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املعاناة متوا�صلة مع 
اأزمة املياه ال�صروب

دوار "ال�صرا�صف" 
يتجرع مرارة العزلة 

�ص 05

�ص 05

م�ساريع ال�سكن الرتقوي �سداع يف راأ�س ال�سلطات
نا�سد امل�ستفيدون من ال�سكن الرتقوي املدعم ببلدية تاوزيانت بوالية خن�سلة ال�سلطات الوالئية 

ب�سرورة التدخل العاجل واإنهاء معاناتهم مع تكاليف الكراء التي اأرهقت كاهلهم منذ اأزيد من 
تقدمي  مع  70% وخا�سة  فيها  االأ�سغال  ن�سبة  بلغت  التي  �سكناتهم  من  متكينهم  عرب  �سنوات   5

�ص 05امل�ستفيدين م�ساهمات مالية ترتاوح بني 50 و150 مليون �سنتيم... 
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عيادة التوليد و�سيارة اإ�سعاف اأبرز مطالبهم

ال�سرقة والعتداءات وال�سجارات 
الليلية تهدد اأمن ال�سكان

غياب احلاويات �ساهم يف انت�سارها

اأكد على تذليل ال�سعاب اأمامهم

�سكنية وحدة   150 مقابل  �سكن  طالب  األف    11

�صكان وادي الطاقة 
ي�صتكون من تدين 
اخلدمات ال�صحية

�صوارع حي تام�صيط تغرق 
يف الظالم منذ اأ�صهر  

القمامة تزين اأحياء 
�صيدي مبراونة

وايل خن�صلة
 يلتقي امل�صتثمرين

تاأخر انطالق
 اأ�صغال اإجناز م�صاريع 

ال�صكن ب�صيقو�س

خن�شلة

اأم البواقي

�ص 04

�ص 04

�ص 04

�ص 05

�ص 05

باتنة

�شطيف

توقيف م�شعوذين و�شبط ن�شوة واأغرا�ض ت�شتعمل يف ال�شحر وال�شعوذة بباتنة فيما مت العثور على �سور فوتوغرافية 
لأ�سخا�س، ومالب�س وطال�سم

�ص 16

م�ضتفيدون يحتجون ويطالبون بو�ضع حد ملعاناتهم بخن�ضلة

خم�ص �سنوات مل تكف الإنهاء معاناة امل�ستفيدين 

�سورة من االأر�سيف

ار "مالب�س الأطفال" تجُ
 يف مواجهة الإفال�س

يطالب اأ�سحاب حمالت بيع مالب�ص االأطفال بباتنة التدخل 
العاجل للجهات امل�سوؤولة من اأجل اإنقاذ ن�ساطهم التجاري يف 

ظل ا�ستمرار القرار الوزاري الذي يق�سي مبنع دخول االأطفال 
دون 16�سنة، ودعا املعنيون اإىل �سرورة التخفيف من التدابري 

الوقائية التي حالت ح�سبهم دون ممار�سة ن�ساطهم ب�سكل 
�ص 04ي�سمح للزبائن باقتناء ال�سلع باأريحية... 

تعليمة منع �لأطفال دون 16 �ضنة من دخول �ملحالت �أثرت �ضلبا على ن�ضاطهم

اجلمعية العامة 
تتاأجل وياحي يلتقي 

اليوم وايل الولية
�ص 08

اإحتاد ال�ساوية

ا



nawara.boubire@gmail.com

نوارة بوبري

احلرقة.... ت�سلك
مل تعد كلمة احلرقة يف نظر الكثريين جمرد 
كلمة تعرب عن ظاهرة واآفة اجتماعية خطرية 

ت�ستهدف ال�سباب وتنخر ا�ستقرار املجتمع وتوؤثر 
�سلبا على حياة االأفراد واجلماعات، بل حتولت 

على مر ال�سنني اإىل خيار وقرار قد ال يختلف 
فيه اثنان وقد ال يعار�سه الوالدان، بعد اأن 

�سطت لغة الياأ�ص على العقول وا�ستفحلت ثقافة 
التواكل وتغلب االأفكار ال�سلبية على التفاوؤل 

الذي كان البد من اأن تخلقه فكرة التغيري الذي 
مل يعرتف به �سباب مازال يحلم مبا وراء البحار 

رغم جمهودات الدولة واجلمعيات واالأفراد 
واجلماعات الإيقاف مثل هذه االآفات وامل�ساكل 

التي ا�ستنزفت الطاقات االيجابية من املجتمع 
ور�سخت لثقافة "احلرقة... ت�سلك"؛ كما زادت 

فيديوهات "احلراقة" املن�سورة على �سفحات 
اليوتيوب ومواقع التوا�سل االجتماعي خالل 

االأ�سابيع االأخرية من حتفيز ذوي النفو�ص 
ال�سعيفة على امتطاء مراكب املوت والبحث عن 

البديل، ما و�سع املجتمع يف دوامة من املخاوف 
من هذا النزيف احلاد يف الطاقات ال�سبانية اإذ 

مل ي�سلم املثقفون وال اإطارات املجتمع من التفكري 
يف احلرقة للبحث عن م�ستقبل زاهر حتى يف عز 

اجلائحة، االأمر الذي زاد تعقيد االأمور وخلط 
االأوراق على م�ستوى كافة االأ�سعدة، لتدفع اإىل 

الياأ�ص من الو�سع الراهن الذي ينبئ بوجود 
خمططات وا�سرتاتيجيات خارجية تهدف اإىل 

ت�ستيت االأفكار وو�سع املجتمع يف قلب االإع�سار، 
حتى تكرث عليه امل�ساكل ويجد نف�سه عاجال غري 

اآجل على حافة االنهيار.
امل�ساكل التي غرق فيها املجتمع منذ بداية 

ال�سنة اجلديدة وكل تلك االأزمات التي تزامنت 
مع احلكومة احلالية تدفع بنا فعال للتفكري 

يف �سحة نظرية وجود روؤو�ص ف�ساد مغرو�سة 
على م�ستوى كافة القطاعات، هدفها الت�سكيك 
يف م�ساريع الدولة اجلديدة والرتويج لثقافة 

اال�ست�سالم بعد غلق كافة االأبواب بوجه املواطن، 
الذي وجد نف�سه بال راتب ب�سبب اأزمة �سيولة 

وبال ماء ب�سبب تذبذب عمليات توزيع مياه 
ال�سرب، وبال دواء وال حتى اأك�سجني وهواء 

على م�ستوى املوؤ�س�سات اال�ست�سفائية العمومية، 
والنتيجة كانت الدفع به اإىل احلرقة دفعا يف 

ظل وجود وتغلغل الفكرة منذ القدم ما �سهل 
االأمر على الراغبني يف اإف�ساد ا�ستقرار البالد 

و�سعبه على املدافعني عن حق العباد.

                                                              غيضض من فيضض 
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اذا �سئلــت عن اكرث املظاهــر �سوء وقبحا يف باتنة كوالية 
عمومــا وكمدينة على وجه اخل�سو�ص فــال يجدر  بك اال اأن 
تذكــر "ال�سياقــة"، فهذه االأخرية يف واليــة باتنة قد باتت 
ت�ســكل اإحــدى الظواهــر التي تــوؤرق اجلميع طاملــا اأن كل من 
ميلــك مركبــة اأي كان نوعها قد بات يتملــك الطريق وي�سوق 
ب�سعار "اأنا وبعدي الطوفان" حيث يركن متى ما �ساء وكيفما 
�ســاء واأينمــا �ساء بال احــرتام ال�ســارات املــرور، وال احرتام 

للغري، فمن امل�سوؤول عن ا�ستفحال هذه الظاهرة يا ترى؟

بطاقة حمـــــــــراء

�سائقون ب�سعار "اأنا وبعدي الطوفان"

auresbook
قال فاروق �شيعلي

 )وزير الأ�شغال العمومية(
..."اجلزائر ت�شعى لت�شدير خدمات الأ�شغال 

العمومية اإىل اإفريقيا".
قلنا: يا راجل... واحلفر والدودانات بوني�س؟

ال�سجالت التجارية االلكرتونية للق�ساء على الوهمية واملزورة

مدينة باتنة بال عنوان

جلود كبا�س عيد االأ�سحى داخل البالوعات 

االأ�سرة الثورية للتكفل بان�سغاالت مناطق الظل

تناف�س حامي الوطي�س بني االأحزاب التقليدية

حتذيرات منظمة ال�سحة العاملية ال تعنينا

ترى  كثرية،  مطالب  باتنة  والية  اأخبار  تن�سر  التي  االجتماعي  التوا�سل  مواقع  �سفحات  على  مدة  منذ  انت�سرت 
 F، اأو تلك التي حتمل حروف التينية )نهج  انه يجب على ال�سلطات املخت�سة ال�سروع يف ت�سمية ال�سوارع املجهولة 

ب�سكرة. طريق  تازولت،  بطريق  املعروفة  الرئي�سية  الطرق  الأ�سماء  الفتات  بو�سع  ال�سلطات  مطالبني   ،)...AB
ومن جهة اأخرى تغيري االأ�سماء املعروفة باأر�ص فالن وبالد فالن اأو االأحياء امل�سماة بعدد ح�س�سها ال�سكنية على غرار 
84... وا�ستند هوؤالء على اأمرين االأول يفرت�ص الت�سمية باأ�سماء ال�سهداء واو العلماء وامل�ساهري يف باتنة   ،1020

واالأمر الثاين هو حل م�سكل العناوين يف املدينة ب�سفة ر�سمية.

اأو�سح وزير التجارة اأمام اأع�ساء اللجنة الوزارية املكلفة باإ�سالح ال�سجل التجاري، اأن ال�سجل التجاري االلكرتوين 
ال�سبيل نحو تطور  "الرقمنة هي  اأن  اأو تلك املزورة" مربزا  "�سي�ساهم يف الق�ساء على ال�سجالت التجارية الوهمية 

الن�ساط التجاري واإ�سفاء ال�سفافية على املعامالت التجارية".

بع�ص  االأ�سبوع، من قبل مواطنني متطوعني عرب  باتنة بداية هذا  البالوعات يف مدينة  انطالق حملة تنظيف  مع 
�سوارع املدينة، تغريت اإىل حد بعيد النظرة التي كانت تتهم املقاولني وعمال االأ�سغال العمومية  بالغ�ص يف اجناز 
البالوعات، اأو حتى اتهام البلدية بعد التنظيف  وهذا يف كل مرة ت�ساب البالوعات باالن�سداد مع كل  اأمطار رعدية، 
وجاء هذا الرتاجع يف االتهام عقب اإيجاد بقايا القمامة على خمتلف اأ�سكالها ،على غرار اأكيا�ص بال�ستكية مملوءة 
ومغلقة، قارورات املاء خمتلفة االأحجام، الثياب، والغريب انه مت اإيجاد  �سوف وجلود كبا�ص عيد االأ�سحى املن�سرم.

ا�ستقبل وايل والية تب�ّسة ممّثلني عن االأ�سرة الثورّية، معترب اللقاء وقفة تاأّمل ومتجيد الأبطال الثورة التحريرية 
وا�سرتجاع  والعريقة،  املجاهدة  الوالية  خدمة  على  للعمل  العون،  يد  ومد  التعاون  اجلميع  من  وملتم�سا  املباركة، 
بريقها وجمدها يف اإطار بناء اجلزائر اجلديدة، وال�سعي اإىل رفع الغنب عن �ساكنة مناطق الظل، والتكفل التدريجي 

بان�سغاالتهم.

ك�سفت مرا�سلة رئي�ص املجل�ص ال�سعبي الوطني، لروؤ�ساء الكتل الربملانية من اأجل تعيني ممثليهم على م�ستوى الغرفة 
الت�سريعية ال�سفلى قبل 20 �سبتمرب اجلاري، لتجديد هياكل الغرفة الت�سريعية التي تاأخر انتخابها 3 اأ�سهر، م�سريا 
خمتلف  بني  الوطي�ص  حامي  تناف�ص  عن  ال�سهر،  نف�ص  من  �سبتمرب   25 قبل  تكتمل  احلالية  الهياكل  عهدة  اأن  اإىل 
الت�سكيالت ال�سيا�سية على غرار االآفالن واالرندي وذلك من خالل �سحب ا�ستمارات الرت�سح على مدار االأ�سبوع اجلاري 

متهيدا الإجراء االقرتاع يوم االأحد املقبل.

الناجمة عن فريو�ص كورونا باجليدة،  الوبائية احلالية باجلزائر  الو�سعية  با�ستور،  ملعهد  العام  املدير  و�سف 
موؤكدا اأن حتذيرات منظمة ال�سحة العاملية االأخرية واملتعلقة بانت�سار كبري لفريو�ص كوفيد 19- خالل �سهري 

اكتوبر ونوفمرب ال تعني اجلزائر بقدر ما تعني الدول االوروبية والواليات املتحدة االأمريكية. هو عدد جرعات الدفعة االأوىل للقاحات املتعلقة باالأنفلونزا 
املو�سميــة املخ�س�سة للمو�سم ال�ستوي القادم، ح�سب املدير العام 
ملعهــد با�ستور، فوزي درار، الذي اأكــد اأن عدد كبري من اجلرعات 
املوجــودة يف امل�ست�سفيــات مل ت�ستعمــل الأن عمليــة التلقيح �سد 
االأنفلونزا املو�سمية �سهــدت عزوفا يف ال�سنوات االأخرية ولذلك 
�سيتــم ا�ستغالل املخــزون لتغطية احلاجيات، م�ســريا اإىل وجود 
بنــود يف العقــد ت�سمــح بالزيــادة يف اأي وقــت كان اإذا اقت�ســت 

احلاجة.

مليون و800 األف

رقم
اليـــوم

يومية وطنية �إخبارية
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لكل مقام مقال
العام يبان من خريفو

يف وقت انهمك العامل باأكمله منذ بداية انت�سار 
وباء كورونا يف تطبيق اإجراءات �سارمة ملحا�سرته 

ومنع انتقاله بني الدول واالأ�سخا�ص ب�سكل غري 
م�سبوق وال متوقع، وعرفت الكرة االأر�سية ركودا تاما 

�سمل ال�سركات وامل�سانع وجميع و�سائل النقل الربية 
والبحرية واجلوية، وُفر�ص احلجر ال�سحي الأ�سهر 

معدودة اإال يف حدود �سيقة كانت ت�سمح باحلركة 
من اأجل حت�سيل كل ما هو �سروري، بينما ا�ستطاعت 

الب�سرية اال�ستغناء على كثري مما كان ُيعتقد من 
االأ�سا�سيات واأنه ال ميكن باأي احلال العي�ص دونه..

كانت الطبيعة ت�ستعيد عافيتها بف�سل غياب 
الن�ساطات ال�سلبية لالإن�سان ودوره املبا�سر يف تلويث 

اجلو وتغيري املناخ وممار�سة كل اأنواع الف�ساد حتت 
م�سميات عدة يحاول من خاللها اأعداء الطبيعة اأن 
يجدوا لهم منفذا "�سرعيا" لكل جرائمهم بحقها و 
ممار�ساتهم غري ال�سرعية، ومل يكن هناك من ف�سل 

لوباء كورونا على �سيء بقدر ف�سله يف ت�سحيح املفاهيم 
واالأ�ساليب وطرائق العي�ص ما انعك�ص راأ�سا على 

الطبيعة االأم وخلق حتوالت كربى �سيعي�سها العامل يف 
فرتة ما بعد وباء كورونا..

ومنذ �سنوات مل ت�سهد اجلزائر خريفا يحمل ب�سائر 
اخلري يف طياته ورياحه واأمطاره واأجوائه الغائمة 
و بالدنا غري بعيدة عن كل ما حدث يف العامل وما 

يحدث بني التاأثر والتاأثري وهو ما بات وا�سحا يف 
خريف عام 2020 الذي بداأ باكرا وقد ا�ستب�سر 

اجلزائريون به خريا رغم الكوارث التي اأحدثها هطول 
االأمطار يف عديد واليات الوطن، الأن لكل كارثة جانب 

م�سرق وهو اأن )العام( كما نقول بالعامية )يبان من 
خريفو( فاإذا كان من�سوب املياه بامل�ستوى املطلوب 

واملاأمول فاإن قطاعات عدة �ستنتع�ص على اإثر ذلك 
خا�سة القطاع الفالحي الذي تراهن عليه الدولة 

واعتربته م�سروع القرن للتخل�ص من التبعية وحتقيق 
االكتفاء واالأمن الغذائيني زيادة عن فتح اأبواب 

الت�سدير للمنتجات الوطنية ذات النوعية واجلودة 
العاليني والرتكيز على ال�سناعات التحويلية التي 

ت�سهد نق�سا فادحا يف م�سانعها وال�سركات املتخ�س�سة 
ما اأدى اإىل اإتالف املحا�سيل الزراعية واالكتفاء 

بت�سويقها يف االأ�سواق الداخلية التي ال ت�ستطيع اأن 
تتحمل املنتجات ال�سخمة اأو ت�ستوعبها وهو الو�سع 

الذي ُيلزم باإجبارية التوجه نحو ال�سناعة التحويلية 
لفائدة الفالحني واقت�ساد البالد على العموم 

واال�ستثمار يف عام فالحي يب�سر خريفه بكل خري.

زووووووم الأورا�س....

�سماح خميلي

حملة وطنية لر�سد اإحتياجات مناطق الظل
اأفاد به بيان للوزارة املنتدبة لدى الوزير االأول املكلفة باملوؤ�س�سات امل�سغرة، عن انطالق احلملة الوطنية لر�سد كل 
الفر�ص واالحتياجات املتوفرة على م�ستوى مناطق الظل عرب ربوع الوطن، من اأجل ا�ستغاللها من طرف �سكان هذه 

املناطق يف ا�ستحداث موؤ�س�سات م�سغرة ت�ساهم يف دفع عجلة التنمية، وتنويع االقت�ساد الوطني.

ال�سورة من اأمام 
مقر دائرة عني 
كر�سة بوالية 

اأم البواقي، 
وهي تو�سح 

مدى ا�ستهتار 
"امل�سوؤولني" فيما 
يتعلق بالنظافة، 

فاإذا كان مقر 
االأوىل"  "املوؤ�س�سة 

يف الدائرة يف 
مثل هاته احلالة 
من التلوث فكيف 
مبناطق "الظل"؟



nawara.boubire@gmail.com

نوارة بوبري

احلرقة.... ت�سلك
مل تعد كلمة احلرقة يف نظر الكثريين جمرد 
كلمة تعرب عن ظاهرة واآفة اجتماعية خطرية 

ت�ستهدف ال�سباب وتنخر ا�ستقرار املجتمع وتوؤثر 
�سلبا على حياة االأفراد واجلماعات، بل حتولت 

على مر ال�سنني اإىل خيار وقرار قد ال يختلف 
فيه اثنان وقد ال يعار�سه الوالدان، بعد اأن 

�سطت لغة الياأ�ص على العقول وا�ستفحلت ثقافة 
التواكل وتغلب االأفكار ال�سلبية على التفاوؤل 

الذي كان البد من اأن تخلقه فكرة التغيري الذي 
مل يعرتف به �سباب مازال يحلم مبا وراء البحار 

رغم جمهودات الدولة واجلمعيات واالأفراد 
واجلماعات الإيقاف مثل هذه االآفات وامل�ساكل 

التي ا�ستنزفت الطاقات االيجابية من املجتمع 
ور�سخت لثقافة "احلرقة... ت�سلك"؛ كما زادت 

فيديوهات "احلراقة" املن�سورة على �سفحات 
اليوتيوب ومواقع التوا�سل االجتماعي خالل 

االأ�سابيع االأخرية من حتفيز ذوي النفو�ص 
ال�سعيفة على امتطاء مراكب املوت والبحث عن 

البديل، ما و�سع املجتمع يف دوامة من املخاوف 
من هذا النزيف احلاد يف الطاقات ال�سبانية اإذ 

مل ي�سلم املثقفون وال اإطارات املجتمع من التفكري 
يف احلرقة للبحث عن م�ستقبل زاهر حتى يف عز 

اجلائحة، االأمر الذي زاد تعقيد االأمور وخلط 
االأوراق على م�ستوى كافة االأ�سعدة، لتدفع اإىل 

الياأ�ص من الو�سع الراهن الذي ينبئ بوجود 
خمططات وا�سرتاتيجيات خارجية تهدف اإىل 

ت�ستيت االأفكار وو�سع املجتمع يف قلب االإع�سار، 
حتى تكرث عليه امل�ساكل ويجد نف�سه عاجال غري 

اآجل على حافة االنهيار.
امل�ساكل التي غرق فيها املجتمع منذ بداية 

ال�سنة اجلديدة وكل تلك االأزمات التي تزامنت 
مع احلكومة احلالية تدفع بنا فعال للتفكري 

يف �سحة نظرية وجود روؤو�ص ف�ساد مغرو�سة 
على م�ستوى كافة القطاعات، هدفها الت�سكيك 
يف م�ساريع الدولة اجلديدة والرتويج لثقافة 

اال�ست�سالم بعد غلق كافة االأبواب بوجه املواطن، 
الذي وجد نف�سه بال راتب ب�سبب اأزمة �سيولة 

وبال ماء ب�سبب تذبذب عمليات توزيع مياه 
ال�سرب، وبال دواء وال حتى اأك�سجني وهواء 

على م�ستوى املوؤ�س�سات اال�ست�سفائية العمومية، 
والنتيجة كانت الدفع به اإىل احلرقة دفعا يف 

ظل وجود وتغلغل الفكرة منذ القدم ما �سهل 
االأمر على الراغبني يف اإف�ساد ا�ستقرار البالد 

و�سعبه على املدافعني عن حق العباد.

                                                              غيضض من فيضض 
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اذا �سئلــت عن اكرث املظاهــر �سوء وقبحا يف باتنة كوالية 
عمومــا وكمدينة على وجه اخل�سو�ص فــال يجدر  بك اال اأن 
تذكــر "ال�سياقــة"، فهذه االأخرية يف واليــة باتنة قد باتت 
ت�ســكل اإحــدى الظواهــر التي تــوؤرق اجلميع طاملــا اأن كل من 
ميلــك مركبــة اأي كان نوعها قد بات يتملــك الطريق وي�سوق 
ب�سعار "اأنا وبعدي الطوفان" حيث يركن متى ما �ساء وكيفما 
�ســاء واأينمــا �ساء بال احــرتام ال�ســارات املــرور، وال احرتام 

للغري، فمن امل�سوؤول عن ا�ستفحال هذه الظاهرة يا ترى؟

بطاقة حمـــــــــراء

�سائقون ب�سعار "اأنا وبعدي الطوفان"

auresbook
قال فاروق �شيعلي

 )وزير الأ�شغال العمومية(
..."اجلزائر ت�شعى لت�شدير خدمات الأ�شغال 

العمومية اإىل اإفريقيا".
قلنا: يا راجل... واحلفر والدودانات بوني�س؟

ال�سجالت التجارية االلكرتونية للق�ساء على الوهمية واملزورة

مدينة باتنة بال عنوان

جلود كبا�س عيد االأ�سحى داخل البالوعات 

االأ�سرة الثورية للتكفل بان�سغاالت مناطق الظل

تناف�س حامي الوطي�س بني االأحزاب التقليدية

حتذيرات منظمة ال�سحة العاملية ال تعنينا

ترى  كثرية،  مطالب  باتنة  والية  اأخبار  تن�سر  التي  االجتماعي  التوا�سل  مواقع  �سفحات  على  مدة  منذ  انت�سرت 
 F، اأو تلك التي حتمل حروف التينية )نهج  انه يجب على ال�سلطات املخت�سة ال�سروع يف ت�سمية ال�سوارع املجهولة 

ب�سكرة. طريق  تازولت،  بطريق  املعروفة  الرئي�سية  الطرق  الأ�سماء  الفتات  بو�سع  ال�سلطات  مطالبني   ،)...AB
ومن جهة اأخرى تغيري االأ�سماء املعروفة باأر�ص فالن وبالد فالن اأو االأحياء امل�سماة بعدد ح�س�سها ال�سكنية على غرار 
84... وا�ستند هوؤالء على اأمرين االأول يفرت�ص الت�سمية باأ�سماء ال�سهداء واو العلماء وامل�ساهري يف باتنة   ،1020

واالأمر الثاين هو حل م�سكل العناوين يف املدينة ب�سفة ر�سمية.

اأو�سح وزير التجارة اأمام اأع�ساء اللجنة الوزارية املكلفة باإ�سالح ال�سجل التجاري، اأن ال�سجل التجاري االلكرتوين 
ال�سبيل نحو تطور  "الرقمنة هي  اأن  اأو تلك املزورة" مربزا  "�سي�ساهم يف الق�ساء على ال�سجالت التجارية الوهمية 

الن�ساط التجاري واإ�سفاء ال�سفافية على املعامالت التجارية".

بع�ص  االأ�سبوع، من قبل مواطنني متطوعني عرب  باتنة بداية هذا  البالوعات يف مدينة  انطالق حملة تنظيف  مع 
�سوارع املدينة، تغريت اإىل حد بعيد النظرة التي كانت تتهم املقاولني وعمال االأ�سغال العمومية  بالغ�ص يف اجناز 
البالوعات، اأو حتى اتهام البلدية بعد التنظيف  وهذا يف كل مرة ت�ساب البالوعات باالن�سداد مع كل  اأمطار رعدية، 
وجاء هذا الرتاجع يف االتهام عقب اإيجاد بقايا القمامة على خمتلف اأ�سكالها ،على غرار اأكيا�ص بال�ستكية مملوءة 
ومغلقة، قارورات املاء خمتلفة االأحجام، الثياب، والغريب انه مت اإيجاد  �سوف وجلود كبا�ص عيد االأ�سحى املن�سرم.

ا�ستقبل وايل والية تب�ّسة ممّثلني عن االأ�سرة الثورّية، معترب اللقاء وقفة تاأّمل ومتجيد الأبطال الثورة التحريرية 
وا�سرتجاع  والعريقة،  املجاهدة  الوالية  خدمة  على  للعمل  العون،  يد  ومد  التعاون  اجلميع  من  وملتم�سا  املباركة، 
بريقها وجمدها يف اإطار بناء اجلزائر اجلديدة، وال�سعي اإىل رفع الغنب عن �ساكنة مناطق الظل، والتكفل التدريجي 

بان�سغاالتهم.

ك�سفت مرا�سلة رئي�ص املجل�ص ال�سعبي الوطني، لروؤ�ساء الكتل الربملانية من اأجل تعيني ممثليهم على م�ستوى الغرفة 
الت�سريعية ال�سفلى قبل 20 �سبتمرب اجلاري، لتجديد هياكل الغرفة الت�سريعية التي تاأخر انتخابها 3 اأ�سهر، م�سريا 
خمتلف  بني  الوطي�ص  حامي  تناف�ص  عن  ال�سهر،  نف�ص  من  �سبتمرب   25 قبل  تكتمل  احلالية  الهياكل  عهدة  اأن  اإىل 
الت�سكيالت ال�سيا�سية على غرار االآفالن واالرندي وذلك من خالل �سحب ا�ستمارات الرت�سح على مدار االأ�سبوع اجلاري 

متهيدا الإجراء االقرتاع يوم االأحد املقبل.

الناجمة عن فريو�ص كورونا باجليدة،  الوبائية احلالية باجلزائر  الو�سعية  با�ستور،  ملعهد  العام  املدير  و�سف 
موؤكدا اأن حتذيرات منظمة ال�سحة العاملية االأخرية واملتعلقة بانت�سار كبري لفريو�ص كوفيد 19- خالل �سهري 

اكتوبر ونوفمرب ال تعني اجلزائر بقدر ما تعني الدول االوروبية والواليات املتحدة االأمريكية. هو عدد جرعات الدفعة االأوىل للقاحات املتعلقة باالأنفلونزا 
املو�سميــة املخ�س�سة للمو�سم ال�ستوي القادم، ح�سب املدير العام 
ملعهــد با�ستور، فوزي درار، الذي اأكــد اأن عدد كبري من اجلرعات 
املوجــودة يف امل�ست�سفيــات مل ت�ستعمــل الأن عمليــة التلقيح �سد 
االأنفلونزا املو�سمية �سهــدت عزوفا يف ال�سنوات االأخرية ولذلك 
�سيتــم ا�ستغالل املخــزون لتغطية احلاجيات، م�ســريا اإىل وجود 
بنــود يف العقــد ت�سمــح بالزيــادة يف اأي وقــت كان اإذا اقت�ســت 

احلاجة.
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لكل مقام مقال
العام يبان من خريفو

يف وقت انهمك العامل باأكمله منذ بداية انت�سار 
وباء كورونا يف تطبيق اإجراءات �سارمة ملحا�سرته 

ومنع انتقاله بني الدول واالأ�سخا�ص ب�سكل غري 
م�سبوق وال متوقع، وعرفت الكرة االأر�سية ركودا تاما 

�سمل ال�سركات وامل�سانع وجميع و�سائل النقل الربية 
والبحرية واجلوية، وُفر�ص احلجر ال�سحي الأ�سهر 

معدودة اإال يف حدود �سيقة كانت ت�سمح باحلركة 
من اأجل حت�سيل كل ما هو �سروري، بينما ا�ستطاعت 

الب�سرية اال�ستغناء على كثري مما كان ُيعتقد من 
االأ�سا�سيات واأنه ال ميكن باأي احلال العي�ص دونه..

كانت الطبيعة ت�ستعيد عافيتها بف�سل غياب 
الن�ساطات ال�سلبية لالإن�سان ودوره املبا�سر يف تلويث 

اجلو وتغيري املناخ وممار�سة كل اأنواع الف�ساد حتت 
م�سميات عدة يحاول من خاللها اأعداء الطبيعة اأن 
يجدوا لهم منفذا "�سرعيا" لكل جرائمهم بحقها و 
ممار�ساتهم غري ال�سرعية، ومل يكن هناك من ف�سل 

لوباء كورونا على �سيء بقدر ف�سله يف ت�سحيح املفاهيم 
واالأ�ساليب وطرائق العي�ص ما انعك�ص راأ�سا على 

الطبيعة االأم وخلق حتوالت كربى �سيعي�سها العامل يف 
فرتة ما بعد وباء كورونا..

ومنذ �سنوات مل ت�سهد اجلزائر خريفا يحمل ب�سائر 
اخلري يف طياته ورياحه واأمطاره واأجوائه الغائمة 
و بالدنا غري بعيدة عن كل ما حدث يف العامل وما 

يحدث بني التاأثر والتاأثري وهو ما بات وا�سحا يف 
خريف عام 2020 الذي بداأ باكرا وقد ا�ستب�سر 

اجلزائريون به خريا رغم الكوارث التي اأحدثها هطول 
االأمطار يف عديد واليات الوطن، الأن لكل كارثة جانب 

م�سرق وهو اأن )العام( كما نقول بالعامية )يبان من 
خريفو( فاإذا كان من�سوب املياه بامل�ستوى املطلوب 

واملاأمول فاإن قطاعات عدة �ستنتع�ص على اإثر ذلك 
خا�سة القطاع الفالحي الذي تراهن عليه الدولة 

واعتربته م�سروع القرن للتخل�ص من التبعية وحتقيق 
االكتفاء واالأمن الغذائيني زيادة عن فتح اأبواب 

الت�سدير للمنتجات الوطنية ذات النوعية واجلودة 
العاليني والرتكيز على ال�سناعات التحويلية التي 

ت�سهد نق�سا فادحا يف م�سانعها وال�سركات املتخ�س�سة 
ما اأدى اإىل اإتالف املحا�سيل الزراعية واالكتفاء 

بت�سويقها يف االأ�سواق الداخلية التي ال ت�ستطيع اأن 
تتحمل املنتجات ال�سخمة اأو ت�ستوعبها وهو الو�سع 

الذي ُيلزم باإجبارية التوجه نحو ال�سناعة التحويلية 
لفائدة الفالحني واقت�ساد البالد على العموم 

واال�ستثمار يف عام فالحي يب�سر خريفه بكل خري.

زووووووم الأورا�س....

�سماح خميلي

حملة وطنية لر�سد اإحتياجات مناطق الظل
اأفاد به بيان للوزارة املنتدبة لدى الوزير االأول املكلفة باملوؤ�س�سات امل�سغرة، عن انطالق احلملة الوطنية لر�سد كل 
الفر�ص واالحتياجات املتوفرة على م�ستوى مناطق الظل عرب ربوع الوطن، من اأجل ا�ستغاللها من طرف �سكان هذه 

املناطق يف ا�ستحداث موؤ�س�سات م�سغرة ت�ساهم يف دفع عجلة التنمية، وتنويع االقت�ساد الوطني.
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اأم البواقي، 
وهي تو�سح 
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"امل�سوؤولني" فيما 
يتعلق بالنظافة، 

فاإذا كان مقر 
االأوىل"  "املوؤ�س�سة 

يف الدائرة يف 
مثل هاته احلالة 
من التلوث فكيف 
مبناطق "الظل"؟

درار''  ''ف���وزي  با�ستور  ملعهد  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ق��ال 
االأخ��رة  العاملية  ال�سحة  منظمة  حتذيرات  ان 
واملتعلقة بانت�سار كبر لفرو�ص كوفيد -19 خالل 
بقدر  اجلزائر  تعني  ال  ونوفمرب  اكتوبر  �سهري 
املتحدة  وال��والي��ات  االوروب��ي��ة  البلدان  تعني  ما 
احلالية  الوبائية  الو�سعية  ان  كا�سفا  االمريكية 

باجلزائر الناجمة عن فرو�ص كورونا بامل�ستقرة.
''الو�سعية  ل��الذاع��ة:  حديثه  يف  درار  وق���ال 
املرحلة  م��رور  مع  جيدة   اجل��زائ��ر  يف  الوبائية 
الوبائية احلادة خ�سو�سا �سهري ماي وجوان ولكن 
ينزل  اأن  قبل  اال�ستقرار  ب��داأ  جويلية  اأواخ��ر  يف 
بالنظر  بها   اأرقام الباأ�ص  اإىل  اأين و�سلنا  املنحنى 

اإىل خ�سائ�ص الفرو�ص.
وقال اإن امل�ست�سفيات اأ�سبحت يف و�سعية جيدة من 
ناحية ال�سغط الذي كانت ت�سهده كذلك احلال يف 
قاعات االإنعا�ص واملخابر التي كانت تعرف توافدا 

كبرا وهي موؤ�سرات باأن الو�سعية جيدة''.
يف  املرتقبة  املوجة  نف�ص  ح��دوث  اإمكانية  وعن 
يف  لي�ست  اجلزائر  اأن  درار  اأكد  باجلزائر،  اأوروب��ا 
اأوروبا لذلك  نف�ص الو�سعية الوبائية امل�سجلة يف 
يجب اأن ن�ستغل الفر�سة ون�ستعمل ما نالحظه من 
تطورات وبائية هناك من اجل التحكم يف انت�سار 
انت�سار  موؤ�سرات  اإىل  باالإ�سافة  هنا،  الفرو�ص 

اأمرا�ص اأخرى كاالأنفلونزا املو�سمية.

التلقيح  حمالت  م��ع  ال��ت��ج��اوب  اإىل  درار  ودع��ا 
اخلا�سة باالأنفلونزا املو�سمية  من اجل الرفع من 
لقاح  يكون  اأن  نافيا  امل�سنني،  االأ�سخا�ص  مناعة 

االنفلونزا املو�سمية كافيا �سد فرو�ص كوفيد.

ق. و

بلجود تباحث معها م�سكل الهجرة ال�سرية..

ا�ستقبل رئي�س اجلمهورية، عبد املجيد تبون، �سباح اأم�س الثالثاء، وزيرة الداخلية االإيطالية، لو�سيانا المور غيز،
 والتي تقوم بزيارة عمل اإىل اجلزائر.

حت�سبا لال�ستفتاء ال�سعبي

ال�سروع يف العمل بالعقوبات اجلديدة �سد الغ�س بالمتحانات

تراجع يف الإ�سابات.. 

اعرتافا بدورها واإ�سهامها يف اأ�سغال الأمم املتحدة..

قال اإن حتذيرات منظمة ال�سحة العاملية الخرية ل تعني اجلزائر..

تراأ�ص وزير االت�سال، الناطق الر�سمي للحكومة، 
�سمت  عمل  جل�سة  الثالثاء،  اأم�ص  بلحيمر،  عمار 
اخلا�سة  التلفزيونية  القنوات  وممثلي  م��دراء 
املتعلقة  التح�سرات  الآخ��ر  خ�س�ص  باجلزائر، 
املقرر  الد�ستور  تعديل  حول  ال�سعبي  باال�ستفتاء 
بيان  به  افاد  ما  ح�سب  املقبل،  نوفمرب  الفاحت  يف 

للوزارة.
خالل  ح��ث،  ال��وزي��ر  اأن  امل�����س��در  ذات  واأو���س��ح 
ل�سل�سلة  موا�سلة  اإطار  يف  املندرج  االجتماع  هذا 
املوؤ�س�سات  خم��ت��ل��ف  م���ع  ال���دوري���ة  ال���ل���ق���اءات 
على  اخلا�سة  التلفزيونية  القنوات  االإعالمية، 
''فتح من�ساتهم للمجتمع املدين واأهل املعرفة من 
بالنقا�ص  الد�ستور  حمتوى  وتو�سيح  ك�سف  اأجل 
العمومية  االإعالم  و�سائل  كافة  داعيا  الهادف''، 
ما  كل  لك�سف  ال�ساملة  ''التعبئة  اإىل  واخلا�سة 
حت�سبا  الد�ستور،  ح��ول  الوا�سع  بال�سرح  تعلق 

لال�ستفتاء ال�سعبي''.

''رئي�ص  اأن  ال��وزي��ر  ذك���ر  ال�����س��ي��اق،  ه���ذا  ويف 
اأعطى  قد  ك��ان  تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية، 
تعليمات لل�سماح الأكرب عدد من اجلمعيات وممثلي 
النقا�ص  يف  الوا�سعة  بامل�ساركة  امل��دين  املجتمع 
�ستكون  ال��ذي  اجلديد  الد�ستور  حمتوى  ب�ساأن 

و�سائل االإعالم هي االأ�سا�ص فيه''.
رغبة  م��ن  نابعة  التعليمات  ''ه���ذه  ب��اأن  وق��ال 
امل��دين  املجتمع  دور  تعزيز  يف  ال��دول��ة  رئي�ص 
كجزء  اجلمهور،  موؤ�س�سات  مع  روابطه  وتفعيل 
امل�سلحة  خدمة  يف  الت�ساركية  الدميقراطية  من 

العامة للبالد''.
واأ�سار اىل اأن ''هذه املناق�سة الوا�سعة لها مهمة 
باملقاالت  املواطنني  توعية  اإىل  ت�سعى  تربوية 
وامل�ستجدات حول الد�ستور الذي �سيتم للت�سويت 
عليه''. كما جدد الوزير عزم الوزارة على ''دعم 
هذا  الإجن���اح  الوطنية  االإع���الم  و�سائل  جميع 

النقا�ص ال�سامل''.

االأول  اأم�ص  والي��ات  ع��دة  يف  حماكم  اأ���س��درت 
بت�سريب  تتعلق  وقائع  ب�ساأن  باحلب�ص  اأحكاما 

موا�سيع امتحانات البكالوريا اأو االأجوبة عنها.
حا�سي  حمكمة  اأن  العدل،  ل��وزارة  بيان  واأف��اد 
�سنوات  ثالث  عقوبة  اأ�سدرت  اجللفة  يف  بحبح  
و)ر.ف(  )ر.م(  املتهمني  ح��ق  يف  ن��اف��ذا  حب�سا 
وغرامة مالية قدرها 500 األف دينار مع اإ�سدار 
مو�سوع  بت�سريب  لقيامهما  باجلل�سة،  ايداع  امر 

اإمتحان مادة اللغة العربية واالإجابة عنه.
كما اأ�سدرت حمكمة تب�سة �سد املتهم )�ص.�ص( 
عقوبة 18 �سهرا حب�سا نافذا وغرامة 100 األف 
دينار مع االأمر باإيداعه يف اجلل�سة. فيما حكمت 
املتهمة  �سد  تب�سة  بوالية  العوينات   حمكمة 
نافذا  حب�سا  �سنة  عقوبة  )ح.و(  واملتهم  )ح.خ( 
باإيداعهما  االأم��ر  مع  دينار  األ��ف   50 وغ��رام��ة 
االأغ���واط  حمكمة  ويف  اجلل�سة.  يف  احلب�ص 
�سد  �سنة  مل��دة  النافذ  احلب�ص  عقوبة  �سدرت 
يف  دينار  األف   100 تغرميها  مع  )ق.ن(  املتهمة 
الوقت الذي حكم على املتهمني )ت.ف( و ) ز.ر( 

بق�سر ال�ساللة بنف�ص العقوبة املذكورة.
بوالية  رهيو  واد  حمكمة  اأن  البيان  واأ���س��اف 
)م.م.اأ(  املتهم  على  جهتها  من  ق�ست  غليزان  
بعقوبة احلب�ص النافذ ملدة ع�سرة اأ�سهر وغرامة 

قدرها 100 األف دينار.
فيه  امل�����س��ت��ب��ه  و���س��ع  مت  ال�����س��ي��اق  ن��ف�����ص  ويف 
للنظر  التوقيف  نظام  حتت  باملنيعة  )����ص.م( 
 � وتبقى التحريات � ح�سب ما متت اال�سارة اليه 
متوا�سلة ب�ساأن االأفعال االإجرامية املماثلة التي 
توقيفهم  انتظار  يف  مقرتفيها  على  التعرف  مت 

وتقدميهم اأمام اجلهات الق�سائية.
للوقاية  الوطنية  الهيئة  باأن  ال��وزارة  واأك��دت 
االإع��الم   بتكنولوجيات  املت�سلة  اجل��رائ��م  م��ن 
مكافحة  ف���رق  وك���ذا  ومكافحتها  واالإت�����س��ال 
الوطني  الرتاب  كامل  عرب  املعلوماتية  اجلرمية 
ليال  والدائمة،  امل�ستمرة  بف�سل''يقظتها  تعمل، 
ونهارا''، على تتبع مثل هذه االأفعال ق�سد �سمان 

اجراء اختبارات البكالوريا يف ظروف ح�سنة.

عن  الثالثاء،  اأم�ص  ال�سحة،  وزارة  اأعلنت 
ت�سجيل 238 اإ�سابة جديدة بفرو�ص كورونا، 

و12 وفاة، خالل ال�24 �ساعة االأخرة.
الر�سمي  ال��ن��اط��ق  ع��ن��ه،  ك�سف  م��ا  وح�سب 
للجنة ر�سد ومتابعة فرو�ص كورونا، الدكتور 
جمال فورار، اإرتفع عدد االإ�سابات بالفرو�ص 

التاجي بالبالد اإىل 48734 اإ�سابة.
بعد   ،1632 اإىل  الوفيات  عدد  اإرتفع  بينما 
ت�سجيل 12 وفاة خالل ال�24 �ساعة االأخرة. 
يف حني مت ت�سجيل 154 حالة �سفاء جديدة 
ال�سفاء  اإجمايل حاالت  الفرو�ص، لرتفع  من 

اإىل 34358.

الع�سوي  القانون  من   149 للمادة  طبقا 
القعدة  ذو   22 يف  ال�سادر   10-16 رق��م 
1437 ه� املوافق ل� 25 اأوت 2016 واملتعلق 
الثالثاء  اأم�ص  وقع  االنتخابي،  بالنظام 
اجلمهورية  رئي�ص   ،2020 �سبتمرب   15
الرئا�سي  املر�سوم  ال�سيد عبد املجيد تبون 
الهيئة  ا�ستدعاء  املت�سمن   ،250-20 رقم 

 ،2020 نوفمرب  ال��ف��احت  ل��ي��وم  الناخبة 
لالإ�ستفتاء على م�سروع مراجعة الد�ستور.

طبقا  اأي�سا  الرئا�سي  املر�سوم  وت�سمن 
الع�سوي  ال��ق��ان��ون  ذات  م��ن   14 ل��ل��م��ادة 
اال�ستثنائية  امل��راج��ع��ة  ت��اري��خ  حت��دي��د 
للقوائم االنتخابية ل� 20 �سبتمرب اجلاري 

ملدة ثمانية اأيام.

الرئي�س تبون يوقع مر�صوم 
ا�صتدعاء الهيئة الناخبة

وزير الت�صال يجتمع مبدراء 
وممثلي القنوات اخلا�صة

 اأحكام بال�صجن النافذ يف حق املتورطني 

بكورونا  جديدة  ا�صابة   238
و12 وفاة خالل 24 �صاعة

اللقاء،  ح�سر  اجلمهورية،  لرئا�سة  بيان  وح�سب 
الوفد املرافق للوزيرة االإيطالية، ومدير الديوان 
اخلارجية  ال�سوؤون  ووزي��را  اجلمهورية،  برئا�سة 
والتهيئة  امل��ح��ل��ي��ة  واجل���م���اع���ات  وال��داخ��ل��ي��ة 

العمرانية.
املحلية  واجل��م��اع��ات  الداخلية  وزي���ر  واأع���رب 
ونظرته  بلجود،  ك��م��ال  العمرانية،  والتهيئة 
االيطالية عن ا�ستعداد البلدين للعمل على تطوير 

عالقاتهما "املميزة".
اللقاء  عقب  لل�سحافة  ت�سريح  يف  الوزير  وقال 
البلدين  اأن  االيطالية،  بنظرته  جمعه  ال��ذي 
اىل  ي�سعيان  "مميزة"،  عالقات  تربطهما  الذين 

تطوير هذه العالقات يف خمتلف امليادين.
�سياق  يف  تطرقت  االيطالية  الوزيرة  ان  وا�سار 
موؤكدا  ال�سرية،  الهجرة  ظ��اه��رة  اإىل  حديثها 
باملنا�سبة ان عدد اجلزائريني املهاجرين بطريقة 
غر �سرعية اىل ايطاليا "قليل جدا" مقارنة بدول 
اجلزائر  اأن  على  ال�سدد  ه��ذا  يف  و�سدد  اأخ���رى. 
"تتحمل م�سوؤولياتها وتتخذ ما هو واجب اتخاذه 

يف هذا امليدان".
اأما الوزيرة االيطالية فقد اأعربت من جانبها عن 

قائلة:  اجلزائر،  مع  اأو�سع  تعاون  يف  بالدها  اأمل 
"اأنا متيقنة باأننا و�سعنا اأ�س�ص تعاون ثنائي جديد 
�سراكة  اطار  يف  دائما  يعمالن  اللذين  بلدينا  بني 

وجو من ال�سداقة".
اجلزائر  ف��ان  االيطالية  ل��ل��وزي��رة  وبالن�سبة 
يف  قدما  للم�سي  امل��وؤه��الت  كل  "متلكان  وايطاليا 

عالقاتنا من خالل ار�ساء تعاون وا�سع يف خمتلف 
بتدفق  االأم���ر  يتعلق  عندما  �سيما  ال  امل��ج��االت 
للحماية  ميكن  التي  امل�ساعدات  وك��ل  املهاجرين 
ال�سدد  هذا  يف  اأ�سادت  حيث  تقدمها"،  ان  املدنية 
باخلربة املميزة التي تتمتع بها احلماية املدنية يف 

جماالت الزالزل وحاالت الطوارئ.

مت انتخاب اجلزائر اأم�ص الثالثاء يف جمل�ص اإدارة 
االأمم  و�سندوق  للتنمية  املتحدة  االأمم  برنامج 
خلدمات  املتحدة  االأمم  ومكتب  لل�سكان  املتحدة 
الهيئات  انتخابات  اإج��راء  خالل  وذلك  امل�ساريع، 
الفرعية للمجل�ص االقت�سادي واالجتماعي لالأمم 

املتحدة )اإكو�سوك( املنعقدة بنيويورك.
على  االنتخاب  ه��ذا  خ��الل  اجل��زائ��ر  وحت�سلت 
52 �سوت  لالأ�سوات وحازت على  �ساحقة  اأغلبية 

من جمموع 54 م�سوت.
اجلزائر  به  ظفرت  ال��ذي  الدعم  ه��ذا  ويعترب 
هذه  يف  املنظمة  االن��ت��خ��اب��ي��ة  العملية  خ���الل 
الهيئة، اعرتافا بدورها واإ�سهامها يف اأ�سغال االأمم 
اجلمعية  �سيا�سات  تنفيذ  يف  ال�سيما  املتحدة، 

العامة واملجل�ص االقت�سادي واالجتماعي.
وياأتي هذا االنتخاب غداة جتديد عهدة برامج 
املتحدة  االأمم  وهيئة  اجل��زائ��ر  ب��ني  ال��ت��ع��اون 

للتنمية ملدة �سنة اأخرى.
االإداري  املجل�ص  يف  اجلزائر  تواجد  و�سي�سمح 
بتعزيز  فعال  للتنمية  املتحدة  االأمم  لربنامج 
برنامج  تنفيذ  اإىل  اإ�سافة  وال�سراكة  التعاون 

التعاون احلايل.

اجلزائر  �ستحظى  العهدة،  ه��ذه  اختتام  وعند 
املتحدة  االأمم  برنامج  اإدارة  جمل�ص  يف  مبقعد 
لعهدة   ،2021 جانفي  ال�1  من   ابتداء  للتنمية، 

تدوم 3 �سنوات.
الهيئات  ه���ذه  اإدارة  جمل�ص  ف���اإن  ل��الإ���س��ارة، 
رقم  الالئحة  مبوجب  اإن�ساوؤه  مت  ال��ث��الث،ال��ذي 
162/48 للجمعية العامة والذي ي�سم 36 بلدا، 

مو�سوع حتت �سلطة ''االإيكو�سوك'' ويكلف اأ�سا�سا 
بتاأييد ن�ساطات الوكاالت االأممية واالإ�سراف عليها 

طبقا لتوجيهات اجلمعية العامة واالإيكو�سوك.
كما �سيتكون جمل�ص اإدارة الهيئات الثالث من كل 
من البنغالد�ص وكوبا وغواتيماال وفنلندا واإيران 
وبريطانيا  واإ�سبانيا  ورو�سيا  ونيجريا  ونيوزلندا 

العظمى.
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اجلزائر تنتخب يف جمل�س اإدارة ثالث هيئات اأممية

مدير معهد با�صتور يطمئن بخ�صو�س الو�صعية الوبائية

رئي�س اجلمهورية ي�صتقبل وزيرة الداخلية الإيطالية

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

اأ�سدر جمل�ص ق�ساء اجلزائر اأم�ص الثالثاء، 
ب�سنتني  النهائي يف حق خالد درارين  حكمه 

حب�سا نافذا بعد جل�سة االإ�ستئتناف.
نافذا  حب�سا  اأ�سهر  ب�04  احلكم  مت  بينما 
العربي  ب��ن  �سمر  ال�سيا�سني  للنا�سطني 

و�سليمان حميطو�ص.
العربي  ب��ن  ج��ان��ب  اإىل  درارين  وت��وب��ع 
وحميطو�ص بتهمتي التحري�ص على التجمهر 

غر امل�سلح وامل�سا�ص بالوحدة الوطنية.
ل��ل��ت��ذك��ر، ف����اإن حم��ك��م��ة ���س��ي��دي اأحم��م��د 
اأوت   10 ي��وم  اأدان���ت  العا�سمة،  باجلزائر 
املا�سي ال�سحفي درارين بثالث �سنوات حب�سا 
يف  دينار.  األ��ف   50 قيمتها  وغرامة  نافذا، 
ب�سنتني  وحميطو�ص  العربي  بن  اأدي��ن  حني 
دينار  األ��ف  و50  نافذة  اأ�سهر   4 منها  حب�سا 

جزائري غرامة مالية.

حكم نهائي بعامني 
حب�س نافذ يف حق 

خالد درارين

ق. و

ق. و

الهيئة  مبوجبه  ا�ستدعى  رئا�سيا  مر�سوما  الثالثاء  اأم�س  تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئي�س  وقع 
الناخبة لالإ�ستفتاء على م�سروع الد�ستور ليوم 1 نوفمرب القادم.



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

�سميحة. ع

عامر. م

ف.ق

حفيظة. ب

ح�سام الدين. ق

نيوز"  اإىل  "االأورا�ص  قــادت  جولة   وخــالل 
مدينة  بو�سط  االأطفال  مالب�ص  بيع  حمالت 
على  التجار  معاناة  حجم  على  وقفنا  باتنة، 
الفئة  لهذه  خم�س�سة  فــ�ــســاءات  اعتبارها 
من  ا�ستيائهم  ــوؤالء  ه ــدى  اأب حيث  العمرية، 
ي�ساهم  اأن  �ساأنه  من  والذي  الو�سع   ا�ستمرار 
انعك�ست  التي  االأزمة  هذه  جراء  اإفال�سهم  يف 
واأعرب  املعهود،   ن�ساطهم  انتعا�ص  على  �سلبا 
�سمت  مــن  تــذمــرهــم  املت�سررونعن  الــتــجــار  
املتكررة  الوالئية رغم مرا�سالتهم   ال�سلطات 
الو�سية  اجلهات  فيه  اكتفت  الذي  الوقت  يف 
�ساأنه  من  ما  وهو  مدرو�سة،  غري  قرارات  ب�سن 
اأن يلحق بهم خ�سائر مادية فادحة، واأ�سافوا 
االأن�سطة  من  النوع  هذا  مثل  خ�سو�سية  باأن  
ن�ساط  على  حمــالــة  ال  �سيق�سي  التجارية 
يف  �ساهم   ذلــك  اأمــر  واأن  ال�سيما  اأغلبيتهم، 
ت�سديد  ل�سعوبة  باملحالت  العاملني  ت�سريح 
اأجــورهــم مع هــذه االأزمـــة،  اأيــن وجــد معظم 
التجار اأنف�سهم عر�سة  لالإفال�ص خا�سة اأمام 
بخ�سو�ص  املتزايدة  واالإ�ساعات  الطلب  قلة 
ــي وعــجــزهــم عن   ــس ــدر� ــري الـــدخـــول امل ــاأخ ت
ت�سديد م�ستحقات االإيجار يف ظل هذا الركود 

التجاري املحلوظ. 
"زارا"،  مبحالت  نيوز"   "االأورا�ص  ووقفت 
الو�سع،  الزبائن مع هذا  على  �سعوبة تعامل 
حيث مينع دخول هذه الفئة العمرية بعد اأن  

اعتاد معظم االأولياء على ا�سطحاب اأبنائهم 
لوازمهم  القتناء  لهم  االختيار  حرية  وترك 
اأذواقهم،  ومايخدم  ملقايي�سهم  وفقا  املطلوبة 
من  حرية  يف  اأدخلهم  الذي  ذاته  الو�سع  وهو 
خارج  من  الزبائن  معظم  واأن  ال�سيما  اأمرهم 
ال�ستبدال  العودة  عليهم  ي�سعب  مما  املدينة 

ال�سلع التي مت اقتنائها.
الوقائية  الــتــدابــري  ــذه  ه تطبيق  ظــل  ويف 
ناهيك  الغلق  اإىل  خمالفيها  تعر�ص  الــتــي 
الزبائن  عــزوف  على  ذلك  و�سع  يخلفه  عما 

يقعون يف مال�سنات كالمية،   ما  والذين غالبا 
اإعادة  االأطفال  األب�سة  بيع  جتار  مطلب  يظل 
يتمكنوا  حتى  املتخذة  القرارات  هذه  درا�سة 
من ممار�سة اأن�سطتهم والتي غالبا ما  تتنا�سب 
والتي  الوا�سعة  التجارية   الف�ساءات  مــع 
باإمكانها املحافظة على هذه االإجراءات على 
غرار التباعد وتخ�سي�ص م�سافة اأمان وغريها 
�سالمة  �سمان  بو�سعها   التي  االإحتياطات  من 
الفريو�ص  لــعــدوى  التعر�ص  مــن  املــواطــنــني 

امل�ستجد.

بلدية  يف  ب�سيدي  ــاء  ــي االأح عــديــد  تعي�ص 
خا�سة  النفايات،  انت�سار  وقــع  على  مــروانــة، 
ظاهرة  ا�ستفحلت  اأن  بعد  االأخــرية  االآونــة  يف 
دون  مكان  كل  يف  للقمامة  الع�سوائي  الرمي 
بعيدا  وحرقها  للرمي  معني  مكان  تخ�سي�ص 
عن التجمعات ال�سكنية جتنبا الإنت�سار الروائح 
املرتامية  النفايات  انت�سرت  حيث  الكريهة، 
حلاويات  كلي  غياب  مع  واملباين  املنازل  اأمــام 
للنفايات  مكب  ــود  وج عــدم  واأي�سا  القمامة 
االأمر الذي عجل بتكدي�ص القمامةمع انعدام 

النظافة  مهند�سي  جهود  رغم  امل�سوؤول،  مل�سة 
ال�سيطرة حيث طالب  لكن االأمور خرجت عن 
ال�سكان ب�سرورة تدخل امل�سوؤولني حلل امل�سكلة 

قبل انت�سار االأمرا�ص.
ال�سكان ويف حديثهم مع "االأورا�ص نيوز" اأكدوا 
اأنهم �ساقوا ذرعا من انت�سار القمامة وتزيينها 
حاويات  وجــود  عــدم  مــع  خا�سة  الأحيائهم 
الكبري  احلــجــم  ذات  �ــســواُء  لــهــا،  خم�س�سة 
البلدية  اأولــويــات  مــن  هــي  والــتــي  ال�سغري  اأو 
وتوفريها يف كل حي اأو جتمع �سكني، واأ�سافوا 

ومتعددة  كثرية  النفايات  تراكم  اأ�سباب  باأن 
اأنهم يحملون البلدية امل�سوؤولية الكربى  حيث 
لعدم توفريها مكب نفايات بعيد عن ال�سكنات 
احلاويات  توفري  عدم  واأي�سا  معزول  مكان  يف 
هذا من جهة من جهة اأخرى يحملون املواطن 
الرمي  ــت  وق تنظيم  ــدم  ع م�سوؤولية  اأيــ�ــســا 
مكان  يف  يرمون  حيث  ــد،  واح مكان  واعتماد 
يتحمل  املواطن  قالوا  حيث  نظرهم  على  يقع 
امل�سوؤولية االإخالقية يرمي النفايات وال يهمه 

مكان الرمي حتى ولو اأمام باب منزله.
الكريهة  والروائح  ال�سحية  للتبعات  واأ�ساروا 
ال�سادرة من النفايات حيث اأ�سبح اأكرب اأحياء 
مع  النفايات  بحلة  يتزيني  مــروانــة  مدينة 
غياب امل�سوؤولني والنظر يف امل�سكلة وحلها، هذا 
ت�ستعمل  مل  التي  القدمية  املرافق  واأ�سبحت 
عن  ممتلئة  املنحرفني  الأوكار  لتتحول  وتركت 
وا�ستثمارها  تنظيفها  دون  بالنفايات  اأخرها 
يف م�ساريع ربحية تعود بالفائدة على ال�سباب 
امل�سكلة  هــذه  حل  ميكن  حيث  معا،  والبلدية 
من  والعمال  املواطنني  بــني  اجلــهــود  بتظافر 
تطال  ــربى  ك تنظيف  بحملة  الــقــيــام  ــالل  خ

احلي.

عرب  باتنة،  مبدينة  تام�سيط  حــي  ي�سهد 
عدة  منذ  دام�سا  ظالما  �سوارعه،  من  العديد 
امل�ساحنات  انت�سار  عزز  ما  وهو  م�ست،  اأ�سهر 
وال�سجارات الليلية و�ساعف خماوف املواطنني 
طالت  التي  واالعتداء  ال�سرقة  عمليات  من 
العديد منهم، ونا�سد ال�سكان ال�سلطات املعنية 
للتدخل وتوفري االإنارة العمومية بذات احلي 
للحد من احلوادث واالعتداءات التي تطالهم 

خالل الفرتة الليلية.
يف  وال�سطو  االإجــــرام  جماعات  وانت�سرت 
االآونة االأخرية، ب�سكل رهيب جدا بذات احلي 
العديد  تعر�ص  بعدما  املــجــاورة  واالأحــيــاء 
والتهديد  واالعتداء  لل�سرقة  املواطنني  من 
با�ستعمال االأ�سلحة البي�ساء، يف الوقت الذي 

ي�سهد فيه احلي �سجارات متتالية يوميا ق�ست 
نا�سدوا  الذين  ال�ساكنة  وا�ستقرار  اأمن  على 

الدوريات  وتعزيز  االأمنية  ال�سلطات  بتدخل 
الليلية للحد من هذه الظواهر، خا�سة بعدما 
ا�ستخداما  ت�سهد  ال�سجارات  هــذه  اأ�سبحت 
�ساهم  ما  اأحيان كثرية،  البي�ساء يف  لالأ�سلحة 
يف زرع الرعب واخلوف و�سط املواطنني الذين 

ا�ستهجنوا هذه الت�سرفات الالم�سوؤولة.
من جهة اأخرى، ت�سهد ع�سابات وجمموعات 
ترويج املخدرات انت�سارا رهيبا يف هذه االأحياء 
ال�ساكنة  مطالب  ت�ساعد  و�سط  ال�سعبية، 
بتواجد فرق اأمنية م�سددة بهذه ال�سوارع على 
غرار �سوارع تام�سيط ودوار الدي�ص وبوعقال 
1200 م�سكن، والتي تعترب مبثابة  وكذا حي 
خلفت  والتي  ال�سموم  لهذه  تروج  التي  البوؤر 

الع�سرات من ال�سحايا ال�سباب.

�صهد �ملركز �جلامعي �صي �حلو��س بربيكة و�الإقامة �جلامعية 1000 �صرير �صبيحة �أم�س، عملية حماكاة 
حول كيفية ��صتئناف �ملو�صم �جلامعي �لذي �صيكون بد�ية �ال�صبوع �لقادم ح�صب ما هو مقرر مبدئيا.

يطالب �أ�صحاب حمالت بيع مالب�س �الأطفال بباتنة، �لتدخل �لعاجل للجهات �مل�صوؤولة من �أجل �إنقاذ ن�صاطهم �لتجاري، يف ظل ��صتمر�ر �لقر�ر �لوز�ري �لذي يق�صي 
مبنع دخول �الأطفال دون 16�صنة، ودعا �ملعنيون �إىل �صرورة �لتخفيف من �لتد�بري �لوقائية �لتي حالت ح�صبهم دون ممار�صة ن�صاطهم ب�صكل ي�صمح للزبائن باقتناء 

�ل�صلع باأريحية تامة بعيد� عن �ل�صغوطات �لتي �أثرت عليهم و�صاهمت يف ك�صاد �صلعهم.

ار "مالب�س االأطفال" يف مواجهة االإفال�س تجُ

القمامة تزين اأحياء �سيدي مبراونة

�سوارع حي تام�سيط تغرق يف الظالم منذ اأ�سهر  

تعليمة منع �لأطفال دون 16 �ضنة دخول �ملحالت �أثرت �ضلبا على ن�ضاطهم

غياب �حلاويات �ضاهم يف �نت�ضارها

�ل�ضرقة و�لعتد�ء�ت و�ل�ضجار�ت �لليلية تهدد �أمن �ل�ضكان
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املركز  طلبة  بها  �ساهم  التي  املحاكاة 
التنظيمات  ممــثــلــي  وبــعــ�ــص  اجلــامــعــي 
الطالبية كان الهدف منها هو العمل على 
الوقائية  االجــراءات  مبختلف  التعريف 
اجلامعي  احلرم  داخل  كورونا  وباء  �سد 
حتديد  مت  حيث  الــدرا�ــســة،  ناحية  مــن 
خمارج ومداخل خا�سة للطلبة �سواء على 
الدرا�سة،  قاعات  اأو  املــدرجــات  م�ستوى 
واملراقبة  التعقيم  اأ�ساليب  توفري  مت  كما 
نف�ص  وهو  اجلامعي،  املركز  مداخل  عند 
اجلامعية،  االقــامــة  يخ�ص  فيما  االأمـــر 
من  مقيم  طــالــب  ــل  ك �سي�ستفيد  حــيــث 
من  ملجموعة  �سيخ�سع  كما  لوحده  غرفة 
املراقبة الطبية و الوقائية على م�ستوى 
االقامة ي�سرف عليها طاقم طبي خمت�ص، 
كما مت عقب االنتهاء من املحاكاة تنظيم 
اجلامعي  املركز  اإدارة  بني  تن�سيقي  لقاء 
ال�سريف  الدكتور  املركز  مدير  يتقدمهم 

خمتلف  م�سوؤويل  اىل  باال�سافة  ميهوبي 
الطالبية  التنظيمات  ممثلي  مع  االق�سام 
ــتــي حــ�ــســرت حــيــث مت الــتــطــرق اىل  ال
عملية  ت�سهيل  ــل  اأج مــن  النقاط  بع�ص 
واجبات  وت�سهيل  الــدرا�ــســة  ا�ستئناف 
ال�سفية  الــبــحــوث  ناحية  مــن  الطلبة 
به  ا�ستب�سر  ما  و هو  واإجراء االمتحانات 
زال  ال  منهم  العديد  واأن  خا�سة  الطلبة 
الدرو�ص  مواكبة  يف  كبريا  تاخرا  يعرف 
االلكرتونية،  الــو�ــســائــط  عــرب  املــقــدمــة 
هدفهم  اأن  املركز  على  القائمون  ليوؤكد 
ــو �ــســمــان جناح  طــــوال فـــرتة الـــوبـــاء ه
وو�سولها  االكادميية  التعليمية  العملية 
التي  اال�سابيع  اأن تكون  الطلبة على  اىل 
تلي الدخول عبارة عن ا�ستدراك مب�سط 
اجلامعي  املو�سم  ا�ستكمال  اأجل  من  و�سهل 
الذي يعود يف ظروف ا�ستثنائية و�سحية 

�سعبة

يعي�ص �سكان بلدية وادي الطاقة بباتنة، 
اخلــدمــات  تـــدين  ــل  ظ يف  �سعبة  ــا  ــروف ظ
اإىل  للتنقل  ي�سطرون  حيث  ال�سحية، 

البلديات املجاورة لتلقي العالج. 
اأن  البلدية،  قاطني  مــن  العديد  واأكـــد 
ما  ــل  اأق لهم  املقدمة  ال�سحية  اخلــدمــات 
اأدنى  تلبي  وال  �سيئة  اأنها  عنها  يقال  يقال 
التوليد  عيادة  غياب  ظل  يف  اإحتياجاتهم 
ــاف لــنــقــل احلـــاالت  ــع ــس ــيــارة اإ� وحــتــى �ــس
اأن  نف�سه  ال�سياق  يف  م�سيفني  امل�ستعجلة، 
25 الف  عدد �سكان وادي الطاقة يقدر بـ 
ن�سمة كون البلدية عرفت منوا دميغرافيا 
الباأ�ص به خالل ال�سنوات القليلة املا�سية، 
خدمات  توفري  ال�سروري  من  بات  فقد  لذا 
ــرب  اأق يف  تطلعاتهم  م�ستوى  يف  �سحية 
بدون  بقاءها  املعقول  غري  فمن  االآجـــال 
يقدم  �سحي  مــرفــق  اأو  الــتــولــيــد  عــيــادة 

البلدية  اأن  اأكدوا  كما  للقاطنني،  خدماته 
مل ت�ستفد من اأي م�سروع يف القطاع ال�سحي 
املوجودة  املرافق  فحتى  طويلة  مدة  منذ 
تفتقر الأب�سط التجهيزات بالرغم من اأنهم 
مطالب  بعدة  املحليى  لل�سلطات  تقدموا 
اأين  لهم  �سحية  خــدمــات  توفري  مفادها 
كانت عيادة التوليد على راأ�سها اإال اأن تلك 
حلد  املطالب  لتلك  ت�ستجب  مل  ال�سلطات 

ال�ساعة.
وح�سب ما اأكدته م�سادر م�سوؤولة مبديرية 
�سكان  مطلب  اأخذت  املديرية  اأن  ال�سحة، 
البلدية بعني االإعتبار اإال اأن جائحة كوفيد 
19 حالت دون ذلك ب�سبب اإن�سغالها بتوفري 
من  وبالرغم  للم�سابني  ال�سحية  الرعاية 
العديد  ا�ستالم  اإىل  املديرية  عمدت  هذا 
من املرافق ال�سحية يف العديد من املناطق 

خالل ال�سنة اجلارية.

اجلامعــة ت�سع اآخر الّلم�سات
 ال�ستقبال الطلبة

�سكان وادي الطاقة ي�ستكون من تدين 
اخلدمات ال�سحية

�أياما قبل عودة �لطلبة يف ظروف �ضحية ��ضتثنائية 

عيادة �لتوليد و�ضيارة �إ�ضعاف �أبرز مطالبهم



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

معاوية. �ص

معاوية. �ص

بن �ستول.�ص
بن �ستول.�ص

اأم البواقـــي

احل�سة  هذه  من  امل�ستفيدون  وقام 
ال�سكنية بتنظيم وقفة احتجاجية 
والت�سيري  الرتقية  ديوان  مقر  اأمام 
�سوتهم  اإي�سال  اأجــل  من  العقاري 
واملتعلقة  للم�سوؤولني  وان�سغاالتهم 
ــغــيــاب مــتــابــعــة املـــ�ـــســـروع وكـــذا  ب
العراقيل التي �سادفت هذا امل�سروع 
خا�سة ما تعلق بتاأخر امللف االإداري 

الذي ي�سبق االجنــاز.

املــحــتــجــون اأكـــــدوا عــلــى �ــســرورة 
ـــاروا اإىل  ـــس ــغــال واأ� ــس مــراقــبــة االأ�
طالبوا  حــيــث  االأ�ـــســـغـــال،  رداءة 
عــديــد  ـــرب  ع الــــواليــــة  وايل  ـــن  م
ب�سرورة  ــكــاوي  ــ�ــس وال ـــداءات  ـــن ال
تنظيم زيارة ميدانية لهذه احل�سة 
ان�سغاالت  على  والوقوف  ال�سكنية 
هــم واإخــراجــهــم مــن املــعــانــاة التي 
يعي�سونها منذ �سنوات دون ا�ستالمهم 

ل�سكناتهم.
الرتقية  ديــوان  م�سالح  جهتها  من 
خن�سلة  لوالية  العقاري  والت�سيري 
موجودة  العراقيل  هــذه  اأن  ــدت  اأك
منذ بداية امل�سروع، كما وعدت ذات 
يف  امللكية  عقود  بتحرير  امل�سالح 
اأقرب وقت ممكن مع ت�سليم امل�سروع 
بــدايــة  مـــع  مل�ستحقيه  بــالــكــامــل 

ال�سدا�سي االول من ال�سنة املقبلة

اأول  بعقد  خن�سلة،  وايل  قــام 
العام  االأمني  بح�سور  عمل  جل�سة 
ال�سناعة  مدير  من  وكل  للوالية 
الدولة  ــالك  اأم ومدير  واملناجم 
وذلــك  الـــديـــوان،  ــة  ــوالي ال مبقر 
الإن�سغاالت  اال�ــســتــمــاع  اأجـــل  مــن 
ــفــة وكـــذا  ــل ــمــريــن املــخــت ــث ــس ــ� امل
اإقرتاحاتهم كل ح�سب اإخت�سا�سه 

وطبيعة م�سروعه.
التطرق  اللقاء  هــذا  خــالل  ومت 
لعديد من امل�ساكل خا�سة املتعلقة 
مــنــهــا بــــاالإجــــراءات االإداريـــــة 
املتعاملني  هـــوؤالء  �سادفها  الــتــي 
لتج�سيد  امليدان  يف  االقت�ساديني 
امل�سوؤول  اأكــد  حيت  م�ساريعهم، 
باأنه  التنفيذي  اجلهاز  على  االأول 
لالإ�ستقبال  يـــوم  تخ�سي�ص  مت 

امل�سثمر  �سيجد  و  ثالثاء  يوم  كل 
احلقيقي كل الت�سهيالت واملرافقة 
وذلك باإ�سراك خمتلف القطاعات 
القرارات  اإتــخــاذ  يف  ال�سلة  ذات 
اأنيا، م�سيفا باأنه وطاقمه عازمني 

على ت�سهيل كل العقبات اأمامهم.
هذه االإجراءات املتخذة من �ساأنها 

التنمية  اأن تقوم بتحريك عجلة 
يف والية خن�سلة من خالل تذليل 
العقبات اأمام امل�ستثمرين من اأجل 
خمتلف  يف  م�ستثمراتهم  اإجنـــاز 
من  والتي  والقطاعات  املــجــاالت 
دائمة  �سغل  منا�سب  توفري  �ساأنها 

وموؤقتة.

خن�شـــــلة

نا�صد �مل�صتفيدون من �ل�صكن �لرتقوي �ملدعم ببلدية تاوزيانت بوالية خن�صلة، �ل�صلطات �لوالئية ب�صرورة �لتدخل �لعاجل 
و�إنهاء معاناتهم مع تكاليف �لكر�ء �لتي �أرهقت كاهلهم منذ �أزيد من 5 �صنو�ت، عرب متكينهم من �صكناتهم �لتي بلغت 

ن�صبة �الأ�صغال فيها 70% وخا�صة مع تقدمي �مل�صتفيدين م�صاهمات مالية ترت�وح بني 50 و150 مليون �صنتيم.

م�ضتفيدون يحتجون ويطالبون بو�ضع حد ملعاناتهم بخن�ضلة

�أكد على تذليل �ل�ضعاب �أمامهم

التي  الوبائية  الو�سعية  ت�سببت 
فريو�ص  اإنت�سار  ب�سبب  البالد  تعرفها 
ــص يف  ــار� م �سهر  ــة  ــداي ب مــنــذ  ــا  ــورن ك
ال�سكن  طالبي  ملفات  درا�سة  توقف 
الدوائر  من  العديد  عبد  االإجتماعي 
�سطيف كما ح�سل يف  لوالية  الكربى 
تبقى  حيث  و�سطيف،  العلمة  من  كل 
اإىل  جممدة  امللفات  درا�ــســة  عملية 
الو�سعية  تاأثريات  ب�سبب  اأخر  اإ�سعار 
الوبائية واإ�ستحالة الف�سل يف امللفات 
طالبي  و�سعية  ملعاينة  التنقل  دون 

ال�سكن.
دائــرة  مــن  املــ�ــســادر  بع�ص  وك�سفت 
�سطيف اأن العديد من امللفات اخلا�سة 
درا�ستها  تتم  مل  االإجتماعي  بال�سكن 
يتم  اأن  على  كورونا،  جائحة  ب�سبب 
التي  امللفات  هذه  درا�سة  يف  ال�سروع 
يعود البع�ص منها اإىل �سنوات طويلة 
التح�سن  ظل  يف  املقبلة  االأيــام  خالل 
الوبائية،  الــو�ــســعــيــة  يف  الن�سبي 
ال�سروع  يتم  اأن  املنتظر  مــن  حيث 
وامليدانية  االإداريـــة  التحقيقات  يف 
لدائرة  اجلديد  الرئي�ص  تعيني  بعد 
يف  الو�سعية  تختلف  وال  �سطيف، 
عرفت  والتي  املجاورة  العلمة  دائرة 

طالبي  طرف  من  كبرية  اإحتجاجات 
االأ�سابيع  خالل  االإجتماعي  ال�سكن 
اإعــداد  يف  التاأخر  ب�سبب  الفارطة 
احل�سة  مـــن  املــ�ــســتــفــيــديــن  قـــوائـــم 
االأ�سهر  خـــالل  لــلــتــوزيــع  املــنــتــظــرة 

القادمة.
اإحتجاج  توا�سل  ــر  اأخ جانب  ومــن 
ال�سكن  طالبي  مــن  كبرية  جمموعة 
حيث  �سطيف  ببلدية  االإجتماعي 
نظم الع�سرات وقفة اإحتجاجية اأمام 
املوقع ال�سكني "ديرو" ببلدية �سطيف 
باالإ�سراع  املطالبة  اأجــل  مــن  وهــذا 
األفي  ت�سم  الــتــي  القائمة  ن�سر  يف 
الــوايل  ت�سريحات  ح�سب  م�ستفيد 
ال�سابق والذي قدم وعودا للمواطنني 
خالل  احل�سة  هذه  توزيع  بخ�سو�ص 
ال�سنة  نهاية  وقبل  القادمة  االأ�سهر 
ال�سكن  طالبو  ياأمل  حيث  اجلــاريــة، 
يف  ــة  ــوالي ال بعا�سمة  االإجــتــمــاعــي 
حتقيق هذه الوعود من طرف الوايل 
التخفيف  بغية  عبلة  كمال  اجلديد 
العائالت  لهذه  املتوا�سلة  املعاناة  من 
الكراء  وتكاليف  ال�سكن  اأزمـــة  مــع 

واملتوا�سلة منذ عدة �سنوات. 

م�ساريع ال�سكن الرتقوي �سداع يف راأ�س ال�سلطات

وايل خن�سلة يلتقي امل�ستثمرين

كورونا توقف درا�سة ملفات طالبي 
ال�سكن االإجتماعي ب�سطيف
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ر�سدت م�سالح بلدية بئر 
العر�ص الواقعة �سرق والية 

�سطيف غالف مايل يزيد عن 
مليار �سنتيم من اأجل التكفل 
ببع�ص النقاط ال�سوداء على 

م�ستوى حي 600 م�سكن من 
اأجل جتديد قنوات ال�سرف 

ال�سحي وكذلك الق�ساء على 
بقع املاء التي حتولت اإىل 
ديكور يزين و�سط املدينة 
عند كل ت�ساقط، وهذا من 

اأجل تفادي الفي�سانات 
وحماية ال�ساكنة.

واإ�ستكى �سكان بئر العر�ص 
بعد االأمطار التي ت�ساقطت 

موؤخرا على املنطقة من خطر 
حدوث في�سانات وت�سرب 
املياه اإىل منازلهم ب�سبب 

وجود العديد من النقاط 
ال�سوداء، وهو االإ�سكال الذي 

يتكرر كل �سنة مما جعل 
املخاوف كبرية لدى �سكان 

االأحياء خ�سو�سا مع اإقرتاب 
حلول ف�سل ال�ستاء، حيث 

يبقى من ال�سروري جت�سيد 
م�سروع حلماية املدينة من 

خطر الفي�سانات.
ومن جانبها م�سالح بلدية 

بئر العر�ص �سرعت يف 
االإجراءات اخلا�سة مب�ساريع 

التهيئة من اأجل االإنطالق 
يف اأ�سغال االإجناز يف اأقرب 

وقت ممكن، فيما مت ال�سروع 
يف تهيئة وادي اأوال حمادو 

وتطهري قنوات ال�سرف 
ال�سحي وكذلك البالوعات 

خالل االأيام الفارطة لتفادي 
تكرار ما ح�سل موؤخرا بعد 

ت�ساقط االأمطار. 

مليار �سنتيم 
حلماية االأحياء 
من الفي�سانات

دوار "ال�سرا�سف" يتجرع
 مرارة العزلة 

منطقة  �سكان  معاناة  تتوا�سل 
"ال�سرا�سف" بعني الزيتون ب�سبب 
والعزلة  الريفية  امل�سالك  قلة 
منذ  قاطنيها  عــلــى  املــفــرو�ــســة 
�سنوات طويلة بالرغم من الكثافة 

ال�سكانية التي تعرفها امل�ستة.
عني  بلدية  ا�ستفادت  وقــد  هــذا 
من   2018 �سنة  خــالل  الزيتون 
مت  الريفية،  امل�سالك  من  كلم   10
منطقة  لفائدة  منها   4،5 حتويل 
اأن  �ساأنها  من  والتي  "الرقراق" 
ت�ساهم يف فك العزلة عن ما يزيد 
ا�ستياء  اأثــار  ما  عائلة،   42 عن 
"ال�سرا�سف"  مــنــطــقــة  ــكــان  �ــس
�سررا  ــرث  االأك امل�ستة  باعتبارها 
من  ت�ستفد  مل  والتي  العزلة،  من 
على  الق�ساء  تخ�ص  م�ساريع  اأي 

العزلة منذ �سنوات طويلة.

ويف ذات ال�سياق، يرتقب تن�سيب 
امل�ساتي  حتديد  يف  ت�ساهم  جلنة 
ــة،  ــزل ــع االأكــــــرث تــ�ــســررا مـــن ال
وتــرتــيــبــهــا حــ�ــســب االأولـــويـــات 
التنموية  املــ�ــســاريــع  نــوعــيــة  يف 
والربط  العزلة  بفك  واخلا�سة 
بها  للتكفل  احليوية،  بال�سبكات 
البلدي  املجل�ص  اأكـــده  مــا  ح�سب 

بعني الزيتون.
موؤخرا  ا�ستفادت  فقد  لالإ�سارة 
بلدية عني الزيتون من ما يتجاوز 
الـ 5 ماليري �سنتيم لفائدة ال�سرف 
ماليري   3 �ستخ�س�ص  ال�سحي،اأين 
ر�سد  فيما  االأول،  لل�سطر  �سنتيم 
500 مليون �سنتيم الإعادة قنوات 
بو�سط  املتعلقة  ال�سحي  ال�سريف 
املدينة، وكذا منطقة "الفجوج".

عني �لزيتون

ملفات مودعة منذ �ضنو�ت تنتظر �لدر��ضة

�لأوري�ضيا    

�ضكنية وحدة   150 مقابل  �ضكن  طالب  �ألف   11

اأحياء  من  العديد  معاناة  تتوا�سل 
بلدية االأوري�سيا يف اجلهة ال�سمالية 
العط�ص  اأزمــة  مع  �سطيف  والية  من 
مقربة  على  تقع  البلدية  اأن  رغــم 
اأكرث  بني  ومن  الوالية،  عا�سمة  من 
الو�سعية  هــذه  من  ت�سررا  املناطق 
كو�سيمت" الذين  "وادي  �سكان  جند 
ب�سبب  فــرتة  منذ  حنفياتهم  جفت 
ال�سروب  بــاملــيــاه  الــتــزود  اإنــقــطــاع 
اإىل  بال�سكان  دفع  الذي  االأمــر  وهو 
ال�سهاريج  اإىل  مــرة  كل  يف  اللجوء 
اخلا�سة من اأجل �سمان احلد االأدنى 

من التزود بهذه املادة احليوية.
ــح بــلــديــة  ــال ــس ــ� ــا م ــه ــب ــان ومـــــن ج
ملعاجلة  موؤخرا  حتركت  االأوري�سيا 
تخ�سي�ص  خــالل  من  االإ�سكال  هــذا 

مبلغ 300 مليون �سنتيم �سمن برامج 
املخططات البلدية للتنمية من اأجل 
"وادي  �سكان  تخلي�ص  يف  ال�سروع 
ال�سروب  املــاء  ــة  اأزم من  كو�سيمت" 
�سطرها  يف  االأ�سغال  انطلقت  حيث 
االأول من اأجل تو�سيل القنوات على 
اأخرى ربط منازل  اأن يتم يف عملية 
احليوية،  املــــادة  بــهــذه  املــواطــنــني 
العملية  اأن  البلدية  م�سالح  واأكــدت 
�ست�ستمر يف �سطر اأخر لت�سمل الحقا 
وقت  يف  زيغم،  اأوالد  منطقة  �سكان 
هذا  اأ�سغال  اإنهاء  يف  ال�سكان  ياأمل 
امل�سروع يف اأقرب وقت ممكن من اأجل 
التي  العط�ص  اأزمـــة  مــن  تخلي�سهم 

يعانون منها منذ عدة اأ�سهر.

ال�سكنية  الور�سات  من  عدد  تعرف 
االأ�سغال  يف  تاأخرا  �سيقو�ص  بدائرة 
جمهولة،  الأ�سباب  متوقفة  واأخــرى 
ما اأثار ا�ستياء املواطنني، خا�سة واأن 
م�ساريع  من  �سيقو�ص  بلدية  ن�سيب 
باالإ�سافة  جدا،  قليل  ال�سكن  قطاع 
حال  الذي  العقاري  الوعاء  النعدام 
ح�س�ص  من  البلدية  ا�ستفادة  دون 
الق�ساء  يف  ت�ساهم  معتربة  �سكنية 

على اأزمة ال�سكن باملنطقة.
منطقة  �سيقو�ص  مدينة  وتعد  هذا 
ـــن مت مــوؤخــرا  اأثــريــة بــامــتــيــاز، اأي
التاريخية  املقابر  من  عدد  اكت�ساف 
ــك  ــة، وذل ــي ــان ــروم تــعــود لــلــفــرتة ال
م�ستوى  على  حفر  عملية  كل  عند 
امل�ساريع  الجناز  املخ�س�سة  االأرا�سي 
االإهمال  لكن  بالتنمية،  املتعلقة 
امل�سجل من قبل القائمني على قطاع 

اأدى  البواقي،  اأم  بوالية  الثقافة 
االآثـــار  مــن  الــعــديــد  و�ــســرقــة  لتلف 

اخلا�سة بتلك الفرتة.
عــدد  جتــــاوز  املـــو�ـــســـوع،  ذات  يف 
�سيقو�ص  ببلدية  ال�سكن  طــالــبــي 
لـ  اجــتــمــاعــي،  �سكن  طلب   1122
االأ�ــســغــال  مــتــوقــفــة  وحـــدة   158
جتاوز  فيما  جمهولة،  الأ�سباب  بها 
 1310 الريفي  ال�سكن  طلبات  عدد 
عدد  تغطية  مت  ريــفــي  �سكن  طلب 
ال�سكن  يخ�ص  وفيما  منها.  معترب 
فــقــد �سجل  ـــاري،  ـــج االإي الــعــمــومــي 
و  وحــدة،   224 بـ  االأ�سغال  انتهاء 
406 يف طور االجناز،فيما مت توقف 
وحدة   230 م�ستوى  على  االأ�سغال 
بها  االأ�سغال  مبا�سرة  يتوقع  �سكنية 
قريبا ح�سب ما اأكده املجل�ص البلدي 

ب�سيقو�ص.

املعاناة متوا�سلة مع اأزمة
 املياه ال�سروب

تاأخر انطالق اأ�سغال اإجناز 
م�ساريع ال�سكن ب�سيقو�س

بئر العر�ص

عبد الهادي. ب 

عبد الهادي. ب 

عبد الهادي. ب 

�شطيـــف



�حلكومة تعتزم �إقر�ر حزمة ت�ضهيالت لدفع �ل�ضادر�ت غري �لنفطية، جر�د

على هام�ض �لذكرى �لـ 60 لتاأ�ضي�ض �أوبك: 

مت اأم�س، بوالية م�ستغامن التوقيع على �ست اتفاقيات بني "بريد اجلزائر" ومتعاملني اقت�ساديني 
ين�سطون يف جماالت الفندقة وال�سياحة واالأ�سفار لتفعيل و�سائل الدفع االإلكرتوين.

و�لأ�ضفار و�ل�ضياحة  �لفندقة  يف  �جلز�ئر" ومتعاملني  "بريد 

الدولية  الوكالة  ب��ه  خ�ص  حديث  ويف 
ميديا"  "اأرغو�ص  املتخ�س�سة  للمعلومات 
منظمة  ال��ي��وم  اأوب��ي��ب  اأن  ال��وزي��ر  اأك���د 
وكلمتها  وم���وؤث���رة،  وم��وث��وق��ة  حم��رتم��ة 
اجلوانب،  متعددة  ال�ساحات  يف  م�سموعة 
كورونا  ف��رو���ص  جائحة  اأن  اإىل  م�سرا 
الأوبيب  الوحيدة  القدرة  بو�سوح  برهنت 
يف الت�سرف ك�سريك مع دول اأخرى م�سدرة 
واإرجاع  الفو�سى  تفادي  اأجل  من  للبرتول 

اال�ستقرار ال�سروري للغاية لل�سوق.
وبعدما اأ�سار اإىل الدور االيجابي املعرتف 
يرتاأ�ص  ال��ت��ي  ل��الأوب��ي��ب  اجلميع  م��ن  ب��ه 
اأوبيب  اأن  ع��ط��ار  ال�سيد  اأب���رز  ن��دوت��ه��ا، 
رئي�سية  اأ�سباب  لثالثة  بالنجاح  توجت 
هي امل�ساواة ال�سيدة الأع�سائها واالإخال�ص 
يف عملها وقدرتها على التكيف مع الواقع 

اجلدي.
ويف رده على �سوؤال عن وجود خالفات بني 
ا�ستبعد  الأوبيب،  وال�سغار  الكبار  املنتجني 
مثل هذه االقرتاحات، مطمئنا اأن املنظمة 
اأن  يعتقد  اأنه  �سرح  كما  م�ساواة،  منظمة 
مبداأ امل�ساواة ال�سيدة بالذات يعد املحرك 
الكربى  ول���الإجن���ازات  للنجاح  الرئي�سي 

لالأوبيب خالل 60 �سنة من الوجود.
كانت  ال��ذي  اأوبيب+  اتفاق  وبخ�سو�ص 
"ن�سبيا  ف��ي��ه  ال�����س��ام��ل  االح����رتام  ن�سبة 
مرتفعة" )97 يف املائة �سهر يوليو(، ذكر 
الوزارية  اللجنة  املكرر  الت�سريح  الوزير 
اأوب��ي��ب-خ��ارج  ات��ف��اق  ملتابعة  املختلطة 
اأن��ه من  اأك���دت  اوب��ي��ب )اأوب��ي��ب+( التي 
يف   100 اح���رتام  ن�سبة  بلوغ  ال�����س��روري 
اأعرب  حيث  امل�ساركة،  البلدان  لكل  املائة 
الوزير عن قناعته اأن م�ستويات االحرتام 

�ستبقى مرتفعة م�ستقبال.
اأوبيب  تو�سلت  املا�سي  اأفريل  �سهر  ويف 
يق�سي  اتفاق  اإىل  )اأوب��ي��ب+(  وحلفاوؤها 
مدى  على  ميتد  الإنتاجها  كبر  بتخفي�ص 
ن�سبي  حت�سن  يف  �ساهم  م��ا  وه��و  �سنتني 

لالأ�سعار.
البلدان  �سرعت  اأوت،  �سهر  ب��داي��ة  ويف 

من  الثالثة  املرحلة  االتفاق  على  املوقعة 
التخفي�ص املت�سمن تخفي�سا ب 7ر7 مليون 
تخفي�سات  تطبيق  بعد  اليوم  يف  برميل 
ماي  �سهر  اليوم  يف  برميل  مليون  6ر9  ب 
اليوم �سهر جوان،  7ر9 مليون برميل يف  و 
اأوبك قد جتاوزت  اأن  اأكد املحللون  حيث   
مع  حتى  االإن��ت��اج  خلف�ص  اأه��داف��ه��ا  اأك��ر 
اأعرب  كما  االعتبار،  بعني  املتاأخرين  اأخذ 
الوزير عن اأمله يف اأن تلتحق بلدان اأخرى 
كانت  امل��ح��ادث��ات  اأن  م��وؤك��دا  باملنظمة، 
جارية مع الربازيل الن�سمام حمتمل لهذا 
اأن  وبعد  للبرتول،  وامل�ستهلك  الكبر  املنتج 
تطرق اإىل الو�سعية العامة ل�سوق النفط، 
اأ�سار ال�سيد عطار اإىل حت�سن واإعادة توازن 
جاري، م�سرحا اأنه تت�سح اإ�سارات االنعا�ص 
واملناطق،  البلدان  معظم  يف  االقت�سادي 
بعد حتكم ناجح على الوباء وبف�سل دعم 
ال�سلبية  االآثار  للتخفيف من  حكومي هام 

على ال�سغل واملوؤ�س�سات.
يرتفع  اأن  يتوقع  اأوب��ك،  اأمانة  وح�سب 
ماليني   10 بحوايل  البرتول  على  الطلب 
مقارنة  الثالث  الف�سل  يف  برميل/اليوم 
املخزونات  نفاد  اإىل  �سيوؤدي  مما  بالثاين، 
برميل/ ماليني   3 حوايل  مبعدل  العاملية 

 5 اإىل  اأك��ر  �سرتفع  الرقم  وه��ذا  اليوم، 
الرابع،  الف�سل  يف  برميل/اليوم  ماليني 

ي�سيف الوزير.
قال  اأوب���ك،  معطيات  لنف�ص  وا�ستنادا 
ابتداء  اأف�سل  �ستكون  الو�سعية  اأن  الوزير 
من 2021 مع ا�ستمرار اإعادة توازن ال�سوق 
4 ماليني  ونفاد املخزونات العاملية مبعدل 
تزال  ال  ال�سكوك  اأن  غر  برميل/اليوم، 
مهمة بالنظر اإىل عدد احلاالت اجلديدة 
لكوفيد-19 التي تتزايد ب�سرعة يف بع�ص 
ح�سب  املنظمة،  على  يفر�ص  مما  البلدان، 

رئي�سها، اأن تبقى حذرة.
ويف �سوؤال حول ال�سعر الذي �سيكون الئقا 
ال  اأوب��ك  اأن  الوزير  رد  املنظمة،  اأع��ني  يف 
ت�ستهدف ال�سعر بل ت�سعى فقط اإىل �سمان 
اأ�سعار  تقلبات  م��ن  واحل��د  م��ت��وازن  �سوق 
النفط ب�سكل يحافظ على م�سالح البلدان 
االأع�ساء فيها وي�سمن متوين واثق للبلدان 
الذين  ل��ه��وؤالء  عادلة  وع��ودة  امل�ستهلكة 

ي�ستثمرون يف قطاع البرتول.
وبعد اأن اعترب اأن ال�سعر احلايل للبرتول 
منخف�ص جدا، اأكد ال�سيد عطار اأن دائرة 
امل�سبوقة،  غر  االأزم��ة  هذه  جتاه  االأم��ان 
التي نتج عنها تراكم هائل للمخزونات، قد 
ترتاوح ب�سفة واقعية ما بني 45 اإىل 55 
توازن  اإع��ادة  بعد  ولكن  دوالر/الربميل، 
ال�سوق، من املتوقع اأن تنتقل هذه الدائرة 

اإىل م�ستويات اأعلى بكثر.

االتفاقية  �سوناطراك  موؤ�س�سة  ج��ددت 
لرتقية  الوطنية  الوكالة  مع  تربطها  التي 

 )APRUE( الطاقة  ا�ستعمال  وتر�سيد 
ملدة ثالثة �سنوات، حر�سا منها على عقلنة 

جميع  م�ستوى  ع��ل��ى  ال��ط��اق��ة  ا���س��ت��ه��الك 
ما  ح�سب  البيئة،  على  واحلفاظ  من�ساآتها 

اأفاد به اأول اأم�ص بيان لل�سركة.
برنامج  و�سع  اإىل  االتفاقية  هذه  وترمي 
حت�سي�سي وا�سع �سد اال�ستهالك الالعقالين 
الدولية  املعاير  لتطبيق  وال�سعي  للطاقة 
على  فيها  والتحكم  اال�ستخدام  جم��ال  يف 
املكا�سب  لتحقيق  وه��ذا  املوؤ�س�سة  م�ستوى 
ح�سب  النفقات،  وتر�سيد  االقت�سادية 

البيان.
اأي�����س��ا اإىل حت��دي��د االإط���ار  ك��م��ا ت��ه��دف 
املرجعي لتحقيق خدمات التدقيق والتكوين 
النجاعة  م��ب��ادئ  وت��ك��ري�����ص  وال��ت��وع��ي��ة 

الطاقوية، ي�سيف نف�ص امل�سدر.

اعترب وزير الطاقة، عبد املجيد عطار اأن منظمة  البلدان امل�سدرة للنفط )اأوبك(، التي حتتفل بالذكرى ال60 لتاأ�سي�سها تعد اليوم منظمة 
اجلوانب. متعددة  ال�ساحة  "موؤثرة" على 

ملوؤ�س�سة  الوالئية  الوحدة  مدير  واأب��رز 
ذهيبة،  بن  ع�سمان  اجلزائر"،  "بريد 
"تعميم  ح��ول  اإعالمي  ي��وم  هام�ص  على 
 51 اأن  االإلكرتوين"  ال��دف��ع  و���س��ائ��ل 
القطاع  يف  ين�سطون  اقت�ساديا  متعامال 
يف  م�ستغامن  بوالية  واخلا�ص  العمومي 
واخلدمات  وال�سياحة  التجارة  جماالت 
الدفع  جهاز  باقتناء  قاموا  )ال�سيدلة( 

النهائي.
اإب����رام  امل�������س���وؤول-  ل����ذات  ومت -وف��ق��ا 
اتفاقيات بني "بريد اجلزائر" وقطاعي 
التجارة وال�سياحة وال�سناعات التقليدية 
لتعميم هذه الو�سائل اجلديدة قبل نهاية 
ال�سنة اجلارية وال�سيما بعد اأن ت�ساعفت 
 200 م��ن  االإل���ك���رتوين  ال��دف��ع  عمليات 
عملية �سنة 2019 اإىل اأزيد من 3.000 
عملية هذه ال�سنة، كما يتم مبوجب هذه 
االقت�ساديني  املتعاملني  منح  االتفاقيات 
خدمات  وتوفر  النهائي  الدفع  اأجهزة 
والتكوين  وال�سيانة  واالت�سال  الت�سغيل 

ب�سكل جماين، ي�سيف ال�سيد ع�سمان.

الوالئية  امل��دي��رة  اأك���دت  جهتها،  وم��ن 
والعمل  التقليدية  وال�سناعة  لل�سياحة 
العائلي، حياة معمري، اأن جميع املتعاملني 
�سواء  بالقطاع  النا�سطني  االقت�ساديني 
اأو  �سياحية  اإق��ام��ات  اأو  ف��ن��ادق  ك��ان��وا 
�سيربمون  واالأ���س��ف��ار  لل�سياحة  وك��االت 
املزايا  من  لال�ستفادة  مماثلة  اتفاقيات 
واإتاحة  االإلكرتوين  الدفع  يوفرها  التي 
هذه الو�سيلة اجلديدة ال�سهلة وال�سريعة 

لكافة الوافدين والزبائن.
تقدمي  االإعالمي  اليوم  هذا  خالل  ومت 
االإلكرتوين  التخلي�ص  حول  مداخلتني 
ال�سيولة  دون  التجاري  التعامل  واآليات 
الدفع  جهاز  طريق  عن  وال�سيما  املالية 
ال�سريع  اال���س��ت��ج��اب��ة  ورم����ز  ال��ن��ه��ائ��ي 
"بريد  الذهبية  البطاقة  با�ستخدام 
بنكية  ب���ني  وال���ب���ط���اق���ات  اجلزائر" 
على  االإل��ك��رتون��ي��ة  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ات  اأو 
غرار"بريدي موب" و"بريد باي" واملزايا 
اجلديدة  التقنيات  ه��ذه  توفرها  التي 
وكيفيات اال�ستفادة منها، كما اأ�سر اإليه.

فر�ص  لر�سد  الوطنية  احلملة  انطلقت 
ال��ظ��ل ع��رب الوطن  م��ن��اط��ق  واح��ت��ي��اج��ات 
ت�ساهم  موؤ�س�سات م�سغرة   ا�ستحداث  بهدف 
اأفاد  ح�سبما  الوطني،  االقت�ساد  تنويع  يف 
الوزير  لدى  املنتدبة  للوزارة  بيان  اأم�ص  به 

االأول املكلفة باملوؤ�س�سات امل�سغرة.
التي  احلملة  ف��اإن  امل�سدر  نف�ص  وح�سب 
09 �سبتمرب اجلاري، ت�ستهدف  انطلقت يوم 
املتوفرة  واالحتياجات  الفر�ص  كل  ر�سد 
على م�ستوى مناطق الظل عرب ربوع الوطن، 
هذه  �سكان  ط��رف  م��ن  ا�ستغاللها  اأج��ل  م��ن 
م�سغرة  موؤ�س�سات  ا�ستحداث  يف  املناطق 
مت  حيث  التنمية،  عجلة  دف��ع  يف  ت�ساهم 
ت�سغيل  لدعم  الوطنية  الوكالة  تكليف 
ال�سباب وفروعها عرب كافة الواليات بتويل 
مهمة اخلرجات واال�ستطالعات امليدانية يف 

املناطق النائية، ي�سيف البيان.
الو�سائل  كافة  املنتدبة  ال���وزارة  ودع��ت 

االعالمية  اىل االلتفاف حول هذه احلملة 
املواطنني  لكافة  املعلومة  الي�سال  �سمانا 

املعنيني عرب الواليات.
املا�سي  اال�سبوع  انطلقت  االإط��ار،  هذا  ويف 
عدة قوافل حت�سي�سية لتجوب مناطق الظل 
عرب الواليات،  مهمتها حث ال�سباب وتعزيز 
قدراتهم املعرفية التي متكنهم من ا�ستحداث 
موؤ�س�سات م�سغرة، مب�ساركة اإطارات عدد من 

الهيئات املحلية ذات ال�سلة.
اإط��ار  يف  ت��ن��درج  احلملة  ه��ذه  اأن  ي��ذك��ر 
مناطق  بور�سة  اخلا�سة  التو�سيات  تنفيذ 
االجتماع  اأ�سغال  عن  متخ�ست  التي  الظل 
حيث  بالوالة،  اجلمهورية  لرئي�ص  االأخ��ر 
خالل  م��ن  اجل��ان��ب  لهذا  اأهمية  اإي���الء  مت 
الدعوة لتنظيم قوافل حت�سي�سية مب�ساركة 
ا�ستقطاب  اأجل  من  ال�سلة  ذات  الهيئات  كل 
موؤ�س�سات  الإن�����س��اء  ال��ظ��ل  مناطق  �ساكنة 

م�سغرة.

نتيجة  اأم�����ص  النفط  اأ�سعار  انخف�ست 
العاملي  خماوف ب�ساأن تعاف بطيء للطلب 
جائحة  ب�سبب  ت�سرر  الذي  الوقود  على 
فرو�ص كورونا يف ظل حتذير من توقعات 

مت�سائمة من منتجي النفط الكبار.
اأربعة  برنت  العاملي  القيا�ص  خام  ونزل 
 39.57 اإىل  باملئة   0.1 يوازي  ما  �سنتات 
 07:42 ال�ساعة  بحلول  للربميل  دوالر 
بتوقيت اجلزائر يف حني فقد خام غرب 
ما  �سنتني  االأم��ري��ك��ي  الو�سيط  تك�سا�ص 

دوالر   37.24 اإىل  باملئة   0.1 ي��ع��ادل 
هبوط  على  اخل��ام��ان  واأغ��ل��ق  للربميل. 

طفيف يوم االثنني.
بفعل  حم���دودة  ك��ان��ت  اخل�سائر  ول��ك��ن 
اجتماع  قبل  مك�سوفة  م��راك��ز  تغطية 

يعرف  فيما  وحلفائها،  اأوبك  ملنظمة  مهم 
االمتثال  لبحث  االأ�سبوع  هذا  ب��اأوب��ك+، 
لدعم  االإنتاج  لتخفي�سات  طموح  لربنامج 

االأ�سعار.
للبرتول  امل�سدرة  البلدان  وقالت منظمة 
)اأوبك( يف تقرير �سهري اإن الطلب العاملي 
برميل  مليون   9.46 �سيهوي  النفط  على 
يوميا هذا العام، ارتفاعا من توقعها قبل 
�سهر النخفا�ص قدره 9.06 مليون برميل 

يوميا.

وزير الطاقة يعترب املنظمة "موؤثرة" اأكرث من اأي وقت م�صى

�صوناطراك تدد اتفاقيتها مع وكالة ترقية
 وتر�صيد ا�صتعمال الطاقة

توقيع �صت اتفاقيات لتفعيل الدفع 
الإلكرتوين بني الطرفني مب�صتغامن

انطالق احلملة الوطنية لر�صد فر�س 
ا�صتحداث موؤ�ص�صات م�صغرة مبناطق الظل
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برميل النفط حتت 40 دولرا



البحث عن
 "ثقاللت املال"...

 حني يختلط اجل�شع 
بحب املغامرة 

نفت احلكومة الليبية، ما ن�سرته و�سائل اإعالم عربية وعاملية، عن عقد لقاء يجمع رئي�س املجل�س الرئا�سي فائز ال�سراج، واجلرنال 
االنقالبي خليفة حفرت، اخلمي�س املا�سي، يف العا�سمة الفرن�سية باري�س.

قال رئي�ص الوزراء االإ�سرائيلي بنيامني 
اأبيب  تل  اإن  اأم�ص،  اأول  م�ساء  نتنياهو، 
توقيع  اأج��ل  من  ط��وال  ل�سنوات  عملت 
والبحرين،  االإم���ارات  مع  �سالم  اتفاق 
متعهدا بلحاق مزيد من الدول العربية 

بقطار التطبيع.
بثه  م�����س��ور  م��ق��ط��ع  يف  ذل����ك  ج����اء 
من  تويرت  مبوقع  ح�سابه  على  نتنياهو 
البيت  مقابل  )يقع  هاو�ص"  "بلر  ال��� 
االأمريكي  الرئي�ص  ويخ�س�سه  االأبي�ص 
ال�ست�سافة كبار ال�سيوف يف وا�سنطن(، 
حيث قال نتنياهو "اأم�سك بيدي م�سودة 
معاهدة ال�سالم التاريخية بني اإ�سرائيل 
التاريخي  ال�سالم  واإع��الن  واالإم���ارات 
م�سيفا:  والبحرين"،  اإ�سرائيل  ب��ني 
"عملنا على ذلك ل�سنوات طويلة، هذه 
�ستاأتي. هذا هو حتول عظيم  اللحظة 
تاريخ  يف  واأي�سا  اإ�سرائيل  ت��اري��خ  يف 
توقيع  اأن  واعترب  االأو�سط"،  ال�سرق 
والبحرين  االإم�����ارات  م��ع  االت��ف��اق��ني 

على  واإيجابي  هائل  تاأثر  له  �سيكون 
كما  االإ�سرائيليني،  املواطنني  جميع 
عربية  دول  بان�سمام  نتنياهو  تعهد 
االإ�سرائيليني  للتطبيع، خماطبا  اأخرى 
هنا  اأ�ساهده  ملا  وفقا  اأعدكم  بقوله:" 
اأي�سا"،  بذلك  �ستقوم  اأخ��رى  دوال  باأن 

دون تفا�سيل.
�سمن  �سحيفة  نقلت  مت�سل،  �سياق  يف 

اإن  وا�سنطن  يف  االإ���س��رائ��ي��ل��ي  ال��وف��د 
تفا�سيل االتفاق مع االإمارات والبحرين 

لن يتم ن�سرها اإال بعد التوقيع.
وعن ال�سبب وراء التوقيع على التطبيع 
اأن  االإ�سرائيلي  اأو���س��ح  البحرين،  مع 
ال��ب��ل��دي��ن ات��ف��ق��ا ف��ق��ط خ���الل االأي���ام 
لل�سالم  التو�سل  على  املا�سية  القليلة 

بينهما.

ت���ربع االحت����اد االأوروب������ي، اأم�����ص، 
االأمم  ل��وك��ال��ة  ي���ورو،  األ���ف  ب�500 
الالجئني  وت�سغيل  الإغاثة  املتحدة 
يف  لدعمها  "اأونروا"،  الفل�سطينيني 

مكافحة كورونا.
االحت��اد  اأن  "اأونروا"،  واأو���س��ح��ت 
االأوروبي تربع مببلغ 500 األف يورو، 
يف �سكل معونة اإن�سانية، من اأجل رفع 
م�ستوى االإجراءات املتعلقة بالنظافة 
ت�ساهم  اأنه  م�سيفة  البيئة،  و�سحة 
جهود  دعم  يف  احليوية،  املنحة  هذه 
الوكالة، الحتواء جائحة كورونا يف 
القد�ص  ذلك  يف  مبا  الغربية،  ال�سفة 

ال�سرقية".
وزارة  اأع��ل��ن��ت  ���س��اب��ق،  وق���ت  ويف 
 788 ت�سجيل  الفل�سطينية،  ال�سحة 
 5 بينها  بالفرو�ص،  جديدة  اإ�سابة 
تعاٍف،  حالة   1324 مقابل  وفيات، 
ج��دي��د،  ف��ح�����ص   7000 واإج������راء 
م�سرة اإىل اأنه بف�سل الدعم �ستتمكن 
النظافة،  ل��وازم  توفر  من  االأون���روا 
لعائالت  اإليها  احلاجة  ت�ستد  التي 
الجئي فل�سطني، التي تخ�سع للحجر 

ال�سحي، بهدف ال�سيطرة على انت�سار 
م�ساعدة  اأن  م��و���س��ح��ا  ال��ف��رو���ص، 
االحتاد االأوربي، �ستعمل على حت�سني 
البيئية  بال�سحة  املتعلقة  اخلدمات 
لالجئني الذين يعي�سون يف املخيمات.
اأطلقت  اجل�����اري،  �سبتمرب   4 ويف 
جلمع  عاجلة  منا�سدة  "اأونروا"، 
94.6 مليون دوالر، من اأجل مواجهة 

جائحة كورونا يف مناطق عملها.
معاناة  ظل  يف  املنا�سدة  هذه  وتاأتي 
قّدرته  كبرا،  ماليا  عجزا  "اأونروا" 
اآذار  م��ار���ص/  يف  االأمم��ي��ة،  الوكالة 

املا�سي، بنحو مليار دوالر.

املالية  االأزم����ة  ح���دة  وت�����س��اع��دت 
الأكر  خدماتها  تقدم  التي  للوكالة، 
فل�سطني  يف  الج��ئ  م��الي��ني   5.3 م��ن 
وقف  بعد  و�سوريا،  ولبنان  واالأردن 
ال�سنوي  دعمها  املتحدة  ال��والي��ات 
منذ  دوالر  م��ل��ي��ون  ب�360  امل��ق��در 

.2018
بعد  االأمريكي،  الدعم  وقف  وج��اء 
وا�سنطن  خطة  الفل�سطينيني  رف�ص 
"�سفقة القرن"، التي  املعروفة با�سم 
احلقوق  م��ن  خطر  ب�سكل  تنتق�ص 
عليها  ن�����س��ت  ال��ت��ي  الفل�سطينية 

القرارات الدولية.
ق.د

ق.د

ق.د

اإيران تنفي 
تخطيطها الغتيال 

ال�سفرية االأمريكية 
بجنوب اإفريقيا

وزارة  با�سم  املتحدث  وو�ــســف 
زادة  خطيب  �سعيد  اخلارجية 
ـــه  اأوردت مــا  اأن  بــيــان خــطــي،  يف 
االأمريكية  "بوليتيكو"  �سحيفة 
ا�ستخباراتية،  لتقارير  ا�ستنادا 
لعملية  طــهــران  تخطيط  حــول 
اغتيال �سفرية الواليات املتحدة 
مارك�ص،  النا  اإفريقيا  جنوب  يف 
�سليماين،  اغــتــيــال  عــلــى  كــــّرد 

بـ"املتحيز".
واأكد اأن اإيران كع�سو م�سوؤول يف 
التزامها  اأثبتت  الدويل  املجتمع 
ـــــراف  ــادئ واالأع ــب ــامل الـــدائـــم ب
م�سيفا  الدولية،  الدبلوما�سية 
اأن اإدارة البيت االأبي�ص احلالية 
ال�سنوات  يف  خــا�ــســة  انــتــهــكــت 
الدول  اأرا�سي  وحــدة  االأخــرية، 
بــ�ــســكــل يــخــالــف االتــفــاقــيــات 
الــدولــيــة املــتــعــددة االأطــــراف، 
الذي  بــاأن االدعـــاء  زادة  واأفـــاد 
"بوليتيكو"،  �سحيفة  اأوردتـــه 
ا�ستخباراتية  حملة  اإال  هو  ما 
دونالد  االأمريكي  الرئي�ص  من 
ترامب �سد اإيران، ودعا املتحدث 
االأمريكية  ال�سلطات  االإيــراين، 
االأ�ساليب  تــكــرار  عــن  لـ"الكف 
البالية خللق جو معاد الإيران يف 

ال�ساحة الدولية.
قتل  ــي،  ــس ــا� امل جــانــفــي   3 ويف 
اأمريكية  غــــارة  يف  �ــســلــيــمــاين 
مطار  قــرب  طيار  دون  بطائرة 
�سيارة  ا�ستهدفت  حيث  بــغــداد، 
يف  الــقــيــادي  مــع  ي�ستقلها  كـــان 
اأبــو  الــعــراقــي  ال�سعبي  احل�سد 

مهدي املهند�ص.
ب�سكل  املتحدة  الواليات  وقالت 
مــ�ــســوؤول  �ــســلــيــمــاين  اإن  مــتــكــرر 
جنودا  ا�ستهدفت  هجمات  عــن 
ومناطق  الــعــراق  يف  اأمريكيني 
يخطط  ــــان  ك ــــــه  واأن اأخـــــــرى، 

ال�ستهداف قواتها يف املنطقة.

من وا�صنطن.. 
نتنياهو يتعهد بان�سمام دول عربية اأخرى للتطبيع

االحتاد االأوروبي يدعم "اأونروا" بـ500 األف 
يورو ملكافحة كورونا

عن  اأمــ�ــص،  اإعالمية  و�سائل  ونقلت 
غالب  "ال�سراج"،  بــا�ــســم  الــنــاطــق 
موقع  تـــداولـــه  ــا  مل نفيه  الــزقــلــعــي، 
)اال�ستخباراتي(  اأونالين  اإنتليجن�ص 
ال�سراج  �سيجمع  لقاء  عن  الفرن�سي، 
مع حفرت، يف باري�ص، اخلمي�ص املقبل، 
ــراج(  ــ�ــس )ال اأن  الــزقــلــع  قـــال  حــيــث 
امل�ستقبل  يف  ال  حــفــرت،  يلتقي  لــن 
القريب وال البعيد، مهما كانت حجم 

الو�ساطات الدولية،
وكان موقع اإعالمي، قد ذكر اأن باري�ص 
قمة  املقبل،  اخلمي�ص  �ست�ست�سيف 
ورئي�ص  حفرت،  من  كال  جتمع  ليبية 
�سالح،  عقيلة  )�سرق(  طربق  برملان 
عن  املوقع  ونقل  ال�سراج،  اإىل  اإ�سافة 
م�سادره، اأن االجتماع الثالثي، �سيعقد 
بغطاء من االأمم املتحدة، كما �سيكون 

املغربية،  بوزنيقة  الجتماعات  تتمة 
م�سريا  املا�سي،  االأ�سبوع  عقدت  التي 
اأملانيا  م�ساركة  تاأمل  باري�ص  اأن  اإىل 

واإيطاليا يف االجتماع.

جل�سات  انتهت  املا�سي،  واخلمي�ص 
بداأت  التي  باملغرب،  الليبي  ــوار  احل
�سامل  اتــفــاق  اإىل  املــا�ــســي،  االأحـــد 
ب�ساأن املعايري واالآليات املتعلقة بتويل 

املوؤ�س�سات  يف  الــ�ــســيــاديــة  املــنــا�ــســب 
الــرقــابــيــة، وتــتــ�ــســاعــد حتــركــات 
�سيا�سي  حل  اإىل  للتو�سل  دبلوما�سية 
اأعقاب  يف  ــبــالد،  ال يف  ــنــزاع  ال ينهي 
�سل�سلة  الــلــيــبــي  ــ�ــص  اجلــي حتــقــيــق 
ملي�سيا  طــرد  مــن  مكنته  انت�سارات 
حفرت، من العا�سمة طرابل�ص )غرب(، 

مقر احلكومة، ومدن اأخرى.
املا�سي،  اأوت   21 منذ  ليبيا،  وي�سود 
ملي�سيا  تنتهكه  النار  ــالق  الإط وقــف 

حفرت من اآن اإىل اآخر.
�سراعا  ليبيا  تعاين  �سنوات  ومنذ 
عربية  دول  ــن  م فــبــدعــم  م�سلحا، 
وغربية، تنازع ملي�سيا حفرت احلكومة 
ال�سرعية  على  دولــيــا،  بها  املــعــرتف 

وال�سلطة يف البلد الغني بالنفط.
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تويف �سباح اأم�ص، رئي�ص جمل�ص ال�سعب ال�سابق يف �سربيا 
موم�سيلو كراجي�سنيك، جراء اإ�سابته بفريو�ص كورونا.

اأن  واأفاد بيان �سادر عن عيادة جامعة جمهورية �سربيا، 
ال�ساد�سة  ال�ساعة  حوايل  اأم�ص  �سباح  تويف  كراجي�سنيك 
اأن  م�سيفا   املحلي،  بالتوقيت  تغ(   04:00( �سباحا 
ب�سبب  املا�سي،  اأوت  نهاية  امل�ست�سفى  دخل  كراجي�سنيك 
اإثر  �سناعي  تنف�ص  جهاز  له  و�سع  حيث  بكورونا،  اإ�سابته 

تدهور حالته ال�سحية.
�سراييفو  يف  ولد  �سربي  �سيا�سي  كراجي�سنيك،  وموم�سيلو 
احلزب  ومديري  موؤ�س�سي  اأحد  وكان   ،1945 عام 
واالإبادة  احلرب  جمرم  بقيادة  ال�سربي  الدميقراطي 

اجلماعية بالبو�سنة رادوفان كاراديت�ص.

اأعلنت املفو�سية ال�سامية لالأمم املتحدة ل�سوؤون الالجئني، 
اأم�ص، م�سرع وفقدان نحو 24 طالب جلوء كانوا يف طريقهم 
املتو�سط،  البحر  انقالب وغرق قاربهم يف  اإثر  اأوروبا،  اإىل 

قرب ال�سواحل الليبية.
خفر  اإن  م�سهلي،  �سفاء  املفو�سية  با�سم  املتحدثة  وقالت 
قوارب  ثالثة  اأم�ص  �سباح  اعرت�ص  الليبي  ال�سواحل 
)لطالبي جلوء(، انقلب اأحدها يف البحر، م�سيفة اأن خفر 
ال�سواحل انت�سلوا جثتني، فيما يوؤكد الناجون اأن هناك 22 
اأ�سارت م�سهلي،  اأو الغرقى، كما  اآخرين يف عداد املفقودين 
45 ناجيا من القوارب الثالثة، معظمهم رجال  اإىل وجود 

من م�سر واملغرب.

اعتقلت اإ�سرائيل، اأم�ص، �سابا فل�سطينيا م�سابا بال�سرطان، 
اأثناء  غزة،  قطاع  �سمال  )اإيرز(،  حانون  بيت  معرب  على 

مغادرته القطاع للعالج يف مدينة القد�ص املحتلة.
�سوؤون  بهيئة  والتوثيق  الدرا�سات  وحدة  رئي�ص  وقال 
اإن  فروانة،  النا�سر  عبد  )ر�سمية(،  واملحررين  االأ�سرى 
من  عاما،   35 العمر  من  يبلغ  مواطنا  اعتقل  االحتالل 
ال�ساب  اعتقال  اأن  م�سيفا  القطاع،  جنوب  خانيون�ص  �سكان 
جاء اأثناء مروره عرب معرب بيت حانون، �سمال قطاع غزة، 

لغر�ص العالج يف م�ست�سفيات القد�ص، من مر�ص ال�سرطان.

قتل عن�سر ا�ستخبارات يف تفجري وقع مبدينة جالل اآباد 
بوالية ننكرهار، �سرقي اأفغان�ستان.

اأم�ص،  هوجياين،  اهلل  عطا  الوالية  با�سم  املتحدث  واأفاد 
اأن قنبلة مزروعة على جانب اأحد الطرقات يف جالل اآباد، 
من  ا�ستخبارات  عنا�سر  تقل  �سيارة  مرور  اأثناء  انفجرت 
اأدى اإىل مقتل عن�سر واإ�سابة  اأن التفجري  املنطقة، م�سريا 

اآخرين.  3
وحتى ال�ساعة مل تتنب اأي جهة امل�سوؤولية عن التفجري.

نظاميني  غري  مهاجرين  متنها  على  حتمل  �سفينة  غرقت 
قبالة �سواحل جزيرة كريت اليونانية.

وذكرت و�سائل اإعالمية اأم�ص، اأن �سفينة جتارية توجهت 
اإىل موقع غرق ال�سفينة على بعد 12 ميال �سرقي اجلزيرة، 
ا على  بعد تلقي نداء ا�ستغاثة، م�سرية اإىل اإنقاذ 30 �سخ�سً

االأقل.
ال�سواحل  خلفر  تابعني  وقاربا  مروحية  اأن  اإىل  ولفتت 
البحرية  للقوات  تابعة  فرقاطة  اإىل  اإ�سافة  اليوناين، 
واالإنقاذ  البحث  عمليات  يف  للم�ساركة  املوقع  اإىل  توجهت 

امل�ستمرة ب�سعوبة ب�سبب الرياح ال�سديدة.

م�سرع وفقدان نحو 24 طالب جلوء يف 
البحر املتو�سط

اإ�سرائيل تعتقل فل�سطينيا م�سابا 
بال�سرطان على معرب "بيت حانون"

مقتل عن�سر ا�ستخبارات يف تفجري 
�سرقي اأفغان�ستان

غرق �سفينة حتمل مهاجرين قبالة 
جزيرة كريت باليونان

وفاة جمرم حرب بكورونا ب�سربيا

حــول

الوكاالت  

العــامل

دويل احلكومة الليبية تنفي عقد لقاء مرتقب
 بني ال�سراج وحفرت بباري�س

ق.د
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لزهر  الثنائي  اأن  باتنة  مولودية  اإدارة  من  مقرب  م�سدر  اأكد 
جددا  الدفاع  �سخرة  حممد  �سي  و  الفريق  قائد  عي�سى  حاج 
ليوا�سال  للبوبية  ر�سمية  ب�سفة  االأول  اأم�ص  ع�سية  عقديهما 
تقم�ص األوان املدر�سة التي ترعرعا فيها، وبهذا ارتاحت اإدارة 
م�سعود زيداين وكذا االأن�سار باإعتبار اأن الثنائي املذكور يعترب 
من ركائز الفريق ومن العنا�سر املعول عليها لتقدمي االإ�سافة 

وال�سري بالفريق نحو نتائج جيدة هذا املو�سم.
مل  بو�سكريط  نبيل  امليدان  متو�سط  و�سعية  تــزال   وال  هذا 
قرار  تركت  االإدارة  اأن  امل�سدر  ذات  اكــد  حيث  بعد  تت�سح 
التجديد لبو�سكريط من عدمه للمدرب اأمني غيموز هذا االأخري 

الذي �سيقرر ب�ساأنه وب�ساأن بع�ص االأ�سماء االأخرى.

اأن  نيوز"  لـ"االأورا�ص  مطلع  م�سدر  اأكــدت  ال�سياق،  ذات  ويف 
اأمين  ظهريين   اإىل  اإ�سافة  حمــوري  مدافع  تفاو�ص  االإدارة 
التعداد  ق�سية  يف  النهائي  للف�سل  وهذا  مهاجم  وكذا  واأي�سر 
وغلق القائمة ومن ثم حتديد موعد لالنطالق يف التح�سريات 

ومبا�سرة العمل حت�سبا النطالق البطولة.
الغد  ع�سية  �ستعقد  للفريق  العامة  اجلمعية  اأن  الذكر  يجدر 
مبقر ديوان موؤ�س�سات ال�سباب اأين �سيتم عر�ص احل�سيلة املالية 
اأع�ساء  لكل  الدعوة  االإدارة  وجهت  كما  للفريق،  واالأدبــيــة 
االإدارية  االأمور  لت�سوية  وتاأمل يف ح�سورهم  العامة  اجلمعية 

والتفرغ للعمل امليداين.

خرج رئي�ص الهيئة املوؤقتة لت�سيري النادي الهاوي الأهلي الربج 
احلوا�ص رما�ص عن �سمته بعد القرارات االأخرية ال�سادرة من 
طرف جلنة املنازعات التابعة لالإحتادية والتي قررت حرمان 
التحويالت  فرتة  خالل  جدد  العبني  مع  التعاقد  من  االأهلي 
ال�سيفية ب�سبب الديون املرتاكمة على الفريق، وقال رما�ص يف 
هذا ال�سدد اأنه ال ميكن حرمان االأهلي من التعاقدات اجلديدة 
العبي  من  املرفوعة  الق�سايا  يف  نهائيا  الف�سل  عدم  ظل  يف 
بتوجيه  قامت  الفريق  اإدارة  اأن  موؤكدا  الفارط  قبل  املو�سم 
و�سعية  تو�سيح  اأجــل  من  املحرتفة  الرابطة  اإىل  مرا�سلة 
الالعبني القدامى م�ستدال يف ذات ال�سياق بعدم حرمان االأهلي 

من تاأهيل الالعبني اجلدد خالل املريكاتو ال�ستوي ال�سابق.
يف  الغربال  الرحمان  عبد  حممد  الربج  اأهلي  مهاجم  ودخل 
للت�سفيات  حت�سبا  اأيــام  منذ  ال�سوداين  املنتخب  مع  ترب�ص 
املوؤهلة اإىل نهائيات كاأ�ص اأمم اإفريقيا وهذا بعد الدعوة التي 
و�سلته من طرف الطاقم الفني للمنتخب ال�سوداين، ومن جانب 
اأخر فاإن وكيل اأعمال الالعب الغربال اأكد عدم قدرة اأي فريق 
على التفاو�ص معه يف الوقت الراهن ل�سبب ب�سيط ويتمثل يف 
كون الالعب مازال مرتبطا معقد مع االأهلي ف�سال عن الغمو�ص 
اإدارة  وجــود  وعــدم  الراهن  الوقت  يف  الفريق  يعرفه  الــذي 

الذي  الالعب  ت�سريح  وثائق  حول  معها  التفاو�ص  باالإمكان 
مازال مرتبطا بعقد مع االأهلي اإىل غاية 2023.

الربج  الأهلي  ال�سابق  احلار�ص  ق�سية  يف  الف�سل  تاأجيل  ومت 
بعد قرار  �سبتمرب اجلاري وهذا   30 تاريخ  اإىل  ح�سان طوال 
الق�سية  يف  النظر  بتاأجيل  الدولية  الريا�سية  املحكمة 
مطالبة  بعد  وهذا  الفارطة  االأيتام  خالل  مقررة  كانت  التي 
 03 تناهز  مالية  تعوي�سات  على  باحل�سول  ال�سابق  احلار�ص 
التي تقم�ص  الفرتة  �سنتيم والتي متثل م�ستحقاته يف  ماليري 
فيها األوان االأهلي خالل �سنوات �سابقة، وتراهن اإدارة االأهلي 
على اخلروج باأخف االأ�سرار يف هذه الق�سية من خالل تقلي�ص 
مع  خ�سو�سا  االأدنــى  احلد  اإىل  للحار�ص  املالية  التعوي�سات 
وجود ق�سايا اأخرى تخ�ص العبني ومدربني �سابقني. لالأهلي، 
ومن جانب اأخر �سيتم النظر قريبا يف ق�سية الالعب املغرتب 
حيث  العا�سمة  باجلزائر  الريا�سية  املحكمة  لدى  ر�سرا�ص 
مع  عقده  ف�سخ  عن  كبرية  مالية  بتعوي�سات  ر�سرا�ص  يطالب 
االأهلي يف حني اأن اإدارة الفريق اأكدت جمددا اأن الالعب قام 
له  يحق  وال   2014 �سنة  الفريق  مع  بالرتا�سي  عقده  بف�سخ 

اال�ستفادة من اأي تعوي�ص مايل.

ينتظر عدد من العبي مولودية العلمة احل�سول 
املنازعات  جلنة  طرف  من  ت�سريحهم  وثائق  على 
وجهتهم  حتديد  ــل  اأج من  املقبلة  االأيـــام  خــالل 
االأجواء  تغيري  يف  الالعبني  هــوؤالء  رغبة  ظل  يف 
واالن�سمام اإىل فرق اأخرى، كما هو احلال مع املدافع 
بودرامة اأ�سرف الذي ينتظر فقط فتح احلدود من 
االأوملبي  فريق  مع  احرتافية  جتربة  خو�ص  اأجل 
وقت  يف  خدماته  طلب  الــذي  التون�سي  الباجي 
خو�ص  يف  العلمة  مدينة  اإبن  يرغب  حيث  �سابق 
اأول جتربة احرتافية يف م�سواره، كما اأن املهاجم 
خملوف كفي بدوره بات قريبا من مغادرة �سفوف 
يف  النا�سط  مقرة  جنم  اإىل  واالن�سمام  املولودية 

الرابطة االأوىل وهذا يف انتظار تر�سيم ال�سفقة 
خالل االأيام املقبلة.

رئي�ص  بقيادة  العلمة  مولودية  اإدارة  ومتكنت 
على  احل�سول  من  كراو�سي  �سالح  االإدارة  جمل�ص 
النا�سط يف  موافقة املهاجم �سالح الدين بو�سامة 
فريق الرديف من اأجل البقاء يف �سفوف مولودية 
املو�سم  االأول خالل  الفريق  اإىل  العلمة وترقيته 
الفريق  م�سريي  ــاب  ــج اإع بعد  وهـــذا  ــد،  ــدي اجل
الفت  ب�سكل  برز  الذي  ال�ساب  الالعب  باإمكانيات 
لالنتباه خالل بطولة املو�سم الفارط مع ت�سكيلة 
الرديف، ومن املنتظر اأن يوقع بو�سامة على العقد 
الذي يربطه بالفريق خالل االأيام املقبلة بعد اأن 

التي  الفريق  اإدارة  مع  التفا�سيل  كل  على  اتفق 
املتاألقة  العنا�سر  من  العديد  ترقية  على  تراهن 

من �سنف الرديف.
جلنة  اإىل  ه�سام  معن�سر  الهجومي  اجلناح  وجلاأ 
املنازعات للح�سول على م�ستحقاته املالية العالقة 
مليار  مبلغ  تفوق  والتي  الفارطني  املو�سمني  عن 
ما  على  احل�سول  يف  الالعب  يرغب  حيث  �سنتيم، 
تبقى من م�ستحقاته العالقة ومغادرة الفريق نحو 
اأن الالعب مل ي�سارك كثريا  اأخرى خا�سة  وجهة 
يف مباريات املو�سم الفارط ب�سبب االإ�سابات التي 

طاردته وجعلته ال يظهر بامل�ستوى املعهود.

املجيد  عبد  ال�ساوية  احتاد  لفريق  ال�سريف  الرئي�ص  بدا 
ياحي متفائال بوقوف ال�سلطات الوالئية، ممثلة يف الوايل 
خالل  البواقي  اأم  لوالية  الريا�سة  و  ال�سباب  ومديرية 
اجتماع اليوم حيث اأكد دعم اأعلى هرم لل�سلطة يف الوالية 
الثاين  الوطني  الق�سم  بطولة  يف  الوحيد  الوالية  ملمثل 
اأجل توفري  واأقدم ياحي على التحرك لكل االجتاهات من 
االأموال الالزمة الإجناح عملية االإ�ستقدامات، حيث ولغاية 
كتابة هذه االأ�سطر يوا�سل جهوده لتوفري ال�سيولة الالزمة 
واملتطلبات املالية القادمة على غرار االإ�ستقدامات وم�ساريف 

االإقامة واالإطعام، وم�ساريف الرتب�ص التح�سريي. 
اأ�سغال  تاأجيل  مت  �سابقة  فرتة  يف  مربجما  كان  ما  وعك�ص 
مالقاة  بعد  و�ستتحدد  الحقة  فرتة  اإىل  العامة  اجلمعية 

وايل الوالية وطرح له اإن�سغاالت الفريق واجلدير بالذكر اأن 
االأزمة املالية التي يتخّبط فيها الفريق حالت دون التو�سل 
انتظار  يف  اجلديد  املو�سم  حــول  خطوة  ــاأي  ب القيام  اإىل 
للف�سل  العامة  اجلمعية  اأع�ساء  اجتماع  عنه  �سي�سفر  ما 
وباالأخ�ّص  الفريق،  مب�ستقبل  املتعّلقة  الق�سايا  عديد  يف 
خا�سة  العمليات  من  الكثري  يعيق  بات  الذي  املايل  اجلانب 
املتعلقة باالإ�ستقدامات، كما تروج بع�ص االأخبار داخل بيت 
الفريق على اأن االإدارة حددت موعدا مع نهاية هذا االأ�سبوع 
من اأجل عقد اجتماع يو�سف باحلا�سم من اأجل درا�سة بع�ص 
النقطة  القادم حيث تبقي  املو�سم  لتح�سري  الهامة  النقاط 
اال�ستقدامات  خلية  بت�سكيل  تتعلق  االجتماع  يف  االأولية 
وحتديد التقديرات املالية التي �سيتم و�سعها حتت ت�سرف 

اإيل  باالإ�سافة  الت�سكيلة  تدعيم  عملية  الإجنــاح  اللجنة 
ق�سية العار�سة الفنية وهوية املدرب الذي �سيكون خليفة 

للمدرب التون�سي فاروق اجلنحاوي.

الفارطة  ال�ساعات  خالل  تاجنانت  دفاع  اإدارة  تعاقدت 
وقع  الذي  اأبعزيز  مرزاق  دوالة  بني  اإحتاد  دفاع  قلب  مع 
على عقد ملو�سمني مع الفريق ليكون امل�ستقدم رقم 11 منذ 
الدفاع  اإدارة  وت�سعى  ال�سيفية،  التحويالت  فرتة  بداية 
قبل  اجلــاري  االأ�سبوع  نهاية  قبل  ال�سفقات  باقي  حل�سم 
للمو�سم اجلديد،  املغلق حت�سبا  االأول  الرتب�ص  ال�سروع يف 
قرر  قرعي�ص  الطاهر  الفريق  رئي�ص  فاإن  اأخر  جانب  ومن 
مليون   500 من  اأقل  اإىل  لالأجور  ال�سهرية  الكتلة  خف�ص 
بقيم  العبني  مع  التعاقد  خالل  من  وهذا  الواحد  لل�سهر 

مالية منخف�سة ترتاوح بني 20 اإىل 40 مليون �سهريا.
وت�سعى اإدارة الدفاع اإىل التفاو�ص مع عدد من الالعبني 
الــتــنــازل عــن جــزء مــن م�ستحقاتهم  اأجــل  الــدائــنــني مــن 
يت�سنى  حتى  وهــذا  املنازعات  جلنة  لدى  العالقة  املالية 
فرتة  يف  معهم  التعاقد  مت  الذين  الالعبني  تاأهيل  للفريق 
مليار  عتبة  الدفاع  ديون  وتتجاوز  ال�سيفية،  التحويالت 
احل�سول  يف  تاأمل  االإدارة  جعل  الذي  االأمــر  وهو  �سنتيم 
على اإعانة يف القريب العاجلة من طرف ال�سلطات املحلية 

من  الفريق  منع  لتفادي  العالقة  الديون  ت�سوية  بغية 
للفريق  ال�سابق  املدافع  وحت�سل  اجلدد،  الالعبني  تاأهيل 
من  �سنتيم  مليون   700 يناهز  تعوي�ص  على  اأ�سرف  عايب 
طرف جلنة املنازعات بعد ال�سكوى التي قدمها �سد الفريق 

نتيجة عدم تلقيه مل�ستحقاته املالية العالقة.

عودة احلديث عن الديون العالقة والإدارة ت�صعى
 لإيجاد حلول لهذه الق�صية

قراوي يجدد ملو�صمني مع الوفاق والقدامى
 ي�صرون على رعاية من �صركة وطنية  

حاج عي�صى و�صي حممد يجددان والإدارة 
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بقيادة  باتنة  �سباب  فريق  اإدارة  اأبدت 
الكبري  تخوفها  زغينة  فرحات  الرئي�ص 
واملــقــدرة  الــعــالــقــة  ــون  ــدي ال ق�سية  مــن 
باأكرث من اأربعة ماليري ما دام اأن االإدارة 
حتى  الديون  هــذه  ت�سديد  على  جمــربة 
ــل الــالعــبــني اجلـــدد  ــاأهــي تــتــمــكــن مـــن ت
على  اال�ــســتــقــدامــات  بعملية  ــقــيــام  وال
لي�ص  ــي  ــس االأورا� الفريق  اأن  مــن  الــرغــم 
اال�ستقدامات  من  املمنوعة  الفرق  �سمن 
ما  هــذا  كــل  االأخـــري  الــفــاف  بيان  ح�سب 
تطمينات  رغــم  االأن�سار  تخوف  من  زاد 
الديون  قيمة  ت�سوية  بخ�سو�ص  االإدارة 
العالقة وذلك من خالل العمل على اإيجاد 
الق�سية  لهذه  وم�ستعجلة  �سريعة  حلول 
العالقة وعليه فاالإدارة حتاول طرق كل 
املالية  ال�سيولة  لتوفري  املمكنة،  االأبواب 
الفريق  يوميات  ت�سيري  من  متكنها  التي 
االإدارة  ـــددت  وح الــقــادمــة،  الــفــرتة  يف 
مع  االأخــري  االجتماع  خالل  احتياجاتها 
الو�سعية  له  �سرحوا  الوالية حيث  وايل 
ال�سعبة وطلبوا م�ساعدة لتجاوز متاعبها 
اأن  اأمــل  على  املــايل،  اجلانب  من  خا�سة 
مبا  اال�ستئناف  قبل  مق�سدهم،  يتحقق 
وجتهيز  البيت،  ترتيب  من  االإدارة  ميكن 
حتقيق  يف  تطمح  الزالــت  التي  الت�سكيلة 
ال�سعود الثاين على التوايل والعودة اإىل 

الرابطة االأوىل املحرتفة كما اأن االإدارة 
متخوفة من احلجز على ممتلكات الفريق 
مثل الكازينو وحافالت الفريق وممتلكات 

اأخرى.
كبريا  عمال  اأن  يبدو  اأخـــر،  �سياق  ويف 
تقوم  حتى  اال�ستقدامات  خلية  ينتظر 

الفريق  وتفيد  ومدرو�سة  نوعية  بانتدابات 
الأن االختيار ال�سيئ لالعبني �سيوؤثر حتما على 
الكروي  املو�سم  اأثناء  الفريق  ونتائج  مــردود 
لتفادي  الت�سرع  وعدم  الرتيث  وجب  وبالتايل 
ف�سال  املا�سية،  املوا�سم  اأخطاء  نف�ص  يف  الوقوع 
جتاه  كــبــرية  م�سوؤولية  ـــام  اأم اخللية  اأن  عــن 

يراهن  االأورا�ــســي  الريا�سي  فال�سارع  االأن�سار 
الأنها  اال�ستقدامات  عملية  جنــاح  على  كثريا 
مهمة جدا حتى يتمكن الكاب من حتقيق اأهدافه 
وطموحات اأن�ساره وعليه فاإن االأن�سار يطالبون 
اإدارة ال�سباب ب�سرورة القيام بانتدابات نوعية 

وجيدة تكون يف م�ستوى �سمعة فريق.

جدد و�سط ميدان وفاق �سطيف اأمري قراوي عقده 
مع الفريق ملو�سمني �سبيحة االأم�ص وهذا بعد اإتفاق 
اأعراب  عزالدين  االإدارة  جمل�ص  رئي�ص  مع  �سقيقه 
ومتت   ،2023 غاية  اإىل  جديد  عقد  توقيع  على 
التنازل  على  قــراوي  موافقة  بعد  التجديد  عملية 
مع  اجلــديــد  املو�سم  خــالل  ال�سهرية  اأجــرتــه  على 
املالية  م�ستحقاته  من  هام  جزء  عن  اأي�سا  التنازل 
العالقة عن املو�سم الفارط يف مقابل ح�سول الالعب 
املدرب  وكان  اجلديد،  املو�سم  عن  مايل  ت�سبيق  على 
نبيل الكوكي قد اأ�سر على جتديد عقد قراوي حيث 
يف  قــراوي  ببقاء  الفنية  العار�سة  يف  بقائه  ربــط 

التعداد.
ندوة  �سطيف  لــوفــاق  الــقــدامــى  الــالعــبــون  وعــقــد 
�سحفية ع�سية اأول اأم�ص تطرقوا فيها اإىل خمتلف 
االآونة  يف  الفريق  حمبي  بال  ت�سغل  التي  الق�سايا 
على  الوفاق  ح�سول  ق�سية  مقدمتها  ويف  االأخــرية 
�سركة عمومية راعية خالل املو�سم اجلديد، وحتدث 
الو�سعية  عن  ملويل  فريد  للوفاق  ال�سابق  املناجري 
االإدارة  على  مبا�سرة  بطريقة  النار  وفتح  احلالية 
الإدارة  التام  الغياب  على  تاأكيده  خالل  من  احلالية 
النادي وترك رئي�ص جمل�ص االإدارة عزالدين اأعراب 
ي�سارع لوحده يف امل�ساكل التي يتخبط فيها النادي، 
غائبة  االإدارة  اأن  :"الحظنا  بالقول  ملويل  واأ�ساف 
ومن  لوحده،  ي�سارع  الــذي  اأعــراب  باإ�ستثناء  متاما 
تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�ص  نطالب  جانبنا 

بالتدخل الأن الفريق �سائع ويتجه نحو الهاوية".
ي�سعد  للوفاق  ال�سابق  الــالعــب  فــاإن  جانبه  ومــن 

لل�سماح  املعنية  ال�سلطات  بتدخل  طالب  بورحلي 
بدخول الالعبني القدامى لرتكيبة اجلمعية العامة 
اأن  يجب  العامة  :" واجلمعية  قائال  الهاوي  للنادي 
ت�سم العبني قدامى واأن يكونوا اأع�ساء حتى يت�سنى 

لهم تقدمي الن�سائح واالإقرتاحات الإدارة الفريق".
املواهب  عــن  التنقيب  يف  الــوفــاق  اإدارة  و�سرعت 
ال�سبانية خا�سة الفريق  اإىل الفئات  ال�سابة ل�سمها 
الفئات  م�سوؤويل  تكليف  خــالل  من  وهــذا  الــرديــف 
العنا�سر  الإنتقاء  معاينة  بعمليات  بالقيام  ال�سبانية 

القادرة على الربوز والتاألق وتكرار �سيناريو الالعبني 
ال�سبان املتاألقني حاليا يف الوفاق، وهذا يف وقت ياأمل 
املتابعون يف تدارك االأخطاء التي ح�سلت يف اإنتداب 
االأوا�سط  �سنف  يف  خا�سة  الفارط  املو�سم  الالعبني 
املو�سم  بطولة  خــالل  خميبة  نتائج  حقق  والـــذي 
اجلاري ب�سبب عدم القيام بانتدابات مدرو�سة عك�ص 
نتائج  �سجلت  التي  االأخــرى  ال�سبانية  الفئات  باقي 

مقبولة على غرار االأ�ساغر واالأ�سبال.
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لزهر  الثنائي  اأن  باتنة  مولودية  اإدارة  من  مقرب  م�سدر  اأكد 
جددا  الدفاع  �سخرة  حممد  �سي  و  الفريق  قائد  عي�سى  حاج 
ليوا�سال  للبوبية  ر�سمية  ب�سفة  االأول  اأم�ص  ع�سية  عقديهما 
تقم�ص األوان املدر�سة التي ترعرعا فيها، وبهذا ارتاحت اإدارة 
م�سعود زيداين وكذا االأن�سار باإعتبار اأن الثنائي املذكور يعترب 
من ركائز الفريق ومن العنا�سر املعول عليها لتقدمي االإ�سافة 

وال�سري بالفريق نحو نتائج جيدة هذا املو�سم.
مل  بو�سكريط  نبيل  امليدان  متو�سط  و�سعية  تــزال   وال  هذا 
قرار  تركت  االإدارة  اأن  امل�سدر  ذات  اكــد  حيث  بعد  تت�سح 
التجديد لبو�سكريط من عدمه للمدرب اأمني غيموز هذا االأخري 

الذي �سيقرر ب�ساأنه وب�ساأن بع�ص االأ�سماء االأخرى.

اأن  نيوز"  لـ"االأورا�ص  مطلع  م�سدر  اأكــدت  ال�سياق،  ذات  ويف 
اأمين  ظهريين   اإىل  اإ�سافة  حمــوري  مدافع  تفاو�ص  االإدارة 
التعداد  ق�سية  يف  النهائي  للف�سل  وهذا  مهاجم  وكذا  واأي�سر 
وغلق القائمة ومن ثم حتديد موعد لالنطالق يف التح�سريات 

ومبا�سرة العمل حت�سبا النطالق البطولة.
الغد  ع�سية  �ستعقد  للفريق  العامة  اجلمعية  اأن  الذكر  يجدر 
مبقر ديوان موؤ�س�سات ال�سباب اأين �سيتم عر�ص احل�سيلة املالية 
اأع�ساء  لكل  الدعوة  االإدارة  وجهت  كما  للفريق،  واالأدبــيــة 
االإدارية  االأمور  لت�سوية  وتاأمل يف ح�سورهم  العامة  اجلمعية 

والتفرغ للعمل امليداين.

خرج رئي�ص الهيئة املوؤقتة لت�سيري النادي الهاوي الأهلي الربج 
احلوا�ص رما�ص عن �سمته بعد القرارات االأخرية ال�سادرة من 
طرف جلنة املنازعات التابعة لالإحتادية والتي قررت حرمان 
التحويالت  فرتة  خالل  جدد  العبني  مع  التعاقد  من  االأهلي 
ال�سيفية ب�سبب الديون املرتاكمة على الفريق، وقال رما�ص يف 
هذا ال�سدد اأنه ال ميكن حرمان االأهلي من التعاقدات اجلديدة 
العبي  من  املرفوعة  الق�سايا  يف  نهائيا  الف�سل  عدم  ظل  يف 
بتوجيه  قامت  الفريق  اإدارة  اأن  موؤكدا  الفارط  قبل  املو�سم 
و�سعية  تو�سيح  اأجــل  من  املحرتفة  الرابطة  اإىل  مرا�سلة 
الالعبني القدامى م�ستدال يف ذات ال�سياق بعدم حرمان االأهلي 

من تاأهيل الالعبني اجلدد خالل املريكاتو ال�ستوي ال�سابق.
يف  الغربال  الرحمان  عبد  حممد  الربج  اأهلي  مهاجم  ودخل 
للت�سفيات  حت�سبا  اأيــام  منذ  ال�سوداين  املنتخب  مع  ترب�ص 
املوؤهلة اإىل نهائيات كاأ�ص اأمم اإفريقيا وهذا بعد الدعوة التي 
و�سلته من طرف الطاقم الفني للمنتخب ال�سوداين، ومن جانب 
اأخر فاإن وكيل اأعمال الالعب الغربال اأكد عدم قدرة اأي فريق 
على التفاو�ص معه يف الوقت الراهن ل�سبب ب�سيط ويتمثل يف 
كون الالعب مازال مرتبطا معقد مع االأهلي ف�سال عن الغمو�ص 
اإدارة  وجــود  وعــدم  الراهن  الوقت  يف  الفريق  يعرفه  الــذي 

الذي  الالعب  ت�سريح  وثائق  حول  معها  التفاو�ص  باالإمكان 
مازال مرتبطا بعقد مع االأهلي اإىل غاية 2023.

الربج  الأهلي  ال�سابق  احلار�ص  ق�سية  يف  الف�سل  تاأجيل  ومت 
بعد قرار  �سبتمرب اجلاري وهذا   30 تاريخ  اإىل  ح�سان طوال 
الق�سية  يف  النظر  بتاأجيل  الدولية  الريا�سية  املحكمة 
مطالبة  بعد  وهذا  الفارطة  االأيتام  خالل  مقررة  كانت  التي 
 03 تناهز  مالية  تعوي�سات  على  باحل�سول  ال�سابق  احلار�ص 
التي تقم�ص  الفرتة  �سنتيم والتي متثل م�ستحقاته يف  ماليري 
فيها األوان االأهلي خالل �سنوات �سابقة، وتراهن اإدارة االأهلي 
على اخلروج باأخف االأ�سرار يف هذه الق�سية من خالل تقلي�ص 
مع  خ�سو�سا  االأدنــى  احلد  اإىل  للحار�ص  املالية  التعوي�سات 
وجود ق�سايا اأخرى تخ�ص العبني ومدربني �سابقني. لالأهلي، 
ومن جانب اأخر �سيتم النظر قريبا يف ق�سية الالعب املغرتب 
حيث  العا�سمة  باجلزائر  الريا�سية  املحكمة  لدى  ر�سرا�ص 
مع  عقده  ف�سخ  عن  كبرية  مالية  بتعوي�سات  ر�سرا�ص  يطالب 
االأهلي يف حني اأن اإدارة الفريق اأكدت جمددا اأن الالعب قام 
له  يحق  وال   2014 �سنة  الفريق  مع  بالرتا�سي  عقده  بف�سخ 

اال�ستفادة من اأي تعوي�ص مايل.

ينتظر عدد من العبي مولودية العلمة احل�سول 
املنازعات  جلنة  طرف  من  ت�سريحهم  وثائق  على 
وجهتهم  حتديد  ــل  اأج من  املقبلة  االأيـــام  خــالل 
االأجواء  تغيري  يف  الالعبني  هــوؤالء  رغبة  ظل  يف 
واالن�سمام اإىل فرق اأخرى، كما هو احلال مع املدافع 
بودرامة اأ�سرف الذي ينتظر فقط فتح احلدود من 
االأوملبي  فريق  مع  احرتافية  جتربة  خو�ص  اأجل 
وقت  يف  خدماته  طلب  الــذي  التون�سي  الباجي 
خو�ص  يف  العلمة  مدينة  اإبن  يرغب  حيث  �سابق 
اأول جتربة احرتافية يف م�سواره، كما اأن املهاجم 
خملوف كفي بدوره بات قريبا من مغادرة �سفوف 
يف  النا�سط  مقرة  جنم  اإىل  واالن�سمام  املولودية 

الرابطة االأوىل وهذا يف انتظار تر�سيم ال�سفقة 
خالل االأيام املقبلة.

رئي�ص  بقيادة  العلمة  مولودية  اإدارة  ومتكنت 
على  احل�سول  من  كراو�سي  �سالح  االإدارة  جمل�ص 
النا�سط يف  موافقة املهاجم �سالح الدين بو�سامة 
فريق الرديف من اأجل البقاء يف �سفوف مولودية 
املو�سم  االأول خالل  الفريق  اإىل  العلمة وترقيته 
الفريق  م�سريي  ــاب  ــج اإع بعد  وهـــذا  ــد،  ــدي اجل
الفت  ب�سكل  برز  الذي  ال�ساب  الالعب  باإمكانيات 
لالنتباه خالل بطولة املو�سم الفارط مع ت�سكيلة 
الرديف، ومن املنتظر اأن يوقع بو�سامة على العقد 
الذي يربطه بالفريق خالل االأيام املقبلة بعد اأن 

التي  الفريق  اإدارة  مع  التفا�سيل  كل  على  اتفق 
املتاألقة  العنا�سر  من  العديد  ترقية  على  تراهن 

من �سنف الرديف.
جلنة  اإىل  ه�سام  معن�سر  الهجومي  اجلناح  وجلاأ 
املنازعات للح�سول على م�ستحقاته املالية العالقة 
مليار  مبلغ  تفوق  والتي  الفارطني  املو�سمني  عن 
ما  على  احل�سول  يف  الالعب  يرغب  حيث  �سنتيم، 
تبقى من م�ستحقاته العالقة ومغادرة الفريق نحو 
اأن الالعب مل ي�سارك كثريا  اأخرى خا�سة  وجهة 
يف مباريات املو�سم الفارط ب�سبب االإ�سابات التي 

طاردته وجعلته ال يظهر بامل�ستوى املعهود.

املجيد  عبد  ال�ساوية  احتاد  لفريق  ال�سريف  الرئي�ص  بدا 
ياحي متفائال بوقوف ال�سلطات الوالئية، ممثلة يف الوايل 
خالل  البواقي  اأم  لوالية  الريا�سة  و  ال�سباب  ومديرية 
اجتماع اليوم حيث اأكد دعم اأعلى هرم لل�سلطة يف الوالية 
الثاين  الوطني  الق�سم  بطولة  يف  الوحيد  الوالية  ملمثل 
اأجل توفري  واأقدم ياحي على التحرك لكل االجتاهات من 
االأموال الالزمة الإجناح عملية االإ�ستقدامات، حيث ولغاية 
كتابة هذه االأ�سطر يوا�سل جهوده لتوفري ال�سيولة الالزمة 
واملتطلبات املالية القادمة على غرار االإ�ستقدامات وم�ساريف 

االإقامة واالإطعام، وم�ساريف الرتب�ص التح�سريي. 
اأ�سغال  تاأجيل  مت  �سابقة  فرتة  يف  مربجما  كان  ما  وعك�ص 
مالقاة  بعد  و�ستتحدد  الحقة  فرتة  اإىل  العامة  اجلمعية 

وايل الوالية وطرح له اإن�سغاالت الفريق واجلدير بالذكر اأن 
االأزمة املالية التي يتخّبط فيها الفريق حالت دون التو�سل 
انتظار  يف  اجلديد  املو�سم  حــول  خطوة  ــاأي  ب القيام  اإىل 
للف�سل  العامة  اجلمعية  اأع�ساء  اجتماع  عنه  �سي�سفر  ما 
وباالأخ�ّص  الفريق،  مب�ستقبل  املتعّلقة  الق�سايا  عديد  يف 
خا�سة  العمليات  من  الكثري  يعيق  بات  الذي  املايل  اجلانب 
املتعلقة باالإ�ستقدامات، كما تروج بع�ص االأخبار داخل بيت 
الفريق على اأن االإدارة حددت موعدا مع نهاية هذا االأ�سبوع 
من اأجل عقد اجتماع يو�سف باحلا�سم من اأجل درا�سة بع�ص 
النقطة  القادم حيث تبقي  املو�سم  لتح�سري  الهامة  النقاط 
اال�ستقدامات  خلية  بت�سكيل  تتعلق  االجتماع  يف  االأولية 
وحتديد التقديرات املالية التي �سيتم و�سعها حتت ت�سرف 

اإيل  باالإ�سافة  الت�سكيلة  تدعيم  عملية  الإجنــاح  اللجنة 
ق�سية العار�سة الفنية وهوية املدرب الذي �سيكون خليفة 

للمدرب التون�سي فاروق اجلنحاوي.

الفارطة  ال�ساعات  خالل  تاجنانت  دفاع  اإدارة  تعاقدت 
وقع  الذي  اأبعزيز  مرزاق  دوالة  بني  اإحتاد  دفاع  قلب  مع 
على عقد ملو�سمني مع الفريق ليكون امل�ستقدم رقم 11 منذ 
الدفاع  اإدارة  وت�سعى  ال�سيفية،  التحويالت  فرتة  بداية 
قبل  اجلــاري  االأ�سبوع  نهاية  قبل  ال�سفقات  باقي  حل�سم 
للمو�سم اجلديد،  املغلق حت�سبا  االأول  الرتب�ص  ال�سروع يف 
قرر  قرعي�ص  الطاهر  الفريق  رئي�ص  فاإن  اأخر  جانب  ومن 
مليون   500 من  اأقل  اإىل  لالأجور  ال�سهرية  الكتلة  خف�ص 
بقيم  العبني  مع  التعاقد  خالل  من  وهذا  الواحد  لل�سهر 

مالية منخف�سة ترتاوح بني 20 اإىل 40 مليون �سهريا.
وت�سعى اإدارة الدفاع اإىل التفاو�ص مع عدد من الالعبني 
الــتــنــازل عــن جــزء مــن م�ستحقاتهم  اأجــل  الــدائــنــني مــن 
يت�سنى  حتى  وهــذا  املنازعات  جلنة  لدى  العالقة  املالية 
فرتة  يف  معهم  التعاقد  مت  الذين  الالعبني  تاأهيل  للفريق 
مليار  عتبة  الدفاع  ديون  وتتجاوز  ال�سيفية،  التحويالت 
احل�سول  يف  تاأمل  االإدارة  جعل  الذي  االأمــر  وهو  �سنتيم 
على اإعانة يف القريب العاجلة من طرف ال�سلطات املحلية 

من  الفريق  منع  لتفادي  العالقة  الديون  ت�سوية  بغية 
للفريق  ال�سابق  املدافع  وحت�سل  اجلدد،  الالعبني  تاأهيل 
من  �سنتيم  مليون   700 يناهز  تعوي�ص  على  اأ�سرف  عايب 
طرف جلنة املنازعات بعد ال�سكوى التي قدمها �سد الفريق 

نتيجة عدم تلقيه مل�ستحقاته املالية العالقة.

عودة احلديث عن الديون العالقة والإدارة ت�صعى
 لإيجاد حلول لهذه الق�صية

قراوي يجدد ملو�صمني مع الوفاق والقدامى
 ي�صرون على رعاية من �صركة وطنية  

حاج عي�صى و�صي حممد يجددان والإدارة 
رما�س يوؤكد اأحقية الأهلي يف تاأهيل تقرتب من ح�صم �صفقة مهاجم ومدافع حموري

الالعبني اجلدد 

اأبعزيز يعزز �صفوف الدفاع ومفاو�صات مع 
القدامى لت�صوية الديون 

بودرامة ي�صر على املغادرة والحرتاف يف تون�س

اجلمعية العامة تتاأجل وياحي يلتقي اليوم وايل الولية
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بقيادة  باتنة  �سباب  فريق  اإدارة  اأبدت 
الكبري  تخوفها  زغينة  فرحات  الرئي�ص 
واملــقــدرة  الــعــالــقــة  ــون  ــدي ال ق�سية  مــن 
باأكرث من اأربعة ماليري ما دام اأن االإدارة 
حتى  الديون  هــذه  ت�سديد  على  جمــربة 
ــل الــالعــبــني اجلـــدد  ــاأهــي تــتــمــكــن مـــن ت
على  اال�ــســتــقــدامــات  بعملية  ــقــيــام  وال
لي�ص  ــي  ــس االأورا� الفريق  اأن  مــن  الــرغــم 
اال�ستقدامات  من  املمنوعة  الفرق  �سمن 
ما  هــذا  كــل  االأخـــري  الــفــاف  بيان  ح�سب 
تطمينات  رغــم  االأن�سار  تخوف  من  زاد 
الديون  قيمة  ت�سوية  بخ�سو�ص  االإدارة 
العالقة وذلك من خالل العمل على اإيجاد 
الق�سية  لهذه  وم�ستعجلة  �سريعة  حلول 
العالقة وعليه فاالإدارة حتاول طرق كل 
املالية  ال�سيولة  لتوفري  املمكنة،  االأبواب 
الفريق  يوميات  ت�سيري  من  متكنها  التي 
االإدارة  ـــددت  وح الــقــادمــة،  الــفــرتة  يف 
مع  االأخــري  االجتماع  خالل  احتياجاتها 
الو�سعية  له  �سرحوا  الوالية حيث  وايل 
ال�سعبة وطلبوا م�ساعدة لتجاوز متاعبها 
اأن  اأمــل  على  املــايل،  اجلانب  من  خا�سة 
مبا  اال�ستئناف  قبل  مق�سدهم،  يتحقق 
وجتهيز  البيت،  ترتيب  من  االإدارة  ميكن 
حتقيق  يف  تطمح  الزالــت  التي  الت�سكيلة 
ال�سعود الثاين على التوايل والعودة اإىل 

الرابطة االأوىل املحرتفة كما اأن االإدارة 
متخوفة من احلجز على ممتلكات الفريق 
مثل الكازينو وحافالت الفريق وممتلكات 

اأخرى.
كبريا  عمال  اأن  يبدو  اأخـــر،  �سياق  ويف 
تقوم  حتى  اال�ستقدامات  خلية  ينتظر 

الفريق  وتفيد  ومدرو�سة  نوعية  بانتدابات 
الأن االختيار ال�سيئ لالعبني �سيوؤثر حتما على 
الكروي  املو�سم  اأثناء  الفريق  ونتائج  مــردود 
لتفادي  الت�سرع  وعدم  الرتيث  وجب  وبالتايل 
ف�سال  املا�سية،  املوا�سم  اأخطاء  نف�ص  يف  الوقوع 
جتاه  كــبــرية  م�سوؤولية  ـــام  اأم اخللية  اأن  عــن 

يراهن  االأورا�ــســي  الريا�سي  فال�سارع  االأن�سار 
الأنها  اال�ستقدامات  عملية  جنــاح  على  كثريا 
مهمة جدا حتى يتمكن الكاب من حتقيق اأهدافه 
وطموحات اأن�ساره وعليه فاإن االأن�سار يطالبون 
اإدارة ال�سباب ب�سرورة القيام بانتدابات نوعية 

وجيدة تكون يف م�ستوى �سمعة فريق.

جدد و�سط ميدان وفاق �سطيف اأمري قراوي عقده 
مع الفريق ملو�سمني �سبيحة االأم�ص وهذا بعد اإتفاق 
اأعراب  عزالدين  االإدارة  جمل�ص  رئي�ص  مع  �سقيقه 
ومتت   ،2023 غاية  اإىل  جديد  عقد  توقيع  على 
التنازل  على  قــراوي  موافقة  بعد  التجديد  عملية 
مع  اجلــديــد  املو�سم  خــالل  ال�سهرية  اأجــرتــه  على 
املالية  م�ستحقاته  من  هام  جزء  عن  اأي�سا  التنازل 
العالقة عن املو�سم الفارط يف مقابل ح�سول الالعب 
املدرب  وكان  اجلديد،  املو�سم  عن  مايل  ت�سبيق  على 
نبيل الكوكي قد اأ�سر على جتديد عقد قراوي حيث 
يف  قــراوي  ببقاء  الفنية  العار�سة  يف  بقائه  ربــط 

التعداد.
ندوة  �سطيف  لــوفــاق  الــقــدامــى  الــالعــبــون  وعــقــد 
�سحفية ع�سية اأول اأم�ص تطرقوا فيها اإىل خمتلف 
االآونة  يف  الفريق  حمبي  بال  ت�سغل  التي  الق�سايا 
على  الوفاق  ح�سول  ق�سية  مقدمتها  ويف  االأخــرية 
�سركة عمومية راعية خالل املو�سم اجلديد، وحتدث 
الو�سعية  عن  ملويل  فريد  للوفاق  ال�سابق  املناجري 
االإدارة  على  مبا�سرة  بطريقة  النار  وفتح  احلالية 
الإدارة  التام  الغياب  على  تاأكيده  خالل  من  احلالية 
النادي وترك رئي�ص جمل�ص االإدارة عزالدين اأعراب 
ي�سارع لوحده يف امل�ساكل التي يتخبط فيها النادي، 
غائبة  االإدارة  اأن  :"الحظنا  بالقول  ملويل  واأ�ساف 
ومن  لوحده،  ي�سارع  الــذي  اأعــراب  باإ�ستثناء  متاما 
تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�ص  نطالب  جانبنا 

بالتدخل الأن الفريق �سائع ويتجه نحو الهاوية".
ي�سعد  للوفاق  ال�سابق  الــالعــب  فــاإن  جانبه  ومــن 

لل�سماح  املعنية  ال�سلطات  بتدخل  طالب  بورحلي 
بدخول الالعبني القدامى لرتكيبة اجلمعية العامة 
اأن  يجب  العامة  :" واجلمعية  قائال  الهاوي  للنادي 
ت�سم العبني قدامى واأن يكونوا اأع�ساء حتى يت�سنى 

لهم تقدمي الن�سائح واالإقرتاحات الإدارة الفريق".
املواهب  عــن  التنقيب  يف  الــوفــاق  اإدارة  و�سرعت 
ال�سبانية خا�سة الفريق  اإىل الفئات  ال�سابة ل�سمها 
الفئات  م�سوؤويل  تكليف  خــالل  من  وهــذا  الــرديــف 
العنا�سر  الإنتقاء  معاينة  بعمليات  بالقيام  ال�سبانية 

القادرة على الربوز والتاألق وتكرار �سيناريو الالعبني 
ال�سبان املتاألقني حاليا يف الوفاق، وهذا يف وقت ياأمل 
املتابعون يف تدارك االأخطاء التي ح�سلت يف اإنتداب 
االأوا�سط  �سنف  يف  خا�سة  الفارط  املو�سم  الالعبني 
املو�سم  بطولة  خــالل  خميبة  نتائج  حقق  والـــذي 
اجلاري ب�سبب عدم القيام بانتدابات مدرو�سة عك�ص 
نتائج  �سجلت  التي  االأخــرى  ال�سبانية  الفئات  باقي 

مقبولة على غرار االأ�ساغر واالأ�سبال.

اأهلي الربج

دفاع تاجنانت

مولودية باتنة 
�شباب باتنة

مولودية العلمة

اإحتاد ال�شاوية

وفاق �شطيف 
اأحمد اأمني. ب 

اأحمد اأمني. ب 



باجللفة  بحبح  حا�سي  حمكمة  وكــانــت 
االآن،  حلــد  عقوبة  اأقــ�ــســى  ــدرت  ــس اأ� قــد 
و�سلت لثالث �سنوات حب�سا نافذا وغرامة 
يف  دينار  ــف  األ  500 بنحو  ــدرت  ق مالية 
مو�سوع  ت�سريب  يف  لتورطهما  متهمني  حق 
اللغة العربية واالإجابة عنه، يف  امتحان 
بـ18  حكما  تب�سة  حمكمة  اأ�سدرت  حني 
يف  اآخــر،  متهم  حق  يف  نافذا  حب�سا  �سهرا 
الوقت الذي نطقت فيه حمكمة العوينات 
بعقوبة �سنة حب�سا نافذا يف حق متورطني 

يف عمليات الغ�ص.
اأ�سدرت  االغـــواط  حمكمة  جهتها،  مــن 
عقوبة باحلب�ص ملدة �سنة كاملة مع غرامة 
حق  يف  دينار  ــف  األ بـ100  ــدرت  ق مالية 
متهمة، يف الوقت الذي ق�ست فيه حمكمة 
ق�سر ال�ساللة بتيارت بنف�ص احلكم يف حق 
بعقوبة  احلكم  عن  ف�سال  اآخرين،  متهمني 
بـ100  اأ�سهر وغرامة مالية قدرت  ع�سرة 
األف دينار جزائري يف حق متهم من قبل 
مت  حــني  يف  بغليزان،  رهيو  واد  حمكمة 
التوقيف  رهن  باملنيعة  فيه  م�ستبه  و�سع 
توقيف  عــن  ف�سال  و�سعيته،  يف  للنظر 
العديد من املتهمني واملتورطني يف عمليات 

االإخــتــبــارات  موا�سيع  وت�سريب  الغ�ص 
يف  املتو�سط  التعليم  ب�سهادة  اخلــا�ــســة 
عديد الواليات على غرار تب�سة، امل�سيلة، 

اجللفة، قاملة تي�سم�سيلت وغريها.
تطبيقها  مت  الــتــي  اجلــزائــيــة  االأحــكــام 
موؤخرا والتي جاءت �سمن التعديل الوارد 
يف 28 من �سهر اأفريل 2020، دخلت حيز 
التنفيذ بعد العديد من الدعوات اخلا�سة 
حق  يف  وجدية  �سارمة  عقوبات  بتطبيق 
�سهدتها  التي  الغ�ص  عمليات  يف  املتورطني 
عززت  والتي  م�ست  �سنوات  طيلة  البالد 
االإختبارات  موا�سيع  ت�سريب  ظاهرة  من 
الرتبوية  املنظومة  تراجع  يف  و�ساهمت 
الــقــانــونــيــة التي  بــفــعــل االأعـــمـــال غــري 
على  واالأ�ساتذة  املمتحنني  بع�ص  ينتهجها 
العقوبات  تنفيذ  القــى  حيث  �سواء،  حد 
جدال  املتهمني  التالميذ  حق  يف  اجلزائية 
على  ذلك  وتاأثري  ماآالت  بخ�سو�ص  وا�سعا 
العديد  اأكــد  الــذي  الوقت  يف  م�ستقبلهم، 
الذي من  الوحيد  اأن احلل  من احلقوقيني 
�ساأنه الق�ساء على عمليات الغ�ص والتالعب 
مبوا�سيع االإختبارات هو تطبيق عقوبات 
مالية  بغرامات  احلكم  مع  النافذ  احلب�ص 

لالأولياء بهدف ردع اأبنائهم وتخويفهم من 
مغبة التورط يف هذه العمليات.

ــــار قــــرار تطبيق  اأث اأخـــــرى،  مــن جــهــة 
خوفا  املتو�سط،  تالميذ  حق  يف  العقوبات 
�سهادة  يف  املمتحنني  و�سط  كبريين  ورعبا 

البكالوريا لهذا العام، وهو ما اأكده العديد 
ارتياحهم  عن  عربوا  الذين  االأ�ساتذة  من 
من  العديد  يف  الغ�ص  حمــاوالت  غياب  من 
تطبيق  تاأثريات  يعك�ص  ما  وهو  املوؤ�س�سات 
وجود  من  بالرغم  اجلميع،  على  القانون 

االأولــيــاء  ــدى  ل كــبــرية  ا�ستفهام  عــالمــات 
يف  بال�سجن  العقوبات  تنفيذ  بخ�سو�ص 
على  ذلــك  وتــاأثــري  الق�سر  التالميذ  حــق 

نف�سياتهم وحياتهم وم�ستقبلهم.
فوزية.ق

عبد الهادي. ب  �سفيقة. �ص

ترتاوح بني 10 اأ�صهر اإىل 3 �صنوات وقد ت�صل لـ15 �صنة

اأ�سحاب  ــن  م الــعــ�ــســرات  اآمــــال  خــابــت 
الوكاالت ال�سياحية باجلزائر بعد قرار 
موا�سلة  ال�سعودية  العربية  اململكة 
اإ�سعار  اإىل  العمرة  منا�سك  اأداء  تعليق 
اآخر مع ال�سروع يف درا�سة اإمكانية عودة 
الفرتة  ــالل  خ تدريجيا  الــعــمــرة  اأداء 
غاية  اإىل  تــتــاأخــر  قــد  ــتــي  وال املقبلة 
تطورات  ح�سب  اجلديدة  ال�سنة  بداية 
تعليق  ظل  يف  وهــذا  الوبائية  الو�سعية 
العامل  دول  باقي  مع  اجلوية  الرحالت 

اإىل غاية الفاحت جانفي القادم.
الوكاالت  اأ�سحاب  وجــد  ــرى،  اأخ ومــرة 
ــن على  ــربي اأنــفــ�ــســهــم جم الــ�ــســيــاحــيــة 
جديدة  قـــرارات  اأي  وتــرقــب  االإنــتــظــار 
تخ�ص الرحالت اخلا�سة بالعمرة والتي 
الفارطة  ال�سنوات  خــالل  ت�سكل  كانت 
خا�سة  الوكاالت  ملختلف  رئي�سيا  ن�ساطا 
االأ�سحى  عيد  تعقب  الــتــي  الــفــرتة  يف 
ال�سريف،  النبوي  املولد  منا�سبة  وكــذا 
�سهر  منذ  متاما  توقف  ن�ساطها  اأن  علما 
ــص الــفــارط و�ــســط مــتــاعــب كبرية  ــار� م
الزبائن  مطالبة  بخ�سو�ص  الأ�سحابها 
التي  الرحالت  تخ�ص  مالية  بتعوي�سات 
اأن  قبل  �سابق  وقــت  يف  مربجمة  كانت 
الوقاية  اإجــراءات  ب�سبب  اإلغاءها  يتم 
اأ�سحاب  وجد  حيث  كورونا،  فريو�ص  من 

الزبائن  مطرقة  بني  اأنف�سهم  الوكاالت 
و�سندان �سركات اخلطوط اجلوية. 

ـــات االإفـــال�ـــص يــرت�ــســد الــعــديــد من  وب
الذين  ال�سياحية  ــاالت  ــوك ال اأ�ــســحــاب 
االإفــال�ــص  مــن  حــفــرة  �سفى  على  بــاتــوا 
املــجــال اجلــوي  اإ�ــســتــمــرار غلق  ــال  يف ح
خمتلف  اإىل  اجلوية  الرحالت  وجتميد 
م�سدر  مبثابة  تعترب  والتي  العامل  دول 
بجانب  ــوكــاالت  ــل ل الــرئــيــ�ــســي  ــل  ــدخ ال
يف  التام  ال�سلل  واأمـــام  العمرة،  رحــالت 
اأغلقت  قــد  منها  العديد  ــاإن  ف الن�ساط 
اأبوابها يف الوقت الراهن وقامت بت�سريح 
غاية  اإىل  وهذا  موؤقتة  ب�سفة  املوظفني 
يف  املقبلة  الفرتة  خالل  الن�ساط  عــودة 
فيما  الوبائية،  ــاع  االأو�ــس حت�سن  حــال 
اأ�سحاب  من  العديد  نظر  يف  احلل  يبقى 
ال�سياحي  املجال  فتح  هو  الوكاالت  هذه 
داخل الوطن من اأجل تن�سيط ال�سياحة 
اإىل  رحالت  تنظيم  خالل  من  الداخلية 
يف  خا�سة  املعروفة  ال�سياحية  املناطق 
من  كبريا  اإقباال  تعرف  والتي  ال�سحراء 
غاية  واإىل  احلالية  الفرتة  يف  ال�سياح 
�ساأنه  من  الذي  االأمر  وهو  ال�سنة،  نهاية 
اأن يبعث ن�ساط هذه الوكاالت ال�سياحية 

من جديد ولو ب�سفة تدريجية. 

خيبة اأمل لدى اأ�سحاب الوكالت ال�سياحية..
و�سـط خمـاوف من الإ�سـابة بـفريو�س كـورونـا

عقوبات احلب�س للمتورطني يف ت�سريب موا�سيع 
االإختبار تدخل حيز التنفيذ

تعليق اأداء منا�سك العمرة 
م�ستمر اإىل اإ�سعار اآخر 

نـزالت الـربد واالنفـلونزا تثيـر 
الرعب و�سط البــاتنيني
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�صرعت عدة حماكم عرب �لوطن يف �إ�صد�ر �لعقوبات �خلا�صة باملتورطني يف عمليات �لغ�س وت�صريب مو��صيع �الإختبار�تاخلا�صة ب�صهادة �لتعليم �ملتو�صط �لتي عرفتها �جلز�ئر خالل �الأ�صبوع �ملا�صي، حيث 
تباين �لنطق باالأحكام بال�صجن �لنافذ يف حق �ملتورطني من 10 �أ�صهر �إىل 3 �صنو�ت، يف �لوقت �لذي تتو��صل �لتحقيقات �ملعمقة من قبل �لهيئة �لوطنية للوقاية من �جلر�ئم �ملت�صلة بتكنولوجيات �الإعالم 

و�الإت�صال ومكافحتها وكذ� فرق مكافحة �جلرمية �ملعلوماتية عرب كامل �لرت�ب �لوطني لتوقيف �ملتورطني.

يعترب ف�سل اخلريف من اأكرث الفرتات التي 
باالإنفلونزا  االإ�سابة  حــاالت  فيها  ت�سجل 
ـــربد نــظــرا النــخــفــا�ــص درجـــات  ونــــزالت ال
باتنة  والية  عرفت  حيث  املفاجئ،  احلرارة 
انخفا�سا  الوطن  واليات  من  عدد  غرار  على 
نهاية  منذ  احلـــرارة  درجـــات  يف  حم�سو�سا 
الربد  ف�سل  بحلول  منذرا  املن�سرم  اأوت  �سهر 
مبكرا خالفا ملا اعتدنا عليه خالل ال�سنوات 
املا�سية، وهذا ما ت�سبب يف اإ�سابة عدد كبري 
من االأ�سخا�ص بنزالت الربد نظرا لتغري اجلو 
ما  الليلية،  الفرتة  خــالل  خا�سة  وتباينه 
ا�سطر هوؤالء للجوء اإىل التداوي باالأع�ساب 
البديل  الطب  على  واالعــتــمــاد  الطبيعية 
عو�ص زيارة االأطباء يف العيادات اخلا�سة اأو 
لالإ�سابة  تفاديا  اخلدمات  متعددة  العيادات 

بكوفيد 19.
والتوابل  االأعــ�ــســاب  بيع  حمــالت  وعــرفــت 

اقتناء  ف�سلوا  الذين  للزبائن  كبريا  توافدا 
ــــزالت الــربد  ــام ون ــزك ــال الــعــالج اخلــا�ــص ب
بطريقة تقليدية على غرار الزعرت والنعناع 
امل�سرتيات  قائمة  تخلو  مل  كما  والزجنبيل، 
من الليمون وع�سل النحل، فيما ف�سل اآخرون 
اقتناء االأدوية والفيتامينات من ال�سيدليات 
طاملا  الــذي  االأمـــر  وهــو  طبية  و�سفة  دون 
لالآثار  نظرا  واملخت�سون  االأطباء  منه  حذر 
ال�سلبية التي تعود على املري�ص الذي يتناول 
االأدوية دون معرفة باالأخطار املت�سببة فيها 
والتي قد توؤدي اإىل االإ�سابة باأمرا�ص كثرية 

وعواقب وخيمة.
وين�سح االأطباء واملخت�سون بتفادي ارتداء 
�سيفية  مبالب�ص  وتغيريها  �سميكة  مالب�ص 
اإىل  اإ�سافة  ـــرارة،  احل ــة  درج تغري  مبجرد 
�سرورة التقليل من تناول امل�سروبات الباردة 
واملثلجات ب�سكل تدريجي اإىل غاية ا�ستقرار 

امل�سروبات  تــنــاول  مــع  اجلــويــة،  الو�سعية 
وال�ساي  والليمون  الزعرت  كمنقوع  ال�ساخنة 
من  وغريها  والزجنبيل  والع�سل  بالليمون 
احللق  ترطيب  على  امل�ساعدة  امل�سروبات 
واملجاري التنف�سية والغرغرة باملياه املاحلة 
وا�ستن�ساق البخار لتخفيف االحتقان و�سيالن 
الغذائية  والعنا�سر  الثوم  واإدخــال  االأنــف، 
يتناولها  التي  الوجبات  مكونات  يف  املفيدة 
الراحة  مــن  كــاف  ق�سط  ــذ  اأخ مــع  املري�ص، 
اال�ست�سفاء،  لت�سريع  النوم  اأوقــات  وتعديل 
قبل  با�ستمرار  اليدين  غ�سل  اإىل  باالإ�سافة 
وبعد تناول الوجبات وبعد القيام باأي ن�ساط 
خا�سة خارج املنزل ويف اأماكن العمل وتغطية 
خالل  �سيما  ال  العط�ص  اأو  ال�سعال  عند  الفم 
اأعرا�ص  ت�سابه  ي�سهد  الذي  الراهن  الو�سع 
بفريو�ص  االإ�سابة  اأعرا�ص  مع  الربد  نزالت 

كورونا. 

مبلغ العر�صت�سمية املوؤ�س�سةت�سميةرقم
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رئي�ص املجل�ص ال�سعبي البلدي

ح�سام الدين.ق

عنـابة

�صطيف
اإميان. ج

عبد الهادي. ب 

فــيــه عرب  ذلــــك، يف وقـــت مت  يــاأتــي 
�سورة  تـــداول  الفاي�سبوك  �سفحات 
بالو�سق  كذلك  امل�سمى  ــربي  ال للقط 
بجبال  جمـــهـــول  مـــكـــان  يف  ــوال  ــت ــق م
احليوان  هــذا  يعترب  االأورا�ــص،حــيــث 
املعر�سة  احليوانية  االأ�سناف  اأهم  من 
اأن  غري  املنطقة  غابات  يف  لالنقرا�ص 
يكون  اأن  مــن  متنع  مل  احلقيقة  هــذه 
ورميه  بقتله  قــامــوا  ل�سيادين  هدفا 

ع�سوائيا. 
اأ�سناف عديدة من احليوانات الربية 
طريقها  يف  باتنة  واليـــة  غــابــات  يف 
اأهمها  عــديــدة  الأ�ــســبــاب  لــالنــقــرا�ــص 
ال�سيد الع�سوائي باالإ�سافة اإىل تدهور 
للحيوانات  بالن�سبة  املعي�سية  االأو�ساع 
يف البيئة اجلبلية والغابية يف الوالية 
املياه  انــتــ�ــســار  نــقــاط  لتقل�ص  نــظــرا 
املناطق  معظم  على  اجلفاف  و�سيطرة 
ت�سجله  الــذي  الكبري  النق�ص  ب�سبب 
االأمطار  مياه  من�سوب  يف  باتنة  والية 
قيام  عدم  اإىل  باالإ�سافة  املت�ساقطة، 
اإن�ساء  م�ساريع  بتفعيل  الغابات  م�سالح 
من  التي  واملــنــاقــب  املائية  احلــواجــز 

تعي�ص  التي  للحيوانات  توفر  اأن  �ساأنها 
ي�ساعدها  مــالئــمــا  جـــوا  املنطقة  يف 
ب�سبب  االنقرا�ص  بــدل  التكاثر  على 
اجلفاف، ناهيك عن تدمري مناطق �سكن 
العمراين  التو�سع  هذه االأخرية ب�سبب 

والفالحي.
املدافعون  نــدد  �سلة،  ذي  �سياق  ويف 
االإبــادة  بحمالت  احليوان  حقوق  عن 
ــات  ــوان ــي الــتــي تــ�ــســتــهــدف حــتــى احل
والقطط  الكالب  غــرار  على  االأليفة 
ت�سلم  مل  التي  احليوانات  من  وغريها 
اأثارت  حيث  الب�سر  اأيادي  همجية  من 
موؤخرا �سورة متداولة حل�سان تعر�ص 
طعنات  اإىل  بلعبا�ص  �سيدي  واليــة  يف 
بارزة بال�سكني، غ�سب النا�سطني الذين 
ا�ستهجنوا مثل هذه االأعمال الوح�سية 
التي ال يتحملها احليوان اأ�سوة بالب�سر 
مطالبني ب�سرورة ردع مثل هذه االأعمال 
وتوقع  جترمها  قوانني  �سن  طريق  عن 
تــرتاوح  م�سددة  عقوبات  بالفاعلني 
حتى  وت�سل  املالية  الغرامات  دفع  بني 
اإىل ال�سجن ملكافحة مثل هذه الظواهر 

ال�سلبية. 

النا�سطة  ال�سبانية  املوؤ�س�سات  نظمت 
ــالل  بـــاملـــركـــب الــريــا�ــســي اجلـــــــواري ه
واليــة  �ــســرق  ــوجلــة  ال ببلدية  بلقا�سم 
ن�ساطات  جمعية  مع  باالإ�سرتاك  �سطيف، 
الريا�سي  واملركب  الفالح،  فرقة  ال�سباب 
دار  وكــذا  العر�ص  بئر  بــدائــرة  اجلـــواري 
ببلدية  ال�سباب  ودار  بالدائرة،  ال�سباب 
تا�سودة  ببلدية  ال�سباب  ودار  البالعة 
بئر  بـــدائـــرة  تــوعــويــا  يوماحت�سي�سيا 
املرورية  ال�سالمة  عنوان  حمل  العر�ص 
الذي  كورونا  فريو�ص  من  التوعية  وكــذا 
من  العديد  اأرواح  يح�سد  اليوم  اإىل  مازال 

امل�سابني عرب العامل. 
م�ساركة  التح�سي�سي  اليوم  هــذا  وعــرف 
الوطني،  االأمـــن  مثل  م�سرتكة  م�سالح 
ال�سحة واجلمعيات التنظيمية على غرار 
ركز  حيث  واالإ�ــســالح،  ــاد  ــس االإر� جمعية 
اإعالمي  عــر�ــص  تــقــدمي  على  املــ�ــســاركــون 
لل�سائقني حول ال�سالمة املرورية من اأجل 

عرفت  التي  املـــرور  حـــوادث  مــن  التقليل 
القليلة  االأيــــام  يف  حم�سو�سا  انخفا�سا 
ومت  ـــرور،  امل حركة  قلة  ب�سبب  املا�سية 
توزيع ق�سا�سات ومطويات توعية تت�سمن 
ن�سائح تخ�ص ال�سالمة املرورية لل�سائقني، 
كما مت توزيع 1500 كمامة على ال�سائقني 
الوطني  للطريق  العابرين  ومرافقيهم 
5، مع تقدمي ن�سائح واإر�سادات حول  رقم 
على  وحثهم  الفريو�ص  من  الوقاية  �سبل 
وغ�سل  التباعد  و�سرورة  الكمامة  ارتداء 
اليدين باملاء وال�سابون بانتظام والتنظيم 

والتعقيم با�ستمرار. 
هذا  فعاليات  املحلية  ال�سلطات  وح�سرت 
اليوم التح�سي�سي كما هو احلال مع رئي�ص 
دائرة بئر العر�ص الذي اأ�سرف على توزيع 
مفت�ص  وكـــذا  ال�سائقني  على  الكمامات 
�سطيف  بوالية  ال�سباب  موؤ�س�سات  ديــوان 
الذي �سارك هو االآخر يف العملية من اأجل 

تفادي نقل الفريو�ص.

نا�سطون يف جمال البيئة ينددون 
بالعنف �سد احليوان يف باتنة 

يوم حت�سي�سي وتوعوي من اأجل ال�سالمة 
املرورية والوقاية من فريو�س كورونا

غياب الوعي يطغى على االإجراءات ال�سحية
 يف املرافق العمومية واخلا�سة

اإرتفاع ن�سبي يف اأ�سعار اخل�سر باأ�سواق عنابة 
واملواطن يدفع الثمن 
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من  جعلت  للمجتمع  اجلماعية  الثقافة 
و�سائل النقل على اإختالف اأنواعها م�سدرا 
بع�سهم  مع  املبا�سر  واالإحتكاك  للتجمعات 
البع�ص، حيث كانت هذه الو�سائل فيما م�سى 
حوائجهم  لق�ساء  لتنقلهم  هامة  و�سيلة 
التي توقفت بف�سل تف�سي فريو�ص كورونا 
ال�سو�سيوثقايف  البناء  طبيعة  جعل  مما 
كبري  وب�سكل  مقبلة  واجلماعات  لالأفراد 
االأمــان  الإجــــراءات  تــام  غياب  مــع  عليها 
والتباعد الثقايف، من غياب كلي للكمامات 
اإال يف حاالت ال�سرورة اأو عند الت�سادم مع 
الوطني  االأمن  اأو  الوطني  الدرك  م�سالح 
ر�سخت  والعادات  فالتقاليد  الطرقات،  يف 
اأوقات  وتنا�ست  اجلماعية  الثقافة  هذه 
املعدية،ولعل  االأمــرا�ــص  وتف�سي  اخلطر 
والبناء  العقلية  اأظــهــر  كــورونــا  فــريو�ــص 
والالمباالة  اجلزائري  للمواطن  املعي�سي 
م�سدرا  ت�سكل  التي  التجمعات  اأماكن  يف 
اأ�سبح  العدوى بني االأ�سخا�ص، حيث  لنقل 
التنقل بدون و�سائل احلماية اأمرا ب�سيطا 

وعاديا.
خمت�سون يف علم االجتماع، ف�سروا االأمر 
للمجتمع  ال�سو�سيوثقايف  البناء  بطبيعة 
اأ�سا�سا  املــرتــبــطــة  ــرائــحــه،  �ــس بــجــمــيــع 
به  مقرتنة  هي  ومبا  وذهنياتها  بعقلياتها 
ووجــوب  والتقاليد  ــعــادات  ال غــرار  على 
من  االأمرا�ص  تف�سي  تنا�سي  مع  االأعمال 
كبار  عن  ناهيك  املجتمع،  اأنحاء  يف  عدمها 
القابلة  وغري  وذهنياتهمامل�ستمية  ال�سن 
للنقا�ص يف اأمور ال�سخ�سية خا�سة اإذا تعلق 
االأمر بتنقل مهم اأو لق�ساء حاجياتهم من 
دون  اأجورهم  �سحب  اأو  للوثائق  ا�ستخراج 
معتربين  الوقاية  و�سائل  اإعتمادهمعلى 
باخلطري،  ولي�ص  عــاديــا  اأمـــرا  الــفــريو�ــص 
واجلماعات  لالأفراد  االإنتماء  بيئة  اأي�سا 
ف�سكانها  املــعــزولــة  املــنــاطــق  غـــرار  عــلــى 
يف  حا�سل  هو  ما  بطبيعة  علم  لهم  لي�ص 
حيث  �سو�سيوثقافية  تغيريات  من  املجتمع 
حت�سري  دون  عــاديــة  تنقالتهم  ت�سبح 
اإىل  مكان  من  فالتنقل  واإجــرائــي،  �سحي 

منه  البــد  اأمــر  النقل  و�سائل  عــرب  مكان 
اأ�سبح  بعدما  ال�سقاء  وتخفيف  لت�سهيل 
ظل  يف  مــوؤخــرا  املنت�سرة  املــمــار�ــســات  مــن 
عقلية  ا�ستمرار  مع  كورونا  فريو�ص  تف�سي 
من  املحتاطة  غــري  اجلماعية  الثقافة 
�سحة  على  ال�سلبية  الفريو�ص  تداعيات 
ممتازة  بيئة  يعد  ــذي  وال املجتمع  اأفــراد 
يف  ب�سرعة  وانتقاله  الفريو�ص  الإنت�سار 
بني  خا�سة  الطبية  الكمامات  غياب  ظل 
بكمامات  ت�ستعني  التي  الفقرية  الطبقات 
قما�سية لي�ص لها اأي عمل وقائي بل تزيد 
من نقل الفريو�ص لطبيعتها، هذه املمار�سات 
نف�سية  درا�ــســات  ت�ستوجب  االإجتماعية 
يف  الفرد  تفكري  لطبيعة  خا�سة  وفل�سفية 
والزمان  اإختالفاالإنتماء  ظل  يف  املجتمع 
التي  ال�سو�سيوثقافية  الذهنيات  واملكان 
ويواجه  يجتاح  املجتمع  يف  الفرد  جعلت 
معر�سا  �سحية  اإجراءات  دون  الفريو�سات 

حياة االأفراد واجلماعات للخطر واملوت.

ــواق  ــس االأ� مــن  الــعــديــد  مــوؤخــرا  �سجلت 
يف  ن�سبيا  ارتــفــاعــا  عنابة  واليـــة  عــرب 
التي  االأنــواع  منها  ال�سيما  اخل�سر  اأ�سعار 
الفرتة  هــذه  خــالل  الطلب  عليها  يكرث 
بني  االأ�سعار  هذه  يف  تفاوت  ت�سجيل  مع 

االأ�سواق ال�سعبية واالأ�سواق املغطاة.
غرار  على  عنابة  اأ�سواق  معظم  و�سهدت 
�سوق ال�سف�ساف وال�سهل الغربي وال�سوق 
االأ�سعار،  يف  حم�سو�سا   ارتفاعا  الليلي، 
قبلة  يعد  كان  الذي  احلطاب  �سوق  حتى 
وخالل  حيث  ال�سعيف،  الدخل  الأ�سحاب 
اإىل  قادتنا  التي  اال�ستطالعية  جولتنا 
يف  الرهيب  االإرتــفــاع  على  وقفنا  هناك 
اأ�سعار اخل�سر بحيث ارتفع �سعر البطاطا 
حني  يف  النوعية  ح�سب  دج   50 ليفوق 
بعدما  دج   100 اإىل  الطماطم  �سعر  قفز 
كان يرتاوح ما بني 40 دج، يف الوقت الذي 
80دج،  الب�سل  من  كل  �سعر  فيه  ارتفع 
احللو  والفلفل  دج  و100  دج  اجلزر80 
ــواع  االأن اأن  غري  دج،  و120  دج   80 اإىل 
اخل�سراء،  كاللوبيا  اخل�سر  من  االأخــرى 
ــرج خا�سة  ــدث وال ح اأ�ــســعــارهــا ح فـــاإن 
 230 ب  �سعرها  حــددوا  قد  التجار  اأن 
بلغ  كما  الواحد،  للكيلوغرام  و250دج 
�سعر ال�سلطة اخل�سراء 120 دج بدال من 

 80 بـ  حدد  فقد  اخليار  �سعر  اأما  دج   90
دج للكلغ الواحد.

والفواكه  اخل�سر  بائعي  اأكد  جهتهم  من 
ارتفاع  اأ�ــســبــاب  عــن  ا�ستف�سارنا  ــالل  خ
االأخـــرية،  االآونــــة  يف  خا�سة  ــعــار  االأ�ــس
االرتفاع  هــذا  عن  م�سوؤولني  غري  باأنهم 
الرهيب خا�سة اأن ال�سوق حاليا حرة وال 
اأن  اإىل  االأ�سعار، م�سريين  اأحد يتحكم يف 

ب�سفة  يوؤثران  اأ�سبحا  والطلب  العر�ص 
والفواكه  اخل�سر  �ــســوق  على  مبا�سرة 
ببالدنا، فكلما زاد الطلب قل العر�ص، فاإن 
االأ�سعار ترتفع ال حمالة والعك�ص �سحيح 
العر�ص،  وزاد  الطلب  نق�ص  اإذا  حالة  يف 
اال�سطرابات  اىل  ــرون  اآخ اأرجعه  فيما 
خالل  الــواليــات  عرفتها  التي  اجلــويــة 

االأيام الفارطة.

عادت �حلركة يف و�صائل �لنقل بالواليات، �صو�ء �جلماعية منها حافالت �لنقل �لعمومية و�حل�صرية �أو�صيار�ت �الأجرة و"لفرود" كما 
عادت �لن�صاطات و�حلركة ملختلف �ملر�فق �لعمومية �الأخرى على غر�ر �حلد�ئق و�ملطاعم و�الأماكن �لرتفيهية، و�صط عزوف �ملو�طنني 

عن تطبيق �إجر�ء�ت �الإحرت�ز �خلا�صة بتفادي �نتقال عدوى فريو�س كورونا يف �لوقت �لذي تت�صاعد فيه تكلفة �إجر�ء�ت �لتعقيم 
�لدوري لهذه �الأماكن �لتي تعود على �أ�صحابها بال�صلب من �لناحية �ملادية و�صط غياب �لوعي لدى �ملو�طنني.

ندد، نا�صطون يف جمال حماية �لبيئة بجر�ئم قتل �حليو�نات يف منطقة �الأور��س، 
�لتي ت�صهد حمالت �إبادة الأ�صناف حيو�نية كثرية خا�صة �لنادرة منها وتلك �مل�صنفة يف 
طريقها لالنقر��س باالإ�صافة �إىل حيو�نات �أليفة كانت �صحية لهمجية �أيادي ب�صرية مل 

تتو�نى عن تعذيبها وقتلها و�لتنكيل بها من دون �صبب.

نور�سني. م
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�سارة زايري يف �سطور
االإنك�سار  احل��ق،  كلمة  وريثة  زاي��ري  �سارة 
ه��وؤالء  وري��ث��ة  الفقراءوامل�ساكني،  والقهر، 
فاأنا من فئة  واأفتخر،   .. والق�سوة  رغم االأمل 
واخرتت  االآن  اإىل  تتخبط  والزالت  تخبطت 
من  اأبلغ  �سرخة،  الأو�سل  �سفهم  يف  اأك��ون  اأن 
"والية  التيطري  واأنحدر من  20ربيعا  العمر 
العزيزية،  دائرة  ابنة  فاأنا  حتديدا  املدية" 

اجتاز �سهادة البكالوريا لهذه ال�سنة.

كيف كانت بداياتك مع الكتابة؟
ع�سقت اللغة العربية و�سرت على نهجها، فقد 
كانت رحلتي  مع الكتابة ا�ستثنائية ومغامرة 
املعامل و�ساحة وغى فر�ست على روح  �سر�سة 
به  لت�سد  �سيفا  قلمها  من  جتعل  اأن  طموحة 
تناغمت  القا�سية،  العاتية،  ال��واق��ع  ري��اح 
املوهبة الفتية منذ نعومة اأظافري، �ساحبت 
واأف�سح  اأع��رب  الأن  وبقوة  دفعني  مرير  واق��ع 
ي�سئل  قد   .. ه��وؤالء  بل�سان  واأتكلم  واأث��ب��ت 

العديد منكم .. من هوؤالء. 

كيف هي طقو�س الكتابة  لديك؟
كل كاتب وله طقو�ص متيزه عن غره وحترك 
يف نف�سه �سيئا من االإبداع، وطقو�سي تتمثل يف 
خلوة مع ذاتي مع نف�سي مع روحي، وبغرفتي 
ظلمة  يف  خا�سة  ب��زاوي��ة  حتديدا  الهادئة 
عتمة ي�سقها �سيئ من النور اخلافت قلم اأ�سود 
يراق�ص الورق االأبي�ص على نغمات هادئة بني 
وين�سج  ال�سطور  يحاكي  اأ�سود  وحرب  م�سمعي 

ق�س�سا وحكايا خفية.

ملن تقراأ �سارة زايري؟ وماذا عن اأهم املوا�سيع 
التي ت�ستهويك للكتابة؟

اأق��راأ  لد�ستوفي�سكي  الرو�سي،  االأدب  اأق���راأ 
مطر  اأح��م��د   ، �سوقي  واأح��م��د  قباين  ل��ن��زار 
يتغنون  التي  اللغة  واأ�ستطعم  واأتلذذ  اأتغنى 
بها، فالبع�ص يتغنى بكل ما هو اجتماعي ومن 
عمق املجتمع والبع�ص يهب االأنثى كلمات اأكر 
رقة وجمال، فاأنا اأتلذذ واأ�ستطعم بكل ما هو 
الأعلي  جمتمعي  باأعماق  اأغو�ص  اجتماعي 

كلمة احلق الأقف مع ال�سعيف .

هل  الر�سم  من  �سيقة  جتربة  لها  زاي��ري  �سارة 
باإمكانك احلديث عنها؟ 

اأن  حياتي،  من  اآخر  �سق  الر�سم  مع  جتربتي 
اأبدا،  الهني  بال�سيء  لي�ص  اأمل  كلمات  تخط 
الواقع  اأر�ص  على  جت�سدها  اأن  االأ�سعب  لكن 
على  عميقة  ابت�سامة  بها  تر�سم  قد  واأحيانا 
اأينما  احلياة  بقلمك  وتزهر  حزين  كل  ثغر 
وطئت قدماك، اأن تخط  وتر�سم بقلم اأ�سود، 
لكن  حقا  �سعب  اأمر  االإثنتني  بني  توفق  واأن 

اجلميل يف االأمر اأن تبدع  مع كليهما.

حدثينا عن جتربتك مع املوؤلف الروائى "انني 
اال�ستياق"ما الذي ر�سدت من خالله وما الذي 

حتاولني اي�ساله؟
هي رواية تن�سج بني �سطورها وبني �سفحاتها 
واالآالم  االأح���زان  ان���واع  اأج���ود  مت��زج  ق�سة 
واالنك�سارات، الت�سحيات، ال�سجاعة وال�سرب، 
معنونة  ال�سادقة،  امل�ساعر  اأ�سناف  جل  متزج 
بني  حو�سلة  امل�ساعر،  لع�سارة  يتوج  بعنوان 
حتمل  هي  كلمتني،  م��زاج  من  ح��روف  ب�سعة 
واالآهات  العربات   من  الكثر  يحاكي  عنوان 

رواي��ة  فهي  ملغم،  اأمل  ال�سطور  خلف  وم��ا 
ال�سادقة  والنب�سات  باالأحا�سي�ص  م�سبعة 
كلماتها هدية لكل روح عميقة طيبة �سادقة، 
قيدت   ... االأدبية  مواليدي  اأوىل  خالل  من 
مرارته  كل  رغم  الواقع  حتدت  اأنثى  �سرخة 
 .. ذاق���ت  ال��ت��ي  وق�سوته   .. جت��رع��ت  ال��ت��ي 
التي  اأق��داره  واأق�سى  اأب�سرت  التي  وظلمته 
اأن  للعامل  تثبت  اأن  بذلك  واأرادت   .. ملحت 
�سعت  اأنثى  طريق  يف  يقف  م�ستحيل  �سيء  ال 
طموحاتها  وحتقيق  ذاتها  واإثبات  لتوطيد 
كل  وا�ستجمعت  جهد  بكل  و�سعت  واأحالمها 
القا�سية  العوا�سف  بعد  و�سجاعتها  قواها 
�ساقها  من  وبالرغم  طريقها  اعرت�ست  التي 
العرجاء التي ظلت واقفة عليها  فتحت عينها 
بكل ات�ساع و�سجاعة يف وجه العوا�سف واملحن 
لتثبت ذاتها وتقطف ثمار جهدها وتعبها واأن 
رب امل�ستحيل واحد اأحد كفيل بتغير املوازين 

بني حلظة و�سحاها.

كيف تف�سرين ميول كتاب اليوم اإىل جن�س كل من 
الرواية وال�سعر؟

الع�سر  لغتا  اأ�سبحتا  وال�سعر  الرواية  اأن  اأرى 
الرواية،  �سطور  بني  ونعاي�سه  نعي�سه  ال��ذي 
ويحوك  وين�سج  يتغنى  الكاتب  اأ�سبح  فقد 
كلمات ملغمة املعاين يختبئ بني �سطورها األف 
اأفكار  واآراء  جتارب  ع�سارة  هي  ومعنى  معنى 
واأوجه نظر خمتلفة، قد تخفي ما ال ي�ستطيع 
املرء البوح به، فقد اأ�سبح قلم الكاتب متنف�ص 
كل كتوم وكاأن ع�سارة الكتمان اختباأت خلف 
�سطور رواية قد حتاكي الواقع وتن�سج ق�س�سا 
وخبايا واأ�سرار عديدة ، اإذ هي متنف�ص القارئ 
اأم��واج  امل��د واجل���زر  الكاتب وب��ني  وع�����س��ارة 
وبالعودة  اأم��ا  عميقة،  بحار  االأم��واج  وخلف 

يخفي  فتجده  مقيد  اأم  كان  حرا  لل�سعر 
من املعاين والع�سارات ما يحتاج لتفكيك 
وتدقيق وتخطيط، وكاأن ال�ساعر يعقد 
بني كل بيت �سعري واآخر عقدة ملغمة 

االأحا�سي�ص احلقائق وحتى  املعاين 
امل�ساعر .. فجميل 

اأن يتفح�ص املرء 
ويتمح�سه  االأمر 

وي�����س��ت��ط��ع��م ه��ذه 
املو�سيقية  النوتة 

ال�����راق�����ي�����ة ب��ك��ل 
اأعماق  ومن  وجدانه 

روحه قبل قلبه، واأرى 
اأ�سحى  ال��ك��ات��ب  ب���اأن 

االأحزان  الأ�سراب  ماأوى 
خمتلف  و  واحل���ق���ائ���ق 

واالأحا�سي�ص  امل�����س��اع��ر 
امل���م���زوج���ة ب��ل��م�����س��ة من 

اخليايل  واالإدراك  الوعي 
والفكر مبزيج من احلكمة و�سيء من االإبداع 

ذو قلم ذا ذخرة عظمى من االإيقاع الرنان.

اأن كتاب اليوم بحاجة اإىل التوجيه فبما  لو قلنا 
تن�سحني هوؤالء؟

من  مع�سومة  ل�ست  الأين  اأوال  نف�سي  اأن�سح 
الزلل .. 

�سوؤايل؟ اأتعلمون اأين موطن االأحالم..! اأوقن 
موطن  واأق���ول   �ساأجيب  لكني  ج��واب،  ال  اأن 
االأح����الم افرت�ست  اأغ��ل��ب  امل��ق��اب��ر  االأح����الم 
الرتاب وغادرت مع قلوب الغر، اأحلم وا�سعى 
جاهد كابد ا�سقى اتعب عاهد نف�سك اأنه ولو 
كان احللم والطموحات مبداد جمرات الكون 
حتى  اأو  �سماء  باآخر  ال�سرمدية  كالنجوم 

واالأ�سود  الذئاب  اأنياب  بني 
رهان  حياتي  كانت  ول��و  �ساأحققها 

حللمي .

م����اذا ع���ن اأه����م ط��م��وح��ات��ك وم�����س��اري��ع��ك 
امل�ستقبلية؟ 

ال  الرحمان  يدي  بني  امل�ستقبلية  م�ساريعي 
الغيب لكن  القدر يل يف ظهر  اأعلم ما يخفيه 
اآمله  وم��ا  له  اأخطط  ما  كبر،  اهلل  يف  االأم��ل 
اأ�سعر  وم��ا  اأعي�سه  ما  اأمتناه  ما  به  اأحلم  ما 
ثمة  ومن  ذاتي  لتغير  اأ�سعى  املوىل  باإذن  به 
اأ�سعى  فاأنا  اهلل،  باإذن  اأجمل  والقادم  اأفكاري 
الأن ي�سل �سيت كلماتي للعاملية واأعي اأن االأمر  
اأ�سعب بكثر لكن ما خاب عبد علق كل االآمال 
لكل  بال�سكر  الأت��وج��ه  فر�سة  وه��ي  ب��رب��ه، 
وحممد  ناهية،  ديت  م�سعود  الدكتورين  من 

�سنويف.

رقية. ل

عنابةباتنة

نور�سني. م

حوار: حفيظة بوقفة

رقية. ل

لكل ع�صاق �ملطر ور�ئحة �لرت�ب �ملبلل، لكل ع�صاق �لهدوء، �ل�صمت، �لعزلة، الأ�صحاب �لقلوب �لعفوية �ل�صادقة و لكل حاملي �ملالمح �لطفولية �لربيئة، هكذ� تهدي جل �أعمالها �الأدبية �لتي 
�أ�صبعتها باالأحا�صي�س �ل�صادقة، �صاحبة �مل�صروع �لرو�ئي "�أنني �ال�صتياق" �لتي جالت بها عديد واليات �لوطن، هي كاتبة يف ريعان �صبابها جمعت ما بني �الأدب وفنون �لر�صم، متيزت وتاألقت 

وحلقت يف �صماء �الإبد�ع عاليا، وقد كان ليومية "�الأور��س نيوز" حو�ر جمعنا بها �أين ك�صفت  من خالله �ملبدعة  �صارة ز�يري من مدينة �ملدية عن جتربتها  �لفنية �ملتميزة.

زايري" كاتبة �صابة مزجت بني فن الر�صم والفن الروائي "�صارة 
 فاأنتجت ع�صارة م�صاعر "اأنني ال�صتياق"

مهرجان البوابة الرقمية للفيلم الدول الق�سري بعنابة

ح�صور قوي للبندقية ونحو توقيع اتفاقية 
مع املهرجان الدويل لل�صينما بـ �صردينيا

بع�صانا" مع  "رانا  اجلديدة  اأغنيته  لطرح  �صفاح" ي�صتعد  "اأمري 

فل�صطني لن�صرة  موؤلفني  �صباب  يجمع  القد�س" كتاب  بالد  "كيان 

حت�سل مهرجان البوابة الرقمية للفيلم 
طرف  من  االعتماد  على  الق�سر  ال��دول 
يف  لل�سينما  ال��دويل  البندقية  مهرجان 
طبعته 77 يف ايطاليا وكان حا�سرا يف هذه 
التظاهرة الدولية ال�سهرة وممثال ب�سفر 
غوا�ستاال  جيانكارلو  اخلا�ص  املهرجان 
يف   Giancarlo Guastalla
اأجرى  اأي��ن  البندقية  مهرجان  فعاليات 
�سناعة  يف  فعالة  اأط��راف  مع  حمادثات 
االأفالم على امل�ستوى االإيطايل و الدويل، 
اخلا�ص  املهرجان  �سفر  اأي�سا  ح�سر  كما 
 Luis اريبي  لوي�ص فرنانداز دي  الثاين 
من   Fernandez de eribe
مهرجان  ف��ع��ال��ي��ات  يف  بفيلم  ا�سبانيا 
االإيطالية  املمثلة  وتوا�سلت  البندقية، 
 Melissa mil ميل  ملي�سا  ال�سهرة 
مع دليل بلخودير مدير مهرجان البوابة 
واأبدت  الدويل  الق�سر  للفيلم  الرقمية 
ا�ستعدادها للمجيء اإىل اجلزائر والعمل 

كممثلة يف اإحدى االأفالم اجلزائرية.
املهرجان  �سفر  �سيكون  اأخ��رى  جهة  من   
يف  حا�سرا  غوا�ستاال  جيانكارلو  اخلا�ص 
لل�سينما  ال��دويل  املهرجان  اختتام  حفل 
 life after ���س��ردن��ي��ا  ج��زي��رة  يف 
 oil international film
حمادثات  يجري  حيث   festival
اإىل  للو�سول  املهرجان  تنظيم  هيئة  مع 

املهرجانني  بني  لل�سراكة  توافقية  �سيغة 
يف  اجلزائريني  ال�سباب  تكوين  جمال  يف 

اإيطاليا و االإنتاج ال�سينمائي امل�سرتك.
املهرجان  م��دي��ر  طلب  اآخ���ر  �سياق  ويف   
املخرجة  م��ن  ر�سميا  ب��ل��خ��ودي��ر  دل��ي��ل 
اأن   giancola Rita االإيطالية 
حتى  اجل��زائ��ر  يف  املقبل  فيلمها  ت�سور 
يكون مبثابة ور�سة خمت�سة ي�سارك فيها 
عدد من املخرجني اجلزائريني الإكت�ساب 

اخلربات.
مهرجان  تنظيم  ه��ي��ئ��ة  ق����ررت  وق���د   
الدويل  الق�سر  للفيلم  الرقمية  البوابة 
�سوار  املخرجة  اإىل  خا�ص  تكرمي  منح 
ط��راب��ل�����س��ي م��ن ت��ون�����ص خم��رج��ة فيلم 
عز  امل��غ��رب��ي  وامل��خ��رج  هكا؟"  "عال�ص 
الدين اآيت اأوخي من املغرب خمرج فيلم" 

."Message Corona
 و�سيمثل مهرجان البوابة الرقمية للفيلم 
االأ�سبوع  يف  اجل��زائ��ر  ال���دويل  الق�سر 
يف  كرد�ستان  اإقليم  يف  ال��دويل  الثقايف 
اجلاري  �سبتمرب   25 اإىل   20 من  اربيل 
كبرة  دول��ي��ة  م�ساركة  �سيعرف  وال���ذي 
حفل  يف  كلمة  املهرجان  مدير  و�سيقدم 
االفتتاح مبا�سرة بعد كلمة وزير الثقافة، 
و�سيتم عر�ص �سريف ل� 5 اأفالم الفائزة يف 
دورات مهرجان البوابة ال�سابقة يف هذه 

التظاهرة.

نيوز"  "االأورا�ص  ليومية  �سفاح  اأمر  الفنان  ك�سف 
على اأنه �سيطلق اأغنيته اجلديدة "رانا مع بع�سانا" 
قريبا، وهي االأغنية التي تتناول م�ساألة العالقات 
احلميمية الغر جادة اأو مبعنى اآخر اإنهاء عالقة 

جيدة دون �سبب اأو �سابق اإنذار.
من  اأخ��ذت  االأغنية  فكرة  اأن  اأم��ر  الفنان  وق��ال 
فيها  حماوال  اأغنية،  اإىل  وحولها  حقيقية  ق�س�ص 
االأغنية  كلمات  خ��الل  م��ن  االجتماعي  التغير 
احل�سا�سة  املوا�سيع  هذه  مثل  تعالج  التي  الهادفة 
الفئات  خمتلف  اإىل  ت�سل  اأن  �ساأنها  م��ن  وال��ت��ي 
العمرية وت�ساهم يف ن�سر الوعي انطالقا من الفن.

ع��وده  �سنع  ال���ذي  �سفاح  اأم���ر  ال��ف��ن��ان  ومي��ار���ص 

تلحينه  ج��ان��ب  اإىل  ال��ر���س��م  ه��واي��ة  بنف�سه، 
وباعتباره  ق��دم��ه��ا،  ال��ت��ي  االأغ��ن��ي��ات  ملختلف 
الرتاث  على  احلفاظ  على  يعمل  عازفا  اأي�سا 
باملنا�سبة  ودعا  اأعماله،  خمتلف  يف  اجلزائري 
الثقافة  ا�سراك  اإىل �سرورة  الفنانني واملثقفني 

يف االأعمال التي يقدمونها والرتويج لها دوليا.
كان  ال�سحي  احلجر  اأن  املتحدث  ذات  وي��رى 
فر�سة مواتية لق�ساء املزيد من الوقت يف ر�سم 
ح�سبه  �ساهمت  كما  االأغاين،  وتاأليف  اللوحات 
تقريب  على  العامل  بها  مير  التي  الفرتة  ه��ذه 
الفنان بجمهوره انطالقا من االأن�سطة الثقافية 

والفنية املقدمة افرتا�سيا.

"كيان  كتاب  والتوزيع  للن�سر  فوا�سل  دار  عن  �سدر 
ومب�ساركة  �سفحة   100 �سمن  القد�ص"  ب���الد 
واخلواطر  ال�سعر  من  خمتلط  مبزيج  موؤلفا   27
م�سطفى  من  كل  ا�سراف  حتت  الق�سرة  والق�س�ص 

براكنة وهديل عقابي ورانية معتوق.
براكنة  م�سطفى  ح�سب  طياته  يف  الكتاب  ويحكي 
معاناة ال�سعب الفل�سطيني ببعث ر�سائل م�ساندة له 
ببديع كلمات احلب واالخوة واملاآزرة، م�سيفا يف ذات 
العامل عربي  �سهد    2020 العام  "يف هذا  ال�سياق: 
منحى جديد فيما يتعلق بالق�سية فل�سطينية وهو 
الإ�سرائيل،  فل�سطني  من  اخلريطة  يف  ا�سمها  حتول 
واحلرف  االبداع  وحي  من  بر�سائل  نبعث  جعلنا  ما 
وق��رارات  اج��راءات  ويتخذ  يتحرك  اأن  يف  للعامل 
ال�سعب  ه��ذا  معاناة  ونقل  فل�سطني،  دول��ة  ل�سالح 

االأبي".
قدمه  ال���ذي  ال��ك��ت��اب  اأن  امل��ت��ح��دث  ذات  واأ���س��اف 
للق�سية  دعم  مبثابة  املبدع،  ال�سباب  من  جمموعة 
حملت  الكتاب  عناوين  واأن  خا�سة  الفل�سطينية، 

واملعاناة،  والوجع  واحل��ب  احلنني  �سطورها  داخ��ل 
اجلامع  الكتاب  يف  امل�ساركون  املوؤلفون  فيها  تفنن 
"كيان بالد القد�ص" يف و�سفها والتغني بها ومبزجها 

اأ�سوتهم  عال  اأم��ل،  بنربة  وتغليفها  حزين  بطابع 
ت�سمع عن طريق االأدب، وت�ساند ال�سعب الفل�سطيني 

معنويا حتى ي�سرتجع �سيادته.

حــوار
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    من هو الالعب الذي ت�سدر قائمة الهدافني 

بكاأ�ص العامل لكرة القدم عام 1938؟
1- دا�سلفا 
2- اأدامري 
3- بيلية 

   ماهي الدولة التي فازت عليها الربازيل يف نهائي 
كاأ�ص العامل عام 1985 ؟ 

1- اإجنلرتا 
2- ال�سويد 

3- ت�سيكو�سلوفاكيا 

  ماهي املدينة التي كانت العا�سمة يف عهد علي بن 
اأبي طالب ؟ 

1- مدينةالكوفة 
2- مدينة الب�سرة

   متى كانت عملية اأول قلب �سناعي ؟ 
1- عام 1963 
2- عام 1964 

    ما هو احليوان الذي توجد اأذنه يف اأعلى راأ�سه ؟
1- كلب البحر 
2-  فر�ص النهر

   ماهي اال�سمة العالبية التي حملت ا�سم "جلق" 
قدميا؟

1- بريوت 
2- دم�سق 
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تتاألف لعبة �سودوكو من 9 مربعات كبرية داخل كل منها 9 مربعات �سغرية لتكوين �سبكة من 
�سغريا  مربعا   81

�لكلمات �ملتقاطعة�ضـودوكـو

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

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

1. احلزام 
2. جيب الذراع 

3. الكتف االأمين

4. القبعة  من الداخل
5. اجليب  ال�سرتة 

6. جيب ال�سروال

7ـ  فتحة اأ�سفل ال�سروال
8. غطاء الرقبة

9. القبعة من االأعلى
10. احل�سي�ص 

احلل

الأخطاء الع�صرة

الإيجاد اللغز  اأجد احلروف  املرقمة

 التعريف:
اإ�سم الكتاب الذي يت�سمن �سرئع 

الياهود

�لكلمات �ل�ضهمية

علم اأو لواء

ن�سبة اأو كمية �سعور

اأول من �سكن اجلنة

تدرك بها حا�سة اللم�ص
اإ�سم يطلق على 
حرفان مت�سابهانالكتب املنزلية

وجهات نظر

دولــي

لفظ هاتفي 

خطب يف امل�سجد

كربة

نوم عميق

اداة جزم

نقي�ص جزر

متد االأر�ص باحلرارة

من ا�سنام قري�ص

41

3

5

26

7
مر�ص)مع(

كالم راف�ص للقتال و داع 
لل�سلم

مفتاح

�سرير الر�سيعحائطمعرفة

حرف نداء

ت�سيع

يجتهد اأو يعرث

ثمن

يعقب �سهر رم�سان

عذبهم اهلل بريح عاتية

بحر

البيت الذي تطوف حوله 
املالئكة يف ال�سماء

مر�ص قاتل �سهر بال�سني

يف الروح

مطرب جزائري لقب بـ 
الغرب الوهاب  "عبد  

كنية

مدينة برازيلية

مملكة بلقي�ص

العب جزائري حازم 
الكرة الذهبية االفريقية

123467 5

اأفقيا:
اإىل  ينتمي  الدوري  اجلدول  يف  كميائي  عن�سر  اأول   .1

الغازات النادرة
مائع   - عاتب   .2

اجلزائري   للتلفزيون  تلفزيوين  من�سط  اإ�سم  بحر-   .3
مر�ص )مع( 

)مع(  �سعر   - نور  من  خملوقات   .4
)مع(  اال�سالم  يف  رجم  من  اأول   - )مبعرثة(  غانا   .5

كان  ثلثا   - عر�ص   .6
درب   - امر�ص   .7

العامل  يف  برتويل  حقل  اأكرب   - )مع(  ن�سب  اأداة   .8
مر عك�ص   - اجلنون   .9

اأ�سياوية  عملة   .10

عموديا:
وعاء   - �سنعاء  عا�سمتها   .1

مت�سابهة  اأحرف   - الثورة)مع(   .2
جنون   - )مع(  ترياق   - غم   .3
معدي  مر�ص   - النفق)مع(   .4

م�سروب   - القدم  لكرة  الربج  اأهلي  فريق  حار�ص   .5
منبه )مع( 

الب�سرية  اأبو   - قادم   .6
بزة  ثلثا   - )ن(  الراأ�ص  ثقل   .7

لهو   - )مع(  جر  حرف   - مو�سول  اإ�سم   .8
ملكي   - املخادع   .9

اال�سم بهاذا  اجلزائر  �سمو  الذين   10
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�إخترب معلوماتك



اإذا عمت خفت
وحدة راحت لعر�ص جارتها بال ما تقول لراجلها

كي رجع من اخلدمة �سق�سا اأوالدو اأمكم وين
قالولو راحت للعر�ص

خرجتلو  ال��ب��اب  عند  عيط  اأم�سى 
بنت اجلارة

قالها روحي قويل للمراأة ملا قالت�ص 
لراجلها راين ما�سيا للعر�ص راجلك 

عند الباب راه يعيط
ن�ص الن�ساء يل يف العر�ص ناظو و 

خرجو!؟.

ثالث متابعني
م�ع  �سداق�ة  ع�الق�ات  اإق�ام�ة  ح��اول�ت 

الن�ا�ص خ�ارج الفاي�ص بوك
والط�ريق�ة  االأ�سل�وب  ب�ن�ف�ص  احلقي�ق�ي  الواق�ع  ف�ي 

الت�ي ف�ي ع�ال�م الفي��ص
امل��ارة  ب�اإيق�اف  وب�����داأت  ال�س�ارع  ف��ي  م�سي�ت  ل��ذا 
االآن  اأ�س�ع�ر  مب�اذا  قلي�ل  قب�ل  اأكلت  م�اذا  الأخب�ره�م 

م��اذا ف�عل�ت ف�ي اللي�لة امل�ا�سي�ة؟
يف  ل�ي  �س�ورا  ب�اإعط�ائ�ه�م  ب�داأت  ب�ه  القي�ام  اأن�وي  وم�ا 
بج�ان�ب  الوق�وف  ب�داأت  زرت�ه�ا  الت�ي  االأم�اكن 
بع��س�ه�م  م�ع  يت�ح�دث�ون  الذي�ن  امل��ارة 
واأب�����دي  ح�دي�ثه�م  اإل�����ى  الأ�ست�م�ع 
كذلك  واأخب�ره�م  به�م  اإعج�ابي 
وب�اأفكاره�م  ب�ه�م  معج�ب  اأنن�ي 
اأن  اكت��سف�ت  للده�س�ة  املثي�رة 
االأ�سل�وب  وه�ذا  الط�ريق�ة  ه�ذه 
�س�ال�ح  ال�واقع�ي  الع�ال�م  ف�ي 
ج�دا حت�ى اأن�ه االآن ل�دي ث�الث�ة 
مت�ابعي�ن: رج��لي �س�رط�ة وطب�ي�ب 

ن�ف��سي!؟.

اإدفع
واحد راح يزور �ساحبو يف ال�سبيطار

جا يدخل لقى مكتوب على الباب "اإدفع"
قال هذي مليحة كل�ص واّل بالدراهم

معلومات م�سليةكي يرّوح ن�سوفو باطل يف دارو؟!!.

القهوة

اأمثال �سعبية

• درا�سة تو�سلت اىل ان تناول ال�سوكوال خالل 
املذاكرة ي�ساعد يف املحافظة على املعلومات التي 
درجة  رفع  يف  جيد  اثر  ولها  حديثُا  اكت�سابها  مت 

الطالب.
• كاأ�ص واحد من ع�سري الربتقال الطازج يوميا 
و�سغوطات  التوتر  تخفيف  يف  بامل�ساهمة  كفيل 
على  الحتوائه  ال�سرطان  من  يقي  وهــو  العمل، 

م�سادات االأك�سدة.
• غروب ال�سم�ص فوق �سطح املريخ لونه )اأزرق( 
ال�سوء  تبعرث  اجلــوي  غالفه  يف  اجلزيئات  الأن 
اجلوي  غالفنا  عك�ص  على  واالأ�ــســفــر  االأحــمــر 

الذي يبعرث ال�سوء االأزرق.
امتالء  بــعــد  حــدتــهــا  تــقــل  ال�سمع  حــا�ــســة   •

املعدة.
اليابانية تقوم ب�سنع متاثيل  • بع�ص اجلامعات 
تذكارية حليوانات ماتت يف �سبيل العلم "كفئران 

التجارب".
معيار  لديهم  )ال�سهب(  ال�سعراالأحمر  ذوو   •
ـــــالأمل، فــلــديــهــم مــنــاعــة اأكــــرب �سد  خمــتــلــف ل
احلرارة  فاإن  باملقابل  لكن  الكهربائية،  ال�سدمات 

العالية توؤثر عليهم ب�سكل كبري.

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

جواب 
املحاجية

حاجيتك
 على �سجرتنا

 من بالد الواقواق 
تنبت احلب 

بال وراق

حدث يف مثل هذا اليوم
ال�ساد�ص ع�سر

 من �سهر �سبتمرب
امل�سلمني  بني  فخرية  معاهدة   -  1431
بها  قطعت  االأنــدلــ�ــص،  يف  والق�ستاليني 
�سبيل  يف  خطوة  اأكــرب  ق�ستالة  مملكة 
الــوجــود  لت�سفية  اأمــنــيــتــهــا  حتــقــيــق 

االإ�سالمي يف االأندل�ص.
1931 - القوات االإيطالية تعدم �سنقا 

املجاهد الليبي عمر املختار.
"الليحي" ال�سهيونية  منظمة   -  1940
ت�ستويل على مدخرات بنك اآباك يف تل 

اأبيب بعد اعتقال اأحد اأع�سائها.
ح�سني  اخل�سر  حممد  ال�سيخ   -  1952
عبد  لل�سيخ  خلفا  االأزهر  م�سيخة  يتوىل 

املجيد �سليم الب�سري الذي ا�ستقال.
ديغول  الفرن�سي  الرئي�ص   -  1959
يف  امل�سري  تقرير  بحق  مرغما  يعرتف 

اجلزائر.
احتاد  من  ماليزيا  تاأ�سي�ص   -  1963
ال�سمالية  وبورنيو  و�سنغافورة  املــاليــا 

الربيطانية و�سراوق.
و�ساتيال  �سربا  مذبحة  بدء   -  1982

يف لبنان.
مونرتيال  بروتوكول  توقيع   -  1987

حلماية طبقة االأوزون.
1991 - بدء حماكمة الرئي�ص البنمي 
الــواليــات  يف  نورييغا  مــانــويــل  املــخــلــوع 

املتحدة.
الربيطانية  احلكومة  رف�ست   -  1992
ــرف  ــس ــ� ال ــر  ــع ــس � ـــظـــام  ن ــــول يف  ــــدخ ال

االأوروبي.
فلوريدا  ي�سرب  اإيفان  اإع�سار   -  2004
اأقوى  رابــع  لي�سبح  هائل  دمــار  وي�سبب 
يف  املــتــحــدة  الــواليــات  ي�سرب  اإعــ�ــســار 

تاريخها.
مقر  يف  توقع  الكويت  دولة   -  2005
الدولية  االتفاقية  على  املتحدة  االأمم 
لت�سبح  الــنــووي  ـــاب  االإره اأعــمــال  لقمع 
هذه  على  توقع  التي  ال�ستون  الــدولــة 

االتفاقية.
 8.3 مــقــداره  عنيف  ــزال  زل  -  2015
اإالبل  على مقيا�ص ريخرت ي�سرب مدينة 

يف ت�سيلي.
بوركينا  يف  ع�سكري  انقالب   -  2015
كافاندو  مي�سيل  الرئي�ص  واعتقال  فا�سو 
زيدا  اإ�ــســحــاق  يعقوب  الــــوزراء  ورئي�ص 

وم�سوؤولني اآخرين.
يفوز  الــتــونــ�ــســي  املــنــتــخــب   -  2017
اأفريقيا  اأمم  بطولة  مــن   29 بــالــدورة 
اللقب  حامل  اأمـــام  وذلــك  ال�سلة  لكرة 

منتخب نيجرييا.

تخاريف 
�سي عالوة املو�سطا�ش

عندك تقطع اجلورنان

هههههه

�سي عالوة ينتظر اأ�سئلتكم ليجيب عليها، �ساركونا بها 
modhik@yahoo.com :على الربيد االإلكرتوين
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رّكاب  يل ما عندو�ص فر�ص 
ويل ما عندو�ص امراة �سراب

حكـــمة

فقط  اهلل  اأم��������ام  ���ض��ع��ف��ك  ع�������ش 
ب����ك����ام����ل قوتك ل����ه����م  ث�����م اخ��������رج 

وجتلطت  ت��خ��ل��ط��ت  راه����ي   �
وعامي خزها فوق ماها؟

�ساعد.ق �س�سار
اإذا كروا عليك االأديان اأحكم 

يف دينك؟!.
� هذه هي الدنيا �ساعة ب�ساعة 
ب��ني احل���الوة وامل����رارة ي��ا �سي 

عالوة؟
حكيم مقداد ب�سكرة
ما  حلوة  غ��ر  ي�ستيها  خ��وك 
النكهات  لتعدد  وق��ت  عندو�ص 
امل�سرة  احلياتية  وامل�سافات 

بال�سحة؟!.
يتم  ع��الوة..ع��ن��دم��ا  ���س��ي   �
تفكيك جمعية اأ�سرار اإىل ماذا 

تتحول؟

نبيل عيادي خن�سلة
اإىل خردة يف انتظار االعتماد 

الر�سمي؟!.
� ما الحظت�ص بّلي االيام واّلت 

جتري؟
هند غقايل ب�سكرة
ه���ات م��ا ت��ت��ط��ور���ص احل��ال��ة 
تطر..هكذاك  وت��ويل  عندها 

كيفا�ص راح نلحقو عليها!!.
� اإذا كانت النظافة من االإميان 
نظيفة  الكافرة  بالدهم  فلماذا 
وبالدنا  واأحيائها  ب�سوارعها 

املوؤمنة تاأكلها النفايات؟
جناة زريبي تب�سة
االإميان  بركب  نلحق  مل  الأننا 

بعد يا جناة!؟.

�سورة م�سحكة

احلظ يل
 يحلم بيه 

كل جزائري؟!



عبد الهادي. ب

بلقا�سم. ز

عبد الهادي. ب

بدري. ع

الطارف
�صطيف

باتنـــة

نور�سني. م

ميلة

فيما مت العثور على �سور فوتوغرافية لأ�سخا�س، ومالب�س وطال�سم

�سطيف  والي���ة  اأم���ن  م�سالح  متكنت 
من  ال�سخنة  حمام  دائرة  باأمن  ممثلة 
يقومان  �سخ�سني  ملمار�سات  حد  و�سع 
بالبيع على الطريق العام بطريقة غر 
�سرعية دون حيازة اأي �سجل جتاري اأو 
فواتر لل�سلع املعرو�سة مع حجز اأكر 
من قنطار من فاكهة العنب وما يناهز 
2230 وحدة من اإك�س�سوارات الزينة.
روتينية  دوري��ات  اإث��ر  العملية  ومت��ت 
لذات  الق�سائية  ال�سبطية  بها  قامت 
اإقليم اخت�سا�سها، حيث  امل�سلحة عرب 
بعر�ص  يقوم  �سخ�ص  انتباههم  لفت 
فاكهة العنب للبيع على الطريق العام 

واملخ�س�سة  امل��ح��ددة  االأم��اك��ن  خ��ارج 
اأين تبني اأي�سا اأنه ال يحوز اأية وثائق 
الن�ساط  ه��ذا  مم��ار���س��ة  ل��ه  ترخ�ص 
باأكر  املعرو�سة  ال�سلع  ق��درت  حيث 
من قنطار، ويف ذات ال�سياق مت توقيف 
�سلع  بنقل  يقوم  نفعية  �ساحب مركبة 
والتي  الزينة  اأك�س�سوارت  يف  متثلت 
كان ينقلها دون حيازته لفواتر ويقوم 
مبمار�سة ن�ساط جتاري غر قار حيث 
قدرت بنحو 2230 وحدة من خمتلف 
اإجمالية  مالية  بقيمة  االإك�س�سوارات 

قدرت مبا يناهز 84 مليون �سنتيم.

املدنية  احل��م��اي��ة  م�����س��ال��ح  �سجلت 
 06 من  االأ�سبوع  خالل  ميلة  لوالية 
اإىل 12 �سبتمرب الفارط 462 عملية 
ت��دخ��ل، ففي جم��ال ح���وادث امل��رور 
جنم  تدخل  عملية   44 ت�سجيل  مت 
بجروح  �سخ�ص   23 اإ�سابة  ذلك  عن 
لهم  قدمت  حيث  اخلطورة  متفاوتة 

اإىل  نقلهم  ومت  االأولية  االإ�سعافات 
ذات  ق��ام��ت  ك��م��ا  م�ست�سفى،  اأق����رب 
نقل  عملية   134 بقرابة  الوحدات 
امل�ست�سفيات  اإىل  واجلرحى  للمر�سى 
كما مت ت�سجيل 10 تدخالت الإخماد 

احلرائق و274 عملية خمتلفة.

اأوققــت م�سالــح اأمــن واليــة باتنــــة، اإمراأة 
بحــي دوار الدي�ــص تقــوم مبمار�ســة ال�سحــر 
وال�سعوذة، وذكر ذات امل�سدر اأن املعنية حتتال 
على املواطنني وتوهمهم بال�سفاء ونزع ال�سحر 
والعني، حيث اأ�سفرت العملية عن حجز معدن 
اأبي�ــص اللــون )ر�سا�ــص( تقــوم بتذويبه على 
النار وو�سعــه يف اإناء به ماء بارد، 03 فوؤو�ص، 
ال�ســوف،  غــزل  يف  ت�ستعملهــم  اأم�ســاط   04
03 حــذوة ح�سان و�ساطــور، مالب�ص داخلية 
بــط مبنزلهــا، 09  للن�ســاء والرجــال، كمــا �سُ
ن�ســوة توافدن عليهــا جللب احلــظ والتخل�ص 

من ال�سحر والعني.
�سخ�ــص  توقيــف  مت  مماثلــة،  ق�سيــة  ويف 
ببلديــة وادي املــاء، يرتاد عليــه اأ�سخا�ص من 
املدينــة وغرباء من واليــات خمتلفة، وح�سب 
م�سالــح االأمن، فــاإن املعني ي�ستغــل كوخ ترابي 

رفقــة 03 ن�سوة، حيــث �سبط فيــه 55 ظرف 
و03  طال�ســم  ملــم،  و07   09 عيــاري  فــارغ 
�ســور  وال�سعــوذة  ال�سحــر  يف  ت�ستعمــل  كتــب 
فوتوغرافيــة الأ�سخا�ص، مالب�ص، �سالح ابي�ص 

مــن ال�سنــف ال�ساد�ــص، قطعــة نقديــة اأثرية 
وكــذا مبلغ مــايل يقــدر بـــ 26000 دج، وبعد 
ا�ستيفــاء اإجــراءات التحقيــــق �سيتــم تقدمي 

املعنيني اأمام النيابة املخت�سة اقليميا.

�سي الأورا�سي..
حلول...  مالقينالها  مغلقة  ق�سية  العقار 
ب�سبتها امل�ساريع معلقة عند االأحفاد بعد 
االأ�سول... واملافيا عملت يل عليها وراهي 
ت�سري وجتول... واإذا مافلحو�ص يف ال�سرقة 
املح�سول...  على  ي�سريو  االأر�ــــص  تــع 
ماعندك ماحتكي وال تقول... االأمر معقد 

خال�سة القول...

hamzalaribi005@gmail.com

توقيف م�سعوذين و�سبط ن�سوة واأغرا�س ت�ستعمل يف ال�سحر
وجب الكالم

يبدو اأنه بات باإمكاننا اجلزم باأن كثريا من و�سائل االإعالم 
طريقة  خربت  باالأحرى  اأو  اجلزائري،  اجلمهور  خربت  قد 
تفكري االأغلبية من هذا اجلمهور ومتكنت من اكت�ساف نقاط 
ال�سعف لديه حتى باتت ناجحة يف التالعب باآرائه اأو دعونا 
نقول توجيه اآرائه، وذلك من خالل االعتماد على خماطبة 
العاطفة وا�ستثارة امل�ساعر باالإ�سافة اإىل ا�ستغالل النقائ�ص 
التي ميقتها اجلزائريون، وبهذا  املمار�سات  البالد وبع�ص  يف 

يتكون راأي عام بناء على توجيه الو�سيلة االإعالمية.
فاإنه  اأ�سمى  مكانة  العقل  االإن�سان  يويل  وعندما  منطقيا، 
املعقول  ومــن  الطبيعي  ومــن  ال�سروري  من  باأنه  ي�ستوعب 
غايته،  بلوغ  اأجل  من  وينا�سل  االإن�سان  يجتهد  اأن  واملنطقي 
ثم  باالأ�سباب  االأخــذ  على  يحث  احلنيف  ديننا  اأن  حتى 
اأن  االإن�سان  على  ال�سروري  من  اأنــه  اأي  اهلل،  على  التوكل 
لنا  يبادر ويعمل ويجاهد ثم يتوكل على اهلل، وبهذا يتبني 
اأ�سمى  كم�سلمني  لنا  بالن�سبة  هو  الذي  احلنيف  ديننا  باأن 
القوانني والد�ساتري قد حثنا على العمل ثم ياأتي بعد ذلك 
التوكل على اهلل مبعنى اأن التوفيق من اهلل لهو مبثابة جزاء 
وا�ستوعبنا  فهمنا  ما  اإذا  طبعا  �سعي  بال  توفيق  فال  لل�سعي، 

جيدا معنى كلمة "التوفيق".
من  اإق�ساوؤهما  مت  اللتني  االأختني  عن  للحديث  بالن�سبة 
امتحان �سهادة البكالوريا يف والية مترنا�ست ب�سبب التاأخر، 
"ال العاطفة" ف�سنالحظ  باأنه  وعندما نتحدث بلغة العقل 
االإعالم" للجمهور على  و�سائل  "بع�ص  اأن ت�سور  الغريب  من 
الو�سية" اأو حتى  "الوزارة  اإق�سائهما تتحملها  م�سوؤولية  اأن 
الدولة، بحجة انعدام النقل، وحتت م�سمى "وفرولهم النقل 
"غري  على  امل�سوؤولية  تلقى  اأن  الغريب  من  يتاأخرو�ص"،  ما 
من  والت�سويب  الت�سحيح  يف  اأتــى  قد  اأنــه  طاملا  االأختني" 
مديرية الرتبية بوالية مترنا�ست باأن منزلهما ال يبعد اأكرث 
من مائتي مرت عن مركز االمتحان، وهذا ما يوحي باأن االأمر 
يتعلق بتق�سري ال بظلم، رغم علمنا ويقيننا باأن الظلم قد طغى 
يف بالدنا يف كثري من املجاالت وعلى كثري من االأ�سعدة، غري 
اأن ما نراه يف مو�سوع االأختني هو اأن "بع�ص و�سائل االإعالم" 
قد وجهت الراأي العام اإىل ما تتفاعل معه العاطفة ال مع ما 
يتقبله العقل، فاأيا كان ال�سبب الذي هو جمهول بالن�سبة لنا 
اإال اأنه يجدر بنا طرح ت�ساوؤل كيف الأطراف اإعالمية ما اأال 
اأخرى  واليات  يف  اآخرين  مرتح�سني  اإق�ساء  مو�سوع  تتناول 
فاق عددهم ح�سب ما هو متداول ال�سبعني مرت�سحا؟ وملاذا مت 
الرتكيز على "اأختني من اجلنوب" اجلزائري؟ يبدو لنا باأن 
"اجلهوية" والرغبة يف  االأمر ال يتعدى كونه لعبا على وتر 

اجرتار "ق�سة اجلنوب املحقور".
�سخ�ص  اأي  باأن  يقوالن  والعقل  املنطق  فاإن  لنا،  بالن�سبة 
ينتظره امتحان ر�سمي وم�سريي فاإن عليه االأخذ باالأ�سباب 
ال  م�سوؤوال  يكون  اأن  عليه  واإن  اهلل،  من  التوفيق  طلب  ثم 
م�ستهرتا، الأنه من غري املقبول التقاع�ص والتق�سري ثم اتهام 
اأن  اأي�سا  املقبول  غري  ومن  والظلم،  الالعدل  مبمار�سة  الغري 
يقبل عذر اأي متقاع�ص واأي مق�سر بعد جتاوز الوقت املحدد 
حتى  الطرق  ب�ستى  به  التذكري  على  اأ�سر  والذي  لالمتحان 
اأن  هو  منطقيته  ال  على  ن�سر  الذي  واالأمــر  اال�ستدعاء،  يف 
اأن  باالأحرى  اأو  احلقيقة"  من  جزء  اإعالم  و�سائل  "ت�سور 
"تقدم للجمهور ما ترغب هي يف اأن يتوهم باأنه حقيقة" بناء 
على اللعب على االأوتار احل�سا�سة اأين ميكن اأن تت�سبب بذلك 

يف اإثارة ما لي�ص يف �سالح البالد والعباد اإثارته.

الوتر احل�سا�س

حمزه لعريبي

باتنة

�أم �لبو�قي

�ضطيف

حملة �سد بيع االأ�سلحة 
البي�ساء فو�سويا

حادث يف  جرحى    4
 مرور ببني عزيز

حجز اأ�سلحة نارية واأزيد من 
كيلوغرام من الكيف املعالج

قامت اأم�ص، م�سالح اأمن والية اأم البواقي، 
بالتن�سيق مع امل�سالح التجارية، بخرجات تفتي�ص 

وا�سعة م�ست خمتلف املحالت لتجارية والباعة 
الفو�سويني ملكافحة ظاهرة بيع االأ�سلحة البي�ساء 

باملحالت اجلارية املتواجدة على م�ستوى حي االأمل 
واالأحياء املجاورة له و�سط مدينة اأم البواقي، اأين 

متت مراقبة جمموعة من املحالت اخلا�سة ببيع 
االأواين املنزلية، وحت�سي�ص اأ�سحابها ب�سرورة تفادي 

بيع ال�سكاكني و اخلناجر، وال�سيوف، نظرا الإمكانية 
تداولها يف اأو�ساط املنحرفني من ال�سباب، والتي قد 
ت�ستعمل يف االعتداءات االإجرامية بني الع�سابات.

تدخلت وحدة احلماية املدنية ببني عزيز �سمال 
والية �سطيف بعد وقوع حادث مرور باملكان امل�سمى 

احلادث  ومتثل   ،77 رقم  الوطني  "العالوة" بالطريق 
يف ا�سطدام بني �سيارتني �سياحيتني ونتج عنه اإ�سابة 

اإ�سعاف  مت  حيث  متفاوتة  بجروح  اأ�سخا�ص   04
اجلرحى يف عني املكان واإجالءهم من طرف م�سالح 

احلماية املدنية اإىل اإ�ستعجاالت بني عزيز.

متكنت م�سالح اأمن والية باتنة، يف ق�سايا 
متفرقة، من حجز 05 بنادق وم�سد�ص تقليدية 

ال�سنع عيار 16، 320 غرام من مادة البارود ، 340 
كب�سولة، 26 خرطو�سة، 13 �سفيحة من الكيف 

املعالج بوزن 1234.5 غرام و2730 قر�ص مهلو�ص 
من خمتلف االنواع، اإ�سافة اإىل مبلغ 16 مليون 

�سنتيم و237900 وحدة من املفرقعات، فيما مت 
اأي�سا م�سادرة 806 وحدة من امل�سروبات الكحولية 

خمتلفة االنواع.

جنحت فرقة البحث والتحري 
للدرك الوطني بوالية الطارف يف 

االإطاحة مبجموعة اإجرامية تتكون 
من 03 اأ�سخا�ص وحجز 402.1 

غرام من الزئبق الف�سي.
واأفاد البيان، اأن املوقوفني  ين�سطون 

�سمن ع�سابة اإجرامية وطنية 
منظمة خمت�سة يف جمال املتاجرة 

وتهريب مواد كيميائية ح�سا�سة. 
متمثلة يف مادة الزئبق الف�سي 

اأين مت حجز خالل هذه العملية 
كمية املذكورة وكذا اأ�سلحة بي�ساء 

حمظورة.
وبعد ا�ستفاء جميع االإجراءات 

القانونية اأجنز �سدهم ملف 
ق�سائي عن ق�سية تكوين جمعية 

اأ�سرار لغر�ص املتاجرة وتهريب 
مادة كيميائية ح�سا�سة با�ستعمال 

مركبة،حمل اأ�سلحة بي�ساء حمظورة 
قدموا اأمام اجلهات الق�سائية 

املخت�سة لدى حمكمة بوحجار �سدر 
يف حق اأحدهم اأمر ايداع، مع و�سع 

باقي اأفراد الع�سابة حتت الرقابة 
الق�سائية.
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وطنية وحجز 

زئبق ف�سي

حجز قنطار من العنب و2230 وحدة 
من اأك�س�سوارات الزينة

حوادث يف  جريحا    23
 مرور خالل اأ�سبوع 
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