد  �شندوق  ق��ال 
 1.3 بقيمة  مالية  م���وارد  وف��ر  اإن���ه 
خالل  العربية،  ل��ل��دول  دوالر  مليار 
الن�شف االأول من 2020، للتعامل مع 

تداعيات جائحة كورونا.
ج���اء ذل���ك يف ك��ل��م��ة امل��دي��ر ال��ع��ام 
احلميدي،  الرحمن  عبد  لل�شندوق، 
الدورة  اجتماع  اأعمال  افتتاح  خالل 
حمافظي  ملجل�ص  واالأربعني  الرابعة 
النقد  وموؤ�ش�شات  املركزية  امل�شارف 
العام  ه���ذا  ي��ع��ق��د  ال����ذي  ال��ع��رب��ي��ة، 
بيان  وف��ق  ك��ورون��ا،  ب�شبب  بعد،  ع��ن 
اإن  احلميدي،  ق��ال  حيث  لل�شندوق، 
ال�شريعة  باال�شتجابة  قام  ال�شندوق 
الح��ت��ي��اج��ات ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة يف 
طلبات  على  وواف���ق  اجل��ائ��ح��ة،  ظ��ل 
االقرتا�ص باأق�شى �شرعة، م�شريا اإىل 
الدول  من  لعدد  مالية  م��وارد  توفري 
جديدة،  قرو�ص  �شكل  على  االأع�شاء 
القائمة،  ال��ق��رو���ص  على  �شحب  اأو 
االقت�شادية  ال��ت��داع��ي��ات  مل��واج��ه��ة 
فريو�ص  تف�شي  عن  الناجتة  واملالية 

كورونا ودعم جهود االإ�شالح.
يواجه  العاملي  االقت�شاد  اأن  وتابع 
الك�شاد  بعد  اقت�شادية  اأزم��ة  اأ���ش��واأ 
الكبري، تاأثرًا بعدد من العوامل اأهمها 
تداعيات اجلائحة وا�شتمرار ت�شاعد 
االقت�شادات  بني  التجارية  التوترات 
تداعيات  ب�شاأن  واملخاوف  املتقدمة، 
االرتفاع الكبري يف م�شتويات املديونية 

على  اأث��ر  االأم��ر  اأن  ذكر  كما  العامة، 
املتقدمة  االقت�شادات  يف  االأن�شطة 
ما  ال�����ش��واء،  على  النامية  وال����دول 
معدالت  انكما�ص  ت��وق��ع  يف  انعك�ص 
 2020 العاملي خالل  النمو لالقت�شاد 
ول��الق��ت�����ش��ادات  ب��امل��ئ��ة،   5 بن�شبة 
وال��دول  باملئة،   8 بن�شبة  املتقدمة 

النامية 3 باملئة.
تباطوؤ  اأن  ال�شندوق  ي��رى  وعربيا، 
النفط  على  العاملي  الطلب  م�شتويات 
من  املعرو�ص،  وف��رة  ا�شتمرار  ظل  يف 
اأن ميار�ص �شغوطًا على االأ�شعار  �شاأنه 
العاملية للنفط، االأمر الذي �شينعك�ص 
حيث  املنطقة،  دول  اقت�شادات  على 
حّذر امل�شوؤول االقت�شادي، من الزيادة 
املديونية  م�شتويات  يف  املتنامية 
 331 ح��ال��ي��ًا  بلغت  ال��ت��ي  ال��ع��امل��ي��ة، 
االإجمايل  املحلي  ال��ن��اجت  م��ن  باملئة 
اأن يعزز  العاملي، االأمر الذي من �شانه 
املالية،  االأ�شواق  اأو�شاع  ه�شا�شة  من 
املديونية  تزايد  خطورة  تتمثل  اإذ 
العاملية يف الوقت الراهن، يف االرتفاع 
العائلي  القطاع  امل�شبوق ملديونية  غري 
وقطاع ال�شركات، ويف تراجع م�شتويات 

جودة الديون اخلا�شة.
للدول  العام  الدين  اإجمايل  وو�شل 
من  باملئة   123 نحو  اإىل  العربية 
بنهاية  االإج���م���ايل،  امل��ح��ل��ي  ال��ن��اجت 
النقد  �شندوق  بح�شب  املا�شي،  العام 

العربي.

العاملية،  ال�شحة  منظمة  توقعت 
�شت�شهد  االأوروبية  القارة  اأن  اأم�ص، 
م��ع جائحة  ق�����ش��وة  اأك���رث  ���ش��ه��ري��ن 

كورونا.
للمدير  ت�شريحات  يف  ذل��ك  ج��اء 
هانز  اأوروب��ا،  يف  للمنظمة  االإقليمي 
عدد  ارت��ف��اع  ت��وق��ع  حيث  ك��ل��وغ��ي، 
اأوروب��ا  يف  بكورونا  اليومي  الوفيات 
ونوفمرب  اأك��ت��وب��ر  ���ش��ه��ري  خ���الل 
"احلرة"  ق��ن��اة  ح�����ش��ب  امل��ق��ب��ل��ني، 

االأمريكية، م�شيفا اأن االأمر �شي�شبح 
اأعداد  يف  ارتفاعا  و�شن�شهد  اأق�شى، 
كما  ونوفمرب،  اأكتوبر  يف  الوفيات 
هذين  يف  الوباء  مواجهة  اأن  اأو�شح 

ال�شهرين �شتكون اأكرث �شعوبة.
وغريها  كلوغي  ت�شريحات  وت�شري 
من الدرا�شات اإىل اأن موجة ثانية من 
اقرتاب  مع  اأوروب��ا  �شت�شرب  كورونا 

حلول ف�شل ال�شتاء املقبل.
عدد  جت���اوز  اأم�����ص،  �شباح  وح��ت��ى 
العامل،  حول  بالفريو�ص  االإ�شابات 
بلغ  بينما  األفا،  و185  مليونا   29
و290،  األفا   928 الوفيات  ع��دد 
"وورلد ميرت" اخلا�ص  ح�شب موقع 
بر�شد اإح�شاءات انت�شار الفريو�ص، 
من  املتعافني  ع��دد  جت���اوز  بينما 
فريو�ص كورونا حول العامل، حاجز 

ال� 21 مليونا.

توفري 1.3 مليار دوالر لتمويل الدول 
العربية بالن�شف االأول من 2020

ال�شحة العاملية تتنباأ الأوروبا 
ب�شهرين اأكرث ق�شوة مع كورونا

ق.د

ق.د

ق.د

ق.د

توقيف اإرهابية 
مدرجة على الن�شرة 
احلمراء لالإنرتبول 

برتكيا
اأوقـــفـــت الــ�ــســلــطــات الــرتكــيــة يف 
اأم�ص،  اأول  )جنوب(،  هطاي  والية 
البالد  دخول  حاولوا  اأ�سخا�ص   9
اإرهابية  بطرق غري �سرعية، بينهم 
ــة عــلــى الــنــ�ــســرة احلــمــراء  ــدرج م

للمطلوبني دوليا.
عليها  ح�سلت  معلومات  وح�سب 
االأنا�سول، فاإن قوات حر�ص احلدود 
للحدود  املحاذية  هطاي  واليــة  يف 
اأ�سخا�ص   9 اأوقـــفـــت  ــوريــة،  ــس ــ� ال
يحملون  جميعهم  اأطفال،   7 بينهم 
واأو�ــســحــت  الــرو�ــســيــة،  اجلن�سية 
امل�سادر ذاتها اأن من �سمن املوقوفني 
"اأرينا ي" التي �سدر بحقها مذكرة 

توقيف دولية.
"قيزيغول  اأي�سا  املــوقــوفــني  ومــن 
احلمراء  الن�سرة  على  املدرجة  ج" 
بتنظيم  الرتــبــاطــهــا  لــالإنــرتبــول 

"داع�ص" االإرهابي.

اأم�ص،   ، االأملانية،  احلكومة  اأعلنت 
نافالني،  األيك�شي  الرو�شي  املعار�ص 
االأع�شاب  ب��غ��از  للت�شميم  ت��ع��ر���ص 

املا�شي. ال�شهر  "نوفيت�شوك"، 
وا�شتندت برلني يف اإعالنها هذا على 
فرن�شا  يف  خمت�شة  خمتربات  نتائج 
با�شم  املتحدث  قال  حيث  وال�شويد، 
زايربت،  �شتيفان  االأملانية،  احلكومة 
فرن�شا  يف  املتخ�ش�شة  امل��ع��ام��ل  اإّن 
املعار�ص  ت�شميم  اأك���دت  وال�����ش��وي��د 

نوفيت�شوك  االأع�شاب  بغاز  الرو�شي 
ال�شوفيتية،  احلقبة  اإىل  يعود  ال��ذي 
االأ�شلحة  حظر  منظمة  اأّن  م�شيفا 
ا عينات وتتخذ  الكيميائية تلقت اأي�شً

خطوات لفح�شها يف خمترباتها.
اأكد خمترب ع�شكري  �شابق،  ويف وقت 
يف  "نوفيت�شوك"  م��ادة  وج��ود  اأمل���اين 
ح�شب  نافالني،  م��ن  اأخ��ذه��ا  عينات 

اأن تدهورت احلالة  بعد  ذاته،  امل�شدر 
ال�شحية للمعار�ص الرو�شي عندما كان 
20 اأوت املا�شي، ما  يف رحلة جوية يف 
اأجرب الطائرة على الهبوط ا�شطراريا 

يف مدينة اأوم�شك الرو�شية.
اأوت،   21 يف  الرو�ص،  االأطباء  ووافق 
املحامي  نافالني،  بنقل  ال�شماح  على 
البالغ 44 عاما والنا�شط �شد الف�شاد، 
على  بناء  �شيبرييا،  يف  م�شت�شفى  من 

لتلقي  ب��رل��ني  اإىل  اأق���ارب���ه،  ط��ل��ب 
العالج.

اأمل��ح��ت  اجل�����اري،  �شبتمرب   6 ويف 
حمتملة  ع��ق��وب��ات  ب��ف��ر���ص  ب��رل��ني 
االأخ��رية  ت��ق��ّدم  مل  اإذا  رو�شيا  على 
املقبلة" تو�شيحات ب�شاأن  "يف االأيام 
رجح  فيما  نافالني،  ت�شميم  ق�شية 
االأ�شبوع  اأمل��ان��ي��ا،  حكومة  متحدث 
الرو�شي  املعار�ص  يكون  اأن  املا�شي، 
مربرا  بال�شم"،  اع��ت��داء  "�شحية 
ال�شرطة  تقدمها  التي  احلماية  بذلك 

لنافالني يف امل�شت�شفى.
وبناء على ذلك، دعت كل من الواليات 
مو�شكو  االأوروب���ي،  واالحت��اد  املتحدة 
"ت�شميم" نافالني،  اإىل فتح حتقيق يف 
فيما قالت مو�شكو اإنها م�شتعدة الإجراء 
حتقيق �شامل ومو�شوعي فيما حدث مع 

املعار�ص الرو�شي.

برلني تعلن ت�شميم املعار�ص الرو�شي نافالني
 بغاز "نوفيت�شوك"

البحريني،  اخلارجية  ــر  وزي و�سل 
العا�سمة  اإىل  الزياين،  عبداللطيف 
اتفاق  لتوقيع  وا�سنطن،  االأمريكية 

تطبيع بالده مع اإ�سرائيل.
ووفق و�سائل اإعالمية، و�سل الزياين 
العا�سمة  اإىل  ــه  ل ــق  ــراف امل ــد  ــوف وال
للم�ساركة  اأم�ص،  اأول  م�ساء  وا�سنطن 
بني  االتفاق  على  التوقيع  مرا�سم  يف 
على  والتوقيع  واإ�سرائيل،  االإمـــارات 
البحرين  بــني  ال�سالم  تاأييد  اإعـــالن 

واإ�سرائيل.
وي�ست�سيف البيت االأبي�ص بوا�سنطن، 
اليوم، مرا�سم توقيع اتفاقيتي التطبيع 
بني اأبو ظبي واملنامة من جانب مع تل 
اأبيب من جانب اآخر، بح�سور الرئي�ص 

ورئي�ص  تــرامــب  ــد  ــال دون االأمــريــكــي 
نتنياهو  بنيامني  االإ�سرائيلي  الوزراء 
ووزير خارجية االإمارات عبداهلل بن 

زايد، وفق امل�سدر ذاته.
البحرين،  اأعلنت  املا�سي،  واجلمعة 
التو�سل اإىل اتفاق على اإقامة عالقات 
ــع اإ�ــســرائــيــل،  دبــلــومــا�ــســيــة كــامــلــة م
باالإمارات  لتلحق  اأمريكية،  برعاية 
التي �سبق واتخذت خطوة مماثلة يف 

املا�سي. اأوت   13
ومنظمات  �سيا�سية  قوى  اأعلنت  فيما 
لهذا  وا�ــســع  ب�سكل  رف�سها  عــربــيــة، 
االتفاق، و�سط اتهامات باأنه طعنة يف 
ظهر ق�سية االأمة بعد �سربة مماثلة 

من االإمارات.
خليجًيا  الثانية  باتت  والبحرين 
عالقات  تقيم  التي  عربًيا  والرابعة 

ر�سمية مع اإ�سرائيل، بعد م�سر واالأردن 
واالإمارات.
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مع  العامل،  حول  كورونا  فريو�ص  من  املتعافني  عدد  جتاوز 
�سباح اأم�ص، حاجز الـ 21 مليونا �سخ�ص.

اإح�ساءات  بر�سد  اخلا�ص  "ورلدوميرت"  موقع  وبح�سب 
األفا  و31  مليونا   21 بالعامل  املتعافني  عدد  بلغ  الفريو�ص، 
من  الدول  قائمة  املتحدة  الواليات  تت�سدر  حيث  و16، 
تليها  األفا،  3 ماليني و974  من  باأكرث  املتعافني  حيث عدد 
ماليني  بـ3  ثالثا  والربازيل  األفا  و780  ماليني  بـ3  الهند 

و573 األفا.
ووفقا للموقع، فقد جتاوز عدد االإ�سابات بالفريو�ص حول 
العامل، 29 مليون و185 األفا، بينما بلغ عدد الوفيات 928 

األفا و290.

اتهمت باك�ستان، اأول اأم�ص، الهند بقتل طفلة )11 عاما( 
ل�سيطرة  اخلا�سع  اجلزء  يف  اأخرين،  مدنيني   4 واإ�سابة 

اإ�سالم اأباد من اإقليم ك�سمري.
قامت  الهندية  القوات  اإن  الباك�ستاين،  اجلي�ص  وقال 
واملدفعية،  البنادق  با�ستخدام  مربر"  "غري  نار  باإطالق 
اأن  م�سيفة  اجلمعة،  باك�ستانية،  حدودية  قرى  ا�ستهدف 
اإطالق النار طال قرى على طول ما ي�سمى بخط ال�سيطرة 
الذي يق�سم اإقليم ك�سمري املتنازع عليه بني الهند وباك�ستان؛ 
بينهم  اآخرين،  مدنيني   4 واإ�سابة  طفلة  مقتل  عن  واأ�سفر 

م�سنة )74 عاما(.

بينهم  امل�سلحة،  ال�سباب"  "حركة  من  عنا�سر   6 قتل 
قياديان، اأم�ص، يف اإقليمي "جوبا ال�سفلى" و"باي" جنوبي 

ال�سومال.
اخلا�سة  القوات  نفذت  بال�سومال،  اإعالمي  موقع  ووفق 
عملية اأمنية، ا�ستهدفت منزال يقيم فيه قيادي من حركة 
ال�سباب و4 اآخرون، يف مدينة جمامي باإقليم جوبا ال�سفلى، 
بينهم  عنا�سر،   5 مقتل  عن  اأ�سفرت  العملية  اأن  مو�سحا 
قيادي يدعى اآدم يو�سف �سيخ، امللقب بـ"اأبو �سلمان"، وكان 

يعمل م�سوؤوال باملتفجرات.

اجتاحت ال�سيول اجلارفة الناجمة عن االأمطار الغزيرة، 
باإندوني�سيا. الغربية  كاليمنان  يف  منزال   1469

اأن  اأم�ص،  الكوارث،  الإدارة  الوطنية  الوكالة  واأو�سحت 
اأمطارا غزيرة هطلت على مدينة مالوي، ت�سببت يف ت�سكل 
�سيول جارفة، م�سيفة نقال عن م�سوؤولني حمليني اأن ال�سيول 
اجتاحت األفا و469 منزال يف املدينة، واأثرت ب�سكل �سلبي 

على حياة 5 اآالف و369 �سخ�سا.
وذكرت اأن املعلومات االأولية الواردة من املدينة ت�سري اإىل 
وفاة �سخ�ص واحد جراء ال�سيول، واأن فرق االإنقاذ توا�سل 

اأعمال اإجالء املواطنني.

ا واعتقلت �سقيقه، يف  قتلت قوات التحالف الدويل، �سخ�سً
عملية اإنزال جوي �سد تنظيم "داع�ص"، مبحافظة االأنبار، 

وفق م�سدر اأمني عراقي.
ال�سخ�ص  اأن  الحق،  وقت  يف  العراقي،  اجلي�ص  اأعلن  فيما 
حيث  "داع�ص" االإرهابي،  لتنظيم  رئي�سي  ممول  امل�ستهدف 
قال ال�سابط ال�سرطة، اأحمد الدليمي، لالأنا�سول، اإن قوة 
اأحد  على  جوي  اإنزال  عملية  نفذت  الدويل  التحالف  من 

البيوت يف ق�ساء الرطبة باالأنبار )غرب(.

باك�شتان تتهم الهند بقتل طفلة
 يف ك�شمري

مقتل 6 من "حركة ال�شباب" بينهم 
قياديان بال�شومال

ال�شيول جتتاح 1469 منزال يف 
كاليمانتان الغربية باإندوني�شيا

التحالف الدويل يقتل ممول 
بالعراق �شقيقه  "داع�ص" ويعتقل 

ح�شيلة املتعافني من كورونا تتجاوز
 21 مليونا عامليا

حــول

الوكاالت  

العــامل

دويل وزير خارجية البحرين ي�شل وا�شنطن لتوقيع
 اتفاق التطبيع مع اإ�شرائيل

ق.د



جــيدو

عبد الرحمان حماد : )رئي�س اللجنة الأوملبية والريا�ضية(

عبد الهادي. ب
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ق.ر

اأع�ساء  اأم�ص  اأول  مزهود  توفيق  باتنة  والية  وايل  ا�ستقبل 
الفريق  دعم  على  وعود  لهم  وقدم  باتنة  �سباب  فريق  اإدارة 
وايل  يلتفت  اأن  "ليكابي�ست"  ويتمنى  القادمة،  الفرتة  خالل 
يف  م�ستعجلة  حلول  الإيجاد  وهذا  الفريق  الإن�سغاالت  الوالية 
الديون  مل�سكل  جذرية  حلول  اإيجاد  وعدم  الو�سع  تعفن  ظل 
املحلية  ال�سلطات  فــاإن  وبــدورهــا  الفريق  كاهل  اأثقلت  التي 
من  العديد  يف  واالإدارة  االأن�سار  ل�سغوطات  ونتيجة  للمدينة 
�سينفرج قريبا ويجدر  الو�سع  باأن  املرات جعلتها تعطي وعود 
م�سادر  اإيجاد  على  االأيام  هذه  تعمل  االإدارة  اأن  اإىل  االإ�سارة 
متويل جديدة وتطرق جميع االأبواب التي ت�سمح لها بتح�سني 

ظروف الفريق املالية.
املكلفة باال�ستقدامات بقيادة  اللجنة  اأخر توا�سل  �سياق  ويف 
الالعبني  خــدمــات  ل�سمان  ن�ساطها  فــريــوة  الــعــابــديــن  ــن  زي
امل�ستهدفني، حيث تفاو�ست خالل هذا االأ�سبوع مع العديد من 
الكاب ومن بني  األوان  اأبدت موافقتها يف تقم�ص  التي  االأ�سماء 

اأمري  اخلــروب  جلمعية  الهجومي  امليدان  و�سط  االأ�سماء  هذه 
�سفوف  يف  امل�ستقدمني  �سابع  ليكون  ر�سميا  اأم�سى  الذي  دربال 
الفريق بعد كل من بيطام جناي اأمغ�سو�ص بركات حاجي حزي 
خربته  بف�سل  الو�سط  خط  ق�سنطينة  �سباب  اإبــن  و�سيدعم 
الكبرية  حيث �سيقدم االإ�سافة للفريق نظرا لالإمكانيات الفنية 
والبدنية التي يتمتع بها كما اأكدت لنا م�سادرنا على اأن االإدارة 
تفكر يف التخلي ر�سميا عن خدمات ثنائي املو�سم املا�سي بركاين 
وبن�سبة  للثنائي  التعجيزية  املالية  املطالب  ب�سبب  وبراهمية 

كبرية �سيغادران الفريق.
مفاو�سات  يف  الفريق  اإدارة  دخلت  الفني  الطاقم  وبخ�سو�ص 
مع عدة مدربني هم بوجعران وميهوبي وروابح ويعي�ص الإختيار 
اأحدهما لتويل زمام العار�سة الفنية للفريق يف حني نفت بع�ص 
االأطراف دخول االإدارة يف مفاو�سات مع التقني التب�سي جمدي 
بوعراطة  ر�سيد  املــدرب  فكرة  ر�سميا  ا�ستبعد  حني  يف  كــردي 

ب�سبب املطالب املالية الكبرية.

بيت  يف  الفاعلة  ــراف  االأط من  العديد  ت�سعى 
امل�ستقيل  الرئي�ص  اإقناع  اإىل  الــربج  اأهلي 

قرار  عن  بالرتاجع  حمادي  بن  اأني�ص 
ظل  يف  وهــذا  من�سبه  من  االإ�ستقالة 

حالة االإن�سداد التي يعرفها الفريق 
من�سبه  مــن  املعني  اإ�ستقالة  منذ 
من  خالفته  عــن  الــتــام  ــعــزوف  وال
طرف باقي اأع�ساء جمل�ص االإدارة، 
االأطــراف عن حلول  وتبحث ذات 
بن  عـــودة  يعيق  الـــذي  للم�سكل 
واملتمثل يف ح�سوله على  حمادي 
التجارية  ال�سركة  اأ�سهم  غالبية 
وهي اخلطوة التي متر عرب تنازل 
احلوا�ص  الــهــاوي  الــنــادي  رئي�ص 
الذي  الــنــادي  ح�سة  عــن  رمــا�ــص 
ال�سركة  يف  االأ�سهم  غالبية  ميلك 

التجارية.
وح�سب م�سادر مقربة من الرئي�ص 
امل�ستقيل اأني�ص بن حمادي فاإنه ال 

االإدارة  جمل�ص  رئا�سة  ملوا�سلة  جديد  من  العودة  يعار�ص 
االأ�سهم  عــن  التنازل  تر�سيم  يتم  اأن  ي�سرتط  ــه  اأن غــري 
ل�ساحله خالل جمعية عامة لل�سركة التجارية وهذا حتى 
تطبيق  موا�سلة  من  يتمكن  وحتى  قانونية  اخلطوة  تكون 
امل�سروع الريا�سي الذي وعد بتطبيقه يف وقت �سابق، علما 

االأخرية  االجتماعات  عن  غاب  حمادي  بن  اأن 
التي نظمتها ال�سلطات املحلية مع امل�سريين 

للنظر يف و�سعية الفريق.
ومازال اإدارة مولودية اجلزائر م�سرة 
املهاجم  خدمات  من  اال�ستفادة  على 
الغربال  الرحمان  عبد  ال�سوداين 
ال�سيفية،  التحويالت  خالل فرتة 
ــري والــفــريــق  ــس ــ� حــيــث كــثــف م
العا�سمي من ات�ساالتهم مع وكيل 
اإقناعه  اأجل  من  الالعب  اأعمال 
املولودية  �سفوف  اإىل  باالإنتقال 
مقابل عر�ص مايل مغري للغاية، 
يف  تقف  الــتــي  العقبة  اأن  علما 
يف  تتمثل  الغربال  اإنتقال  طريق 
موازاة  االأهلي  مع  بعقد  ارتباطه 
عدم  يف  نف�سه  الالعب  رغبة  مع 
م�سواره  وموا�سلة  االأجواء  تغيري 
القادم،  املو�سم  خالل  االأهلي  مع 
اإدارة  كثفت  اأخـــر  جــانــب  ومـــن 
االأهلي من حتركاتها يف كافة االجتاهات، بحثا عن م�سادر 
التي  اخلانقة،  املالية  االأزمة  جتاوز  يف  ت�ساهم  قد  متويل 
يتخبط فيها الفريق منذ بداية املو�سم، وذلك يف ظل نق�ص 
عقود الرعاية وتاأخر دخول اإعانات ال�سلطات العمومية. 

ما زالت معاناة مولودية العلمة متوا�سلة منذ عدة اأ�سهر 
التجارية  ال�سركة  بني  احلا�سل  االإداري  ال�سراع  ظل  يف 
والنادي الهاوي وهو االأمر الذي حرم الفريق من اال�ستفادة 
االأنظار  كل  وتبقى  العمومية،  االإعــانــات  من  االآن  حلد 
موجهة نحو النادي الهاوي لعقد اجلمعية العامة للفريق 
من  مهمة  اإعانة  من  اال�ستفادة  بغية  املقبلة  االأيام  خالل 
م�سالح البلدية بقيمة 06 ماليري �سنتيم وهي القيمة التي 
التح�سريات  مبا�سرة  اأجل  من  عليها  كبريا  الرهان  يبقى 
جلنة  ديــون  من  جزء  ت�سوية  خالل  من  اجلديد  للمو�سم 
املنازعات وكذا م�ستحقات العبي املو�سم الفارط الإقناعهم 
بتجديد عقودهم مع ال�سروع يف اال�ستقدامات والتعاقد مع 

طاقم فني جديد حت�سبا للمو�سم الداخل.
وي�سعى رئي�ص بلدية العلمة طارق ح�ساين اإىل حل امل�سكل 
احلا�سل يف الفريق خالل الفرتة احلالية من خالل تقريب 
ح�ساين  ووجه  املت�سارعني،  الطرفني  بني  النظر  وجهات 
التجارية  ال�سركة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  من  لكل  الدعوة 
�سالح كراو�سي وكذا رئي�ص النادي الهاوي �سمري رقاب من 
اأجل عقد اجتماع مو�سع خالل ال�ساعات املقبلة واإزالة كل 

نقاط اخلالف بني الطرفني على اأمل العمل جماعيا خالل 
للمو�سم اجلديد يف  التح�سري  وال�سروع يف  الفرتة احلالية 
ظل اقرتاب موعد العودة للتدريبات اجلماعية ف�سال عن 
االإ�ستقدامات  من  باملنع  الفريق  تالحق  التي  التهديدات 

ب�سبب ديون جلنة املنازعات. 
فاإن  اجلماعية  للتدريبات  الــعــودة  موعد  ــرتاب  اق ومــع 
�سرورة  يف  تتمثل  اأخرى  اأزمة  تواجه  املولودية  ت�سكيلة 
الفريق  حت�سريات  الحت�سان  منا�سب  ملعب  عن  البحث 
اإدارة  طرف  من  املقدم  الطلب  بعد  وهذا  اجلديد  للمو�سم 
�سيانة  بعملية  الــقــيــام  اأجـــل  مــن  زوغـــار  م�سعود  ملعب 
التدريبات  يف  ال�سروع  قبل  امللعب  الأر�سية  م�ستعجلة 
بالنظر للحالة املزرية التي تتواجد عليها االأر�سية التي 
باتت ت�سكل خطرا على �سالمة الالعبني، وهو االأمر الذي 
جعل اإدارة الفريق مطالبة بالبحث من االآن عن ملعب اأخر 
االإ�سراع  ب�سرورة  اأي�سا  املطالبة  مع  التح�سريات  الإجراء 
للمناف�سة  جاهزا  امللعب  يكون  حتى  ال�سيانة  اأ�سغال  يف 

الر�سمية املقررة بداية من 20 نوفمرب القادم.

الألعاب  اجلزائرية  لالحتادية  الفيدرايل  املكتب  يعقد 
القوى اجتماعا يوم االحد املقبل للتطرق اىل عدة نقاط، 
افادت  ما  ح�سب  الن�ساطات،  عودة  اىل  التطرق  بينها  من 
االجتماعي  التوا�سل  موقع  على  �سفحتها  على  الهيئة  به 

"فاي�سبوك".
بفندق  املقرر  االجتماع،  هــذا  خــالل  اأنــه  امل�سدر  واأفــاد 
"املهدي" ب�سطاوايل بالعا�سمة، �سيتم الرتكيز على ثالثة 
حماور وهي: ا�ستئناف االأن�سطة، برنامج املناف�سات ونقاط 

اأخرى متنوعة.
برئا�سة  �سيكون  االجتماع  اأن  الفيدرالية  بيان  اأ�سار  كما 

امل�سوؤول االأول عن االحتادية حكيم ديب.
يوم  اأعلنت  قد  كانت  والريا�سة  ال�سباب  وزارة  اأن  يذكر 
اخلمي�ص املن�سرم اأنه وطبقا لتعليمات الوزير االأول و بعد 
تقرر  ال�سلة  ذات  ال�سحية  الربوتوكوالت  على  امل�سادقة 
الريا�سية  لالخت�سا�سات  بالن�سبة  التدريبات  ا�ستئناف 
يوم  من  ابتداء  الدولية  باملناف�سات  املعنية  اجلماعية 

الـ13 �سبتمرب 2020.
ابتداء  املائية  الريا�سية حتت  االأن�سطة  �ست�ستاأنف  فيما 

من يوم الثالثاء 15 �سبتمرب 2020".

الريا�سية  االحتاديات  " تكلف  بيانها  يف  الوزارة  وكتبت 
املعنية بالتن�سيق مع املركز الوطني للطب الريا�سي بال�سهر 
لهذا  املعدة  ال�سحية  للربوتوكوالت  ال�سارم  التنفيذ  على 

الغر�ص".
كما قررت وزارة ال�سباب والريا�سة موؤخرا رفع اإجراءات 
الريا�سي مما  التن�سيط  و  التنظيم  ن�ساطات هياكل  تعليق 
ي�سمح لالأندية والرابطات واالحتاديات بتنظيم جمعياتها 

العامة ل�سنة 2019.
توقفت  الريا�سية  واملناف�سات  الن�ساطات  كل  اأن  يذكر 
كورونا  وباء  تف�سي  ب�سبب  الفارط  مار�ص   16 تاريخ  منذ 

)كوفيد-19(.

هادئ  جو  يف  العهدة  اإكمال  على  �ضي�ضاعد  "انتخابي 
ومن ال�ضروري تاأهل اكرب عدد من الريا�ضيني الأوملبياد طوكيو"

بوقلمونة ينهى ال�ضو�ضبان�ش واالإدارة تنتظر رخ�ضة ا�ضتثنائية لدخول الكوكي   

بوادر مو�ضم �ضعب لـ" احلراكتة" تلوح يف االأفق  

دربال يوقع لـ"الكاب" ووايل الوالية ي�ضتقبل 
االإدارة ويعد بدعم الفريق 

م�ضاعي مكثفة الإقناع بن حمادي
 بالرتاجع عن اال�ضتقالة 

االنطالق يف التح�ضريات مرهون بعقد 
اجلمعية العامة للنادي الهاوي 

االإحتادية اجلزائرية تدر�ش عودة 
الن�ضاطات الريا�ضية

ريا�صة ريا�صةالثالثاء  04  �ستنرب  2970/ 15  �سبتمرب  2020 املوافق لـ 27  حمرم 081442 الثالثاء  04  �ستنرب  2970/ 15  �سبتمرب  2020 املوافق لـ 27  حمرم 091442

انتخابه  اأن  حماد  الرحمن  عبد  اعترب 
والريا�سية  االأوملبية  اللجنة  ــص  راأ� على 
العامة  اجلــمــعــيــة  خـــالل  اجلـــزائـــريـــة، 
اال�سبوع  مطلع  جــرت  الــتــي  االنتخابية 
له  �سي�سمح  بالعا�سمة  الهيئة  اجلاري مبقر 
الهدوء  من  االوملبية يف جو   العهدة  باإنهاء 

و الرزانة.
الذي  لـ"الكوا"،  اجلديد  الرئي�ص  ويــرى 
اجلمعية  "اأع�ساء  اأن  �سوت   105 ح�سد 
العامة حتلوا مب�سوؤولية كبرية يف اختيارهم 
قبل  من  املنجز  العمل  ا�ستمرارية  مف�سلني 
املكتب التنفيذي احلايل الذي انتمي اليه و 
الذي كنت ا�سغل فيه من�سب النائب الثاين 

للرئي�ص".
العامة  اجلمعية  اأع�ساء  "اأ�سكر  واأ�ساف 
متمنيا  ثقتهم  منحوين  الذين  االنتخابية 
االحتادات  تطلعاتهم  م�ستوى  يف  اأكــون  اأن 
ثمار  بــاأن  واعية  طوكيو  باأوملبياد  املعنية 
خالل  من  م�ستقبال  �ستجنيها  حت�سرياتها 

اال�ستمرارية".
الهدف  جت�سيد  �سرورة  على  حماد  وركــز 
الرئي�سي املحدد من قبل هيئته وهو تاأهيل 
االألــعــاب  اىل  الريا�سيني  مــن  ــدد  ع اأكـــرب 
 2021 ايل   اجلت  التي   2020 االأوملبية 
وبــاء  تف�سي  ب�سبب  اليابانية  بطوكيو 

كورونا.

النتائج  ا�سرتاط  املعقول  غري  "من  واأفــاد 
حت�سريات  غياب  ظل  يف  الريا�سيني  على 
املتاأثرة  ــروف  ــظ ال هــذه  مثل  يف  مالئمة 
ولهذا،  )كوفيد-19(.  كــورونــا  بجائحة 
اأن  امل�سكل" موؤكدا  هذا  على  الرتكيز  يجب 
الريا�سيني �سيلقون كل الدعم و العناية من 

الهيئة االأوملبية.
اأوملبياد  يف  العايل  القفز  برونزية  �ساحب  واأكد 
بها  فزت  التي  "االنتخابات  اأن  ب�سيدين   2000
العمومية  ال�سلطات  تدخل  تعرف  مل  وباالأغلبية 
احلركة  يف  الفاعلني  كل  مع  للعمل  م�ستعد  ــا  واأن
"اإىل  ينتمى  واأنـــه  �سيما  الوطنية"  الريا�سية 

العائلة الريا�سية".
الريا�سة  لقطاع  املخ�س�سة  امليزانية  رفع  وميثل 
هدف اآخر للهيئة االأوملبية  ال�سرتاط النتائج من 
الريا�سيني، ح�سب ما قاله حماد، خمتتما ت�سريحه 
باأن "الريا�سة اجلزائرية بحاجة اىل ا�ستقرار و 

ذلك يف م�سلحة الريا�سيني اجلزائريني".

ت�سكيلة  مع  عقده  بوقلمونة  حلبيب  املهاجم  جــدد 
وفاق �سطيف اأم�سية اأول اأم�ص بعد طول انتظار، حيث 
غاية  اإىل  ملو�سمني  التجديد  على  بوقلمونة  ــق  واف
2023، بعد جناح املفاو�سات مع رئي�ص جمل�ص االإدارة 
�سعيد  جــد  ــه  اأن بوقلمونة  ــال  وق اأعـــراب،  عزالدين 
مع  املفاو�سات  اأن  م�سيفا  الوفاق  مع  عقده  بتجديد 
اأعراب كانت �سهلة واالتفاق مت ب�سرعة، وفيما يتعلق 
بو�سط امليدان قراوي فاإن االأمور ت�سري اإىل احل�سم معه 
خالل ال�ساعات القادمة من اأجل جتديد عقده املنتهي 

مع الوفاق.
اأع�ساء  مع  التن�سيق  يف  �سطيف  وفاق  اإدارة  و�سرعت 
الطاقم الفني بخ�سو�ص التح�سريات للمو�سم اجلديد 
واملقررة بداية من 20 �سبتمرب اجلاري على �سوء قرار 
الوفاق  اإدارة  ت�سعى  حيث  والريا�سة،  ال�سباب  وزارة 
العودة  موعد  بخ�سو�ص  الفني  الطاقم  مع  للتن�سيق 

للتدريبات اجلماعية والذي من املنتظر اأن يكون قبل 
نهاية ال�سهر اجلاري، وطلب امل�سوؤول االأول عن العار�سة 
الفنية للوفاق نبيل الكوكي برجمة 03 ترب�سات قبل 
بداية املو�سم اجلديد وهذا من اأجل �سحن البطاريات 
للمناف�سة، ومت  التوقف الطويلة  جيدا بالنظر لفرتة 
املدر�سة  منها  الرتب�سات  الإقامة  اأماكن  عدة  اقــرتاح 
االأوملبية بالباز، ف�سال عن مناطق اأخرى يف الغرب على 
اأو م�ستغامن، فيما يبقى  غرار تلم�سان، عني تيمو�سنت 
الرتب�ص خارج الوطن مرهونا بفتح احلدود وا�ستئناف 

الرحالت اجلوية.
وتقدمت اإدارة الوفاق بطلب اإىل وزارة اخلارجية من 
اأع�ساء  اأجل احل�سول على رخ�سة ا�ستثنائية لدخول 
من  قادمني  الوطن  اأر�ــص  اإىل  للوفاق  الفني  الطاقم 
العودة  موعد  اقرتاب  مع  املقبلة  االأيــام  خالل  تون�ص 
الوفاق يف احل�سول على هذه  اإدارة  للتدريبات، وتاأمل 

نبيل  للمدرب  يت�سنى  حتى  االإ�ستثنائية  الرخ�سة 
الكوكي االإ�سراف على التدريبات، ويف حال تعذر ذلك 
مبدينة  املتواجد  دلهوم  كــرمي  امل�ساعد  املــدرب  فــاإن 
التح�سريات  انطالقة  على  �سي�سرف  مدة  منذ  �سطيف 

اإىل غاية عودة باقي اأع�ساء الطاقم الفني.
فعال  طالب  اأنــه  الكوكي  نبيل  الوفاق  مــدرب  وك�سف 
التحويالت  فرتة  يف  اأخــر  مرمى  حار�ص  مع  بالتعاقد 
املخ�سرم  احلار�ص  مع  املناف�سة  خلق  بغية  ال�سيفية 
�سفقة  ح�سم  الكوكي  ينتظر  حيث  خ�سايرية،  �سفيان 
الطاقم  اإعجاب  نال  الذي  �سلف  بن  الن�سرية  حار�ص 
الأن  تر�سحه  والتي  الكبرية  الإمكانياته  بالنظر  الفني 
هذا  ويف  الــوفــاق،  ت�سكيلة  يف  الثاين  احلــار�ــص  يكون 
ال�سدد فاإن الكوكي يعترب اأن خ�سايرية يبقى احلار�ص 
املو�سم  الثابت خالل  مل�ستواه  بالنظر  الفريق  االأول يف 

الفارط. 

على  البي�ساء  عــني  اإحتـــاد  فريق  اأن�سار  يعي�ص 
للفريق  الكارثية  الو�سعية  ب�سبب  اأع�سابهم، 
وا�سحة  غري  وال�سورة  غام�سة  االأمور  واأن  خا�سة 
اأن البطولة �ستنطلق قريبا  املعامل على الرغم من 
واأغلب الفرق با�سرت عملية اال�ستقدامات للمو�سم 
اجلديد با�ستثناء احلراكتة الذي يعي�ص جملة من 
امل�ساكل جعلت االأن�سار متخوفني خا�سة واأن بوادر 
مو�سم كارثي قد الحت يف االأفق فال وجود لرئي�ص 
الثقة من حليم بركاين  الهاوي منذ �سحب  للنادي 
ال�سنة املا�سية يف جمعية عامة ا�ستثنائية، كما اأن 

حتديد  ينتظر  البي�ساء  عني  يف  الريا�سي  ال�سارع 
املايل  التقرير  لــتــالوة  العامة  اجلمعية  مــوعــد 
ومــن ثمة فتح  االإنــقــاذ  واالأدبـــي من طــرف جلنة 
االأكيد  ويبقى  الفريق  لرئا�سة  الرت�سيحات  باب 
حتديات  اأمــام  نف�سها  �ستجد  القادمة  االإدارة  اأن 
كبرية، بداية باملدرب والالعبني �سواء الذين �سيتم 
اأو اجلدد  االحتفاظ بهم من تعداد املو�سم املا�سي 
دون  النقائ�ص،  وفــق  الفريق  �سيدعمون  الــذيــن 
ن�سيان ت�سوية م�ستحقات الالعبني العالقة واملقدرة 
ب�سبعة اأ�سهر كاملة ق�سد مبا�سرة التح�سريات على 

الكروي  املو�سم  لبداية  حت�سبا  �سحيحة  اأ�س�ص 
ويتطلب  متاما  �سهال  يكون  لن  اأكيد  الذي  اجلديد 
كلمته  قول  على  قادر  تناف�سي  قوي  فريق  تكوين 
ومناف�سة بقية الفرق االأخرى جتعله يحقق نتائج 

اإيجابية وبالتايل تفادي اأخطاء املوا�سم املا�سية.
حاليا  الفريق  يعي�سها  التي  الــظــروف  وح�سب 
فاالأكيد اأن االأن�سار �سيعانون جمددا خالل املو�سم 
الــريــا�ــســي اجلــديــد يف ظــل غــيــاب رئــيــ�ــص فعلي 
للفريق وكذا عدم التفاو�ص مع الالعبني و�سعوبة 
االإ�ستقدام ب�سبب الديون مما يعني اأن بوادر مو�سم 
دقوا  الفريق  فاأن�سار  االأفــق  يف  تلوح  بــداأت  �سعب 
املحلية  لل�سلطات  طلب  ووجــهــوا  اخلطر  ناقو�ص 

ملحاولة التدخل الإنقاذ الفريق من الزوال.

مولودية العلمة �شباب باتنة

اأهلي الربج

وفاق �شطيف 

اإحتاد عني البي�شاء

اأحمد اأمني. ب 

اأ.ن اأحمد اأمني. ب 

األعاب القوى 
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اأع�ساء  اأم�ص  اأول  مزهود  توفيق  باتنة  والية  وايل  ا�ستقبل 
الفريق  دعم  على  وعود  لهم  وقدم  باتنة  �سباب  فريق  اإدارة 
وايل  يلتفت  اأن  "ليكابي�ست"  ويتمنى  القادمة،  الفرتة  خالل 
يف  م�ستعجلة  حلول  الإيجاد  وهذا  الفريق  الإن�سغاالت  الوالية 
الديون  مل�سكل  جذرية  حلول  اإيجاد  وعدم  الو�سع  تعفن  ظل 
املحلية  ال�سلطات  فــاإن  وبــدورهــا  الفريق  كاهل  اأثقلت  التي 
من  العديد  يف  واالإدارة  االأن�سار  ل�سغوطات  ونتيجة  للمدينة 
�سينفرج قريبا ويجدر  الو�سع  باأن  املرات جعلتها تعطي وعود 
م�سادر  اإيجاد  على  االأيام  هذه  تعمل  االإدارة  اأن  اإىل  االإ�سارة 
متويل جديدة وتطرق جميع االأبواب التي ت�سمح لها بتح�سني 

ظروف الفريق املالية.
املكلفة باال�ستقدامات بقيادة  اللجنة  اأخر توا�سل  �سياق  ويف 
الالعبني  خــدمــات  ل�سمان  ن�ساطها  فــريــوة  الــعــابــديــن  ــن  زي
امل�ستهدفني، حيث تفاو�ست خالل هذا االأ�سبوع مع العديد من 
الكاب ومن بني  األوان  اأبدت موافقتها يف تقم�ص  التي  االأ�سماء 

اأمري  اخلــروب  جلمعية  الهجومي  امليدان  و�سط  االأ�سماء  هذه 
�سفوف  يف  امل�ستقدمني  �سابع  ليكون  ر�سميا  اأم�سى  الذي  دربال 
الفريق بعد كل من بيطام جناي اأمغ�سو�ص بركات حاجي حزي 
خربته  بف�سل  الو�سط  خط  ق�سنطينة  �سباب  اإبــن  و�سيدعم 
الكبرية  حيث �سيقدم االإ�سافة للفريق نظرا لالإمكانيات الفنية 
والبدنية التي يتمتع بها كما اأكدت لنا م�سادرنا على اأن االإدارة 
تفكر يف التخلي ر�سميا عن خدمات ثنائي املو�سم املا�سي بركاين 
وبن�سبة  للثنائي  التعجيزية  املالية  املطالب  ب�سبب  وبراهمية 

كبرية �سيغادران الفريق.
مفاو�سات  يف  الفريق  اإدارة  دخلت  الفني  الطاقم  وبخ�سو�ص 
مع عدة مدربني هم بوجعران وميهوبي وروابح ويعي�ص الإختيار 
اأحدهما لتويل زمام العار�سة الفنية للفريق يف حني نفت بع�ص 
االأطراف دخول االإدارة يف مفاو�سات مع التقني التب�سي جمدي 
بوعراطة  ر�سيد  املــدرب  فكرة  ر�سميا  ا�ستبعد  حني  يف  كــردي 

ب�سبب املطالب املالية الكبرية.

بيت  يف  الفاعلة  ــراف  االأط من  العديد  ت�سعى 
امل�ستقيل  الرئي�ص  اإقناع  اإىل  الــربج  اأهلي 

قرار  عن  بالرتاجع  حمادي  بن  اأني�ص 
ظل  يف  وهــذا  من�سبه  من  االإ�ستقالة 

حالة االإن�سداد التي يعرفها الفريق 
من�سبه  مــن  املعني  اإ�ستقالة  منذ 
من  خالفته  عــن  الــتــام  ــعــزوف  وال
طرف باقي اأع�ساء جمل�ص االإدارة، 
االأطــراف عن حلول  وتبحث ذات 
بن  عـــودة  يعيق  الـــذي  للم�سكل 
واملتمثل يف ح�سوله على  حمادي 
التجارية  ال�سركة  اأ�سهم  غالبية 
وهي اخلطوة التي متر عرب تنازل 
احلوا�ص  الــهــاوي  الــنــادي  رئي�ص 
الذي  الــنــادي  ح�سة  عــن  رمــا�ــص 
ال�سركة  يف  االأ�سهم  غالبية  ميلك 

التجارية.
وح�سب م�سادر مقربة من الرئي�ص 
امل�ستقيل اأني�ص بن حمادي فاإنه ال 

االإدارة  جمل�ص  رئا�سة  ملوا�سلة  جديد  من  العودة  يعار�ص 
االأ�سهم  عــن  التنازل  تر�سيم  يتم  اأن  ي�سرتط  ــه  اأن غــري 
ل�ساحله خالل جمعية عامة لل�سركة التجارية وهذا حتى 
تطبيق  موا�سلة  من  يتمكن  وحتى  قانونية  اخلطوة  تكون 
امل�سروع الريا�سي الذي وعد بتطبيقه يف وقت �سابق، علما 

االأخرية  االجتماعات  عن  غاب  حمادي  بن  اأن 
التي نظمتها ال�سلطات املحلية مع امل�سريين 

للنظر يف و�سعية الفريق.
ومازال اإدارة مولودية اجلزائر م�سرة 
املهاجم  خدمات  من  اال�ستفادة  على 
الغربال  الرحمان  عبد  ال�سوداين 
ال�سيفية،  التحويالت  خالل فرتة 
ــري والــفــريــق  ــس ــ� حــيــث كــثــف م
العا�سمي من ات�ساالتهم مع وكيل 
اإقناعه  اأجل  من  الالعب  اأعمال 
املولودية  �سفوف  اإىل  باالإنتقال 
مقابل عر�ص مايل مغري للغاية، 
يف  تقف  الــتــي  العقبة  اأن  علما 
يف  تتمثل  الغربال  اإنتقال  طريق 
موازاة  االأهلي  مع  بعقد  ارتباطه 
عدم  يف  نف�سه  الالعب  رغبة  مع 
م�سواره  وموا�سلة  االأجواء  تغيري 
القادم،  املو�سم  خالل  االأهلي  مع 
اإدارة  كثفت  اأخـــر  جــانــب  ومـــن 
االأهلي من حتركاتها يف كافة االجتاهات، بحثا عن م�سادر 
التي  اخلانقة،  املالية  االأزمة  جتاوز  يف  ت�ساهم  قد  متويل 
يتخبط فيها الفريق منذ بداية املو�سم، وذلك يف ظل نق�ص 
عقود الرعاية وتاأخر دخول اإعانات ال�سلطات العمومية. 

ما زالت معاناة مولودية العلمة متوا�سلة منذ عدة اأ�سهر 
التجارية  ال�سركة  بني  احلا�سل  االإداري  ال�سراع  ظل  يف 
والنادي الهاوي وهو االأمر الذي حرم الفريق من اال�ستفادة 
االأنظار  كل  وتبقى  العمومية،  االإعــانــات  من  االآن  حلد 
موجهة نحو النادي الهاوي لعقد اجلمعية العامة للفريق 
من  مهمة  اإعانة  من  اال�ستفادة  بغية  املقبلة  االأيام  خالل 
م�سالح البلدية بقيمة 06 ماليري �سنتيم وهي القيمة التي 
التح�سريات  مبا�سرة  اأجل  من  عليها  كبريا  الرهان  يبقى 
جلنة  ديــون  من  جزء  ت�سوية  خالل  من  اجلديد  للمو�سم 
املنازعات وكذا م�ستحقات العبي املو�سم الفارط الإقناعهم 
بتجديد عقودهم مع ال�سروع يف اال�ستقدامات والتعاقد مع 

طاقم فني جديد حت�سبا للمو�سم الداخل.
وي�سعى رئي�ص بلدية العلمة طارق ح�ساين اإىل حل امل�سكل 
احلا�سل يف الفريق خالل الفرتة احلالية من خالل تقريب 
ح�ساين  ووجه  املت�سارعني،  الطرفني  بني  النظر  وجهات 
التجارية  ال�سركة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  من  لكل  الدعوة 
�سالح كراو�سي وكذا رئي�ص النادي الهاوي �سمري رقاب من 
اأجل عقد اجتماع مو�سع خالل ال�ساعات املقبلة واإزالة كل 

نقاط اخلالف بني الطرفني على اأمل العمل جماعيا خالل 
للمو�سم اجلديد يف  التح�سري  وال�سروع يف  الفرتة احلالية 
ظل اقرتاب موعد العودة للتدريبات اجلماعية ف�سال عن 
االإ�ستقدامات  من  باملنع  الفريق  تالحق  التي  التهديدات 

ب�سبب ديون جلنة املنازعات. 
فاإن  اجلماعية  للتدريبات  الــعــودة  موعد  ــرتاب  اق ومــع 
�سرورة  يف  تتمثل  اأخرى  اأزمة  تواجه  املولودية  ت�سكيلة 
الفريق  حت�سريات  الحت�سان  منا�سب  ملعب  عن  البحث 
اإدارة  طرف  من  املقدم  الطلب  بعد  وهذا  اجلديد  للمو�سم 
�سيانة  بعملية  الــقــيــام  اأجـــل  مــن  زوغـــار  م�سعود  ملعب 
التدريبات  يف  ال�سروع  قبل  امللعب  الأر�سية  م�ستعجلة 
بالنظر للحالة املزرية التي تتواجد عليها االأر�سية التي 
باتت ت�سكل خطرا على �سالمة الالعبني، وهو االأمر الذي 
جعل اإدارة الفريق مطالبة بالبحث من االآن عن ملعب اأخر 
االإ�سراع  ب�سرورة  اأي�سا  املطالبة  مع  التح�سريات  الإجراء 
للمناف�سة  جاهزا  امللعب  يكون  حتى  ال�سيانة  اأ�سغال  يف 

الر�سمية املقررة بداية من 20 نوفمرب القادم.

الألعاب  اجلزائرية  لالحتادية  الفيدرايل  املكتب  يعقد 
القوى اجتماعا يوم االحد املقبل للتطرق اىل عدة نقاط، 
افادت  ما  ح�سب  الن�ساطات،  عودة  اىل  التطرق  بينها  من 
االجتماعي  التوا�سل  موقع  على  �سفحتها  على  الهيئة  به 

"فاي�سبوك".
بفندق  املقرر  االجتماع،  هــذا  خــالل  اأنــه  امل�سدر  واأفــاد 
"املهدي" ب�سطاوايل بالعا�سمة، �سيتم الرتكيز على ثالثة 
حماور وهي: ا�ستئناف االأن�سطة، برنامج املناف�سات ونقاط 

اأخرى متنوعة.
برئا�سة  �سيكون  االجتماع  اأن  الفيدرالية  بيان  اأ�سار  كما 

امل�سوؤول االأول عن االحتادية حكيم ديب.
يوم  اأعلنت  قد  كانت  والريا�سة  ال�سباب  وزارة  اأن  يذكر 
اخلمي�ص املن�سرم اأنه وطبقا لتعليمات الوزير االأول و بعد 
تقرر  ال�سلة  ذات  ال�سحية  الربوتوكوالت  على  امل�سادقة 
الريا�سية  لالخت�سا�سات  بالن�سبة  التدريبات  ا�ستئناف 
يوم  من  ابتداء  الدولية  باملناف�سات  املعنية  اجلماعية 

الـ13 �سبتمرب 2020.
ابتداء  املائية  الريا�سية حتت  االأن�سطة  �ست�ستاأنف  فيما 

من يوم الثالثاء 15 �سبتمرب 2020".

الريا�سية  االحتاديات  " تكلف  بيانها  يف  الوزارة  وكتبت 
املعنية بالتن�سيق مع املركز الوطني للطب الريا�سي بال�سهر 
لهذا  املعدة  ال�سحية  للربوتوكوالت  ال�سارم  التنفيذ  على 

الغر�ص".
كما قررت وزارة ال�سباب والريا�سة موؤخرا رفع اإجراءات 
الريا�سي مما  التن�سيط  و  التنظيم  ن�ساطات هياكل  تعليق 
ي�سمح لالأندية والرابطات واالحتاديات بتنظيم جمعياتها 

العامة ل�سنة 2019.
توقفت  الريا�سية  واملناف�سات  الن�ساطات  كل  اأن  يذكر 
كورونا  وباء  تف�سي  ب�سبب  الفارط  مار�ص   16 تاريخ  منذ 

)كوفيد-19(.

هادئ  جو  يف  العهدة  اإكمال  على  �ضي�ضاعد  "انتخابي 
ومن ال�ضروري تاأهل اكرب عدد من الريا�ضيني الأوملبياد طوكيو"

بوقلمونة ينهى ال�ضو�ضبان�ش واالإدارة تنتظر رخ�ضة ا�ضتثنائية لدخول الكوكي   

بوادر مو�ضم �ضعب لـ" احلراكتة" تلوح يف االأفق  

دربال يوقع لـ"الكاب" ووايل الوالية ي�ضتقبل 
االإدارة ويعد بدعم الفريق 

م�ضاعي مكثفة الإقناع بن حمادي
 بالرتاجع عن اال�ضتقالة 

االنطالق يف التح�ضريات مرهون بعقد 
اجلمعية العامة للنادي الهاوي 

االإحتادية اجلزائرية تدر�ش عودة 
الن�ضاطات الريا�ضية
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انتخابه  اأن  حماد  الرحمن  عبد  اعترب 
والريا�سية  االأوملبية  اللجنة  ــص  راأ� على 
العامة  اجلــمــعــيــة  خـــالل  اجلـــزائـــريـــة، 
اال�سبوع  مطلع  جــرت  الــتــي  االنتخابية 
له  �سي�سمح  بالعا�سمة  الهيئة  اجلاري مبقر 
الهدوء  من  االوملبية يف جو   العهدة  باإنهاء 

و الرزانة.
الذي  لـ"الكوا"،  اجلديد  الرئي�ص  ويــرى 
اجلمعية  "اأع�ساء  اأن  �سوت   105 ح�سد 
العامة حتلوا مب�سوؤولية كبرية يف اختيارهم 
قبل  من  املنجز  العمل  ا�ستمرارية  مف�سلني 
املكتب التنفيذي احلايل الذي انتمي اليه و 
الذي كنت ا�سغل فيه من�سب النائب الثاين 

للرئي�ص".
العامة  اجلمعية  اأع�ساء  "اأ�سكر  واأ�ساف 
متمنيا  ثقتهم  منحوين  الذين  االنتخابية 
االحتادات  تطلعاتهم  م�ستوى  يف  اأكــون  اأن 
ثمار  بــاأن  واعية  طوكيو  باأوملبياد  املعنية 
خالل  من  م�ستقبال  �ستجنيها  حت�سرياتها 

اال�ستمرارية".
الهدف  جت�سيد  �سرورة  على  حماد  وركــز 
الرئي�سي املحدد من قبل هيئته وهو تاأهيل 
االألــعــاب  اىل  الريا�سيني  مــن  ــدد  ع اأكـــرب 
 2021 ايل   اجلت  التي   2020 االأوملبية 
وبــاء  تف�سي  ب�سبب  اليابانية  بطوكيو 

كورونا.

النتائج  ا�سرتاط  املعقول  غري  "من  واأفــاد 
حت�سريات  غياب  ظل  يف  الريا�سيني  على 
املتاأثرة  ــروف  ــظ ال هــذه  مثل  يف  مالئمة 
ولهذا،  )كوفيد-19(.  كــورونــا  بجائحة 
اأن  امل�سكل" موؤكدا  هذا  على  الرتكيز  يجب 
الريا�سيني �سيلقون كل الدعم و العناية من 

الهيئة االأوملبية.
اأوملبياد  يف  العايل  القفز  برونزية  �ساحب  واأكد 
بها  فزت  التي  "االنتخابات  اأن  ب�سيدين   2000
العمومية  ال�سلطات  تدخل  تعرف  مل  وباالأغلبية 
احلركة  يف  الفاعلني  كل  مع  للعمل  م�ستعد  ــا  واأن
"اإىل  ينتمى  واأنـــه  �سيما  الوطنية"  الريا�سية 

العائلة الريا�سية".
الريا�سة  لقطاع  املخ�س�سة  امليزانية  رفع  وميثل 
هدف اآخر للهيئة االأوملبية  ال�سرتاط النتائج من 
الريا�سيني، ح�سب ما قاله حماد، خمتتما ت�سريحه 
باأن "الريا�سة اجلزائرية بحاجة اىل ا�ستقرار و 

ذلك يف م�سلحة الريا�سيني اجلزائريني".

ت�سكيلة  مع  عقده  بوقلمونة  حلبيب  املهاجم  جــدد 
وفاق �سطيف اأم�سية اأول اأم�ص بعد طول انتظار، حيث 
غاية  اإىل  ملو�سمني  التجديد  على  بوقلمونة  ــق  واف
2023، بعد جناح املفاو�سات مع رئي�ص جمل�ص االإدارة 
�سعيد  جــد  ــه  اأن بوقلمونة  ــال  وق اأعـــراب،  عزالدين 
مع  املفاو�سات  اأن  م�سيفا  الوفاق  مع  عقده  بتجديد 
اأعراب كانت �سهلة واالتفاق مت ب�سرعة، وفيما يتعلق 
بو�سط امليدان قراوي فاإن االأمور ت�سري اإىل احل�سم معه 
خالل ال�ساعات القادمة من اأجل جتديد عقده املنتهي 

مع الوفاق.
اأع�ساء  مع  التن�سيق  يف  �سطيف  وفاق  اإدارة  و�سرعت 
الطاقم الفني بخ�سو�ص التح�سريات للمو�سم اجلديد 
واملقررة بداية من 20 �سبتمرب اجلاري على �سوء قرار 
الوفاق  اإدارة  ت�سعى  حيث  والريا�سة،  ال�سباب  وزارة 
العودة  موعد  بخ�سو�ص  الفني  الطاقم  مع  للتن�سيق 

للتدريبات اجلماعية والذي من املنتظر اأن يكون قبل 
نهاية ال�سهر اجلاري، وطلب امل�سوؤول االأول عن العار�سة 
الفنية للوفاق نبيل الكوكي برجمة 03 ترب�سات قبل 
بداية املو�سم اجلديد وهذا من اأجل �سحن البطاريات 
للمناف�سة، ومت  التوقف الطويلة  جيدا بالنظر لفرتة 
املدر�سة  منها  الرتب�سات  الإقامة  اأماكن  عدة  اقــرتاح 
االأوملبية بالباز، ف�سال عن مناطق اأخرى يف الغرب على 
اأو م�ستغامن، فيما يبقى  غرار تلم�سان، عني تيمو�سنت 
الرتب�ص خارج الوطن مرهونا بفتح احلدود وا�ستئناف 

الرحالت اجلوية.
وتقدمت اإدارة الوفاق بطلب اإىل وزارة اخلارجية من 
اأع�ساء  اأجل احل�سول على رخ�سة ا�ستثنائية لدخول 
من  قادمني  الوطن  اأر�ــص  اإىل  للوفاق  الفني  الطاقم 
العودة  موعد  اقرتاب  مع  املقبلة  االأيــام  خالل  تون�ص 
الوفاق يف احل�سول على هذه  اإدارة  للتدريبات، وتاأمل 

نبيل  للمدرب  يت�سنى  حتى  االإ�ستثنائية  الرخ�سة 
الكوكي االإ�سراف على التدريبات، ويف حال تعذر ذلك 
مبدينة  املتواجد  دلهوم  كــرمي  امل�ساعد  املــدرب  فــاإن 
التح�سريات  انطالقة  على  �سي�سرف  مدة  منذ  �سطيف 

اإىل غاية عودة باقي اأع�ساء الطاقم الفني.
فعال  طالب  اأنــه  الكوكي  نبيل  الوفاق  مــدرب  وك�سف 
التحويالت  فرتة  يف  اأخــر  مرمى  حار�ص  مع  بالتعاقد 
املخ�سرم  احلار�ص  مع  املناف�سة  خلق  بغية  ال�سيفية 
�سفقة  ح�سم  الكوكي  ينتظر  حيث  خ�سايرية،  �سفيان 
الطاقم  اإعجاب  نال  الذي  �سلف  بن  الن�سرية  حار�ص 
الأن  تر�سحه  والتي  الكبرية  الإمكانياته  بالنظر  الفني 
هذا  ويف  الــوفــاق،  ت�سكيلة  يف  الثاين  احلــار�ــص  يكون 
ال�سدد فاإن الكوكي يعترب اأن خ�سايرية يبقى احلار�ص 
املو�سم  الثابت خالل  مل�ستواه  بالنظر  الفريق  االأول يف 

الفارط. 

على  البي�ساء  عــني  اإحتـــاد  فريق  اأن�سار  يعي�ص 
للفريق  الكارثية  الو�سعية  ب�سبب  اأع�سابهم، 
وا�سحة  غري  وال�سورة  غام�سة  االأمور  واأن  خا�سة 
اأن البطولة �ستنطلق قريبا  املعامل على الرغم من 
واأغلب الفرق با�سرت عملية اال�ستقدامات للمو�سم 
اجلديد با�ستثناء احلراكتة الذي يعي�ص جملة من 
امل�ساكل جعلت االأن�سار متخوفني خا�سة واأن بوادر 
مو�سم كارثي قد الحت يف االأفق فال وجود لرئي�ص 
الثقة من حليم بركاين  الهاوي منذ �سحب  للنادي 
ال�سنة املا�سية يف جمعية عامة ا�ستثنائية، كما اأن 

حتديد  ينتظر  البي�ساء  عني  يف  الريا�سي  ال�سارع 
املايل  التقرير  لــتــالوة  العامة  اجلمعية  مــوعــد 
ومــن ثمة فتح  االإنــقــاذ  واالأدبـــي من طــرف جلنة 
االأكيد  ويبقى  الفريق  لرئا�سة  الرت�سيحات  باب 
حتديات  اأمــام  نف�سها  �ستجد  القادمة  االإدارة  اأن 
كبرية، بداية باملدرب والالعبني �سواء الذين �سيتم 
اأو اجلدد  االحتفاظ بهم من تعداد املو�سم املا�سي 
دون  النقائ�ص،  وفــق  الفريق  �سيدعمون  الــذيــن 
ن�سيان ت�سوية م�ستحقات الالعبني العالقة واملقدرة 
ب�سبعة اأ�سهر كاملة ق�سد مبا�سرة التح�سريات على 

الكروي  املو�سم  لبداية  حت�سبا  �سحيحة  اأ�س�ص 
ويتطلب  متاما  �سهال  يكون  لن  اأكيد  الذي  اجلديد 
كلمته  قول  على  قادر  تناف�سي  قوي  فريق  تكوين 
ومناف�سة بقية الفرق االأخرى جتعله يحقق نتائج 

اإيجابية وبالتايل تفادي اأخطاء املوا�سم املا�سية.
حاليا  الفريق  يعي�سها  التي  الــظــروف  وح�سب 
فاالأكيد اأن االأن�سار �سيعانون جمددا خالل املو�سم 
الــريــا�ــســي اجلــديــد يف ظــل غــيــاب رئــيــ�ــص فعلي 
للفريق وكذا عدم التفاو�ص مع الالعبني و�سعوبة 
االإ�ستقدام ب�سبب الديون مما يعني اأن بوادر مو�سم 
دقوا  الفريق  فاأن�سار  االأفــق  يف  تلوح  بــداأت  �سعب 
املحلية  لل�سلطات  طلب  ووجــهــوا  اخلطر  ناقو�ص 

ملحاولة التدخل الإنقاذ الفريق من الزوال.

مولودية العلمة �شباب باتنة

اأهلي الربج

وفاق �شطيف 

اإحتاد عني البي�شاء

اأحمد اأمني. ب 

اأ.ن اأحمد اأمني. ب 

األعاب القوى 



مكتب التوثيق بباتنة
االأ�ستاذ كمال دالندة

باتنة االخ�سرار  حي  �سناف  عمار  �سارع   15

�إعالن تاأ�صي�س موؤ�ص�صة ذ�ت �ل�صخ�س �لوحيد وذ�ت �مل�صوؤولية �ملحدودة
�مل�صماة: "�أور��س للريا�صة"

EURL AURES SPORTS

اأوانه، مت تاأ�سي�ص تاأ�سي�ص  2020/09/14 ي�سجل يف  مبوجب عقد حمرر مبكتب التوثيق املذكور اأعاله بتاريخ 
موؤ�س�سة ذات ال�سخ�ص الوحيد وذات امل�سوؤولية املحدودة امل�سماة: "اأورا�ص للريا�سة" من طرف الب�سيد: بومتجت 
يو�سف، راأ�سمالها: مائة األف دينار جزائري )100.000.00 دج(، مقرها االجتماعي: �سارع بن فلي�ص جتزئة بن 

فلي�ص حي 300 م�سكن بلدية ودائرة ووالية باتنة.
605031( وكل ما يت�سل بهذا امليدان ب�سورة مبا�سرة اأو غري  مو�سوعها: نادي ريا�سي حمرتف )رمز الن�ساط: 

مبا�سرة.
مدتها: ت�سعة وت�سعني �سنة، م�سري ال�سركة: بومتجت يو�سف م�سريا ملدة غري حمدودة.

وعني ال�سيد: بوجنيبة عبد العزيز كمحافظ ح�سابات للموؤ�س�سة ملدة ثالثة �سنوات )2020، 2021، 2022(.
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املوثق

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
جمل�ص ق�ساء باتنة

حمكمة نقاو�ص
ق�سم �سوؤون االأ�سرة

رقم اجلدول: 20/00218
رقم الفهر�ص: 20/00480
تاريخ احلكم: 20/07/22

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
وزارة الداخلية واجلماعات املحلية والتهيئة العمرانية

املديرية العامة للحريات العامة وال�سوؤون القانونية
مديرية احلياة اجلمعوية

املديرية الفرعية للجمعيات
رقم       /م.ع.ع.�ص.ق/ م.ح.ج/م.ف.ج/20

تاأ�صي�س جمعية وطنيةحكم حجر
علنيا  االأ�سرة  �سوؤون  ق�سايا  يف  ف�سلها  حال  املحكمة  حكمت  االأ�سباب  ولهذه 

ح�سوريا ويف اأول درجة:
يف ال�سكل: قبول اإعادة ال�سري يف الدعوى، يف املو�سوع: اإفراغ احلكم ال�سادر 
حتت   2020/01/15 بتاريخ  احلال  حمكمة  عن  املو�سوع  يف  الف�سل  قبل 
20/00065 باعتماد تقرير اخلربة املنجز من طرف اخلبري  رقم فهر�ص: 
 2020/02/13 بتاريخ  املحكمة  �سبط  باأمانة  واملودع  حممد  بلقا�سمي 

حتت رقم 2020/28 وبالنتيجة:
بتاريخ  املولودة  هاله  �سواحليه  �سدها  املرجع  على  باحلجر  احلكم  ـ 
يبقى  اأن  على  جميلة  وبعا�سو  احمنة  ابنة  بنقاو�ص   2000/10/14
هاله  �سواحليه  �سدها  املرجع  عن  امل�سوؤولة  هي  جميلة  بعا�سو  املرجعة 

باعتبارها الويل.
جزائري  دينار  بت�سعمائة  املقدرة  الق�سائية  امل�ساريف  املرجعة  حتميل  مع 

)900 دج( كر�سم عن رفع الدعوى االأ�سلية ودعوى احلال.
اأعاله،  املذكورين  واملكان  الزمان  يف  جهارا  به  واأف�سح  احلكم  هذا  �سدر  بذا 

ووقع اأ�سله كل من الرئي�ص واأمني ال�سبط.

 1433 عام  �سفر   18 يف  املوؤرخ  12ـ06  رقم  القانون  مبقت�سى 
املوافق لـ 12 جانفي 2012 املتعلق باجلمعيات، مت هذا اليوم:

الوطنية  اجلمعية  بتاأ�سي�ص  الت�سريح  ت�سجيل  و�سل  ت�سليم 
امل�سماة:

والقنوات  الكبد  الهم�سي،  اجلهاز  جلراحة  اجلزائرية  اجلمعية 
ال�سفراوية

الكائن مقرها بـ: رقم 05، عمارة 20، حي 1000 م�سكن بوزوران 
- باتنة

رئي�ص )ة( اجلمعية املنتخب خالل اجلمعية العامة التاأ�سي�سية: 
عبيد مراد

تاريخ ومكان امليالد: 1966/09/30 بوهران.
القاطن )ة( بـ: رقم 389 عمارة 24، حي 1600 م�سكن، حملة 

باتنة. ال�سعبة-  وادي   ،03
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يومية اإخبارية عامة

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

journalelauresnews@gmail.com :لربيد �لإلكرتوين�

لكل اإ�سهاراتكم واإعالناتكم
                                       "االأورا�ص نيوز"

توفر لكم خدمة راقية  
                          وباأ�سعـــار تناف�سية

اإ�صهارالثالثاء  04  �ستنرب  2970/ 15  �سبتمرب  2020 املوافق لـ 27  حمرم 101442
�إعالن عن طلب عرو�س وطني مفتوح مع ��صرت�ط قدر�ت دنيا 

رقم: 2020/18

  ANEP                     2025003213 El Aures News:  15  Septembre 2020

طلب  عن  ميلة  لوالية  العمومية  التجهيزات  مديرية  تعلن 
للمواد  طبقا  دنيا  قدرات  ا�شرتاط  مع  مفتوح  وطني  عرو�ص 
39، 40، 42، 44 من املر�شوم الرئا�شي رقم: 247/15 املوؤرخ 
العمومية  ال�شفقات  تنظيم  املت�شمن   2015/09/16 يف 

وتفوي�شات املرفق العام من اأجل:
 اجناز مطعم مدر�شي بامل�شرية

الق�شائية  االأهلية  ذات  املقاوالت  اأو  املوؤ�ش�شات  باإمكان 
الدنيا  ال�شروط  فيها  تتوفر  التي  الالزمة،  واملالية  والتقنية 

املوؤهلة واحلا�شلة على:
� �شهادة التاأهيل والت�شنيف املهنيني يف جمال البناء كن�شاط 

رئي�شي �شارية املفعول الدرجة الثانية )02( فما فوق.
� وتكون قد اجنزت على االقل خالل الع�شر �شنوات االأخرية: 
 8.000.000.00 ≥ م�شروع يف البناء مببلغ اأكرب اأو ي�شاوي 

دج
لثالث  �شنوي  اأعمال  رقم  معدل  متو�شط  حققت  قد  تكون   �

�شنوات االأخرية يفوق 5.000.000.00 دج.
من:  ال�شروط  دفرت  ملف  �شحب  االإعالن  بهذا  واملهتمني 

مديرية التجهيزات العمومية لوالية ميلة
العنوان: التح�شي�ص الغربي ميلة

تقني  وعر�ص  الرت�شح  ملف  على  العر�ص  ي�شتمل  اأن  يجب 
وعر�ص مايل.

العرو�ص  تقييم  و�شروط   07 باملادة  املف�شلة  )القائمة 
بالتعليمات للعار�شني(.

اأ/ ملف الرت�شح: يت�شمن ما ياأتي:
باأ�شماء  الت�شريح   � بالرت�شح  ت�شريح   � بالنزاهة  ت�شريح   �
تتعلق  التي  الوثائق   � للموؤ�ش�شة  االأ�شا�شي  القانون   � امل�شاريع 
اأو  املر�شحني  قدرات  بتقييم  ت�شمح  وثيقة  كل   � بالتفوي�شات 

املتعهدين.
ب/ العر�ص التقني: يت�شمن ما ياأتي:

� ت�شريح باالكتتاب � كل وثيقة ت�شمح بتقييم العر�ص التقني: 
مذكرة تقنية تربيرية � رزنامة اآجال التنفيذ � عر�ص تقني 
مكتوبة  وقبل''  ''قرئ  عبارة  على  �شفحته  اآخر  يف  يحتوي 

بخط اليد.
ج/ العر�ص املايل: يت�شمن ما ياأتي:

كمي  تف�شيل   � بالوحدة  االأ�شعار  جدول   � التعهد  ر�شالة   �
وتقديري.

يجب اأن يو�شع كل من ملف الرت�شح والعر�ص التقني والعر�ص 
منها  كل  يبني  باإحكام،  ومقفلة  منف�شلة  اأظرفة  يف  املايل 
ويت�شمن  ومو�شوعه،  العرو�ص  طلب  مرجع  املوؤ�ش�شة  ت�شمية 
مايل''  ''عر�ص  اأو  تقني''  ''عر�ص  اأو  الرت�شح''  ''ملف  عبارة 
مقفل  اآخر  ظرف  يف  االأظرفة  هذه  وتو�شع  احلالة  ح�شب 

باإحكام ومغفل ويحمل عبارة:
''ال يفتح اإال من طرف جلنة فتح االأظرفة وتقييم العرو�ص � 

طلب العرو�ص رقم:...................
� مو�شوع طلب العرو�ص''

اإىل ال�شيد: مدير التجهيزات العمومية لوالية ميلة
التح�شي�ص الغربي ميلة

طلب العرو�ص رقم: 2020/18 
مو�شوع طلب العرو�ص:

اإجناز مطعم مدر�شي بامل�شرية
ال يفتح اإال من طرف جلنة فتح االأظرفة وتقييم العرو�ص

مدير  لدى:  العرو�ص  تودع  اأن  يجب  العرو�ص:  اإيداع  مكان   �
التجهيزات العمومية لوالية ميلة.
 العنوان: التح�شي�ص الغربي ميلة.

ابتداء  يوما   )15( ع�شرة  خم�شة   = العرو�ص  حت�شري  مدة   �
املتعامل  ل�شفقات  الر�شمية  الن�شرة  يف  لالإعالن  ن�شر  اأول  من 

العمومي اأو يف اجلرائد الوطنية.
اآخر يوم لتح�شري العرو�ص: من  اإيداع العرو�ص  � يوافق يوم 
)�شا  ع�شر  الثانية  ال�شاعة  اإىل   )08 )�شا  الثامنة  ال�شاعة 

�شاعة. كاآخر   )12
فاإن  اأو يوم راحة قانونية  اليوم يوم عطلة  واإذا �شادف هذا 

اإيداع العرو�ص ميدد اإىل غاية يوم العمل املوايل.
يتم فتح االأظرفة يف جل�شة علنية على ال�شاعة الرابعة ع�شرة 
)14 �شا( زواال من نف�ص اليوم املحدد الإيداع العرو�ص ب�: مقر 

مديرية التجهيزات العمومية )قاعة االجتماعات(.
ثالثة   + العرو�ص  حت�شري  مدة   = العرو�ص  �شالحية  مدة   �

)03( اأ�شهر.
مالحظة: املتعهدون مدعوون حل�شور جل�شة فتح االأظرفة.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
وزارة ال�شكن والعمران واملدينة

مديرية التجهيزات العمومية لوالية ميلة
رقم التعريف اجلبائي: 000143019003555 

رقم الهاتف: 92 90 42 031   الفاك�ص: 83 90 42 031 

مبلغ العر�صت�شمية املوؤ�ش�شةت�شميةرقم
مبلغ العر�ص بعد 

الت�شحيح
املالحظةمدة التوريدالتنقيط

اقتناء اآلية نيفلوز برنامج 01
رقم: 2016/21

�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة 
اأقل عر�صيومني24.990.000.00100/80دج24.990.000.00دجوذات �شخ�ص وحيد بن ح�شي



مبلغ العر�صت�شمية املوؤ�ش�شةت�شميةرقم
مبلغ العر�ص بعد 

الت�شحيح
املالحظةمدة التوريدالتنقيط

اقتناء اآلية نيفلوز برنامج 01
رقم: 2016/21

�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة 
اأقل عر�صيومني24.990.000.00100/80دج24.990.000.00دجوذات �شخ�ص وحيد بن ح�شي

رئي�ص املجل�ص ال�شعبي البلدي

ح. ب

اميان. ج

معاوية. �ص

خن�صلة

التعليم  �سهادة  امتحانات  وانطالق  تزامنا 
الثانوي بكالوريا دورة �سبتمرب 2020 والتي 
ا�ستثنائية  ظروف  ظل  يف  ال�سنة  هذه  تاأتي 
قامت  كوفيد19،  كــورونــا  جائحة  جـــراء 
بوالية  اجلزائر  ات�ساالت  مديرية  م�سالح 
خن�سلة وكذا مديرية ال�سياحة وال�سناعات 
خريية  مبادرة  بتنظيم  خن�سلة  التقليدية 
 11 من  اأزيــد  توزيع  يف  متمثلة  ت�سامنية 
الف كمامة لفائدة املرت�سحني الإجتياز هذه 

االمتحانات.

االإتفاقية  �سمن  تــدخــل  العملية  هــذه 
وتكنولوجيات  الربيد  وزارتــي  بني  املربمة 
بتزويد  القا�سية  وال�سياحة  االتــ�ــســال 
املوؤ�س�سات الرتبوية يف املقابل اإن�ساء ور�سات 
واحلرف  التقليدية  ال�سناعة  بغرف  حية 
بح�سور  كورونا  وباء  انت�سار  من  احلد  بغية 
الغرفة  واطــارات  اجلزائر  ات�ساالت  ممثلي 
الغرفة  مــكــتــب  عــ�ــســوة  وكــــذا  ــا  ــره ــدي وم

وخمتلف ال�سلطات. 
ال�سباب  مدير  قــام  �سلة،  ذي  �سياق  ويف 

والريا�سة لوالية خن�سلة بالوقوف على �سري 
م�سروع ور�سة خياطة كمامات االأطفال على 
بقاي�ص،  زواغي  االإخوة  ال�سباب  دار  م�ستوى 
اأين اأطلع على ن�ساط الور�سة التي من املقرر 
اأن تقوم بتوزيع هذه الكمامات على تالميذ 
املدار�ص االبتدائية خالل الدخول املدر�سي 
من  الت�سامنية  العمليات  لتتوا�سل  املقبل، 
اأجل توفري كل امل�ستلزمات ال�سرورية لفائدة 
التالميذ من اأجل احلفاظ على �سالمتهم من 

االإ�سابة بعدوى فريو�ص كورونا.

بعدما م�ضت حملة"اأمام كل بيت �ضجرة" خمتلف الأحياء باملدينة

نظمها فوج الرجاء للك�ضافة الإ�ضالمية 

�سنويا  اجلــزائــر  ت�سجل  ــه،  ذات ال�سياق  يف 
اأرقــامــا خميفة ملــعــدالت اجلــرميــة وهــي يف 
تزايد م�ستمر ح�سب حقوقيني ورجال قانون 
اأكدوا اأن الو�سع خطري جدا ب�سبب ا�ستفحال 
اخلطر  ناقو�ص  يدعولدق  ب�سكل  اجلرمية 
وا�سحا  مــوؤ�ــســرا  يعترب  ــك  ذل بـــاأن  م�سريين 
يعي�ص  التي  االجتماعية  اال�سطرابات  على 
ب�سرورة  ومنوهني  اجلزائري،  املجتمع  فيها 
تقف  التي  الفعلية  االأ�سباب  على  الوقوف 

خلف ارتفاع معدالت اجلرمية.

ا�سباب اقت�سادية ومادية تقف خلف الكثري 
من جرائم القتل موؤخرا

خلف  واقــتــ�ــســاديــة  مــاديــة  اأ�ــســبــاب  تقف 
وال  حدثت  التي  القتل  جرائم  من  الكثري 
ب�سبب  اجلزائر  اإقليم  كافة  يف  حتدث  تزال 
قلب  يف  �ــســواء  ــة  ــادي امل امل�سالح  ا�ــســطــدام 
ــــارب، اأو بني  ــني االأق ــدة وب ــواح ــرة ال ــس االأ�
الغرباء فطاملا �سهدت العائالت حوادث قتل 
كثريا  الذي  االأطــراف  وج�سع  املرياث  ب�سبب 
ما يوؤدي اإىل نزاعات تف�سي اإىل جرائم قتل 

تنتهي بوفاة �سخ�ص و�سجن االآخر.

عوامل  االإجتماعي  الوعي  وغياب  اجلهل 
توؤجج دوافع القتل عند االأفراد

عوامل اأخرى ميكن اأن تكون ال�سرارة االأوىل 
علم  دكــتــور  ح�سب  القتل  جــرائــم  لــوقــوع 

االجتماع ب�سام وزناجي الذي اأكد اأن اجلهل 
املجتمع  اأفــراد  لدى  الثقايف  امل�ستوى  وتدين 
على  فظيعة  بجرائم  للقيام  مهيئني  يجعلهم 
التن�سئة  ــرده  م اجلهل  ــذا  وه القتل،  ــرار  غ
وغياب  اخلاطئة  واالجتماعية  االأ�سرية 
الدور احلقيقي للموؤ�س�سات االجتماعية مثل 
واجلمعيات،  والثقافية  الريا�سية  النوادي 
يعي�سون  ال�سباب  معظم  جعل  الــذي  ــر  االأم
باب  وفتح  وثقافيا  وفكريا  روحــيــا  فــراغــا 
يف  م�سراعيه  عــلــى  الــ�ــســوداويــة  االأفـــكـــار 
ثقافة  غــيــاب  اإىل  ــافــة  ــاالإ�ــس ــم،ب ــه اأذهــان

واملراهقني،  ال�سباب  عند  واملطالعة  القراءة 
االأمر الذي جعل تفكريهم حمدودا ووعيهم 
االجتماعي �سيق، ناهيك عن انت�سار ظاهرة 
والتي  الواقع،  من  للهروب  املخدرات  تعاطي 
ال�سواد االأعظم  عززت ثقافة االإجرام عند 
هذه  مثل  يعتربون  باتوا  الذين  ال�سباب  من 
من  معيارا  القانون  عن  اخلارجة  ال�سلوكات 
اخلاطئ  تفكريهم  ح�سب  الرجولة  معايري 
وال�ساذ، وهذا كله راجع ح�سب الدكتور ب�سام 
وزناجي لغياب الوعي وتدين امل�ستوى الثقايف 

عند اأفراد املجتمع. 

حقوقيون يطالبون بفتح حتقيقات يف اأ�شباب 
ارتفاع معدل اجلرمية يف اجلزائر 

توزيع اأزيد من 11 األف كمامة على املرت�شحني 
الجتياز �شهادة البكالوريا 2020 

�صطيف

عبد الهادي. ب 

ـــواق  ـــس االأ� رواد  مـــن  ــد  ــدي ــع ال يــعــيــ�ــص 
االأ�سبوعية بوالية �سطيف، حالة ترقب 
هذه  ن�ساط  عن  التجميد  رفع  بخ�سو�ص 
االأ�سواق واملفرو�ص منذ عدة اأ�سهر ب�سبب 
كورونا،  فريو�ص  من  الوقاية  ـــراءات  اإج
اإىل  الن�ساطات  من  العديد  عــودة  ورغــم 
االأ�سواق  غلق  قــرار  اأن  اإال  عهدها  �سابق 
االأ�سبوعية مازال �ساري املفعول اإىل غاية 
ــار ت�ساوؤالت  اأث ــر الــذي  الــيــوم، وهــو االأم
والعاملني  االأ�سواق  هذه  رواد  من  الكثري 
فيها ال�سيما بعد اأن مت ال�سماح باإ�ستئناف 
�سوق  غرار  على  اليومية  االأ�سواق  ن�ساط 

دبي التجاري مبدينة العلمة.
بوالية  االأ�سبوعية  ــواق  االأ�ــس وت�سكل 
من  للكثري  هـــام  دخـــل  مــ�ــســدر  �سطيف، 
العائالت التي تعودت على مزاولة ن�ساطها 
يف  املوجودة  كتلك  االأ�سواق  خمتلف  عرب 

الكبرية  عني  اأزال،  عني  �سطيف،  العلمة، 
وغريها والتي يق�سدها االآالف من الزوار 
خمتلف  لعر�ص  بالنظر  اأ�سبوعيا  للت�سوق 
يوؤكد  حيث  املتناول،  يف  وباأ�سعار  ال�سلع 
هذه  يف  النا�سطني  الــتــجــار  مــن  الــعــديــد 
يف  ت�سبب  ن�ساطها  توقيف  اأن  االأ�ــســواق 
مع  احلال  هو  كما  البطالة  على  اإحالتهم 
تاجر خمت�ص يف بيع االألب�سة والذي اأكد 
ظل  يف  احلالية  الو�سعية  �سعوبة  على 
احلجر  فر�ص  منذ  لن�ساطه  تــام  توقف 
وجود  عــدم  مع  االأ�ــســواق  وغلق  ال�سحي 
اأي م�سدر اآخر للن�ساط ف�سال عن تكد�ص 
ثمنها  دفــع  و�ــســرورة  ميلكها  التي  ال�سلع 
جعل  الــذي  االأمـــر  وهــو  اجلملة،  لتجار 
ما  نتيجة  نهائيا  بالتوقف  مهددا  ن�ساطه 
طاله من خ�سائر خالل االأ�سهر الفارطة، 
فيما يبقى التخوف اأكرث من توا�سل غلق 

االأ�سواق ملدة اأطول.
ومــن بــني الــفــئــات املــتــ�ــســررة اأيــ�ــســا من 
ــة، جند  ــط ــس ــ� ــل غــلــق بــعــ�ــص االأن تــوا�ــس
بوالية  املــعــدنــيــة  احلــمــامــات  اأ�ــســحــاب 
�سطيف والذين ينتظرون ال�سوء االأخ�سر 
اأن  بــعــد  جــديــدة  مــن  ن�ساطهم  ــة  ــزاول مل
ف�سلي  خــالل  فــادحــة  خ�سائر  تــكــبــدوا 
يف  يعرفان  ــذان  ــل وال وال�سيف،  الربيع 
كما  الزوار  طرف  من  كبريا  اإقباال  العادة 
يف  ال�سخنة  حمام  منطقة  يف  احلــال  هو 
اجلهة اجلنوبية من الوالية والتي تبقى 
واملق�سودة  املعدنية  بحماماتها  معروفة 
ب�سكل دائم من طرف الزوار القادمني من 
خمتلف واليات الوطن، وبغ�ص النظر عن 
ت�سرر اأ�سحاب احلمامات املدنية من هذه 
الو�سعية فاإن هناك فئات اأخرى ت�سررت 
غرار  على  ال�سياحي  الن�ساط  توقف  من 

من  بالقرب  املوجودة  املطاعم   اأ�سحاب 
ن�ساطها  تــراجــع  حيث  احلــمــامــات،  هــذه 
واملتخ�س�سة يف اإعداد "ال�سواء" اإىل احلد 
قلة  نتيجة  احلالية  الــفــرتة  يف  االأدنـــى 

االإقبال من طرف الزوار. 
احلمامات  واأ�سحاب  رواد  اأمــال  وتبقى 
ال�سلطات  قـــرارات  على  معلقة  املعدنية 
الن�ساط  عودة  اأجل  من  للوالية  املحلية 
الزبائن  واإ�ستقبال  احلمامات  هــذه  اإىل 
ينتظرون  الــذيــن  املر�سى  منهم  خا�سة 
ن�ساط  اإ�ستئناف  اجلمر  من  اأحمر  على 
احلجر  رفع  مت  اأن  بعد  خا�سة  احلمامات 
الوالية  على  مفرو�سا  كان  الذي  ال�سحي 
التح�سن  مــع  ـــوازاة  م اأ�سابيع  عــدة  منذ 
بعد  الــوبــائــيــة  الو�سعية  يف  املــلــحــوظ 
بفريو�ص  االإ�سابة  حــاالت  عــدد  تراجع 

كورونا بالوالية. 

رواد االأ�شواق االأ�شبوعية واحلمامات املعدنية 
ينتظرون اإ�شتئناف الن�شاط 

دعوات للمبادرة يف اإطالق 
م�شروع ت�شجري جبال باتنة 

حملة تطوعية للتربع بالدم 
بحملة 3 بباتنة

الأربعاء 12  كوبر  2969/ 23 اأكتوبر 2019 املوافق لـ 24 �سفر 161441 جمتمعالثالثاء  04  �ستنرب  2970/ 15  �سبتمرب  2020 املوافق لـ 27  حمرم 111442
�صهدت �جلز�ئر خالل �ل�صنو�ت �الأخرية، �رتفاعا غري م�صبوق يف معدالت �جلرمية بكافة �أنو�عها وعلى ر�أ�صها جر�ئم �لقتل

 �لتي �أ�صبحت تهتز على وقعها ب�صكل يومي مدن و�أحياء كانت �صابقا ت�صهد نوعا من �الأمن و�ال�صتقر�ر قبل �أن تتحول �ىل م�صارح جر�ئم 
�أبطالها جناة و�صحايا. 

�أطلقت �صفحات عرب مو�قع �لتو��صل �الإجتماعي مبادرة "م�صروع ت�صجري �جلبال بباتنة"، دعا 
من خاللها �لقائمون عليها �إىل م�صاركة جميع �لفئات �لعمرية من �أجل �صمان جناحها، مو�ز�ة 

مع �إ�صتمر�ر عملية "�أمام كل بيت �صجرة".

وطالب اأ�سحاب هذه الفكرة التطوعية 
من  بقوة  للم�ساركة  املــواطــنــني  جميع 
ــبــادرة حتى مت�ص  امل اأجــل اإجنـــاح هــذه 
باقي واليات الوطن، اأين نوه هوؤالء باأن 
على  باتنة  والية  من  �ستنطلق  العملية 
اأن يتم تعميم هذا امل�سروع نحو الواليات 
املجاورة، م�سريين اإىل اأن عملية الت�سجري 
الو�سائل  بــكــافــة  املــ�ــســاعــدة  تتطلب 
اأ�سجار  تــوفــري  غـــرار  على  الــ�ــســروريــة 
الغر�ص واالأدوات الالزمة باالإ�سافة اإىل 
�سهاريج املياه، كما ت�ستدعي هذه املبادرة 
باملجال  املهتمني  خمتلف  من  امل�ساركة 
البيئي مبا يف ذلك املتطوعني واجلمعيات 
اخلريية املهتمة بت�سجيع مثل هذا النوع 

من احلمالت الهادفة. 
املـــ�ـــســـروع  ــى  ــق ــل ي اأن  ـــظـــار  ـــت ان ويف 
ا�ستجابة  اجلبال"  التطوعي"ت�سجري 

الغابات  االأخــري  هذا  �سيم�ص  ملحوظة، 
ــة والــتــي يتطلب  ــوالي ال ــة عــرب  ــوزع امل
اإحيائها  اإعادة  اأجل  املبادرة من  و�سعها، 

ملا الأهميتها و�سرورتها يف نف�ص الوقت. 
تعد  العملية  هــذه  بــاأن  بالذكر  جدير 
مت  اأن  بعد  حمليا  نوعها  مــن  الثانية 
�سجرة"،  بيت  كل  "اأمام  حملة  اطــالق 
عرفت  حيث  الفاي�سبوك،  �سفحات  عرب 
و�سارك  امللحوظ،  واالإقبال  االإ�ستح�سان 
ــن خمــتــلــف اأحــيــاء  فــيــهــا مــتــطــوعــون م
االإهمال  طالها  خ�سو�سابعدما  البلدية، 
والت�سيب لغياب الت�سجري والذي من �ساأنه 
امل�ساهمة يف حت�سني الوجه اجلمايل وملا 
اأن  على  اجلوانب،  خمتلف  من  الأهميته 
ت�ستمر وت�سمل باقي املجمعات ال�سكنية 
التي تفتقر ملثل هذا النوع من االإهتمام. 

للك�سافة  ــاء  ــرج ال فــوج  االأول،  اأمــ�ــص  نظم 
بباتنة،  حملة3  العمراين  بالقطب  االإ�سالمية 
حملة تطوعية للتربع بالدم على م�ستوى ذات 
�سمن  املــبــادرة  ــاءت  ج ال�سكني،حيث  املجمع 

لفائدة  الدم  لتوفري  الت�سامنية  احلمالت  اإطار 
املوؤ�س�سات  م�ستوى  على  املحتاجني  املر�سى 

االإ�ست�سفائية.
جــاءت  الــتــي  العملية  ــذه  ه �سهدت  بــدورهــا 
بالتن�سيق مع مركز حقن الدم، توافدا ملحوظا 
من قبل املواطنني الذين بادروا بدورهم من اأجل 
احلملة  هذه  االآخرين،وتزامنت  اأرواح  اإنقاذ 
امل�ست�سفيات  ت�سجله  الذي  الفادح  النق�ص  مع 
اأ�سحت  التي  ال�سرورية  املادة  هذه  بخ�سو�ص 
ي�سارعون  والــذيــن  املر�سى  من  الكثري  مطلب 
احلياة من اأجل احل�سول على قطرة دم، حيث 
من  ملحوظا  عزوفا  الــدم  حقن  مراكز  �سجلت 
قبل املتطوعني منذ بداية جائحة كوورنا، وهو 
�سحة  على  �سلبي  ب�سكل  اإنعك�ص  الــذي  الو�سع 
اإجراء  املقبلني على  للدم على غرار  املحتاجني 
املرور  بحوادث  وامل�سابني  جراحية،  عمليات 
باالإ�سافة اإىل مر�سى ال�سرطان واحلوامل، وهو 
اإىل رفع  املعنية  ذات االأمر الذي دفع باجلهات 
وم�ساعدة  التطوع  اأجل  من  املتكررة  نداءاتها 
اإتخاذ  على  ال�سدد  ذات  يف  موؤكدين  هـــوؤالء، 
الإنت�سار  تفاديا  االإحتياطية  االإجراءات  كافة 
عدوى الفريو�ص امل�ستجد مبا يف ذلك تخ�سي�ص 
موؤخرا  دخل  الذي  بحملة2  الدم  حقن  مركز 
حيز اخلدمة الأجل تخفيف ال�سغط عن باقي 
�سالمة  �سمان  على  خالله  من  والعمل  املراكز 

املتربعني.
التربع  عملية  فيه  تعرف  الــذي  الوقت  ويف 
عليها،  ــال  ــب االإق يف  ملحوظا  تــذبــذبــا  بــالــدم 
تتزايد ب�سكل يومي نداءات املر�سى املحتاجني 
اأن  اأمل  على  االإجتماعي  التوا�سل  مواقع  عرب 

تلقى ا�ستجابة ملحوظة.

ح. ب



خملفات احلجر ال�صحي يف اجلزائر تتفاقم ..

�صطيف

م�صاركات �صتن�صر

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

ردود

حماولة لكتابة    :" لبنان  "َعزاُء  وم�شاركة  باتنة  اميان متغارت/  املبدعة 
اأ�سعار العرب وحفظها،  ال�سعر، لكن تفتقر اإىل مقوماته االأ�سا�سّية، نن�سح �ساحبتها بقراءة 

لتطوير ملكتها.
املبدعة بن عك�شه نورالهدى/ ق�شنطينة وم�شاركة "وطني الأبلق":   ال�سعر.. 
والوزن موهبة بالدرجة االأوىل.. ويلزمها القراءة املكثفة لل�سعر وحفظ كثري من الق�سائد. 

نن�سحك بالتدّرب امل�ستمر، فهذا الّن�ص جمرد خاطرة مقبولة عموما. 

ة عميقة  ق�سّ الأمل":  "�شعاع  وم�شاركة  اجلرف/�شوريا  حممد  همام  املبدع 
تعرّب عن عاطفة جّيا�سة ودافقة، ت�ستحق الّن�سر، رغم بع�ص االأخطاء، مثل قولك: )اأ�سكي( 

و�سوابها ) اأ�سكو(.

االأثــر  الكتابة  الكت�ساف  كــان  لقد 
حتى  االإن�ساين،  الفكر  رقي  يف  العميق 
الكتابة  ف�سل  لوال  اأنه  جنزم  نكاد  اأننا 
ــات  اأزم يعاين  متخلفا،  االإن�سان  لظل 
للكتابة  كان  ولقد  ال�سفوي،  االت�سال 
االإبداعية  الفنون  تنوع  يف  بــارز  دور 
وال  لعبه،  الــذي  الفعال  الــدور  ال�سيما 

يزال يلعبه املقال االأدبي.
جهود  ثمرة  االأدبــي  املقال  ويعترب 
واالإبـــــداع  والفل�سفة  الــفــكــر  رجـــال 
االأوربية،  النه�سة  ع�سر  منذ  االأدبــي، 
االأ�سبقية  ال�سحفي  للمقال  كــان  اأيــن 
والتمهيد لظهور باقي اأنواع املقال، لكن 
بقوة  غــريه  عن  ــي  االأدب املقال  اخت�ص 
اجلمايل،  ورونقها  و�سهولتها  االألفاظ 
وح�سن العبارات وكرثة اخليال، وعمق 
اأفكار  ناقال  املفاهيم،  ودقــة  املعنى، 
يف  باحثا  النا�ص،  عامة  اإىل  الكاتب 
وم�ساكل  النا�ص  اأحــوال  �سيق  اأ�سلوب 
ناقدا  الــيــومــيــة،  الــ�ــســعــوب  واأزمـــــات 
البالية  واالأ�ساليب  القدمية  االأفــكــار 

مدافعا عن القيم االإن�سانية، ولقد كان 
"رو�سو"  و  "فولتري"  "�سارتر"،  ملقاالت 
الفرن�سي  الفكر  حتول  يف  البارز  االأثر 
النوعية  والقفزة  االأوربــي،  بعده  ومن 
الثقايف  التطور  اإىل  عمالقة  بخطوات 
واحل�ساري الذي يعي�سه العامل املتقدم 

اليوم.
الدور  يــوؤدي  االأدبــي  املقال  يزال  ال 
كبريتني،  وفعالية  بكفاءة  به  املنوط 
ال ميكن اال�ستغناء عنه، بل اأنه �سرورة 
ل�سرح املبهمات وتب�سيط املعنى للعامة، 
والفنون،  العلوم  كل  املغزى  واإي�سال 
وكفاءة  اجتهاد  هناك  كان  كلما  واإنــه 
زاد  كلما  اخليال،  و�سعة  الكاتب  لــدى 
اليوم  اإننا  بل  واإي�ساحا،  فائدة  املقال 
ــي  االأدب املــقــال  اإىل  حاجة  ــرث  اأك رمبــا 
لربط بحوث علماء االجتماع، وعلماء 
النف�ص والطب بالواقع اليومي، وحمل 
الفاقد  الذهن  امل�ستت  املــواطــن  عناء 

لالإرادة.

َعـــْيـــُنـــهـــا ــــــــــَراينيِ  َت ــــا  ــــَم َك ــــــــــوُن  اأُك َقــــــْد ال 
ــــــاُن ــــــتَّ َف ـــــــــا  َه ـــــــــرْييِ َغ يفيِ  ــــي  ــــنيِ ــــنَّ ــــكيِ ـــــ ـــــ َل
ــا ــًب ــَل ــْع َث ـــوٍك-  ـــُك ـــسُ � ـــــْن  ميِ  - ـــــــَراينيِ  َت ـــْد  لـــَق َو 
اإْن�ساُن"  ي  "اإنَّنيِ  : ـــــــايليِ  َح ـــــوُل  ـــــُق َي َو 
ـــا  ـــَه ـــفَّ َك ـــــاٍر  َيـــــ�ـــــسَ اإىل  ــــمُّ  ــــسُ ــــ� َت ــــــْت  ــــــاَت َب
: ـــــواُن  ـــــْن ُع ـــا  ـــَه ـــاميِ ـــَه ـــسيِ � ـــــصيِ  ـــــو� ُرُم َعــــَلــــى  َو 
ــــًقــــا  ُمــــَتــــاألِّ ــــا  ــــًق ــــاأنِّ ــــَت ُم ــــــــَدا  َب َقـــــــْد  "َكْم 
"! ــــْيــــطــــاُن  �ــــسَ هيِ  ــــــْعــــــريِ �ــــــسيِ يفيِ  ـــــْه  ـــــنَّ ـــــكيِ َل
ـــا  ـــَه ـــَم ــــَتــــَعــــاٍر ُطـــْع ــــٍم ُمــــ�ــــسْ ــــسْ ــــا� ــــاُر بيِ ــــت ــــْخ َت
ــــــــــــواُن  اأَْل ــــــَهــــــا  اأْفــــــالكيِ يفيِ  ــــُد  ــــْي ــــ�ــــسَّ ال َو 
َرْقـــَمـــَهـــا  ـــٍل-  ـــْي ـــَل بيِ ـــَلـــْت  ـــ�ـــسَ اتَّ -اإَذا  ـــي  ُتـــْخـــفيِ
ــــــرياُن  ــــــنِّ ال  َ ُوْجــــــــــــــــــَداينيِ يفيِ  ــــبَّ  ــــَتــــ�ــــسُ ليِ
ـــي ـــجيِ ـــواعيِ َل ــــرَي  ــــثيِ ُت َكـــــْي  ـــيـــًنـــا  ـــُب حيِ ـــي ـــغيِ َت َو 
ـــــَوى ُبـــــْركـــــاُن  ـــــَه ـــــَمـــــميِ ال ـــــــْن حيِ ــــور ميِ ــــُث ــــَي َف
ـــًة ـــاَل ـــت حُمْ ـــي  ـــتيِ ـــَم ـــْي َخ ـــــُل  ـــــْدُخ َت َتـــــُعـــــوُد  َو 
"�ُسْلطاُن!"  : يليِ  ـــُخـــطُّ  َت ـــوبيِ  ـــُل الـــُق ــــَع  َم َو 
ــا ــَه ــَق ــ�ــسْ عيِ ـــــَي  َجـــــَوابيِ ْت  ،َراأَ َرَدْدُت  ــــــــاإيَِذا  َف
االإْدمـــــــــاُن  َيـــَطـــاُلـــَهـــا  اْمــــَتــــَنــــْعــــُت  اإَذا  َو 
ــي ــليِ ــسُ ــَوا� َت ـــنـــا�ـــصيِ  اْقـــتيِ ــا يفيِ  ــًع ي ــريِ ــسَ � ــي  ــ�ــسيِ مَتْ
؟!" ـــْعـــبـــاُن  الـــثُّ ـــُث  ـــُف ـــْن َي ــــــاَذا  َم اْنــــُظــــْرَن   "
َبـــْيـــَنـــَنـــا ـــــا  ـــــاًم اإَم َيـــــْبـــــُدو  ـــــــذي  الَّ " َهـــــــَذا 
"! ــــاُن  ــــه ــــَوْل ال ــــَوى  ــــَه ــــال بيِ ــــُم  ــــيَّ ــــَت املُ ْهــــــَو  َو 
ًبا  �ساحيِ يليِ  ..َدْعــــَنــــُه  ــي  ــاتيِ ــب ــاحيِ ــسَ � يـــا   "
ـــواُن ؟!" ـــسْ ـــ� ـــّن ال ـــُل  ـــَع ـــْف َت ـــــــاَذا  َم ــــهيِ  ي ــــاأُريِ ــــسَ �
ـــًحـــا ـــنَّ جُمَ اخَلـــــَيـــــاليِ  ـــريِ  ـــَف �ـــسَ ـــــْن  ميِ َتـــفـــيـــُق  َو 
ـــــــــــــزاُن  االأْح ــــــا  َه ــــــوريِ ــــــنُّ َت يف  َفــــــَتــــــُفــــــوُر 
ـــْراآَتـــَهـــا  ميِ  - ـــَهـــا  ـــّكِّ �ـــسَ ـــــْن  ميِ  - ـــَرْت  َكـــ�ـــسَّ ـــــْم  َك

! ــــــْرَمــــــاُن  ـــا احليِ ـــَه ـــبَّ ُل �ــــصُ  ــــويِ ُيــــَو�ــــسْ ــــَكــــْم  َل َو 
َواَل  ُجــــــــــْدراٍن  َعـــــْر�ـــــصَ  ـــــاًزا  ـــــَه جيِ ـــــي  َتـــــْرميِ
ـــاُن  ـــت ـــْه ـــُب ــــا ال ــــَرَه ــــْك ـــُف َم ــــكُّ َيـــْكـــ�ـــسيِ ــــَف ــــْن َي
ٍ ــــٍب َحــــــامليِ ــــْل ــــَف ُجـــــُمـــــوحيِ َق ــــْل ـــاُق َخ ـــسَ ـــ� ـــْن َت

ـــــــاُن  ّب ـــــــرُّ ال ـــــَهـــــا  ـــــْطـــــاآنيِ �ـــــسُ يف  ـــــيـــــَه  ـــــَيـــــتيِ ليِ
ــــــــي َمـــــْفـــــُتـــــوَنـــــٌة ــــــــئيِ ــــــــاَلآليِ ـــــَهـــــا بيِ ـــــنَّ َلـــــكيِ
ــــاُن  ــــَت ــــي ــــــــــَوْت اأَْلـــــعـــــاَبـــــهـــــا احليِ ــــا َه ــــَم ــــْه َم
ــهيِ ــليِــ�ــســانيِ بيِ ــــــــَوَرى  ال ـــَل  ـــَغ �ـــسَ ــــــذي  اّل "َهَذا 
؟!" الـــّتـــْبـــيـــاُن  َو  ـــُق  ـــي ـــميِ ـــْن ـــتَّ ال َلــــــُه  ــــــــى  اأَنَّ
ــــــــهيِ  راعيِ ذيِ يَلِّ  ــــَو  ــــْح َن ـــبـــيـــٍل  �ـــسَ ــــــْن  ميِ "َهْل 
؟!" ـــاُن  ـــم ـــْت ـــكيِ ال ـــي  ـــنيِ ـــاُل ـــَت ـــْغ َي ـــراَحـــًة  َفـــ�ـــسَ
ًيـــــا  ـــــدِّ حَتَ َو  ـــــَوٍة  ـــــ�ـــــسْ نيِ يف  ــــًة  ــــاَي ــــك نيِ "ويَِ 
ْتَياُن" الفيِ َيــــَتــــَهــــاَفــــُت  ــــــــــْو  َوَل ــــى  َحــــتَّ
ٍر  ــــاويِ َكــــاأَ�ــــسَ ـــــُه  ـــــْرُف َح ـــَم  املَـــَعـــا�ـــسيِ َزاَن   "
االإيِْمَعاُن" ـــُر  ـــافيِ ـــسَ ـــ� ُي ــــيــــهيِ  فيِ الــــَبــــْحــــُر  َو 
ــي ُخــْلــَوتيِ يف  ـــي  َمـــعيِ ـــهـــَرْت  �ـــسَ ـــٍة  ـــَم جَنْ ــــْم  َك  "
ـــيـــَعـــُه االإْتــــــقــــــاُن !" ـــنيِ ـــــــــاأَنَّ �ـــسَ ــــَدْت بيِ ــــهيِ �ــــسَ
ـــَتـــاَبـــَهـــا كيِ ـــُت  ـــْل ـــبيِ َق اأَْن  ـــــْذ  ُم ـــَكـــَذا  ــــ َهــــ ـــــَي  هيِ
ــــــــــا َعــــْطــــ�ــــســــاُن ــــــــــوؤَاَدَه ــــــــــــاأنَّ ُف ـــــا بيِ ـــــنًّ َظ
ى  َ ـــَوى َعــــاَب الــــرثَّ ـــَه ــٍر يف ال ــْع ــسيِ ــــْن َقـــْحـــطيِ � ميِ
ــــَحــــاُن  ْي الــــرَّ ـــــُه  ـــــْوَق َف َيـــــْزُهـــــو  ـــُن  ـــ�ـــسْ ـــُغ ال و 
الـــــــَوَرى ــــُك  ــــْل ميِ ـــٌر  ـــاعيِ ـــس � ـــي  ـــعيِ ـــْب ـــَط بيِ اأَنـــــــا  َو 
املـــــْرَجـــــاُن  َو  ـــــوُت  ـــــاُق ـــــَي ال ـــي  ـــنيِ ـــاُق ـــت ـــسْ ـــ� َي
ــى ــَه ــنُّ ـــــــو ال ــي اأُوُل ــَخــْيــَمــتيِ ـــْد َيــــُطــــوُف بيِ ـــَق ـــَل َف
ُن  اخُلــــــــالَّ َو  ــــاُق  ــــسَّ ــــ� ــــُع ال َو  ــــــــــــُل  االأَْه َو 
ـــي  َرَبـــاَبـــتيِ ـــقـــاتيِ  ـــسيِ ـــا� ـــَع ال يــــُب  ُتــــذيِ ــــْد  ــــَق َل َو 
! ـــــــــــــــَواُن  االأَْل ـــــَي  ـــــْوحـــــاتيِ َل يفيِ  َتـــــَغـــــاُر  َو 

ـــَيـــاُعـــُهـــْم اأ�ـــسْ ـــَتـــْت  ـــتَّ َتـــ�ـــسَ جــــاُل  الــــرِّ اإيَِذا  َو 
ــــــَوَرى اأَْوَطـــــــــــاُن  ــــــْل ي ليِ ـــــديِ ـــــْن ـــُر عيِ ـــْع ـــسِّ ـــ� ـــال َف
ـــي َفــَقــْط ــيــَبــًة َتـــْبـــكيِ َلـــْيـــ�ـــَص الــَقــريــ�ــصُ َحــبيِ

ـــاُن  ـــَي ـــسْ ـــ� ـــنِّ ال َيــــْغــــَتــــاُلــــُه  ــــًقــــا  َعــــا�ــــسيِ اأَْو 
َحى  ال�سُّ ــ�ــَص  ــْم ــسَ � َحــــْرُفــــُه  ـــْق  ُيـــعـــانيِ مَلْ  ــــْن  َم
ـــراُن ـــْك ـــسَّ ـــ� ال ـــــَدى  ـــــَت اْه َّــــــا  مَل ــــْب  ــــُت َي مَلْ  اأَْو 
َهـــاَلـــَهـــا اأُمٍّ  ـــــــُدُمـــــــوعيِ  ليِ ـــــــــُذْب  َي مَلْ  اأْو 
ـــْتـــَيـــاُن  الـــفيِ َو  ـــاُت  ـــَي ـــَت ـــَف ال َق"  ريِ حَتْ  " اأَْن 
ـــًثـــا َبـــاحيِ احَلــــَمــــاَقــــةيِ  ـــــبِّ  ُج يف  َغــــا�ــــصَ  اأَْو 
ـــاُن ـــس ـــْر� ـــُف ــــَهــــا ال ي بيِ ـــٍة َيـــــْهـــــويِ ـــَط ـــْق ـــسَ َعــــــْن �
ًخـــا �ـــســـاريِ ــــــــْرًدا  َه ــــــفــــــاَظ  االأَْل د  َيــــْهــــريِ اأَْو 
االأوزاُن  ــــُه  َهــــمُّ  .. ـــــًوا  ـــــْح َن ــــوُء  ــــ�ــــسُ َي َو 
ى  َ ـــفَّ الـــــرثَّ ي �ـــسَ ــــذيِ ــــيــــًدا كــــالَّ َيـــْقـــَبـــع  وحيِ
ْكـــــبـــــاُن  ــــُر الـــــرُّ ــــافيِ ــــسَ ــــ� ـــــــنَي ُت َيـــــــْرَتـــــــدُّ حيِ
ي ـــديِ َقـــ�ـــســـائيِ ـــقـــاتيِ  الـــعـــا�ـــسيِ يفيِ  ــــي  َتــــقيِ َفــــْلــــرَتْ
ـــْبـــَيـــاُن  الـــ�ـــسِّ َراَقـــــــــكيِ  اإْن  ـــي  ـــثيِ ـــَب ـــاْع َف اأَْو 
ــــَوى ــــَه ال يف  َرْقـــــــــٍم  ــــوَن  ــــُي مــــْل ي  يِ َغـــــــــريِّ اأْو 
ـــاُن ! ـــَت ـــسْ ـــ� ـــُف ــــُب ال ــــــْم ُيــــْعــــجيِ هيِ َك ــــرْتيِ ــــ�ــــسيِ ــــليِ َف
ــــَدًة  ــــ�ــــسْ قيِ ـــــــنٍي  حيِ ُكـــــــلِّ  يفيِ  ــــي  �ــــسيِ ــــريِ ــــْع َت ال 
ــــْئــــراُن  فيِ َغــــــــَزْت  اإْن  ــــُف  ــــَل ــــْت ُي َفــــــاجُلــــــنْبُ 
ــي  َخــْيــَمــتيِ ــــٍر  ُطــــْه ــــــرْييِ  َغ ـــــْن  ميِ ــــي  َتــــْدُخــــليِ اَل 
ـــــــــــاُن ! ـــــْرَقـــــى َبــــَهــــا االأحْلَ ــــا َت ــــَه َفـــُهـــَنـــا املَ
ـــا ـــَن ـــائيِ ـــسَ ـــ� ـــنيِ ليِ ٍة  ـــــــــزَّ عيِ ُج  ـــــــــــــَواديِ َه ُهــــَنــــا  ُو 
ـــطـــاُن  ـــْل �ـــسُ ـــــَوى  ـــــَه ال يفيِ  ــــــى  ــــــَث ْن اأُ ـــــُكـــــلِّ  ليِ َو 
ـــي ـــالـــتيِ �ـــسَ ريِ ـــَمـــاءيِ  �ـــسَ ـــَمـــى يف  اأ�ـــسْ ـــ�ـــصُ  ـــْم ـــَه ال
ــــَداُن  ــــوْج ال ــَمــا  �ــسَ اإْن  ــُمــو  َيــ�ــسْ ـــْدُو  ـــسَّ ـــ� ال َو 
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ها هي اأمينة تتو�سط جممع عائلتها اجلديدة، 
اأخاديد  �سكل  على  جتاعيد  تتخلله  م�سرق  بوجه 
وكاأن كل اأخدود يكتنف ق�سة من االأمل، وابت�سامة 
علت �سفتيها، اإذا اأمعنت النظر اإليها اأ�سبت باحلرية 
فال هي ابت�سامة كاملة وال هي عاب�سة تامة، وكاأنها 
ال�سنوات  يف  الغنب  لكرثة  لكن  تبت�سم  اأن  تريد 
�سفتيها،  على  تختلط  االأمــــور  جعل  ال�سابقة، 
وكيف ال وهي من األفت حركة التقطيب يف املا�سي 
اجلديد  حمفلها  يف  تلقب  اأ�سبحت  حتى   القريب، 
بني املوظفني بالعجوز العبو�ص، لكن اليوم على غري 
االأيام العادية فقد بلغ اإىل علمها اخلرب اليقني باأن 
اإكراما  العجزة  دار  يف  اأ�سكنها  الذي  الوحيد  ابنها 
قد  �سبب،  دون  من  ذرعا  بها  �ساقت  التي  لزوجته 

اأجنب طفال بعد �سنوات من العقم.  
نالت التربيكات والتهاين من الداين والقا�سي، 
اأما زميالتها يف غرفة ال�سكن فقد كّن االأ�سد فرحة 
ماليا  مبلغا  لها  جمعن  حيث  م�ساندة،  ـــرث  واالأك
تدخل  ال  كي  الهدايا  حلفيدها  لت�سرتي  حمرتما 

منزل ابنها لتقدمي التهنئة خالية الوفا�ص.
حلظتها تذكرت العجوز وقائع ذلك اليوم وتبادر 

على م�سمعها �سوت زوجة ابنها وهي تقول له
فقط  منا  واحدة  اأمك؟  يا  اأنا  يا  تختار  اأن  لك 
دار  اإىل  تاأخذها  اأن  اإما  املنزل،  هذا  يف  �ستبقى  من 
من  عن  ذلك  بعد  وابحث  عنك،  اأرحــل  اأو  امل�سنني 

يخدمك.
يف  ت�سعينني  وملاذا  غ�سبك؟  اأجج  الذي  ما  لكن 

هذا املوقف ال�سعب؟
للمرة املليون �ساأقولها لك لن اأفني زهرة �سبابي 

يف خدمة امراأة ال ت�سلح ل�سيء.
قولك،  قبح  ت�سمع  ال  حتى  �سوتك  اخف�سي 
اأن  اأمي التي وعدتني قبل زواجنا  فتلك املراأة هي 

تعتربيها اأما ثانية.
�سيء  كــل  تعلم  هــي  �سوتي  خلف�ص  حاجة  ال 
اأغرا�سها لكي ننتهي  اأخربتك به. وقد جمعت كل 

من هذا الكابو�ص ونعي�ص حياتنا.
غرفة  اإىل  عــرج  �سفة،  ببنت  ينب�ص  اأن  دون 
اأمه، وجدها جال�سة مت�سك �سبحتها بيدها، ومترر 
غري  على  فائقة  ب�سرعة  اأ�سابعها  بــني  عقيقها 
اأن  حتــاول  اإمنــا  بذلك  اأنها  اأدركـــت  وقــد  عادتها. 
تخفي ارتباكها ورع�ستها، بيد اأنها �سمعت حوارهما 
�سيئا  ت�سمع  مل  باأنها  وتتظاهر  لوهلة  جرى  الذي 
بردا  الهوجاء  العا�سفة  هذه  متر  اأن  منها  رغبة 
وزوجته  الردهة  اإىل  فخرج  الباب،  اأغلق  و�سالما 

تلحقه �سائحة: اإذن ماذا قررت؟
اأعلم  ال  اأعلم  ال  اأجابها:  و�سكينة  دم  بــربودة 

دعيني و�ساأين االآن.
اإذا  اأهــلــي  اإىل  �ساأرحل  حانقة:  اإلــيــه  نظرت 

اأبقيتها معنا.
على  الدام�ص  بكلكه  النزول  يف  الليل  وا�ستمر 
الدار، التي �سمت اإليها ج�سد اأمينة املنهك قد تكّوم 

يف غرفتها..
ومع خيوط الفجر االأوىل ا�ستيقظ االبن على 
�سوت زوجته ت�سرخ يف االأرجاء مطلقة �سحكاتها 

يف كل البيت 
و�سراخك  امــــراأة  يــا  ال�سحك  ــذا  ه �سبب  مــا 

الوا�سل الآخر ال�سارع 
اأين  غـــادرت  اأنــهــا  ر�سالة  وتــركــت  ــك  اأم ذهبت 

اأردناها
دمعت عينه و�سرعان ما اأوقفته زوجته قائلة: 
اأنك  هو  خاطرك  يجرب  الذي  الوحيد  ال�سيء 
هي  لكن  رمــق،  اآخــر  اإىل  بها  ومت�سكت  تطردها  مل 
منا�سبة،  لها  بــدت  التي  طريقها  اخــتــارت  حــرة 
واختارت ما هو منا�سب البنها ومن حقه اأن يعي�ص 
مع زوجته اأمينة راأت اأّن هذا قرار منا�سب خوفا من 
اأن ُتخرب بيت ابنها الوحيد وها هي مثل اأي قلب 

دقائق  يف  واحــد  خرب  ب�سرعة،  ــزالت  ال يغفر  اأم 
الياأ�ص،  و  القنوط  مــن  �سنوات  اأن�ساها  مــعــدودة 
اجلديد  املــولــود  يجمع  اأن  قلبها  �سميم  يف  متنت 
متكئة  العجزة  دار  غــادرت  ال�سدع  ويــراأب  ال�سمل 
عدة  قطعت  كثرية،  هدايا  ومتاأبطة  عكازها  على 
ا�ستغربت  التعب،  يدركها  اأن  دون  متم�سية  اأزقــة 
العياء مبجرد �سعود درجتني  اعتادت  التي  حلالها 
اأو ثالثة، مت�سائلة يف نف�سها اأيكون الفرح هو منبع 
�سيارة  ا�ستقلت  بعدها  العجيبة؟!!  الطاقة  هذه 

االأجرة ؟
وجهتك �سيدتي؟

اأجرة  �سيارة  �سائق  اأي  وكعادة  �سعيد  بور  حي 
باأحاديث  زبــونــه  عــن  ينف�ص  اأن  دائــمــا  يــحــاول 
يف  االجتماعي  النوع  من  اأنه  له  ظهر  اإذا  جانبية، 
بال�سمت،  يلوذ  فاإنه  العك�ص  له  بدا  اإن  اأما  طبعه، 
كربوت يتاأقلم مع طبع النا�ص ي�ساأل ال�سوؤال االأول 
اإذا كان اجلواب مقت�سبا يدرك اأن �ساحبه من النوع 
الكتوم، اأما اإن كان اجلواب م�سرت�سال فاحلوار يكون 
اأ�سهل دون عوائق اأو حواجز وحتى امل�سافة تق�سر 

.فغمغم .
تبدين يا حاجة �سعيدة.

نعم يا ابني فقد رزقت بحفيد؟
ت�سبحني  ــرة  م اأول  اأنــهــا  على  ــدل  ت فرحتك 

جدة؟
بالفعل... ثم تدفقت يف حديثها حتكي له عن 
التفا�سيل كاأنه �سخ�ص من  باأدق  �سقائها و�سعادتها 
االأقارب لها معرفة �سابقة به، حديث يجر حديث 
اأن توؤدي ثمن  اأرادت  ملا  اإىل عنوانها،  اأو�سلها  حتى 
الفاتورة قال لها. هي تو�سيلة باملجان فقد تن�سمت 
منك طيبة اأمي التي رحلت اإىل دار البقاء، واهلل لن 

اآخد منك دينارا واحدا. 
دعت له من قلبها ثم ودعته

ابنها  اإىل  الــ�ــســوق  وم�ساعر  الــبــاب  طــرقــت   
وحفيدها تهزها هزا فوجئت بابنها يقف يف وجهها 

وي�سدها مانعا اإّياها من الدخول اإىل البيت.
ما الذي جاء بك وماذا تريدين؟

جئت اأبارك لك بحفيدي؟
يف  مهمني  �سيوف  هناك  لكن  مقبولة،  تهنئتك 
انظري  ولزوجتي،  يل  اإحراجا  و�ست�سببني  البيت، 

اإىل ثيابك، ماذا �سيقول النا�ص عني ؟!!.
ب�سوت ك�سته الدموع واحل�سرة قالت : 

- غفر اهلل لك يا ابني اأهناك اأهم من اأمك التي 
حملتك، ربتك و�سهرت الليايل من اأجلك؟!!! 

-من ف�سلك كفاين من قولك امل�سبوغ بالعاطفة 
ملا و�سلت اىل ما و�سلت  التي لو تركتها تتحكم بي 

اإليه.
اإىل  تاأتي بحفيدي  اأن  -على االأقل هل ميكنك 

هنا اأ�سعد بروؤيته.
اعذريني، غري ممكن .

ح�سنا... اأعطه هذه الهدايا.
رمق تلك الثياب بازدراء ثم قال :  

اإىل  البالية  املالب�ص  هذه  ادخــل  اأن  م�ستحيل 
زوجتي  املهم  احل�سا�سية  البني  ت�سبب  قد  البيت، 
زيارتك  تكرري  وال  اللقاء  اإىل  االآن،  علي  تنادي 
اأعلم مكانك،  اإذا رغبت يف روؤيتك فاأنا  اأخرى،  مرة 

ثم اأو�سد الباب يف وجهها.
جتر  اأدبارها  وولت  بالدموع  عيناها  اغرورقت 
اخليبة، �ساقت بها الدنيا مبا رحبت ف�سقطت اأر�سا 
ب�سخ�ص  واإذا  حولها  النا�ص  التف  عليها،  مغ�سيا 
يخرتق ال�سفوف وينادي من ف�سلكم اأف�سحوا املجال 
اإنها اأمي ، و�سل اإليها ف�ساعدها على ا�سرتجاع وعيها 
بها،  اأحاط  الذي  الرهيب  للمنظر  فوجئت  كامال، 
الذي  ال�سائق  راأت  حينما  ابت�سمت  مــا  �سرعان 
هلل  حمدا  قائال  بحرارة  يديها  على  ي�سد  اأو�سلها، 

على �سالمتك يا اأمي.

كلمة واحدة من ناقد ح�سيف قد توؤّجج روح االإبداع 
يف قلم مبدع خامل، وُت�سرم يف جوانبه نار احلياة، فياأتي 
بالعجائب ويقّدم للّنا�ص ما يبهر وي�سحر، وقد ت�سّد كلمة 

واحدة من ناقد اأعمى �سبل العطاء على املبدع، فيك�سر 
قمله ويهجر قرطا�سه ويعتزل عامل الكتابة واالأدب 

ويظن يف نف�سه ال�سوء.
الهدم �سهل وقتل االإبداع يكفي فيه ر�سا�سة واحدة 
من قلم ر�سا�ص، ال�سيما اإذا كان مطلقها متمّر�ص خبري، 

رب، واجلهد  لكّن البناء �سعب وع�سري، ي�ستلزم ال�سّ
الطويل، يرى الناقد الب�سري بذور اخلري مرمّية على 

حيح فت�سّق  االأر�ص فيلتقطها وي�سعها يف مكانها ال�سّ
االأر�ص وتنمو، وتعطي اجَلَنى الّطيب. املبدع بحاجة 

م�ستمرة ملن يقول له: اأح�سنَت واأبدعَت و�سلَم الرياع .. ! 
اإّن ذلك يذكي فيه وقود العطاء ويهبه حياة االإبداع 

التي ت�سنع منه اإن�سانا خمتلفا عن كّل الّنا�ص، ولكّن 
االإهمال والتجاهل اأو التحامل مُييت املبدع يف تربته، 

ويخنق اأنفا�سه قبل اأن تتربعم كلماته وتعانق الّنور... 
!

ميكننا اأن من�سك معول الهدم ون�سّد كّل الطرقات، يف 
ليلة واحدة جنعل من عامل االإبداع يبابا، اأّما اأن ن�سنع 
من املبدعني عمالقة يطاولون اأجواز ال�ّسماء فاإّن ذلك 

رب، وكلمات طيبة مت�سح على كواهل  يتطلب �سنني من ال�سّ
املوهوبني.

من جتربتي الب�سيطة يف الّنقد عرفت اأّن املبدع 
يحتاج اإىل من يريه جمال اإبداعه ومكامن قّوته، قبل 
اأن ي�سري اإىل عيوب اإبداعه ومكامن الوهن فيه، الثناء 

احل�سن مثل املاء الذي يروي جذور االإبداع، ومينحها 
�سّر احلياة ..املبدع يف بداياته االأوىل مثله مثل الّطفل 
غري  يفرح باملدح والثناء، وتر�سخ قدمه يف االإبداع  ال�سّ

عندما تقول له:
ـ هذا جّيد لقد خطوت اخلطوة االأوىل برباعة، 

لكن عليك اأن ترفع قامتك وتقف يف �سموخ وثبات لك 
موهبة قوّية بداأت تتفّجر فاف�سح لها جماال لالندفاع 

بقّوة، ويلزمك اأ�سلحة اأخرى عليك اأن تت�سّلح بها واأنت يف 
طريقك نحو املجد االأدبي.  

ال تقل للمبدع: ال ت�ستطيع بل قل له جّرب..! وال 
تقل له: ما زال اأمامك طريق طويل، بل قل له: هذه 

خطوة را�سخة ا�سفعها باأخت لها.. ! 

دور املقال االأدبي النقد يبني ويهدم

اإميان بلمداين/  اجلزائر  

هم�ضة
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عبد اهلل اليل
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عنابة

للكاتب �ضعد جناع

ت�ضلط ال�ضوء على الن�ضاطات الثقافية وت�ضجع على ح�ضورها

مع ق�ّصة )نكر�ن �جلميل(:
دار  يف  اأي�سا  طبعت  ة  الق�سّ هذه 
يف   2019 عـــام  للّن�سر  الــهــنــاء 
اأنها  ويبدو  �سفحة،  ع�سرة  �سّت 
ة  طبعت يف فرتة واحدة مع الق�سّ
الّذكية  )احلــيــوانــات  ال�ّسابقة 
ة  الق�سّ وكــذلــك  الغبي(  واملــلــك 
وهي  الحقا  عنها  �سنتحدث  التي 
واأي�سا  ــّوة(  االأخ )خــداع  بعنوان 
االأعاجيب(،  بحرية  )يف  ة  ق�سّ
ولكّن الر�سومات حملت هذه املّرة 
حم�سا�ص،  مــعــاذ  الــفــّنــان  ب�سمة 
ــة عـــن الـــوفـــاء  ــسّ ــ� ــق وحتـــكـــي ال
كان  راع  وبطلها  اجلميل،  ونكران 
واجتهاد،  بيقظة  غنمه  يتعهد 
نعجة،  يـــوم  ذات  مــنــه  فــ�ــســردت 
اإرجاعها  يريد  وراءهـــا  فانطلق 
�سوت  ي�سمع  به  فاإذ  القطيع،  اإىل 
قدمي،  بئر  ــل  داخ مــن  ا�ستغاثة 
فوجد  ـــر،  االأم لي�ستطلع  فذهب 
داخل البئر رجال وخنزيرا وفاأرة 

كبرية.
وكّلما  باإنقاذهم،  الــّراعــي  وقــام 
اأخرج واحدا منهم ي�سكره ويعده 
باأّنه لن ين�سى معروفه اأبدا، وبعد 
الّراعي  على  ــري  اخل فــا�ــص  ــك  ذل
و�سار غنّيا، واأ�سبحت عنده اأر�ص 
الذين  فتذّكر  �سا�سعة،  زراعــّيــة 
مدى  يــعــرف  اأن  واأراد  اأنــقــذهــم 
واخلنزير  الفاأرة  فوجد  وفائهم، 
الذي  ال�ساب  تنّكر  بينما  وفّيني، 
اأنقذه واأراد اأن ي�ستويل على اأر�سه 
والثمار،  بالزرع  احلافلة  الكبرية 
عن  نهره  الذي  اأبيه  تدّخل  لوال 
ابنا  الّراعي  واتخذ  وطرده  ذلك 

له بدال من ابنه اخلائن.

ر�أي يف م�صمون �لق�ّصة:
ة جميلة وفيها قيم عظيمة،  الق�سّ
�سهل  باأ�سلوب  الكاتبة  عاجلتها 
حمّبب، لكن نالحظ اأي�سا اأّن حّل 
منطقي  غري  ب�سكل  جاء  العقدة 
وفيه بع�ص العجلة، وذلك عندما 
واتخذ  ابنه  وطــرد  االأب  تدّخل 
الكاتبة  اأّن  ولو  له،  ابنا  الّراعي 
ما  بحادث  ي�ساب  ال�ساب  جعلت 
فيقع يف �سّر اأعماله، لكان اأف�سل، 
الب�سر )ال�ساب( غري  اإّن جعل  ثّم 
احليوانات  تفي  بينما  ــاء  ــي اأوف
واخلنزير(؛  ــاأرة  ــف )ال بعهودها 
واإن  تــربــوّيــا  م�ستحب  غــري  اأمـــر 
احلقيقة  مــن  ــب  جــان فــيــه  كـــان 
الكاتبة  اأّن  لو  ومتنّيت  اأحيانا. 
ويفٌّ  الب�سر  من  منوذجني  جعلت 
اأو جتعل اخلنزير خائنا  وخائن، 
عند  م�ستقبح  حيوان  ــه  الأّن مثال 
امل�سلمني، ومعروف بقذارته؛ لكان 

اأف�سل بنظري.
ق�ستها  الـــكـــاتـــبـــة  وخـــتـــمـــت 
الختبار  االأ�سئلة  من  مبجموعة 
وكذلك  لــهــا،  الــّطــفــل  فهم  مــدى 
يتمكن الّطفل من تثبيت املعلومات 
يجيب  وهو  ذهنه  يف  واالأحـــداث 
اخلامتة  يف  �سّجلت  كما  عليها، 
ي�ستفيدها  اأن  ميكن  ــرَب  عيِ ثالثة 
ــّطــفــل( مــن اأحـــداث  ــارئ )ال ــق ال

ة وهي: الق�سّ
ـ الوفاء من خ�سال ال�سرفاء.

ـ نكران اجلميل يعقبه احل�سرة. 
مــا يف  ـ حمــاولــة اال�ــســتــالء على 
يف  ما  تفقدنا  قد  االآخرين  اأيدي 

اأيدينا.

�لقيم �لرتبوّية:

ة ناجحة البّد اأن حتتوي  كّل ق�سّ
الرتبوية  القيم  مــن  جمموعة 
ب�سكل  الّطفل  منها  ي�ستفيد  التي 
يقراأ  وهو  مبا�سر  غري  اأو  مبا�سر 
يف  القيم  تلك  ومن  ة،  الق�سّ هذه 
ما  نذكر  اجلميل(؛  )نكران  ة  ق�سّ

يلي:
ـ �سرورة جندة امللهوف اأو املحتاج 
اأو الواقع يف ورطة، وهي من اأخالق 

الّدين والعادات والتقاليد.
له  م  ُقدِّ الوفاء خلق حميد ومن  ـ 
معروف عليه اأن ال ين�سى اجلميل، 
ما  بقدر  املعروف  يرّد  اأن  وينبغي 

ي�ستطيع.  
ـ نكران اجلميل خلق �سّيء و�سلوك 
ويرف�سه  الّنا�ص  ي�ستنكره  ذميم 
اأ�ـــســـحـــاب املـــبـــادئ واالأخــــــالق 
الناكر  ابــنــه  مــن  االأب  )مــوقــف 

للجميل(.

�لبناء �لفّني:
ومنا�سبة  جميلة  ة  الق�سّ لغة 
لالأطفال وكعادة الكاتبة اأعجمت 
اأمٌر  وهــذا  دقيق،  ب�سكل  كلماتها 
حممود، وقد الحظنا اأّن كثريا من 
الق�س�ص التي يطبعها اأ�سحابها يف 
اجلزائر  يف  ال�سيما  هــذه  اأّيامنا 
كثريا،  اجلــانــب  بــهــذا  تعتني  ال 
فادحة  اأخطاء  يف  يغرق  وبع�سها 
م�سمونها  وتف�سد  ة  الق�سّ ت�سّوه 
ومل  الــقــراآن،  لغة  اإىل  وت�سيء 
�سوى  ة  الق�سّ ــذه  ه ــّل  ك يف  جنــد 
تنتبه  مل  �سهو  ولعّله  واحد  خطاإ 

اإليه الكاتبة، وهو قولها:
راء  بفتح  االأ�سجاَر"  ــُر  وُتــْثــميِ  "
هو  كما  بال�سّم  وهــي  االأ�ــســجــار، 
الكاتبة  كانت  اإذا  هــذا  معلوم. 
فـــاإذا  لــالأ�ــســجــار،  الــفــعــل  تن�سب 
الفاعل  املياه هي  اأّن  كانت تق�سد 
ُر(  ُتْثميِ  ( كلمة  ت�سّدد  اأن  فيجب 

ر االأ�سجاَر(.   فت�سبح ) تثمِّ
تها بجملة  وقد اأغنت الكاتبة ق�سّ
ُت�َسّرب  التي  القوّية  االألفاظ  من 
قامو�سه  وترثي  الّطفل،  لغة  اإىل 
ومن  وذكــّي،  �سل�ص  ب�سكل  اللُّغوي 
نختار  الــّرائــعــة  ــاظ  ــف االأل تلك 
�سردت/  )تن�ساب/  الباقة:  هذه 
اطلع/ يدليها/ فه�ّص/ الأق�سدّن/ 

رّثة/ هرعت/ اأمّل بك..(
لــغــة العرب  هـــذه االألـــفـــاظ مــن 
اأدب  بكّتاب  يح�ُسن  التي  العالية 
ومقادير  بن�سب  بــّثــهــا  الــّطــفــل 
حتى  يكتبونه،  مــا  يف  حم�سوبة 
لغة  تــ�ــســّربيِ  على  الطفل  ين�ساأ 
اآبــائــه واأجــــداده ولــغــة الــقــراآن 
الكرمي التي اختارها اهلل لوحيه 
كــان من  االألــفــاظ  ودينه. وهــذه 
املمكن اأن ت�سع الكاتبة بدال منها 
اأب�سط واأكرث ا�ستعماال يف  األفاظا 
و�سط االأطفال يف الع�سر احلديث 
نظر/   / هربت  جتــري/   ( مثل 

ينزلها/ ف�ساق / �ساأذهب/ قدمية 
ذلك  وتفعل  اأ�سابه..(  جــرت   /
الّلغة  وت�سهيل  التب�سيط  بدعوى 
على االأطفال، وقد فعلت ذلك يف 
ح�سن،  ــٌر  اأم وهــو  ة،  الق�سّ معظم 
لكّنه اإذا اقت�سر على ذلك �سعفت 
وفقدت  وتبّذلت،  العربية  الّلغة 
املــاأثــورة،  وبالغتها  ف�ساحتها 
ف�سيئا  �سيئا  االأجــيــال  وابتعدت 
من  واأنا  الكرمي،  القراآن  لغة  عن 
الت�سريب  ــذا  ه ــدون  ــوؤي ي الــذيــن 
العايل  الّلغوي  للمعجم  الّلطيف 
متدّرج  ب�سكل  االأطــفــال  لغة  يف 

ومدرو�ص.
التي  الفنّي  البناء  عنا�سر  ومن 
اأي�سا  تها  ق�سّ يف  الكاتبة  اتبعتها 
الّدقيق واحلوار املحكم  الت�سوير 
ة  الق�سّ يف  يوجد  كما  املخت�سر، 
ا�ــســتــخــدام  مــقــبــول يف  تــنــويــع 
مثل  الب�سر  فهناك  ال�سخو�ص، 
وهناك  واأبــوه،  وال�ّساب  الّراعي 
اأي�سا احليوانات؛ الفاأرة واخلنزير 

والثور.
ــار االأحـــــداث  ــس ــ� ــبــة مل ــ�ــس ــّن وبــال
واحلبكة فقد �سارت االأمور ب�سكل 

جّيد اإاّل يف نقطتني اثنتني:
اأراد  عندما  االأوىل:  النقطة 
البئر  الراعي �سحب اخلنزير من 
ب�سبب  االأوىل،  املحاولة  يف  ف�سل 
اخلنزير  فاقرتح  اخلنزير،  ثقل 
احلبل  يــربــط  اأن  ــي  ــّراع ال على 
ــزل الــ�ــســالمل يف  ــن يف �ــســجــرة وي
باحلبل  م�ستعينا  وي�سحبه  البئر 
فاأعجبته  الــ�ــســجــرة،  يف  املثبت 
يفعل  اأن  ــدل  ب ولــكــّنــه  الــفــكــرة، 
وربط  ــورا  ث واأح�سر  ذهــب  ذلــك 
الكاتبة  تخربنا  ومل  احلبل،  به 
ملاذا غرّي راأيه، وهذا يربك القارئ 

)الّطفل( ويوقعه يف حرية.  
يف  وتتمثل  الــثــانــيــة:  الــّنــقــطــة 
خان  الــذي  ابنه  من  االأب  غ�سب 
على  ي�ستويل  اأن  واأراد  االأمــانــة 
اأر�ــــص الـــّراعـــي، ثــم طـــرد ابنه 
ــي ابــنــا لـــه، وهــذا  ــراع وجــعــل ال
مقنعة  غري  مبالغة  فيه  امل�سهد 
جعلت  ولــــو  بــنــظــري،  لــلــطــفــل 
الكاتبة االأب يعاتب ابنه ويلومه 
فعلته  على  فيندم  �سديدا  لوما 

ويعتذر لكان اأف�سل.
من  ماأخوذة  ة  الق�سّ العموم  ويف 
التزمت  الكاتبة  ولــعــّل  الـــرتاث 
وتبقى  هي،  كما  االأحــداث  ب�سرد 

فيها عربة وحكمة بالغة.  
الت�سكيلي  الفّني  اجلانب  يبقى 
)الــر�ــســم( بــاأنــامــل الــفــّنــان معاذ 
الكاتبة  رافــق  الــذي  حم�سا�ص، 
ــن من  ــك ــب، ومت ــس ــ� بــخــيــالــه اخل
التعبري عن اأفكارها باأمانة وج�ّسد 
ة واأحادثها بلم�سات  م�ساهد الق�سّ

فنّية معرّبة جدا. 

ـــــال ـــــف ـــة االأط ـــب ــــ ـــات ك
 "جمــيلة ميهــوبي"

قراءة  يف كتاب

بقلم: عبد اهلل اليل
laliabdella@yahoo.fr

باتنة
املكتبة الرئي�ضية للمطالعة العمومية باتنة

 تفتح قاعاتها للرواد

ورهواجة" انتاج ال�ضو�ضي  "يوميات 
 روائي بطابع �ضعبي بريكي

جمموعة Bône-Culture همزة و�ضل 
بني الفاعلني الثقافيني واجلمهور

للمطالعة  الرئي�شية  املكتبة  فتحت 
ال��ع��م��وم��ي��ة ب���والي���ة ب��ات��ن��ة ق��اع��ات 
امل��ط��ال��ع��ة اأم����ام رواده����ا م��ن ال��ق��راء، 
ووقائية  اح��رتازي��ة  اج���راءات  و�شط 
وياأتي  املت�شجد،  ك��رورن��ا  ف��ريو���ص  م��ن 
ال�شيد  االأول  الوزير  اق��رار  بعد  ذل��ك 
اإعادة فتح املكتبات  عبد العزيز جراد 
واملتاحف  العمومية  املطالعة  وقاعة 
اأمام اجلهور، حيث اأ�شدت وزيرة الثقافة 
والفنون ال�شيدة مليكة بن دودة يف ذات 
بفتح  املكتبات  مل��دراء  تعليمات  ال�شاأن 
الزوار  اأمام  املكتبية  موؤ�ش�شاتهم  اأبواب 
ال��وزارة االأوىل  عمال مبا جاء يف بيان 
ووفق الربوتوكول ال�شحي والتعليمات 

ال�شادرة يف هذا املجال.
وقالت ادارة املكتبة اأنه مت اتخاذ جميع 

القراء  ال�شتقبال  الالزمة  االجراءات 
خدمات  من  لال�شتفادة  املكتبة  ورواد 
الكتب  املكتبة فيما يخ�ص ر�شديها من 
املبا�شرة  متت  اأين  واملتنوعة،  املختلفة 
يف تنفيد التعليمات الوزارية يف جميع 
باتنة،  والي��ة  ع��رب  املكتبة  ملحقات 
للقناع  االإجباري  االرت��داء  غرار  على 
الواقي )الكمامة( جلميع امل�شتخدمني، 

واحرتام التباعد اجل�شدي.
عدد  هنالك  اأن  اجلهة  ذات  واأ�شافت 
اإىل  توجهوا  الذين  القراء  من  معترب 
التي  الكتب  مطالعة  اأج��ل  من  املكتبة 
اأين  املحليني،  للكتاب  خا�شة  حتويها 
ت�شهر املكتبة ح�شبها اإىل توفري جميع 
الكتب لكتاب حمليني وعرب ربوع الوطن 
يف  واأي�شا  العاملية  الكتب  جانب  اإىل 

اخلا�شة  والكتب  التخ�ش�شات  خمتلف 
بفئة ذوي االحتياجات ممثلة باملكتبة 
ال�شوتية، حيث اأتاحت املكتبة فر�شة 
االطالع عليها واال�شتفادة منها يف ظل 

احلجر ال�شحي.
اجواء  مع  وتزامنا  ال�شياق  ذات  ويف 
املكتبة  نظمت  الباكالوريا،  امتحانات 
العمومية  ل��ل��م��ط��ال��ع��ة  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة 
بعنوان  افرتا�شية  حما�شرة  باتنة 
املقبلني  للتالميذ  النف�شي  "اال�شتعداد 
البكالوريا"،  ام��ت��ح��ان  اج��ت��ي��از  ع��ل��ى 
النف�شانية  االأخ�شائية  ت��ق��دمي  م��ن 
ثمن  حيث  �شيباين،  ليلى  ال��دك��ت��ورة 
�شاعدت  التي  املحا�شرة  هذه  االأولياء 
على تقليل التوتر لدى اأبنائهم املقبلني 

على ال�شهادة ي�شيف ذات امل�شدر.

حتت�شن ال�شاحة الثقافية الروائية 
انتاجا  االأي��ام  هذه  بريكة  مبدينة 
روائيا جديدا معنونا با�شم "يوميات 
الكتاب  وه��و  رهواجة"  و  ال�شو�شي 
�شعد  املحامي  اال�شتاذ  األ��ف��ه  ال��ذي 
جن���اع اب���ن م��دي��ن��ة ب��ري��ك��ة، ال��ذي 
يعرف يف االو�شاط الثقافية املحلية 
بتوثيقه لكل ما هو تاريخي و�شعبي 
االورا���ص  من  اجلنوبية  املنطقة  يف 
خا�شة تلك تخ�ص اللهجة الربيكية 

والثقافية العربية الهاللية.
ورهواجة"  ال�شو�شي  "يوميات  كتاب 
ق�شة  وخم�شني  اأرب��ع  على  يحتوي 
ح��وارات  ع��ن  ع��ب��ارة  وه��ي  ق�شرية، 
باال�شافة  وزوج��ت��ه  �شيخ  زوج  ب��ني 
اإىل اأبنائه وزوجاتهن، ليكونوا معها 
حياة اأ�شرية وعائلية تدور اأحداثها 
اأر����ص  �شعب  اح���دى  يف  اخل��ي��ال��ي��ة 
بلدية  اقليم  يف  الواقعة  متكعوك 

عزيل عبد القادر بوالية باتنة.
هو  ال��روائ��ي  الكتاب  ه��ذه  يف  املثري 
اعتماد موؤلفه على اللهجة الربيكية 
نطقها  يف  القاف  بحرف  متتاز  التي 
قد  األفاظ  ا�شتخدام  اإىل  وجلوئه 
الواقع  يف  ه��ي  ولكن  غريبة  تبدو 
احل�شنة  منطقة  اأ���ش��ال��ة  اأ�شيلة 
الكتاب  يجعل  م��ا  وه��و  ال�شرقية، 

حتفة لغوية حملية تتيح للقارئ اأن 
البادية  �شكنوا  اأنا�ص  حياة  يف  يهيم 

وت�شبعوا باأخالق الكرم واجلود.
وع���ن ال��ك��ت��اب ي��ق��ول م��وؤل��ف��ه وهو 
الهدف  "اأن  كمحامي  يعمل  ال���ذي 
�شباب  اإىل  ر�شالة  اي�شال  هو  منه 
الزوجية  احلياة  اأن  فحواها  اليوم 
وامل�شاحنات  املعاك�شات  من  تخلو  ال 
ال��زوج��ني، وه��و م��ا ترجمه يف  ب��ني 
النكدية  الزوجة  رهواجة  عقلية 
ك��ث��ريا وال�����ش��و���ش��ي ال����زوج ال��وق��ور 
وامل��ح��ك��م ل��ل��غ��ة ال��ع��ق��ل واالأب���ن���اء 
فن�شوا  امل��دن  بحياة  احتكوا  الذين 
الرغم من  الريفية، وعلى  جذورهم 
الزوجية  احلياة  اأن  اإال  امل�شاكل  كل 

بني هذه البطلية تبقى ت�شودها يف 
غالب االحيان نوع من االحرتام من 
طرف  من  واحلنان  الزوجة  طرف 
اليوم"،  نفتقده  بتنا  ما  وهو  ال��زوج، 
على  ا�شرافه  اأن  املوؤلف  يوؤكد  حيث 
يلجاأ  جعله  ال��ط��الق  ملفات  عديد 
يكون  حتى  الكتاب  هذا  ا�شدار  اإىل 
من  ك��ل  اق��ن��اع  يف  ب�شيطا  �شببا  ول��و 
يزور مكتب حمام من اأجل رفع دعوى 
الطالق اأن يعدل عنه واأن يدرك اأن 
احلياة الزوجية فيها ما فيها وعليها 

ما عليها.
ورهواجة  ال�شو�شي  يوميات  لتكون 
الثقافة  ع��ن  يعرب  فكريا  ان��ت��اج��ا 
باتت  التي  بريكة  ملنطقة  املحلية 
ناحية  من  �شواء  ا�شمحالال  تعرف 

اللغة احلوارية اأو احلياة اليومية.

Bône- جم����م����وع����ة   ت���ع���م���ل 
باحل�ص  االرتقاء  Cultureعلى 
متطوعني  عليها  ي�����ش��رف  ال��ث��ق��ايف 
مهتمني بال�شاأن الثقايف وغيورين على 
من  اأقل  منذ  اجتمعوا  عنابة،  والية 
�شنة لتج�شيد فكرة مفادها اأّن الفعل 
تثمينه،  به،  االعتناء  يجب  الثقايف 
لتطويره،  ال��الزم  الزخم  واإعطائه 
روؤي��ة  بناء  و  خلق  خ��الل  م��ن  وذل��ك 
موّحدة وم�شرتكة من طرف الفاعلني 
وتخدم  تتنا�شب  الثقافة  جم��ال  يف 
خ�شو�شيات والية عنابة ال�شياحية، 
التاريخية  االأث���ري���ة،  ال�شاحلية، 

وال�شناعية.
Bône- م���������ش����روع  وي���ع���ت���م���د   
على  تطبيقه  يف    Culture
اأه��م  اإىل  للو�شول  علمية  م��ق��ارب��ة 
االأهداف "االإدارة املتكاملة، مقاربات 
االقناع  نظريات  وتطبيق  ات�شالية، 

العامة"،  العالقات  ومن��اذج  والتاأثري 
الثقافة  جم��ال  يف  الفاعلني  وح��ث 
وامل���واط���ن  ع��ل��ى ارت���ي���اد ال��ق��اع��ات 
الثقافية  الن�شاطات  خمتلف  وح�شور 
بالن�شاطات  وال��ت��ع��ري��ف  ل��ل��والي��ة، 
ال�شوء  وت�شليط  للوالية،  الثقافّية 
على الن�شاطات الثقافّية التي ينظمها 
الرتويج وتبني  والعمل على  ال�شباب، 
يف    Bône-Culture ف��ك��رة   

واليات اأخرى.
اإىل  امل��واط��ن  املجموعة  وت�شتهدف 
الثقايف  امل��ج��ال  يف  الفاعلني  ج��ان��ب 
العمومّية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  غ���رار  ع��ل��ى 
والفنون  الثقافة  ل����وزارة  التابعة 
الثقافة،  ق�شر  الثقافة،  )مديرية 
مكتبة  هيبون،  متحف  ال�شينيماتيك، 
اجلهوي  امل�شرح  العمومّية،  املطالعة 
الفرن�شي  املعهد  جموبي(،  الدين  عز 
دور  املجموعات،  اجلمعيات،  عنابة، 

ال�شباب  ملديرية  التابعة  ال�شباب 
و  العلمية  ال���ن���وادي  ال��ري��ا���ش��ة،  و 
الثقافّية جلامعة باجي خمتار عنابة 
واملدار�ص العليا الوطنية، اخلوا�ص ) 

فنادق، مكتبات..(.
اأجندة  اإع��داد  يف  ن�شاطاتها  وتتمثل 
باللغتني  االأ�شبوع  يف  مرتني  ثقافّية 
عرب  ون�شرها  والفرن�شية،  العربية 
مواقع التوا�شل االجتماعي واجلرائد 
املحلية، واحل�شور وتغطية الن�شاطات 
الثقافية )�شور، فيديوهات، مقاالت(، 
امل�شابقات  ح���ول  امل��ع��ل��وم��ة  تقا�شم 

املحلية، الوطنية والدولية.
Bône- جمموعة  اأع�شاء  ويتكون   
طلبة  اأ���ش��ات��ذة،  م��ن   Culture
�شحفيون،  وال��دك��ت��وراه،  ال��ت��درج  يف 
لديهم خربة يف  واأغلبيتهم  موظفون، 

العمل اجلمعوي والتطوعي. 
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صعب املنال  شعوب

سكان البادية

موظفون)م(

متشابهانسلم)م(

سئم)م(

أخو األب

وحدة لقياس 
الطاقة)م(

بعير

يجب الوفاء به

ثلثا وحي

والدة)م(

من احلروف)م(

برفقة

سئم

قاطع

مدام)مبعثرة(

ملكي)م(

مدرسة)م(

وجع

للتفسير)م(

أصابع

قاطع

مرق

مقر)م(

أحسب)م(

خيانة)م(

فك

علل)م(

للتمني)م(

أسباب وعوامل

سفر

للتشدد

شهم

ملكي

بسط

االرتفاع

طعام

الثناء

ضرورية احلياة 

من الطيور

تعب)م(

ملكي 

بياض البيض)م(

نساء اجلنة

إجابة)م(

ال يخشى العواقبزود باملالأصلح

رقم نقيض رديء)م( أبو البشرية)م(

ال شيء)م(

سحر

نعمان

طويل

جوامع

كبير في السن)م(

متشابهان

قهوة

رجع

سحر

وجع

إخالء

أصر)م(

لم يبلغ السن 
القانوني)م(

ضروري للطعام)م(

ابن املرفأ

بياض البيض

اللهب)م(

عال فوق سطح 

املاء)م(

وجهات نظر)م(

سئم

وحل)م(

ال يقرأ وال يكتب

من احلروف

ارتفاع درجة احلرارة 
لدى اإلنسان

سقي

للتعريف

نعمان

احلسد)مبعثرة(

يعرف)م(

الإيجاد اللغز  اأجد احلروف  املرقمة
التعريف:

دولة اأوروبية يوجد بها اأكرب كهف 
جليدي

ال�ضبكة العمالقة
1235 46

اأقوال وحكم
* اأن يطعنك اأحدهم يف ظهرك اأمر طبيعي ،،
الكن اأن تلتفت وجتده اأقرب النا�ص اإليك!!! 

فهذي هي الكارثه ..

* من املوؤ�سف حقًا اأن تبحث عن ال�سدق ،،
يف ع�سر اخليانة و تبحث عن احلب .. يف قلوب 

جبانة .

* اإن كان هناك من يحبك فاأنت اإن�سان 
حمظوظ ،،،و اإذا كان �سادقًا يف حبه فاأنت 

اأكرث النا�ص حظًا .

* اأكرث النا�ص حقارة هو ذلك الذي يعطيك 
ظهره، و اأنت يف اأم�ص احلاجه اإىل قب�سة يده.

* ال يوجد اأ�سواأ من اإن�سان ي�ساألك عن ا�سمك 
الذي طاملا كان يقرنه دائمًا بكلمة اأحبك !!! 
* ال �سك يف اأنك اأغبى النا�ص اإذا كنت تبحث 

عن احلب يف قلب يكرهك !!! 



حدث مع هار�ن الر�سيد
اأ�شحابه وحا�شيته  كان هارون الر�شيد يتجول مع 

يف ب�شتان
طفل  �شوت  ف�شمعوا  بغداد  اأط��راف 

يغني ب�شوت جميل
وقد كان جال�شا ي�شتظل باإحدى 

االأ�شجار
هارون  اأع��ط��اه  انتهى  وعندما 

دينارا ذهبيا
فرف�شه الطفل ب�شدة

فقال له هارون الر�شيد: ملاذا ال 
تقبله؟

اإن  م��والي  ي��ا  اأخ���اف  الطفل  فقال 
قبلتها ت�شربني اأمي ب�شدة

وتقول يل من اأين لك هذا الدينار
فقال هارون قل لها اأعطانيه اخلليفة

يل  �شتقول  الأن��ه��ا  ت�شدقني  ل��ن  اإن��ه��ا  الطفل  ق��ال 
اخلليفة كرمي وال يعطي دينارا

مملوءا  كي�شا  وناوله  دهائه  من  اخلليفة  ف�شحك 
بالدنانري الذهبية وفر�شا

حكى  ق�شره  اإىل  ه���ارون  رج��ع  وع��ن��دم��ا 
الق�شة لوزيره 

ف����رد ال����وزي����ر ه���ل ع��رف��ت��ه يا 
موالي؟

ق���ال ه�����ارون ال؟!...ف����ق����ال 
الوزير هذا اأحمد اأويحيى؟!. 

�قعت يف الفخ
حتى  �شحابو  م��ع  �شهر  واح��د 

الزوج تاع ال�شباع
كي رجع للدار مرتو ما حبت�ص تفتح 

لو الباب
وابقى يحاول فيها

قالها جبت معايا كادو الأجمل امراأة يف العامل
فتحتلو الباب بفرحة وقالت لو وين راهو الكادو

قال لها وين راهي اأجمل امراأة يف العامل؟!.

معلومات م�سلية

الك�سكا�س

اأمثال �سعبية

 3 طوله  كان  العامل  يف  زفاف  ف�ستان  اأطول    •
لالأرقام  غيني�ص  مو�سوعة  دخــل  وقــد  كيلومرت 

القيا�سية.
فاإن  بالطعام  االإن�سان  معدة  متتلئ  عندما   •
 20 بعد  اإال  بــذلــك  ــارة  ــس اإ� ي�ستقبل  ال  الــدمــاغ 

دقيقة.
الأعلى  ينظر  وهو  مبحادثتك  �سخ�ص  قام  لو   •

اأو اىل الي�سار فهو يف الغالب يكذب.
املتاجر  تــرغــم  اجلنوبية  كــوريــا  حكومة   •
يف  يــومــني  ملــدة  اأبــوابــهــا  ـــالق  اإغ على  ال�سخمة 
امل�ساريع  الأ�سحاب  فر�سة  الإعطاء  وذلك  ال�سهر 

ال�سغرية ودعمها.
• مهما كان طول احللم الذي نراه يف املنام فاإنه 

يف الواقع ال ي�ستغرق اأكرث من 3 ثوان.
• النظام يف �سجون الربازيل ين�ص على تخفي�ص 

مدة ال�سجن 4 اأيام لكل كتاب يقراأه ال�سجني.

15 modhik@yahoo.com : :اإ�سرتاحةالأورا�س�ساركنا ال�سفحة على الربيد االإلكرتوين
ا�سحك وال�سحك بال�س.. قبل ما يغلى وتقول يامن عا�س

جواب 
املحاجية

على اللي مكني 
بالكاف و الكاف 
حمزم على هّمو 
فّمو يف ال�سماء و 

عينيه يف كر�ص اّمو 

حدث يف مثل هذا اليوم
اخلام�ص ع�شر

 من �شهر �شبتمرب
القاهرة  حتتل  الربيطانية  القوات  ـ   1882

وتنفي اأحمد عرابي اإىل جزيرة �سيالن.
بال�سني هزمية  يلحقون  اليابانيون  ـ   1894

ع�سكرية كبرية يف "معركة بينغ يانغ".
1928 ـ الطبيب الربيطاين األك�سندر فلمنج 

يكت�سف البن�سلني.
ي�سدر  هتلر  اأدولف  النازي  الزعيم  ـ   1935
عرفت  العن�سرية  الــقــوانــني  مــن  جمموعة 
حرمان  وت�سمنت  نورمربغ"،  "قوانني  با�سم 
علم  وتبني  املواطنة  حق  من  ــان  االأمل اليهود 
ال�سليب املعقوف �سعارا ر�سميا الأملانيا النازية.
باللغة  ــراءة  ــق ال �سعف  ب�سبب  ـ   1948
اإىل  يلجاأ  الفرن�سي  امل�ستعمر  الفرن�سية، 
اإ�سدار جرائد ناطقة باللغة العربية خدمة 
اأ�سند  حــيــث  مــعــه  للمتعاملني  و  ملــ�ــســاحلــه 
و  امل�ستوطنني  امل�ست�سرقني  لبع�ص  التحرير 
م�سالح  يخدمون  الذين  اجلزائريني  بع�ص 
اأول  الــيــوم  هــذا  يف  اأ�ــســدر  بحيث  امل�ستعمر 
بعنوان  اجلزائر  يف  العربية  باللغة  جريدة 

ال�سهر. يف  مرتني  توزيعها  "املب�سر" يتم 
�سم  على  توافق  املتحدة  االأمم  ـ   1952
االإدارة  انــتــهــاء  بعد  اإثــيــوبــيــا  اإىل  ــا  ــري اإرت

الربيطانية لها.
�سال  ــط  خ بــنــاء  ــن  م ــهــاء  ــت االن ـ   1957
ال�سرقية  احلـــدود  على  وال�سائك  املكهرب 

اجلزائرية.
العام   الـــوايل  اإغــتــيــال   حمــاولــة  ـ   1958
بباري�ص  �سو�ستال"  "جاك  للجزائر  ال�سابق 
والذي كان من اأ�سر�ص املدافعني عن "اجلزائر 

الفرن�سية ".
ال�سعبي   الوطني  اجلي�ص  قيادة  ـ   1962

تن�سئ اأول م�سلحة وطنية لالإ�سارة.
رئي�سا  بلة  بــن  اأحــمــد  انتخاب  ـ    1963

للجمهورية اجلزائرية.
وكالة  ــاء  اإنــ�ــس مــر�ــســوم  ــدور  �ــس ـ   1974

املخابرات املركزية االأمريكية.
اللبنانية  العا�سمة  حتتل  اإ�سرائيل  ـ   1982
رئي�سها  اغتيال  اأعقاب  ب�سكل كامل يف  بريوت 

املنتخب ب�سري اجلمّيل.
مناحم  االإ�سرائيلي  الوزراء  رئي�ص  ـ   1983

بيغن ي�ستقيل من من�سبه.
الوطني  الــوفــاق  نـــدوة  اخــتــتــام  ـ   1996
الد�ستور  مراجعة  على  لالتفاق  الثانية  
بعد  االأوىل  الت�سريعية  االنتخابات  واإجراء 

وقف امل�سار االنتخابي.
العراقي  ال�سحفي  عن  االإفـــراج  ـ   2009
عاملية  �سهرة  اكت�سب  الــذي  الزيدي  منتظر 
دبليو  جورج  االأمريكي  الرئي�ص  ر�سق  عندما 

بو�ص بحذائه.
الباحثة اجلزائرية نعيمة  ـ اختيار   2012
اإدراج  ليتم  عربية  امـــراأة  كــاأول  بلحنا�سي 
من  الــثــالثــني  الطبعة  يف  الــذاتــيــة  �سريتها 
العامل"  عرب  هو  "هوز  االأمريكية  املو�سوعة 
يف  العاملية  ال�سخ�سيات  اأ�سهر  �سري  ت�سم  التي 

عدة جماالت.
بار�سونز  حمطة  يف  تفجري  وقوع   -  2017
ي�سفر  لندن  الربيطانية  العا�سمة  يف  غرين 

عن اإ�سابة 22 �سخ�سا على االأقل.

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

الثالثاء  04  �ستنرب  2970/ 15  �سبتمرب  2020 املوافق لـ 27  حمرم 1442

م�����ا ن�����دي�����ك ي�����ا خ����ريي 
م�������ا ن����خ����ل����ي����ك ل����غ����ريي

حكـــمة

تعرف،  م����ا  ك����ل  ت���ق���ول  �أن  ي���ج���ب  ال 
ول��ك��ن ي��ج��ب �أن ت��ع��رف ك��ل م��ا تقول

ع���������الوة..  �����ش����ي   �
ح�����دوث  وراء  م�����ن 
يف  الطبيعية  الكوارث 

اجلزائر؟
خل�شر بن �شاعد امل�شيلة
 
ال�����ش��ع��ب واحل��ك��وم��ة 
مت�شاوية.. ب��درج��ة 
ق�شمها وحدك و�شتجد 

النتيجة مذهلة!؟.
حمجوب  ك��ل  ي��ق��ال   �
توقفت  ف��ل��و  م��رغ��وب 

معاقبة  ع��ن  ال��دول��ة 
جت��������ار امل������خ������درات 
النقر�شت  واملتعاطني 
جذورها  من  الظاهرة 
دون عناء ح�شب درا�شة 
ميدانية يف الربتغال؟

عمر نايلي امل�شيلة
لن  اجل���زائ���ر  يف  اإال 
ي����ح����دث ه������ذا ف��ك��ل 
م���رغ���وب..م���رغ���وب 

جدا؟!.

�شورة م�شحكة

واأخريا اكت�شفنا 
ال�شر وراء 

االرتفاع الن�شبي 
"ملن�شوب" مياه 

االأمطار؟!



عبد الهادي. ب

بلقا�سم. ز

تب�صة

ن.م

نور�سني. م

عنابة

ميلة

ب�ضبهة التورط يف ق�ضايا ف�ضاد ونهب املال العام

التابعة  ال�����ش��رط��ة  عنا�شر  متكنت   
لفرقة مكافحة اجلرمية االلكرتونية 
بامل�شلحة الوالئية لل�شرطة الق�شائية 
باأمن والية تب�شة، من توقيف �شخ�ص 
بن�شر  ق��ام  �شنة   20 العمر  م��ن  يبلغ 
البكالوريا  �شهادة  امتحانات  موا�شيع 
كما   االجتماعي،  التوا�شل  مواقع  عرب 
الونزة،  دائ���رة   اأم��ن  م�شالح  اأوق��ف��ت 
ثبت  �شقيقها  رفقة  �شنة(   30( فتاة  
خا�شة  موا�شيع  ت�شريب  يف  تورطهما 
اأجوبتها  وار�شال  البكالوريا  ب�شهادة 
عن طريق مواقع التوا�شل االجتماعي، 
وبعد اإمتام كافة االإجراءات القانونية 
مت تقدمي املتورط االأول امام العدالة 
يف  اأ���ش��درت  التي  تب�شة  حمكمة  ل��دى 
نافذ  �شهرا   18 ب�  يق�شي  حكما   حقه 

و غرامة مالية، فيما مت تقدمي الفتاة 
امل�شتبه فيها رفقة �شقيقها امام العدالة 
لدى حمكمة العوينات التي اأ�شدرت يف 
نافذ  حب�ص  بعام  يق�شي  حكما  حقهما 
مع االإي��داع و غرامة مالية، ويف نف�ص 
ال�شياق مت اإيقاف وحتويل �شخ�ص يبلغ 
ال�شور  بت�شلق  قام  �شنة،   19 العمر  من 
امتحان  اج��راء  مراكز  باأحد  اخلا�ص 
�شهادة الباكالوريا والذي عرث بحوزته 
نقال  هاتف  جهاز  على  توقيفه  عند 
اأذن وكذا عد�شة بلوتوث من  و�شماعة 
تقدميه  مت  اأي��ن   ،AMK108B نوع 
حمكمة  ل��دى  اجلمهورية  وكيل  اأم��ام 
يق�شي   امر  حقه  يف  لي�شدر  العوينات 

باالإيداع مع تاأجيل النطق باحلكم.

ا�سدر �سباح اأم�ــص االثنني وايل والية 
قــرارا  برميــي،  الديــن  جمــال  عنابــة 
بتوقيف رئي�ــص املجل�ــص ال�سعبي البلدي 
متابعتــه  ب�سبــب  عمــار  �سيــدي  لبلديــة 

ق�سائيا.
وجــاء يف قــرار الــوايل ح�ســب البيــان 
الر�سمــي ال�ســادر مــن ديوانه يــوم اأم�ص، 
والــذي يق�سي بتوقيــف ع�سويــة ال�سيد 
ال�سعبــي  املجل�ــص  علــي" رئي�ــص  "�سيــاد 
ب�سبــب  عمــار  �سيــدي  لبلديــة  البلــدي 
املتابعة اجلزائيــة من اجلهات الق�سائية 

املخت�سة.
وح�سبمــا علــم من م�ســادر مطلعــة فاإن 
قرار امل�سوؤول االأول عن اجلهاز التنفيذي 
بالواليــة �ســدر على خلفيــة التحقيقات 
التــي با�سرتهــا فرقــة البحــث والتحري 

الأعوان الدرك الوطني بعنابة منذ اأ�سهر 
عديــدة فيما يتعلــق  با�ستبــاه تورطه يف 
ق�سايــا ف�ســاد مــن خــالل اإبــرام �سفقات 
خمالفــة للت�سريع وت�سخيم فواتري ونهب 

مال العام.
للتذكــري فــان املجل�ــص ال�سعبــي البلدي 
ب�سيــدي عمار يعي�ص اأ�سوء فرتاته ب�سبب 
ق�سايا الف�ساد و�ســوء الت�سيري التي طفت 
علــى ال�سطــح منذ بدايــة عهــدة املجل�ص 
احلايل،  ف�سال عــن ال�سراعات الداخلية 
بــني النواب والتي انعك�ست �سلبا على �سري 
عجلــة التنميــة مــن خــالل رف�ــص اأغلب 
املهمــة  امل�ساريــع  جــل  و�ســل  املــداوالت 
وعــدم امل�سادقــة علــى االعانــات املالية 
التي كانت حمل تهكــم املواطنني وو�سائل 
االعــالم املحليــة والوطنيــة، ف�ســال عن 

املوظفــني  عا�سهــا  التــي  الغليــان  حالــة 
ب�سبــب وجــود �سريحة من النــواب تعمل 
علــى حتقيــق اأغرا�سهــا ال�سخ�سيــة على 

ح�ساب العامة.
جتدر اال�سارة اأنه بتوقيف املري احلايل 
يعترب ثــاين حالة ان�سداد خــالل العهدة 
احلالية للمجل�ص ال�سعبي البلدي ب�سيدي 
عمار بعد ا�ستقالة املري "جالب �سالح" يف 
2019 املتابــع ق�سائيــا يف عــدة  مار�ــص 
ق�سايا ف�ساد ونهــب اأموال عمومية، �ساأنه 
�ســاأن الكثري مــن االأخبــار ببلديات والية 
عنابة الذيــن عاثوا ف�ســادا يف مناطقهم 
من خــالل اإبرام �سفقــات م�سبوهة  حتت 
�سحيــة  هــو  املواطــن  ليبقــى  الطاولــة؛ 
ع�سابــات املال وال�سلطــة التي ا�ستحوذت 

على كرا�سي ال�سلطة بطرق م�سبوهة.

�سي الأورا�سي..
غام�ص...  وم�ستقبل  مــوؤجــل  دخـــول 
�سار  واجلـــو  يعجب  مــاعــاد�ــص  الــوقــت 
ماحلق�ص  مـــزال  ــــدواء  ال حــامــ�ــص... 
ام�سي  راف�ص...  للربوتوكول  وال�سعب 
باحل�ساب وخلي ا�سك خاف�ص... اعمل 
نف�سك ما�ست�ص احلباب مات�سلم مات�سافح 

وعلى �سحتك حافظ...

hamzalaribi005@gmail.com

عمار" جزئيا يوقف" مري"�شيدي  "عنابة  "وايل 
وجب الكالم

كثري  نظر  يف  اجلزائري"  املواطن  "قيمة  نفهم  لكي 
من ال�سلطات وكثري من املوؤ�س�سات وامل�سوؤولني يف الدولة 
للقيمة  مب�سط  �سرح  اإىل  نتطرق  اأن  بنا  يجدر  فاإنه 
القيمة  هي  املطلقة  فالقيمة  الريا�سيات،  يف  املطلقة 
مبعنى  موجبا،  اأو  �سالبا  كان  �سواء  عدد  الأي  املوجبة 
اأن القيمة املطلقة تعتمد على ترتيب العدد وبعده عن 
اأي  اليمني،  اجتاه  يف  اأو  الي�سار  اجتاه  يف  �سواء  ال�سفر 
اأن القيمة املطلقة للعدد -3 هي 3 ذلك الأن هذا العدد 
يبعد عن ال�سفر بثالث مراتب وال يهم اإن كان يف اجتاه 

الي�سار.
الريا�سيات  يف  املطلقة  القيمة  على  وبــنــاء  االآن، 
للمواطن  املطلقة  القيمة  اإىل  نتطرق  اأن  ميكننا  فاإنه 
وبع�ص  املــ�ــســوؤولــني  مــن  لكثري  بالن�سبة  اجلـــزائـــري 
يف  "ال�سفر"  حمــل  حتــل  التي  واملوؤ�س�سات  ال�سلطات 
اأن  مبعنى  عك�سية  العملية  تكون  اأن  على  الريا�سيات، 
"�سالبة"  دائما  اجلزائري  للمواطن  املطلقة  القيمة 

حتى اإن كان موجبا.
املواطن اجلزائري كلما كانت درجة اإيجابيته كبرية 
قيمته  وكانت  اإال  ما  ملوؤ�س�سة  ووفيا  خدوما  كان  وكلما 
�سبيل  على  ولناأخذ  "اأقل"،  املوؤ�س�سة  لتلك  بالن�سبة 
حمل  حتل  والتي  اجلــزائــر،  ات�ساالت  موؤ�س�سة  املثال 
"ال�سفر" يف الريا�سيات، فلكما كان املواطن قريبا منها 
للموؤ�س�سة  بالن�سبة  قيمته  قلت  كلما  لها،  وفيا  وزبونا 
باحت�ساب االأ�سرار التي تلحق به كزبون ويف، فالزبون 
الذي يدفع ثمن اال�سرتاك يف خدمة الهاتف واالنرتنت 
االأكرث  الزبون  هو  �سنوية  ن�سف  وحتى  �سهرية  ب�سفة 
ت�سررا من "االنقطاعات" الدائمة لالأنرتنت ومن �سعف 
ال�سحن  الذي يعتمد على بطاقات  الزبون  اأما  التدفق، 
ف�سرره اأقل الأن مدة ا�ستفادته من اخلدمة اأقل، وهكذا 
ت�سررا  اأكرث  زبونا  املوؤ�س�سة  من  االأقرب  الزبون  ي�سبح 
�سي�سعر  من  اأكرث  الأنه  قيمة  اأقل  ونقول  قيمة،  واأقــل 
دون  عنه  االأنرتنت  خدمة  قطع  يتم  عندما  باالإهانة 
عقد  يربطه  زبونا  "اآلة" ال  جمرد  وكاأنه  اإنــذار  �سابق 
اإلتزام  الطرفني،  من  اإلتزامات  بها  وتربطه  باملوؤ�س�سة 
من  واإلتزام  االإ�سرتاك  وحقوق  امل�ستحقات  بدفع  منه 
وتعوي�سه  الزبون  واحــرتام  اخلدمة  بتوفري  املوؤ�س�سة 
لفرتة  للخدمة  توقف  حــال  يف  اأو  مــا  عطب  حــال  يف 
وفاء  االأكرث  الزبون  باأن  ويتبني  يت�سح  فاإنه  وبهذا  ما، 
ملوؤ�س�سة ات�ساالت اجلزائر هو الزبون االأقل قيمة من 

زبون ال يقوم بعملية ال�سحن اإال نادرا.
تعامل  طريقة  خــالل  من  ا�ستنتجناه  الــذي  االأمــر 
كثري من املوؤ�س�سات مع املواطنني وكثري من املوؤ�س�سات مع 
اأن كثريا من هذه املوؤ�س�سات قد حلت حمل  الزبائن هو 
ال�سفر، وبالتايل فعندما تكون قيمة "املوؤ�س�سة املوفرة 
وزبائن  مواطنون  ونحن  نحلم  فكيف  �سفرا  للخدمة" 

بقيمة اأكرب من ال�سفر؟

املواطن والقيمة املطلقة

حمزه لعريبي

�ضطيف 

خن�ضلة

حترير 67 خمالفة الإجناز 
اأ�شغال بناء دون رخ�شة

توقيف �شخ�ص بحوزته  3 اآالف 
وحدة من امل�شروبات الكحولية

حجز 1753 وحدة 
من امل�شروبات الكحولية

اأطرت م�سالح اأمن والية �سطيف، طوال �سهر اأوت 
الفارط عديد االأن�سطة الوقائية التح�سي�سية 

والردعية املتعلقة مبجال �سرطة العمران وحماية 
البيئة وكذا التطهري، بهدف �سد كل اخلروقات 

التي من �ساأنها اأن ت�سيء للعمران والبيئة، مع اتخاذ 
اإجراءات خمتلفة لكبح اأي �سلوكات من �ساأنها اأن 

تعر�ص املواطن ملخاطر �سحية اأو بيئية حمتملة، 
ففي جمال العمران مت حترير 67 خمالفة تتعلق 

باإجناز اأ�سغال البناء دون رخ�سة.
ويف جمال البيئة مت حترير خمالفة واحدة يف 

جمال اإهمال النفايات الهامدة وعدم التقيد بنظام 
ت�سيري النفايات، اأما يف جمال التطهري والنظافة فقد 

مت 149 خمالفة يف جمال البيع غري ال�سرعي على 
الطريق العام، وكذا 165 خمالفة تتعلق بالتجارة 

غري ال�سرعية، ناهيك عن 09 خمالفات تتعلق 
باإعاقة الطريق العام.

متكنت م�سالح ال�سرطة الق�سائية باأمن والية خن�سلة،  
من حجز كمية معتربة من امل�سروبات الكحولية املقدرة 

بحوايل 3 اآالف وحدة من خمتلف االأنواع واالحجام 
من بينها 30 وحدة ذات من�ساأ اجنبي، بحوزة احد 

االأ�سخا�ص يقوم بنقلها على منت �ساحنة لغر�ص البيع 
دون رخ�سة على م�ستوى حي طريق باتنة بعا�سمة 

الوالية خن�سلة، كما مت حجز مبلغ مايل من عائدات 
بيع امل�سروبات الكحولية.

متكنت م�سالح ال�سرطة باأمن دائرة عني اآزال  
ب�سطيف، من حجز 1753 وحدة من امل�سروبات 
الكحولية املوجهة للبيع بطريقة غري �سرعية، 

وجاءت العملية اإثر معلومات اأمنية تفيد بتورط 
اأحد االأ�سخا�ص يف نقل وبيع امل�سروبات الكحولية 

باإقليم دائرة عني اأزال م�ستغال يف ذالك مركبة 
�سياحية نفعية، ومت و�سع خطة عمل مكنت من 

توقيفها و�سائقها باملخرج ال�سرقي للمدينة ليتم 
اإخ�ساعها للمراقبة والتفتي�ص القانوين، حيث �سبط 
على متنها كمية من امل�سروبات الكحولية قدرت بنحو 
موجهة  واالأحجام  االأنواع  خمتلف  من  وحدة   1753

للبيع، وذلك دون حيازة �ساحبها الأية وثيقة 
اأو �سجل جتاري يتيح له ممار�سة هذا الن�ساط 

التجاري. 

ت�شبب اإ�شطدام بني �شاحنة و 
�شيارتني بالطريق الوطني رقم 

ببلدية  فر�شوة  مب�شتة  اأ   79
�شيدي مروان، يف اإ�شابة 05 

اأ�شخا�ص ترتاوح اأعمارهم مابني 
17 و 64 �شنة باإ�شابات متفاوتة 
اخلطورة، حيث مت اإ�شعافهم بعني 
املكان وحتويلهم من طرف م�شالح 

احلماية املدنية اإىل م�شلحة 
االإ�شتعجاالت بالقرارم قوقة، 

وبالن�شبة للخ�شائر املادية فتم 
ت�شجيل حتطم كلي لل�شيارة 

االأوىل من نوع "كيا بيكانتو" 
حتمل ترقيم والية ميلة وحتطم 

كلي للجانب االأي�شر لل�شيارة 
الثانية من نوع "بيجو 207" 

حتمل ترقيم والية ق�شنطينة، 
مع حتطم كلي لقاطرة �شاحنة 

كانت حمملة باالآجر وحتمل 
ترقيم والية ميلة.
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يف حادث مرور 
ب�شيدي مروان 

احلب�ص لـ03 ا�شخا�ص  وفتاة قاموا بت�شريب 
ون�شر موا�شيع امتحان �شهادة البكالوريا بتب�شة
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