
�شباب عني ياقوت

مطاحن ت�شتغل خارج القانون 

معاناة مع تراكم القمامة بعدة اأحياء 

البلدية تدعمت بـ5 عمليات

حتقيقات مع املطاحن 
حول ندرة 

ال�سميد ب�سطيف

بلدية عني امليلة 
عاجزة عن رفع 
النفايات املنزلية

ا�ستياء من قلة امل�ساريع 
التنموية يف اجلازية

�ص 05

�ص 05

�ص 05

بباتنة حتقيق  بفتح  يطالبون  وفالحون  كهرباء  دون  فالحي  بئر  �آالف   3
اأح�صت مديرية امل�صالح الفالحية بوالية باتنة اأزيد من 3 اٱالف بئر ارتوازي غري مو�صول 
بالكهرباء عرب 41  بلدية، وذكر ذات امل�صدر اأن التكلفة املالية لربط هذه االٱبار بالطاقة 

�ص 04الكهربائية تقدر بـ600 مليار �صنتيم... 
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ق�شت باإمتام الأ�شغال وربطها مبختلف ال�شبكات 

احتجاجا على جملة من النقائ�ص

ت�شخري 413 م�شححا و9 مفت�شني

عديد البلديات مهددة بالغرق يف اأم البواقــي

العدالة تف�سل يف ق�سية 
جتزئـة الطندا بتازولت

�سكان "في�ض ال�سيح" 
بربيكة ينتف�سون

انطالق عملية
 ت�سحيح اأوراق 

خن�سلة "البيام" يف 

تاأخر كبري يف جت�سيد 
م�ساريع حماية املدن

 من الفي�سانات 

خن�شلة

اأم البواقي

�ص 04

�ص 04

�ص 05

�ص 05

باتنة

�شطيف

توقيف 4 �أ�شخا�ض ين�شطون �شمن �شبكة وطنية لرتويج �ملهلو�شات باأم �لبو�قي فيما مت العثور على كمية من املهلو�شات
 قدرت كميتها بـ 5026 قر�شا مهلو�شا

�ص 16

تكلفة الربط قدرتها مديرية امل�ضالح الفالحية بـ600 مليار �ضنتيم

الفالحة قطاع  ينخران  االإدارية  "البريوقراطية" والعراقيل 

�سورة من االأر�سيف

اإق�ساء 8 غ�سا�سني وعزل 
يف  ا�ستبه  مرت�سحا   15

اإ�سابتهم بكورونا يف باتنة
�سجلت م�سالح مديرية الرتبية بوالية باتنة 15 حالة م�ستبه يف 

اإ�سابتها بفريو�ص كورونا و�سط التالميذ املرت�سحني الجتياز امتحانات 
�سهادة البكالوريا التي دخلت اأم�ص يومها الرابع، فيما اأح�ست ذات اجلهة 

االمتحان...  بداية  منذ  املوؤطرين  و�سط  موؤكدة  اإ�سابات  �ص 504 

امتحانات �ضهادة البكالوريا تدخل يومها الأخري

م�ستقبل غام�ض ينتظر 
"ال�سيارباي" ب�سبب 

الو�سعية املالية ال�سعبة
�ص 08

ا



عبد العايل بلحاج

مل نعد منيز
ب�سراحة، يعترب ما �سرح به اأحد ال�سباب من "مدينة 
اأكرب ال�سفحات التي متثل الوالية  باتنة" عرب اإحدى 
على موقع التوا�سل االجتماعي "فاي�سبوك" اأمرا فظيعا 
يدعو لدق ناقو�ص احلذر، فقد �سرح وباأنه عن طيب نية 
قد ت�سدق مببلغ من املال وب�سع مواد غذائية مبا فيها 
علبة حليب على مت�سولة كانت قد اأق�سمت باأنها ال متلك 
"علبة حليب"، غري اأن الغريب هو اأن ال�ساب قد تفاجاأ 
بعد ذلك عندما عرث على ما قدمه للمت�سولة يف حاوية 
قمامة، مبعنى اأن املت�سولة مل يكن يهمها يف االأ�سل �سوى 
املال وما علبة احلليب �سوى "حجة" اأو جمرد "طريقة 

لال�ستعطاف" من اأجل احل�سول على املال.
م�سهدا  اأو  موقفا  يطرح  مل  لنا  بالن�سبة  ال�ساب  هذا 
مدة،  منذ  فتحه  يجب  كــان  ملفا  فتح  اإنــه  بل  غريبا، 
الهائل من  بالعدد  �سيتفاجاأ  اإىل مدينة باتنة  فالقادم 
حي  كل  ويف  املدينة  زوايــا  من  زاويــة  كل  يف  املت�سولني 
اإن  ــر  االأم وهــذا  موؤ�س�سة،  ــة  واأي مرفق  اأي  بــاب  واأمــام 
وبالتجرد  العاطفة  عن  بعيدا  اإليه  نتطرق  اأن  قررنا 
عبارة  باأنه  نكت�سف  فاإننا  بال�سفقة  االإح�سا�ص  من 
يتعلق  نظرنا  يف  االأمر  الأن  اأي�سا،  وم�سكلة  ظاهرة  عن 
بانتحال  اأي�سا  يتعلق  واالأمــر  واحتيال  ن�سب  بعمليات 
قانون  مــن   372 املـــادة  عليه  تن�ص  مــا  ح�سب  �سفة 

العقوبات اجلزائري.
لتقدمي  بحبه  معروف  �سراحة  اجلــزائــري  الفرد 
الفرد  �سعف  ونقطة  املــلــهــوف،  واإغــاثــة  املــ�ــســاعــدة 
فاملجتمع  لذلك  املحتاج"  "االإن�سان  هــي  اجلــزائــري 
مل  ــه  اأن اإال  فيه  املت�سولني  انت�سار  ــم  ورغ اجلــزائــري 
وال�سك،  الريبة  بعني  االأمــر  اإىل  ينظر  ومل  يتحرك 
الوقوف  يجب  م�ساألة  بات  قد  نظرنا  يف  االأمر  اأن  غري 
عندها، فلم نعد منيز حقيقة بني من ي�ستحق ال�سدقة 
للربح  وو�سيلة  مريحة  "الت�سول" كمهنة  ي�ستعمل  ومن 
ال�سريع، خا�سة واأن هناك من الن�ساء من يلجاأن لو�سع 
اللثام يف االأيام العادية ويف هذا الظرف ال�سحي الذي 
يعي�سه العامل عامة واجلزائر على وجه اخل�سو�ص اأين 
اأ�سبح من ال�سعب روؤية مالمح املت�سول ب�سبب الكمامة، 
وهذا ما �سهل على الكثري من االأ�سخا�ص عملية التنكر 
ال  من  مهنة  الت�سول  بات  حتى  املت�سول  �سفة  وانتحال 
ويك�سبون  ويجولون  ي�سولون  املت�سولون  وبات  له  مهنة 
اأن  ودون  اأحــد  يوقفهم  اأن  دون  م�سروعة  غري  اأمــواال 

يتحقق من هويتهم اأحد.
جمتمعنا  ويف  مكروه  االإ�سالمي  الدين  يف  الت�سول 
املواطنني،  على  واحتياال  اإزعاج،  م�سدر  بات  قد  اليوم 
ونحن نرى باأن هذه الظاهرة قد باتت ت�ستوجب اتخاذ 
االأخرية  اأن  مبعنى  االأمنية،  ال�سلطات  من  اإجـــراءات 
من  والــتــاأكــد  املت�سولني  هوية  مــن  بالتحقق  مطالبة 
حقيقة حاجتهم وعازتهم من عدمها، ففي حال اكت�ساف 
الت�سول كم�سدر دخل ال ك�سرورة ملحة  �سخ�ص ميتهن 
ب�سبب حاجته وعجزه عن القيام باأي ن�ساط فاإن ذلك 
اأن الن�سب  ما يعني اأن هذا ال�سخ�ص حمتال، ويفرت�ص 
واالحتيال فعل يعاقب عليه القانون اجلزائري، خا�سة 
واأن االأمر يتم اأحيانا بالتنكر واإخفاء املالمح وهذا ما 

يدخل �سمن "التدلي�ص".

و�ضــوح بكل 
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مبجرد اأن مت الرتخي�ص ال�ستئناف ن�ساط النقل احل�سري 
حتــى عــادت حليمــة اإىل عادتها القدميــة، حيــث اأن بع�ص 
اأ�سحــاب احلافــالت ال زالوا يكر�سون ممار�ســات اأقل ما ميكن 
القــول عنهــا اأنهــا ال م�سوؤولة، اإذ انهــم باتوا يتعاملــون وكاأن 
الطريــق ملــك خا�ص بهــم دون غريهم حيث ي�ســريون يف كل 
االجتاهــات ويتعمدون االإبطاء وتعطيل حركة املرور واأكرث 
مــن ذلك التوقــف يف اأي مكان ويف اأي وقــت دون �سابق انذار، 
ا�سافــة اإىل عــدم التقيد بالعدد املفرو�ص مــن الركاب الذي 

اأقرته ال�سلطات املعنية لتفادي انت�سار فريو�ص كورونا.

بطاقة حمـــــــــر�ء

auresbook

قال فوزي درار 
)مدير معهد با�ستور(

غري  واجلزائر  جيدة  الوبائية  ..."الو�سعية 
معنية بتحذيرات ال�سحة العاملية".

قلنا: يا راجل... مال اجلزائر م�ضنفة �ضمن الأماكن 
ال�ضعب الو�ضول اإليها يف العامل؟

بعد تن�سيب اللجنة امل�سرتكة املكلفة باإعداد املخطط الوطني لل�سباب 2024-2020، اعترب الوزير خالدي اأن هذا 
والذي  ال�سعبي،  لال�ستفتاء  اجلمهورية  رئي�ص  عر�سه  الذي  الد�ستور  تعديل  م�سروع  مع  "يتما�سى  الوطني  املخطط 
يجعل ال�سباب قاطرة التغيري وحجر الزاوية يف ت�سييد اجلمهورية اجلديدة، وهو ذات امل�سروع الطموح الذي ين�ص 

يف �سابقة والأول مرة على التزام الدولة بت�سجيع ال�سباب على امل�ساركة يف احلياة العامة وال�سيا�سية".

اإدارة برنامج االأمم املتحدة للتنمية، و�سندوق االأمم املتحدة لل�سكان، ومكتب االأمم  مت انتخاب اجلزائر يف جمل�ص 
املتحدة خلدمات امل�ساريع، وذلك خالل اإجراء انتخابات الهيئات الفرعية للمجل�ص االقت�سادي واالجتماعي لالأمم 
لالأ�سوات  �ساحقة  اأغلبية  على  االنتخاب  هذا  خالل  اجلزائر  وحت�سلت  بنيويورك؛  املنعقدة  )اإكو�سوك(  املتحدة 

وحازت على 52 �سوت من جمموع 54 م�سوت.

اأكدت رابطة كرة القدم املحرتفة اأن ا�ستئناف التدريبات ا�ستعدادا للمو�سم الكروي اجلديد 2021-2020، والذي 
حدد ليوم االأحد 20 �سبتمرب من قبل وزارة ال�سباب والريا�سة يخ�ص فقط �سنفي االأكابر والرديف، اأما تاريخ العودة 

للتدريبات بالن�سبة لباقي االأ�سناف �سيتم الك�سف عنه الحقا.

با�سرت موؤ�س�سة �سوناطراك يف م�سروع بحث جتريبي لتنقية املياه ال�سناعية امل�ستهلكة با�ستعمال الطاقة ال�سم�سية، 
حيث اأفادت موؤ�س�سة �سوناطراك اأن امل�سروع التجريبي �سيتكفل به ق�سم املخابر للموؤ�س�سة بالتعاون مع مركز تنمية 
الطاقات املتجددة، موؤكدة اأنه �سيكون للم�سروع اأثر اإيجابي على امل�ستويني االقت�سادي والبيئي واأي�سا ان ا�ستعمال 

الطاقة ال�سم�سية �سي�ساهم يف خف�ص التكاليف.

يف  امل�ساركة  اأجل  من  االإفريقية  القارة  م�ستوى  على  التاأهل  تاأ�سرية  قطع  على  جزائريني  طلبة  ثالثة  �سيتناف�ص 
جامعة  فريق  اأن  لل�سركة  بيان  اأفاد  حيث  "هواوي"،  للتكنولوجيا  ال�سينية  ال�سركة  تنظمها  التي  العاملية  امل�سابقة 
العلوم والتكنولوجيا بباب الزوار قد اأحرز املرتبة االأوىل بني 10 فرق يف م�سابقة "هواوي" لتكنولوجيات االإعالم 

واالت�سال التي نظمتها عرب الفيديو مب�ساركة 3000 طالب.

ك�سف املكلف باالإعالم على م�ستوى الوكالة الوطنية لدعم وت�سغيل ال�سباب انه باإمكان ال�سباب اال�ستفادة من 
"اأون�ساج" مل�ساريع تندرج �سمن قطاع اخلدمات، لت�سمل املقاهي واملطاعم وور�سات امليكانيك،  متويل عن طريق 
لل�سباب  الرتخي�ص  تقرر  حيث  ب�سروط،  لكن  الفالحة  بقطاع  ال�سلة  ذات  االأخرى  االأن�سطة  كافة  عن  ناهيك 

اال�ستثمار يف كافة الن�ساطات اخلدماتية من دون ا�ستثناء. اأعلــن وزيــر الطاقة، عبــد املجيد عطار عن اعــداد خمطط تطوير 
جديــد تقــدر قيمته االإجماليــة ب�ستة )06( مليــار دوالر موزعة على 
ثالث مراحل يف اإطار م�سروع الفو�سفات ال�سخم يف ال�سرق اجلزائري.

علــى هام�ــص اجتمــاع وزاري م�ســرتك ُكر�ــص لبحــث هــذا املخطــط 
اجلديــد لتطوير امل�سروع املدمج الإجنــاز وا�ستغالل وا�ستخراج وحتويل 
الفو�سفــات، اأ�سار ال�سيد عطــار اإىل اأن هذا املخطط ي�سم ثالث مراحل 
مــدة كل واحــدة خم�ــص �سنوات و�سيخ�ــص 3 واليات هــي تب�سة و�سوق 

اأهرا�ص وعنابة.

دوالر مليار   6
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ال يجب اأن متر حادثة اإق�ساء مرت�سحي �سهادة البكالوريا 
املتاأخرين عن الوقت املحدد يف اال�ستدعاءات املت�سمنة كل 

التو�سيحات املتعلقة باملواد وباحلجم ال�ساعي ومالحظات تتعلق 
باالن�سباط و�سرورة التقيد باإجراءات ال�سالمة ال�ستثنائية 

بكالوريا 2020 وارتباطها بكوفيد 19 حيث توؤخذ منها عربة 
واحدة وهي وجوب "التقيد" على االإطالق.. التقيد بالوقت 

والتقيد مبدد االإجناز والتقيد بالتواريخ واملواعيد وكل ما من 
�ساأنه اأن يكون �سببا يف "التاأخر" وتاأخري م�سالح البالد والعباد..

وما ال يجب اأن مير هو م�ساألة التطبيق ال�سارم للقانون �سد 
تالميذ ميكن القول باأنهم ال حول لهم وال قوة، بينما يرتاخى 

التطبيق يف ق�سايا م�سريية اأكرب تتعلق مب�سالح املواطنني 
وم�سرية التنمية وم�سائر اأ�سخا�ص عادة ال ُيلقى لها بال 

االهتمام من طرف امل�سوؤولني الذين طّوعوا الوقت ل�ساحلهم 
و�سالح الفا�سدين من االإداريني واملوظفني واملقاولني ورجال املال 

واالأعمال بدال اأن يطوعهم الوقت..
واملواطن اجلزائري يف �سدام يومي مع "مبداأ التاأخري" الذي 
اأ�سبح ميزة و�سارة متيز االإدارة اجلزائرية وكل القطاعات دون 

ا�ستثناء مبا فيها امل�ساريع التنموية وم�ساريع االإ�سكان وحتى 
الرواتب والربامج املتعلقة باحتواء االأزمات امل�ستجدة واملنح 

املخ�س�سة للمت�سررين من اآثار وباء كورونا، واملوجهة اأي�سا 
لعمال قطاع ال�سحة املعنيني مبنحة اخلطر وغريهم كل هوؤالء 

كانوا �سحايا التاأخري الفعليني ومل يجد و�سعهم املزري اأي 
تعاطف �سعبي وال هّبة �سيناتورية ومل تتحول امل�ساألة برمتها 

اإىل ق�سية راأي عام ومل تت�سدر "ها�ستاغات" من�سات التوا�سل 
االجتماعي ومل يتحول التاأخري احلا�سل يف اإجناز املدار�ص 

وامل�ست�سفيات ومكاتب الربيد مبناطق الظلمة اأو حتى النور اإىل 
قرارات املتابعة وتوقيف امل�سوؤولني واإنهاء مهامهم واإق�سائهم من 

اأي من�سب لكونهم لي�سوا اأهال لتقلد امل�سوؤولية..
املقاولون الذين ي�ستثمرون يف م�ساريع االإ�سكان والتي مل 

ت�سلم يوما وفق االأجندة املتفق عليها للت�سطيب والت�سليم وتبقى 
ل�سنوات قيد االإجناز دون اإجناز ناهيك عن رداءة امل�ساريع بحد 

ذاتها.. كل هذا مل يقلب الراأي العام ومل يحرك امل�سوؤولني 
لتطبيق القانون ال�سارم منعا للت�سيب والتهاون وتعطيل امل�سالح 

ب�سبب "التاأخر"..
االإدارات التي يتم ت�سيريها مببداأ "اأرواح غدوة" هذا الغد 

الذي مل ياأت ومل ت�سطع �سم�سه على املواطنني الذين يرتددون 
الأيام و�سهور قد ت�سل اإىل �سنوات وهم يعانون "التاأخري" يف 

حت�سيل م�ساحلهم دون اأن ن�سمع عن موظف مت اإق�ساوؤه ب�سبب 
التاأخري اأو مقاول مت �سحب امل�سروع منه وفر�ص غرامات عليه 
ب�سبب التاأخري.. حتى قطاع "العدالة" يعاين فيه املواطن من 

تاأخري ق�ساياه وتاأجيلها وتعليقها دون النظر فيها بغري وجه حق 
والتاأخري هو املتهم االأول يف البالد الذي مت اإدانته على م�ستوى 

مراكز االمتحانات بينما )قاعد ي�سطح ويردح( يف الوطن 
باأكمله دون رادع؟!.

زووووووم الأورا�س....

�صماح خميلي

جز�ئري حلماية �لرت�ث �ملغمور باملاء
للمجل�ص  كرئي�ص  حموم،  توفيق  اجلزائري  الربوفي�سور  �سخ�ص  يف  ثانية  ولعهدة  باالإجماع  الت�سويت  اأم�ص  مت 
على  امل�سادقة  البلدان  لدى  باملاء  املغمور  الرتاث  حماية  اأجل  من  )اليوني�سكو(  التفاقية  والتقني  اال�ست�سارّي 

اتفاقية 2001، ال�سيما اجلزائر التي تزخر برتاث ثقايف مغمور ثري والذي ينتظر االكت�ساف.

يبدو اأن امل�سوؤولني 
وامل�سالح املعنية 

مبدينة بريكة قد 
اأعجبوا مبنظر هذه 
احلفرة، االأمر الذي 
منعهم من ردمها اأو 

اإعادة تهيئة الطريق 
بجانب م�ست�سفى 

عمريات"،  "�سليمان 
ورمبا لي�ص اإعجابا 
باملنظر فح�سب، بل 

حتى بخدمات احلفرة 
فهي حتوي بداخلها 

القمامة وتدفع 
ال�سائقني اإىل تخفيف 

ال�سرعة وعدة 
خدمات اأخرى.



ق. و

ج�سد رئي�س اجلمهورية، ال�سيد عبد املجيد تبون الذي وقع يوم الثالثاء مر�سوما يت�سمن ا�ستدعاء الهيئة الناخبة لال�ستفتاء على مراجعة الد�ستور 
املقرر يوم 1 نوفمرب املقبل، اأحد التزاماته ال�سيا�سية الرئي�سية التي من �ساأنها و�سع اأ�س�س "دولة ع�سرية يف خدمة املواطن" و "ا�ستعادة الثقة" 

بني ال�سعب و موؤ�س�ساته.

م�صتوى  على  باالعالم  املكلف  اأم�ص  يوم  ك�صف 
الوكالة الوطنية لدعم وت�صغيل ال�صباب مباك 
قطا�ص، انه باإمكان ال�صباب اال�صتفادة من متويل 
عن طريق ''اأون�صاج'' مل�صاريع تندرج �صمن قطاع 
وور�صات  واملطاعم  املقاهي  لت�صمل  اخلدمات، 
ال�صابق  اخلدمات  اإىل  وباال�صافة  امليكانيك. 
االأخرى  االأن�صطة  كافة  كذلك  يوجد  ذكرها 
ذات ال�صلة بقطاع الفالحة، لكن ب�صروط حيث 
كافة  يف  اال�صتثمار  لل�صباب  الرتخي�ص  تقرر 

الن�صاطات اخلدماتية من دون ا�صتثناء.
ــبــيــل املــــثــــال ال  ــص وخـــ�ـــص بـــالـــذكـــر عـــلـــى �
احلــ�ــصــر''املــقــاهــي، املــطــاعــم، حمـــالت االأكـــل 
اخلفيف، ور�صات امليكانيك، الرت�صي�ص وحمالت 

االإعالم االآيل وغريها''، لكن ب�صروط. واأ�صاف 
املتحدث باأن هذا االإجراء اجلديد الذي يج�ّصد 
مقاربة  ذات  موؤ�ص�صات  ا�صتحداث  يف  الرغبة 
اأن  من  بالتاأكد  تطبيقه  مرهون  اقت�صادية، 
طرف  مــن  فيها  اال�صتثمار  املــرغــوب  املنطقة 
ال�صاب، يجب اأاّل تكون مت�صبعة بالن�صاط الذي 
''االأولوية يف التمويل  اأن  مت اختياره. مو�صحا 
اأنواع  فيها  تنعدم  تكاد  التي  للمناطق  �صُتعطى 
يتمكن  حتى  وغريها  الذكر  �صالفة  الن�صاطات 
ال�صاب من �صمان مداخيل وخلق منا�صب �صغل''. 
وبخ�صو�ص الن�صاطات اخلا�صة بقطاع الفالحة 
اأن  اأكد مبارك قطا�ص على  الريفية،  والتنمية 

جميعها قابل للتمويل ومن دون ا�صتثناء.

االأربعاء  اأم�ص  اأحممد  �صيدي  حمكمة  اأدانــت 
جمال  الوطني،  للت�صامن  ال�صابقني  الوزيرين 
نافذ  �صجن  بعقوبات  و�صعيد بركات  ولد عبا�ص 
وغرامة  التوايل  على  �صنوات   4 و  �صنوات   8 بـ 
واحد  لكل  جزائري  دينار  مليون  قدرها  مالية 

منهما.
بتبديد  عبا�ص  لولد  املوجهة  التهم  وتتعلق 
اأموال عمومية واإبرام �صفقات خمالفة للت�صريع 
وتزوير  الوظيفة  ا�صتغالل  واإ�صاءة  به  املعمول 
عبا�ص  ولد  جمال  للتذكري  عمومية.  حمــررات 
اأمام  مثوله  بعد  املوؤقت  احلب�ص  اإيداعه  مت  قد 
جويلية   7 يف  العليا  باملحكمة  املحقق  امل�صت�صار 
من العام املا�صي، ب�صفته وزيرا �صابقا للت�صامن 

الوطني واالأ�صرة.
بركات،  �صعيد  االأ�ــصــبــق،  الت�صامن  ــر  وزي ــا  اأم
اموال  تبديد  يف  اإليه  املن�صوبة  التهم  فتتعلق 

للت�صريع  خمالفة  �صفقات  ـــرام  واب عمومية 
الوطني  الت�صامن  وزير  اأيــداع  ومت  والتنظيم. 
جويلية   08 ال�صجن  بــركــات  �صعيد  االأ�ــصــبــق، 

.2019
لــوزارة  ال�صابق  العام  االأمــني  ــة  اإدان متت  كما 
3 �صنوات  الت�صامن الوطني، بو�صناق خالدي بـ 
دج،  مليون  قدرها  مالية  وغرامة  نافذ  �صجن 
ومدير الت�صريفات، جلويل �صعيد ب�صنتني �صجن 
نافذ منها �صنة غري نافذة وغرامة مالية قدرها 
مليون دج. هذا ومتت اإدانة االأمني العام ال�صابق 
ب�صنة  حبيل�ص  بن  اإ�صماعيل  نف�صها،  بالوزارة 

�صجن نافذ وغرامة مالية 500.000 دج.
حالة  )يف  الــوايف  عبا�ص،  ولد  جمال  ابن  اأمــا 
�صنوات   10 بـ  ادانته  متت  فقد  باخلارج(  فرار 
�صجن نافذ وبغرامة قدرها مليون دج مع اإ�صدار 

اأمر دويل بالقب�ص يف حقه.

قال املكلف باالإعالم يف املجل�ص الوطني مل�صتخدمي 
م�صعود  الرتبوية،  االأطوار  ثالثي  لقطاع  التدري�ص 
بوديبة، اإن التقارير التي وردت من ممثلي النقابة 
 2020 باكالوريا  امتحانات  اأن  توؤكد  الواليات  يف 
اليوم،  غاية  اإىل  ومقبول  عادية  ظــروف  يف  مرت 
باإجراءات الربوتوكول  اأو االإلتزام  التنظيم  �صواء 

الوقائي.
املغلوطة  للموا�صيع  الت�صريبات  اإن  بوديبة،  واأكد 
عك�ص  الــدورة  هذه  خالل  اإنعدمت  االإمتحان  ليلة 
يف  املوا�صيع  بع�ص  ن�صرت  بينما  الفارطة،  ال�صنوات 
مواقع التوا�صل االجتماعي على نطاق حمدود بعد 

اإنطالق االإمتحانات وت�صلم التالميذ للموا�صيع.
م�صتقرة  لبكالوريا  نطمح  ''نحن  املتحدث:  وتابع 
ا�صتغالل  اأي  عــن  وبعيدة  الفو�صى  عــن  وبعيدة 
يف  باملوا�صيع  تاجرت  �صبكات  �صجلنا  الأنه  جتاري، 

ال�صنوات ال�صابقة''.
ظروف  على  كــورونــا  وبــاء  تــاأثــريات  وبخ�صو�ص  
باالإعالم  املكلف  ذكــر  البكالوريا  اإمتحان  ــراء  اإج
خالل  من  جنحوا  املوؤطرين  باأن  كناب�صت  نقابة  يف 
على  التباعد  نظام  جت�صيد  يف  التوعية  حمالت 
ظل  يف  تطبيقه  �صعوبة  رغــم  االإمــتــحــان،  مراكز 

العدد الكبري للمتحنني.
للتالميذ  االإق�صاء  عــدد  تزايد  حــول  �صوؤال  ويف 
الن�صف  ''بعد  بــاأن  بوديبة  رد  التاأخرات،  ب�صبب 
تطبيق  املركز  رئي�ص  على  يفر�ص  االأوىل  �صاعة 
تعليمة عدم ال�صماح بالدخول واإغالق االأبواب بعد 

تقدمي موا�صيع االمتحانات''.

مع  بالتن�صيق  اأخــرى  مفرزة  قامت  حني  يف 
البواقي  اأم  بوالية  الوطني  الــدرك  م�صالح 
بحوزتهم  ــدرات  خم جتــار  ثمانية  بتوقيف 
وكمية  الكوكايني  مادة  من  كيلوغرام   2.1
بـ13.6  تــقــدر  املــعــالــج  الــكــيــف  مــن  اأخــــرى 

كيلوغرام.
ال�صعبي  الوطني  للجي�ص  مفارز  متكنت  كما 
احلــدود،  وحر�ص  الوطني  ــدرك  ال وم�صالح 
15 �صبتمرب  اإىل   9 املمتدة من  الفرتة  خالل 
خمدرات  تاجر   33 ب  االإطاحة  من  اجلاري 
غليزان،  وهــران،  تلم�صان،  النعامة،  من  بكل 
�صوق  بــاتــنــة،  ب�صكرة،  ــــوادي،  ال الــطــارف، 
اأمنا�ص  اأهرا�ص، تب�صة، �صيدي بلعبا�ص وعني 
و10.7  قناطري  ثــالثــة   حجزت  حجز  مــع 
كيلوغرام من الكيف املعالج و25154 قر�ص 
بحوزتهم  �صخ�صني  نوقيف  مت  فيما  مهلو�ص. 
الوادي  من  بكل  التبغ  مادة  من  طن   18،54
و�صطيف وبومردا�ص. كما مت حجز 87980 

وحدة من االألعاب النارية ب�صطيف.

وبكل من مترنا�صت وعني قزام وبرج باجي 
اأوقــفــت مفارز  وتــنــدوف وجــانــت،  خمــتــار 
 119 ال�صعبي  الوطني  للجي�ص  م�صرتكة 

�صخ�صا.
رباعية  مركبة  و15  �صاحنات   5 وحجزت 
مطرقة  و49  كهربائيا  مولدا  و116  الدفع 
�صغط و225 كي�صا من خليط احلجارة وخام 
الذهب ومعدات خمتلفة ت�صتعمل يف عمليات 

التنقيب غري امل�صروع عن الذهب.
باالإ�صافة اإىل 12،3 طن من املواد الغذائية 
من  كميات  حجز  مّت  فيما  للتهريب،  املوجهة 
الوقود ُتقدر بـ 21963 لرت بكل من مترنا�صت 

وتب�صة والطارف و�صوق اأهرا�ص.
ال�صواحل  حــرا�ــص  متكن  اأخـــرى،  جهة  مــن 
وم�صالح الدرك الوطني من اإحباط حماوالت 
اأ�صخا�ص   189 واإنقاذ  �صرعية.  غري  هجرة 
بكل  ال�صنع  تقليدية  قوارب  منت  على  كانوا 
واجلزائر  وبومردا�ص  والتن�ص  تيبازة  من 

و�صكيكدة وجيجل وعنابة.

ك�سف وتدمري 11 خمباأ للجماعات 
االإرهابية و7 قنابل تقليدية 

هذه �سروط اال�ستفادة من متويل 
''اون�ساج'' للمقاهي واملطاعم 

اإدانة جمال ولد عبا�ض و �سعيد بركات
 بـ 8 و 4 �سنوات �سجنا نافذا

املراجعة  تاريخ  الرئا�صي  املر�صوم  نف�ص  ويحدد 
اال�صتثنائية للقوائم االنتخابية لـ20 �صبتمرب ملدة 

ثمانية اأيام.
الد�صتور،  مراجعة  م�صروع  على  املوافقة  ومتــت 
القانون  يف  اخلـــرباء  مــن  جمموعة  اأعــدتــه  ــذي  ال
تعديل  ــرتاح  اق  5.018 اأ�صا�ص  على  الد�صتوري، 
وال�صخ�صيات  املجتمع  فئات  خمتلف  عــن  �ــصــادر 
خالل  �صبتمرب   6 يوم  ال�صيا�صية،  والقوى  الوطنية 
جمل�ص الوزراء، قبل تلقي موافقة غرفتي الربملان 

على التوايل يوم 10 و 12 من نف�ص ال�صهر.
اأ�صغال  خــالل  ــد  اأك قــد  اجلمهورية  رئي�ص  ــان  وك
الد�صتوري  التعديل  م�صروع  اأن  ـــوزراء  ال جمل�ص 
"ين�صجم مع متطلبات بناء الدولة الع�صرية ويلبي 
م�صيفا  االأ�صيل"  املبارك  ال�صعبي  احلراك  مطالب 
�صيغته  يف  الد�صتور  يكون  اأن  على  حر�صت  "لذلك 
اأو�صع  على  اإعـــداده  مرحلة  يف  توافقيا  اجلديدة 
ال�صعبية  االأطياف  خمتلف  متكني  خالل  من  نطاق 
من  اأكــر  طيلة  مناق�صته  من  العام  ــراأي  ال و�صناع 
اأربعة اأ�صهر بالرغم من القيود التي فر�صتها االأزمة 

ال�صحية".

واأكد خالل جمل�ص الوزراء املنعقد يوم 06 �صبتمرب 
2020 اأن "تطبيق هذا التعديل الد�صتوري، اإذا ما 
وافق عليه ال�صعب، ي�صتلزم تكييف عدد من القوانني 
مع املرحلة اجلديدة �صمن منظور االإ�صالح ال�صامل 

للدولة وموؤ�ص�صاتها وا�صتعادة هيبتها".
كان  جراد  العزيز  عبد  االأول  الوزير  جحهته  من 
"بتج�صيد  �صت�صمح  الد�صتور  باأن مراجعة  قد �صرح 

من  جديدة  جمهورية  لبناء  املقررة  االلتزامات 
خالل اإ�صالح �صامل للدولة وموؤ�ص�صاتها".

واأ�صاف الوزير االأول اأن ال�صيغة اجلديدة للد�صتور 
وال�صيا�صة  املـــال  بــني  الف�صل  اإىل  كــذلــك  تــهــدف 
عن  مناأى  "يف  اجلزائر  وجعل  الر�صوة  ومكافحة 
االنحرافات اال�صتبدادية والت�صلطية التي عرفتها 

يف املا�صي القريب".

اأم�ص  الوزير االأول، عبد العزيز جراد،  تراأ�ص 
بتقنية  جــرى   للحكومة  اجتماًعا  ــعــاء،  االأرب
م�صروعا  ت�صمن  بــعــد،  عــن  املــرئــي  التحا�صر 
و05  املــالــيــة  بقطاع  يتعلق  لــقــانــون  متهيديا 
التكوين  تخ�ص  تنفيذية  مرا�صيم  م�صاريع 
مت  كما  وال�صكن.  والفالحة،  املهنيني،  والتعليم 
عر�ص  بتقدمي  االجتماع،  هــذا  خــالل  القيام 
ال�صلكية  والـموا�صالت  الربيد  بقطاع  يتعلق 

والال�صلكية.
وزير  قــدمــه  عــر�ــص  اإىل  احلكومة  ا�صتمعت 
ال�صكن والعمران واملدينة يتعلق بدرا�صة م�صروع 
مر�صوم تنفيذي يعدل ويتمم املر�صوم التنفيذي 

 2006 18 �صبتمرب  الـموؤرخ يف   322 ـ   06 رقم 
الذي يحدد مهام هيئة املدينة اجلديدة حلا�صي 

م�صعود وتنظيمها وكيفيات �صريها.
اأن  االأوىل،  الــــوزارة  عــن  �ــصــادر  بيان  ــار  ــص واأ�
تنفيذي  مر�صوم  م�صروع  على  �صادقت  احلكومة 
املدينة اجلديدة   اإجناز  م�صروع  يت�صمن حتويل 
وزارة  اإىل  الطاقة  وزارة  من  م�صعود  حلا�صي 
ال�صكن والعمران واملدينية، وكذا اإعادة ت�صكيل 

جمل�ص اإدارة الهيئة املكلفة بامل�صروع.
بدرا�صة  يتعلق  عر�صا  ال�صكن  وزيــر  قدم  كما 
املر�صوم  ويتمم  يعدل  تنفيذي  مر�صوم  م�صروع 
4 جويلية  املــوؤرخ يف   233 ـ   06 رقم  التنفيذي 

العمومية  باملنفعة  الت�صريح  واملت�صمن   2006
للعملية املتعلقة باإجناز بع�ص من�صاآت وجتهيزات 

وهياكل املدينة اجلديدة ل�صيدي عبد اهلل.
مر�صوم  م�صروع  بدرا�صة  يتعلق  اآخــر  وعر�صا 
تنفيذي يعدل ويتمم املر�صوم التنفيذي رقم 04 
واملت�صمن   2004 �صبتمرب   5 يف  الـموؤرخ   275 ـ 

اإن�صاء املدينة اجلديدة ل�صيدي عبد اهلل.
التكفل  اإىل  الن�صني  هذين  م�صروعا  ويهدف 
والتي  العقار،  بوفرة  اأ�صا�صا  املرتبطة  بالعوائق 
اإجناز  برامج  تنفيذ  يف  بالتاأخر  اأثرها  انعك�ص 
املدينة  م�صتوى  على  �صيغها  مبختلف  امل�صاكن 

اجلديدة ل�صيدي عبد اهلل.

كورونا  بفريو�ص  جديدة  ا�صابة   232 �صجلت 
)كوفيد-19( و 13 حالة وفاة خالل الـ24 �صاعة 
فيه  متاثل  الذي  الوقت  يف  اجلزائر،  يف  االأخرية 
اأم�ص  عنه  ك�صف  ما  ح�صب  لل�صفاء،  مري�صا   159
ومتابعة  ر�صد  للجنة  الر�صمي  الناطق  االربعاء 

فريو�ص كورونا، الدكتور جمال فورار.
وخالل اللقاء االإعالمي اليومي املخ�ص�ص لعر�ص 
تطور الو�صعية الوبائية لفريو�ص )كوفيد-19(، 
اأو�ــصــح فــورار اأن اإجــمــايل احلــاالت املــوؤكــدة بلغ 
كما  جديدة.  حالة   232 بينها  من   48.966
عدد  بلغ  فيما  حالة،   1645 الوفيات  عدد  بلغ 
املتماثلني لل�صفاء 34517 �صخ�ص، ح�صب املعطيات 

املقدمة من قبل الناطق الر�صمي للجنة.
من  �صجلت  واليــة   22 اأن  فــورار  ال�صيد  واأ�صاف 
حالة 1 اىل 9 حاالت واأن 8 واليات �صجلت اأكر 
يف  املا�صية،  �صاعة  الـ24  خــالل  حــاالت   10 من 
وك�صف  حالة.  اأي  ت�صجل  مل  والية   18 اأن  حني 
يف  حاليا  يوجدون  مري�صا   31 اأن  امل�صوؤول  ذات 

العناية املركزة.
اىل  املــواطــنــني  باملنا�صبة  فـــورار  ال�صيد  ودعـــا 
واحرتام  واليقظة  الوقاية  باإجراءات  االلتزام 
جانب  اىل  اجل�صدية  وامل�صافة  النظافة  قواعد 
واالرتـــداء  ال�صحي  احلــجــر  لقواعد  االمــتــثــال 

االلزامي للقناع الواقي.
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�سحب م�سروع اإجناز مدينة حا�سي م�سعود من وزارة الطاقة

159حالة جديدة،  اإ�سابة   232

 �سفاء و13 وفيات

كناب�ست ت�سيد ب�سري امتحان البكالوريا

الرئي�ض تبون يج�سد التزاما اأ�سا�سيا

ق. و

ق. و

اليوم  الوطني،  ال�صعبي  املجل�ص  ي�صتاأنف 
اأ�صغاله يف جل�صة علنية يخ�ص�صها  اخلمي�ص، 
لطرح االأ�صئلة ال�صفوية على عدد من اأع�صاء 

احلكومة.
اأنه  الوطني،  ال�صعبي  للمجل�ص  بيان  واأو�صح 
�صوؤاال   16 العلنية  برمج خالل هذه اجلل�صة 
اأ�صئلة   03 بينها  من  وزراء   06 اإىل  �صفويا 
لوزير  اأ�صئلة  و03  املالية  لــوزيــر  موجهة 
و�صوؤاالن  العلمي  والبحث  الــعــايل  التعليم 

موجهان لوزير ال�صكن والعمران واملدينة.
كما �صيتم توجيه 03 اأ�صئلة لوزير االت�صال 
لوزير  و�ــصــوؤاالن  للحكومة  الر�صمي  الناطق 
النقل وكذا03 اأ�صئلة لوزير ال�صحة وال�صكان 

وا�صالح امل�صت�صفيات.

اأعلن االحتاد الوطني للناقلني عن الدخول 
اجلاري،  �صبتمرب   20 يوم  وطني  اإ�صراب  يف 

مي�ص جميع فئات النقل.
الوطني،  مكتبه  اجتماع  عقب  له،  بيان  ويف 
االإ�صراب  اأن  االحتــاد  اأفــاد  الثالثاء،  يــوم 
اأهمها  املــطــالــب  مــن  جملة  لتحقيق  يــهــدف 
تعوي�ص الناقلني لعدم ممار�صة الن�صاط منذ 

هذا. يومنا  غاية  اإىل  املا�صي  مار�ص   22
ال  اأنـــه  للناقلني  الوطني  االحتـــاد  ــار  ــص واأ�
لر�صد  الوطنية  اللجنة  قـــرارات  يعار�ص 
ومتابعة فريو�ص كورونا التي تن�ص على ن�صبة 
لكن يطالب بتعوي�ص  باملائة   50 بـ  ا�صتيعاب 
كما طالب  الباقية.  امللغاة  باملائة   50 ن�صبة 
با�صتئناف ن�صاط النقل ما بني الواليات )نقل 
امل�صافرين ما بني الواليات و�صيارات االأجرة( 

وتعوي�ص الناقلني.
اأودع  قد  للناقلني  الوطني  االحتــاد  وكــان 
اإ�صعارا بالدخول يف اإ�صراب وطني بداية من 
وزارة  تاأخر  ب�صبب   ،2020 �صبتمرب   2 يوم 
املرفوعة  املطالب  اأر�صية  معاجلة  يف  النقل 
من  املت�صررين  اخلوا�ص  الناقلني  طرف  من 
اأن يعود يقرر التعليق املوؤقت  اجلائحة، قبل 

لالإ�صراب.

املجل�ض ال�سعبي 
الوطني ي�ستاأنف 

اأ�سغاله اليوم

اإ�سراب وطني 
للناقلني بداية 
من 20 �سبتمرب

ق. و

متكنت مفارز م�سرتكة للجي�س الوطني ال�سعبي بالتن�سيق مع م�سالح االأمن الوطني بوالية ب�سار خالل 
قناطري  بثمانية  تُقدر  املعالج  الكيف  من  �سخمة  كميات  وحجز  خمدرات  تاجر   16 توقيف  من  اأ�سبوع 

و55 كيلوغرام.

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و
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ع�سرات  ينا�سد  وقــت  يف  ذلــك  يــاأتــي 
والية  بلديات  خمتلف  عرب  الفالحني 
باتنة، ال�سلطات الوالئية ب�سرورة فتح 
االٱبــار  هــذه  اإهمال  �سبب  حــول  حتقيق 
التي ا�ستنزفت مبالغ مالية هامة وبقيت 
خارج اخلدمة ليومنا هذا، رغم احلاجة 
املا�سة لها من قبل الفالحني الذين باتوا 
حما�سيلهم  وفقدان  االإفال�ص  يواجهون 

املهددة باجلفاف.
املدين مكتب  املجتمع  اأكادمية  وطالبت 
"االأورا�ص  تلقت  �سكوى  ح�سب  بوزينة، 
نيوز" ن�سخة منها، اجلهات امل�سوؤولة بفتح 
حتقيق عاجل حول م�سري م�ساريع االٱبار 
مبنطقة نريذي والتي مت االإنطالق فيها 
منها  ُي�ستفد  مل  حني  يف   ،2002 �سنة 

يف  نــدد  كما  االأ�سطر،  هــذه  كتابة  حلد 
املتفق  باملعايري  باالإخالل  ذاته  ال�سياق 
عليها حلفر هذه امل�ساريع، على اإعتبارها 
ــني بــاملــنــطــقــة مـــن اأجـــل  ــالح مــطــلــب ف
ن�ساطهم  ملمار�سة  قوية  دفعة  اعطائهم 

الفالحي.
مديرية  ــرار  ق عن  املعنيون  وت�ساءل 
عقب  واحــد  بئر  با�ستغالل  الفالحة 
م�سري  حتديد  يتم  مل  فيما  معاينته، 
وذلك  االأخــرى،  االرتواية  االآبــار  باقي 
على رغم من جاهزيتها واإمكانية دخولها 
حيز اخلدمة، بحيث ي�سل عمق البع�ص 

منها اإىل 600 مرت ح�سب ما اأ�سري اإليه.
ــت بع�ص  ــم ــتــي داه ال ــاف  ــف ــــة اجل اأزم
ــق بــبــلــديــة بـــوزيـــنـــة، ورغــبــة  ــاط ــن امل

بدعمهم  اأرا�سيهم  با�ست�سالح  الفالحني 
طول  بعد  املنتظرة  امل�ساريع  هذه  عرب 
هذا  مبثل  التنديد  اإىل  دفعتهم  �سنوات 
التي تعد بح�سبهم  املمار�سات،  النوع من 
ملحة  وحــاجــة  ــام،  ــع ال للمال  اهــــدارا 
�ساأنها  من  مائية  موارد  بتوفري  ملعظمهم 
من  الفالحي  ن�ساطهم  ممار�سة  ت�سهيل 
جهة وحتقيق االكتفاء الذاتي من جهة 

اأخرى.
بخ�سو�ص  املعنية  اجلهات  �سمت  واأمام 
حتديد م�سري االآبار االرتوازية املنجزة 
فالحو  ينتظر  ــــوال،  ط ــنــوات  �ــس مــنــذ 
الوالئية  ال�سلطات  حتــرك  املنطقة 
الأجل اإيجاد حل للم�سكل املطروح طيلة 

هذه املدة.

باتنة يف ق�سية  اأم�ص، حمكمة  اأول  ف�سلت 
املحكمة  وق�ست  بتازولت،  النطندا  جتزئة 
بكل  بالتقيد  م�سروع  على  القائمني  باإلزام 

ماجاء به دفرت ال�سروط، خا�سة اأن النزاع 
البالغ  يتمثل يف عدم ربط القطع االأر�سية 
332 قطعة مبختلف ال�سبكات على  عددها 

غرار املاء والغاز وكذا ال�سرف ال�سحي، وهو 
ما دفع باأ�سحابها اإىل التوجه للعدالة.

اأن   ،16 عددهم  والبالغ  امل�ستكني  وح�سب 
حت�سلوا  واأنهم  خا�سة  من�سفا،  كان  احلكم 
التي  اخل�سائر  مقابل  مالية  تعوي�سات  على 
حلقت بهم طوال هذه الفرتة، اأين بلغت قيمة 
التعوي�سات بـ 3 ماليني �سنتيم فيما حت�سل 
مليون   20 مبلغ  على  امل�ستكني  مــن  اإثــنــان 
ا�ستئناف  يرتقب  فيما  كتعوي�ص،  �سنتيم 
احلكم من اأجل احل�سول على جميع احلقوق 
ل�سنوات  بهم  تالعب  املــقــاول  واأن  خا�سة 
ناهيك  نيوز،  االأورا�ـــص  مع  حديثهم  ح�سب 
التجهيزات اخلا�سة  باإمكانه و�سع  اأنه  على 
�سيوؤجل  الــذي  االأمــر  العمل  دون  بالبناء 
االأ�سغال ل�سنوات اأخرى، �سف اإىل ذلك فقد 
ا�ستغل املعني فرتة العطلة الق�سائية للعمل 
للتخفيف  �ساحله  يف  الق�سية  ك�سب  على 
الأ�سحاب  املقدمة  التعوي�سات  �ــســرر  مــن 

التجزئة.

�صجلت م�صالح مديرية �لرتبية بوالية باتنة، 15 حالة م�صتبه يف �إ�صابتها بفريو�س كورونا و�صط �لتالميذ 
�ملرت�صحني الجتياز �متحانات �صهادة �لبكالوريا �لتي دخلت �أم�س يومها �لر�بع، فيما �أح�صت ذ�ت �جلهة 

�المتحان. بد�ية  منذ  �ملوؤطرين  و�صط  موؤكدة  �إ�صابات   5

�أح�صت مديرية �مل�صالح �لفالحية بوالية باتنة، �أزيد من 3 �ٱالف بئر �رتو�زية غري مو�صولة بالكهرباء عرب 41  بلدية، وذكر ذ�ت �مل�صدر �أن �لتكلفة �ملالية لربط هذه 
�الٱبار بالطاقة �لكهربائية تقدر بـ600 مليار �صنتيم.

وفالحون كهرباء  دون  فالحي  بئر  �آالف   3
 يطالبون بفتح حتقيق بباتنة

�لعد�لة تف�شل يف ق�شية جتزئـة الطند� بتازولت

تكلفة الربط قدرتها مديرية امل�ضالح الفالحية بـ600 مليار �ضنتيم

ق�ضت باإمتام الأ�ضغال وربطها مبختلف ال�ضبكات 
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وح�سب م�سدر م�سوؤول، اأن جميع هذه 
احلاالت امل�ستبه يف اإ�سابتها بالفريو�ص 
و�سط املرت�سحني، مت عزلها يف قاعات 
االمتحانات  وا�سلت  فيما  منفردة، 
اأما  خا�ص،  �سحي  وفق  عــادي  ب�سكل 
و�سط  املكت�سفة  للحاالت  بالن�سبة 
املوؤطرين فقد مت اإعفاءها من مهامها، 
تف�سي  من  خوفا  ــرتازي  اح كــاإجــراء 

فريو�ص كورونا.
مديرية  �سجلت  ـــر،  اٱخ �سياق  ويف 
التالميذ،  و�سط  حــاالت   8 الرتبية 

كلها تعود ملرت�سحني اأحرار، حيث مت 
اتخاذ االإجراءات القانونية الالزمة 
من  اإق�سائهم  يف  واملتمثلة  حقهم  يف 
�سنوات   10 ملــدة  االمتحان  اجتياز 
اجلهات  عــلــى  ملفاتهم  اإحــالــة  مــع 
الق�سائية، اأما فيما يتعلق بالغيابات، 
الن�سبة  اأن  ــدر،  ــس ــ� امل ذات  ــر  ــذك ف
بلغت  االأحــرار  للمرت�سحني  بالن�سبة 
بالن�سبة  قــدرت  فيما  باملائة،   31

للمرت�سحني النظاميني بـ1 باملائة.

"في�ص  حــي  �سكان  االأول،  اأمــ�ــص  قــام 
الوطني  الطريق  بغلق  بربيكة  ال�سيح" 
رقم "78" املوؤدي اإىل نقاو�ص باملتاري�ص 
من  جملة  على  احتجاجا  واحلــجــارة، 
منذ  يعانونها  التي  وامل�ساكل  النقائ�ص 
مدة طويلة، على غرار انعدام الكهرباء، 
اذ ا�سطروا طيلة �سنوات اإىل اال�ستعانة 
كوابل  وجلب  لهم  املــجــاورة  باالأحياء 

كهربائية منها ب�سكل ع�سوائي.
ب�سبكة  بربطهم  املحتجون  وطــالــب 
اأحياء  �سكان  مــن  كغريهم  الــكــهــربــاء 
ــم، ورغـــم  ــه ــات ــان ــع ــة الإنـــهـــاء م ــك ــري ب
ا�ستفادتهم من م�سروع الربط بالكهرباء 
خالل ال�سنوات املا�سية اإال اأن االنطالق 

فيه مل يتم بعد.
"في�ص  حي  �سكان  اأن  االإ�ــســارة  جتــدر 
منا�سبات  يف  باالحتجاج  ال�سيح" قاموا 
�سنوات   10 مــن  اأزيــــد  مــنــذ  عــديــدة 
املوؤدي  الطريق  باإغالق  خاللها  قاموا 
من  ــددا  ع خاللها  رفــعــوا  نقاو�ص،  اإىل 
كان  الو�سية  اجلهات  اإىل  االن�سغاالت 
الطبيعي  بالغاز  التزويد  مطلب  اأبرزها 
والكهرباء  ال�سحي  ال�سرف  وقــنــوات 
وتتجد  بالتجاهل  املطالب  هذه  لتقابل 
االحــتــجــاجــات يف كــل مـــرة عــلــى اأمــل 
وامل�سروعة  الب�سيطة  مطالبهم  حتقيق 
التي مل يتمكنوا من احل�سول عليها اإىل 

حد ال�ساعة.

�إق�شاء 8 غ�شا�شني وعزل 15 مرت�شحا 
��شتبه يف �إ�شابتهم بكورونا يف باتنة

�شكان "في�ض �ل�شيح" بربيكة ينتف�شون

امتحانات �ضهادة البكالوريا تدخل يومها الأخري

احتجاجا على جملة من النقائ�ص

نا�صر. م



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

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

ف. قف. ق

بن �صتول.�ص

بن �صتول.�ص

بن �صتول.�ص

اأم البواقـــي

وجــــاءت مــ�ــســاريــع احلــمــايــة من 
الفي�سانا يف ظل اخل�سائر امل�سجلة 
االأمــطــار،  �ــســيــول  ب�سبب  �سنويا 
نعمان  �سوق  منطقة  �سنفت  ــن  اأي
باملنطقة احلمراء ب�سبب اخل�سائر 
املادية املعتربة التي تلحق بها عند 
كل ت�ساقط غزير لالأمطار، اأين مت 
ر�سد غالف مايل معترب يتجاوز الـ 
40 مليار �سنتيم من طرف مديرية 
املوارد املائية حلماية منطقة �سوق 
باالإ�سافة  الفي�سانات،  من  نعمان 

الــرعــيــان  بــئــر  واد  تــهــيــئــة  اإىل 
واملتواجد  ال�سهداء  بئر  مبنطقة 
�سكانية  جتــمــعــات  مـــن  ــقــرب  بــال
قطع  يف  كبري  ب�سكل  �ساهم  والــذي 
مدينتي  بني  الرابط  للطريق  كلي 
بئر ال�سهداء و�سوق نعمان عند كل 

في�سان للواد.
خــالل  مت  ــاق،  ـــ ــي ــس ــ� ال ذات  ويف 
ال�ساعات القليلة املا�سية بالتن�سيق 
االنطالق  التنفيذيني،  املــدراء  مع 
يف عمليات تنظيف وا�سعة ملختلف 

البالوعات وتهيئة االأودية و�سفط 
املرتاكمـــة،  االأتــربــة  ورفــع  املياه 
املعــابر  خمتلف  تنظيف  وكـــذا 
والهياكل  واملــمــرات  الرئي�سيـــة 
وخمارج  مداخل  مبختلف  التقنية 
انتظار  يف  البواقــي،  اأم  مدينة 
تو�سيع حملة الق�ساء على خمتلف 
ودوائر  بجميع  ال�سوداء  النقاط 
وبلديات والية اأم البواقي، خا�سة 
من  حممية  الغري  البلديات  منها 

خطر الفي�سانات.

ا�ستفادت بلدية اجلازية بوالية 
اأم البواقي، من 5 م�ساريع تنموية 
انتهاء  بــعــد  بــهــا  االنـــطـــالق  مت 
اخلا�سة  القانونية  االإجــراءات 
الــ�ــســروط،  ـــرت  ودف بال�سفقات 
الغائبة  التنمية  تــدارك  بهدف 
تعد  والتي  البلدية  م�ستوى  على 

بلدية نائية بامتياز.
 امل�ساريع ت�سمل تهيئة 42 حمل 
ليتم توزيعها قريبا على ال�سباب 
ال�سغرية  املــوؤ�ــســ�ــســات  اأ�ــســحــاب 
من  وامل�ستفيدين  واملــتــو�ــســطــة 
وت�سغيل  الدعم  برامج  خمتلف 
تاأهيل  اإعــــادة  وكـــذا  الــ�ــســبــاب، 
م�ستوى  على  املياه  توزيع  �سبكة 
العرامة"،  والد  "هن�سر  م�ستة 
م�ستوى  على  للمياه  نقب  واإجنــاز 

مايل  بغالف  "بو�سعري"  م�ستة  
وتاأهيل  �سنتيم،  املليار   يتجاوز 
م�ستة  مــ�ــســتــوى  عــلــى  الــطــريــق 
طريق  يــعــد  والــــذي  "الفرن" 

متهرئ وال ي�سمح مبرور املركبات، 
باالإ�سافة حلفر نقب جديد على 
م�ستوى امل�ستة للق�ساء على اأزمة 
اأغلب  منها  يعاين  التي  العط�ص 

بلديات والية اأم البواقي.
امل�ساريع  هــذه  القــت  وقــد  هــذا 
املواطنني  و�ــســط  كبري  ا�ستياء 
املقيمني مبنطقة اجلازية، والتي 
خا�سة  الكافية،  بغري  و�سفوها 
مل�ساريع  تفتقر  الــبــلــديــة  واأن 
الريفية  بــالــكــهــربــاء  الــربــط 
توزيع  و�سبكات  الطبيعي  والغاز 
امل�ساتي  مــ�ــســتــوى  عــلــى  املـــيـــاه 
�ساهم  ما  وهو  بالبلدية،  النائية 
يف �سعوبة احلياة داخل امل�ساتي، 
بالوالية،  القرار  �سناع  مطالبني 
بـــ�ـــســـرورة تــ�ــســجــيــل مــ�ــســاريــع 
�سكان  لطموحات  ترقى  جديدة 
املتعلقة  منها  خا�سة  املنطقة 
بقطاع ال�سكن وال�سحة وال�سباب 

والريا�سة.

"رقايزي"  حــي  �ــســكــان  يــ�ــســارع 
مبدينة  "كا�سطور"  بحي  وامل�سمى 
مع  املــعــانــاة  مــــرارة  مليلة،  ــني  ع
املنزلية  للنفايات  الكبري  االنت�سار 
ــي،  احل خمـــارج  ــل  ــداخ م بجميع 
بالتدخل  باملطالبة  بهم  اأدى  ما 
لو�سع  البلدي  للمجل�ص  العاجل 

حد مل�سكل لقمامة باحلي.
التجمعات  من  عدد  وتعرف  هذا   
ال�سكنية اجلديدة على غرار حي 
500 �سكن تراكما كبريا للنفايات 
ال�سمايل  اخلــــرج  مــ�ــســتــوى  عــلــى 
للحي، ما ي�ستلزم التدخل العاجل 

لرفع  احل�سري  التح�سني  ملوؤ�س�سة 
املنظر  �ــســوهــت  الــتــي  الــقــمــامــات 

اخلارجي حلي كا�سطور.
ا�ستفادت  وقـــت  يف  ذلـــك  ــاأتــي  ي
14 �ساحنة  والية اأم البواقي من 
ال�سنة  خـــالل  الــقــمــامــة  ــع  ــرف ل
ملوؤ�س�سة  حتويلها  مت  املــا�ــســيــة، 
م�ستوى  على  احل�سري  التح�سني 
بلديات اأم البواقي وعني البي�ساء 
ت�ساهم هذه  فيما مل  مليلة،  وعني 
م�سكل  على  الق�ساء  يف  االأخـــرية 
القمامة بالرغم من توفر الو�سائل 

املادية والب�سرية.

ت�صهد �أغلب �مل�صاريع �ملتعلقة باحلماية من �لفي�صانات على م�صتوى بلديات �صوق نعمان وبئر �ل�صهد�ء و�لهن�صري 
تومغني يف والية �أم �لبو�قي، تاأخر� كبري� يف تقدم �الأ�صغال، ما �صاهم يف  ت�صجيل خ�صائر مادية معتربة عند كل 

ت�صاقط غزير لالأمطار.

عديد البلديات مهددة بالغرق

البلدية تدعمت بـ5 عمليات

معاناة مع تراكم القمامة بعدة اأحياء 

التابعة  االأبــحــاث  فرقة  با�سرت 
لــلــمــجــمــوعــة االإقــلــيــمــيــة لــلــدرك 
ــــراءات  اإج يف  ب�سطيف،  الــوطــنــي 
حتقيقات معمقة مع جميع املطاحن 
املتواجدة عرب اإقليم والية �سطيف، 
وتالعبات  خروقات  وجود  وتخ�ص 
ال�سميد  مــادة  توزيع  عملية  ميزت 
ال�سنة  مــن  االأول  الــثــالثــي  خــالل 
التي تزامنت  الفرتة  اجلارية، وهي 
حيث  ال�سحي،  احلجر  بــدايــة  مــع 
عرفت خمتلف بلديات الوالية ندرة 

حادة يف هذه املادة.
 14 اجلارية  التحقيقات  وت�سمل 
مطحنة متواجدة عرب اإقليم والية 
ال�سميد  لتوفري  خم�س�سة  �سطيف 
مبختلف اأنواعه، حيث اأ�سرفت هذه 
هذه  تــوفــري  عملية  على  املطاحن 
املادة ذات اال�ستهالك الوا�سع خالل 
فرتة احلجر ال�سحي، غري اأن عملية 
التوزيع �سابتها الكثري من التجاوزات 
ال�سميد  ـــدرة  ن يف  ت�سبب  مــا  وهـــو 
اأ�سعارها  بال�سوق املحلية، مع ارتفاع 

اإىل ال�سعف ب�سبب امل�ساربة.
اجلارية  التحقيقات  ت�سمل  كما 
ــن،  ــاح ــط كــيــفــيــة تــ�ــســيــري هــــذه امل
بها  املعمول  للمعايري  ومطابقتها 
اأنواعه،  مبختلف  ال�سميد  اإنتاج  يف 
وكميات القمح املدعم التي ت�ستفيد 
ــة اإىل  ــاف ــس ــاالإ� ــن، ب ــاح ــط مــنــهــا امل
التدقيق يف فواتري �سراء القمح وبيع 
التحقيقات  وهــي  املــدعــم،  الدقيق 
التي دامت اأزيد من �سهرين، كما �سمل 
التحقيق اأي�سا التدقيق يف ال�سجالت 
التجارية ورخ�ص ا�ستغالل املطاحن 

التي مينحها وايل الوالية.
التحقيقات  تطيح  اأن  املنتظر  ومن 
اجلارية باالأطراف التي كانت وراء 
ال�سميد  مـــادة  يف  احلـــادة  ــدرة  ــن ال
خا�سة  ال�سحي  احلجر  فرتة  خالل 
االأمنية  التحقيقات  اأكــدت  اأن  بعد 
القانون  خارج  تعمل  مطاحن  وجود 
من خالل عدم اإمتالك اأ�سحابها الأي 

ترخي�ص ملزاولة هذا الن�ساط. 

تاأخر كبري يف جت�شيد م�شاريع حماية �ملدن 
من �لفي�شانات باأم �لبو�قــي

��شتياء من قلة �مل�شاريع �لتنموية يف �جلازية

بلدية عني �مليلة عاجزة عن رفع �لنفايات �ملنزلية

حتقيقات مع �ملطاحن حول ندرة 
�ل�شميد ب�شطيف
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انطلقت اأم�ص، عملية ت�سحيح 
اأوراق امتحانات �سهادة التعليم 

املتو�سط بوالية خن�سلة، 
بثانوية عثماين عبد الوهاب 

بعا�سمة الوالية، اأين قامت 
م�سالح مديرية الرتبية 

لوالية خن�سلة  بتجنيد 413 
اأ�ستاذ م�سحح يف خمتلف 

املواد باالإ�سافة اإىل ت�سخري 9 
مفت�سني لرئا�سة جلان الت�سحيح 
واأكدت م�سالح مديرية الرتبية، 

على اأن هذه العملية ت�سري وفق 
الربوتوكول ال�سحي املعمول 

به، كما ك�سفت ذات امل�سالح 
على اأن عملية ت�سحيح اأوراق 

االمتحان ت�ستمر اإىل غاية 22 
من �سهر �سبتمرب اجلاري ليتم 

االعالن عن النتائج بتاريخ 24 
�سبتمرب، ويف �سياق ذي �سلة 

تتوا�سل عملية اجتياز �سهادة 
البكالوريا دورة �سبتمرب 2020 

و�سط ظروف ح�سنة وا�ستح�سان 
الطلبة الذين اأكدوا واأجمعوا 

على �سهولة االأ�سئلة التي جاءت 
يف متناول اجلميع.

�نطالق عملية 
ت�شحيح �أور�ق 

"�لبيام" يف 
خن�شلة

مطاحن ت�ضتغل خارج القانون 

�ضالــح باي

املدر�ضة العليا لالأ�ضاتذة بالعلمة 

املتواجدة  العمومية  املفرغة  باتت 
ب�سالح  ببلدية  ال�سوايات  مبنطقة 
والية  من  اجلنوبية  اجلهة  يف  باي 
�سطيف ت�سكل تهديدا بيئيا و�سحيا 
ــان املــنــطــقــة الــقــريــبــة  ــك ــس ــى � ــل ع
ــي بــاتــت ح�سب  ــت ــن املــفــرغــة وال م
للمياه  تــهــديــد  مــ�ــســدر  ــواطــنــني  امل
بعد  الفالحية  واالأرا�سي  اجلوفية 
املنطقة،  م�سارف  على  اأ�سبحت  اأن 
روبة  منطقة  �سكان  ا�ستكى  حيث 
الطيب من االأثار ال�سحية والبيئية 

ال�سلبية لهذه املفرغة.
القاذورات  اأن  املنطقة  �سكان  واأكد 
اإىل  وو�ـــســـلـــت  ــم  ــه ــق ــالح ت بـــاتـــت 
الرمي  ظل  يف  وهــذا  منازلهم  غاية 
املواطنني  الع�سوائي من طرف بع�ص 
اأن  خا�سة  الــرقــابــة  غياب  ظــل  يف 
�سالح  لبلديتي  خم�س�سة  املفرغة 
ال�سكان  اأكـــد  كما  والــر�ــســفــة،  ــاي  ب

اأن  الو�سعية  هــذه  مــن  املت�سررون 
الفرتة  يف  اأكـــرث  تـــزداد  معاناتهم 
النريان  اإ�سعال  ظل  يف  ال�سباحية 
تاأثريات  له  الذي  الدخان  واإنت�سار 

�سلبية على �سحة ال�سكان.
�سالح  بلدية  م�سالح  جهته  ــن  وم
فعال،  خطري  الو�سع  اأن  ــدت  اأك بــاي 
وقد مت نقل االن�سغال اىل ال�سلطات 
مديرية  مع  االتفاق  ومت  الوالئية 
التقني  ــــردم  ال ومــ�ــســالــح  الــبــيــئــة 
 1.5 مبلغ  تخ�سي�ص  على  للنفايات 
اإىل  النفايات  الإعــادة  �سنتيم  مليار 
مركز  وتخ�سي�ص  التفريغ  مــكــان 
وهذا  جتــاوزات  اأي  لتفادي  حرا�سة 
االإعانة  على  احل�سول  انتظار  يف 
هذا  لتج�سيد  الوالية  ميزانية  من 
امل�سروع الذي من �ساأنه اأن يخفف من 

معاناة ال�سكان.

لالأ�ستاذة  العليا  املدر�سة  عرفت 
�سرق  العلمة  ببلدية  زوغار  م�سعود 
الأ�ستاذة  دفعة  اأول  تخرج  �سطيف 
�سملت  حــيــث  ــوي،  ــان ــث ال التعليم 
طالب،   516 املتخرجة  الدفعة 
العمل  �ستبا�سر  التي  الدفعة  وهي 
مبا�سرة مع الدخول املدر�سي القادم 
من اأجل �سد املنا�سب ال�ساغرة عرب 
العديد من الواليات ال�سرقية وفق 
االإتفاق احلا�سل بني وزارة التعليم 

العايل ووزارة الرتبية الوطنية.
التي  الوبائية  الو�سعية  ظل  ويف 
مار�ص  �سهر  مــنــذ  الــبــالد  تعرفها 

املدر�سة  اإدارة  جلاأت  فقد  الفارط 
النهائية  االإمتحانات  اإجــراء  اإىل 
عن بعد عن طريق من�سة "مودوول" 
االإجـــــــــراءات  �ـــســـيـــاق  يف  وهــــــذا 
علما  كورونا،  فريو�ص  من  الوقائية 
بعد  عــن  االإمــتــحــانــات  اإجـــراء  اأن 
االأق�سام  طلبة  على  فقط  اإقت�سر 
التخرج،  على  املقبلني  النهائية 
االإمتحانات خالل  اإجراء  حيث مت 
ال�سهر اجلاري من اأجل منح الطلبة 
�سهادات التخرج لالإلتحاق مبنا�سب 

عملهم يف اأقرب وقت ممكن. 

مفرغة عمومية تهدد �لبيئة 
و�ل�شحة و�لفالحة

 تخرج �أول دفعة الأ�شاتذة 
�لتعليم �لثانــــوي 

ت�صخري 413 م�صحح و9 
مفت�صني

عبد الهادي. ب 

عبد الهادي. ب 

عبد الهادي. ب 

�سطيـــف خن�ســـــلة

معاوية. �ص



�سددت وزيرة البيئة، ن�سرية بن حراث اأول اأم�س، باجلزائر العا�سمة على �سرورة حتليل اأخطار 
االأثار البيئية يف كل موقع يحتوي على ن�ساطات برتولية وغازية ه�سة.

لقاء  هام�ص  على  لل�صحافة  ت�صريح  ويف 
لدعم  الوطنية  الوكالة  مبقر  ت�صاوري 
اجلمعيات  مبمثلي  جمعه  ال�صباب،  ت�صغيل 
امل�صغرة  باملوؤ�ص�صات  تعنى  التي  واملنظمات 
اأنه  املنتدب  الوزير  اأو�صح  واملقاوالتية، 
املوؤ�ص�صات  كــل  بــانــ�ــصــغــاالت  التكفل  مت 
اأ�صحاب  ال�صباب  ملفات  ودرا�صة  امل�صغرة 
يف  ــك  وذل بحالة،  حالة  املوؤ�ص�صات  هــذه 
اطار مرافقتهم بغية متكينهم من موا�صلة 

ن�صاطهم.
ان�صغاالت  بــعــ�ــص  اىل  تــطــرقــه  ولــــدى 
اىل  �صيافات  ال�صيد  اأ�صار  ال�صباب،  هوؤالء 
يف  ــة  ــدول اجل بــاإعــادة  املتعلقة  املــطــالــب 
التي  للموؤ�ص�صات  بالن�صبة  الديون  ت�صديد 
تواجه �صعوبات، مربزا اأنه مت االأخذ بعني 

االعتبار كل الطلبات املطروحة.
اعــادة  اأن  اىل  ال�صياق  نف�ص  يف  ــار  واأ�ــص
اأ�صحاب  ديـــون  م�صح  يعني  ال  اجلــدولــة 
القرو�ص  من  ا�صتفادوا  الذين  امل�صاريع 
اأنه  مــربزا  امل�صغرة،  موؤ�ص�صاتهم  الإن�صاء 
لفائدة  خا�صة  اإجــــراءات  اتــخــاذ  �صيتم 

وفاة  حال  يف  امل�صغرة  املوؤ�ص�صات  اأ�صحاب 
اأو  بعجز  اإ�صابته  اأو  املوؤ�ص�صة  �صاحب 
تعر�ص املوؤ�ص�صة امل�صغرة لكوارث طبيعية.

املنتدب  ــوزيــر  ال اأكـــد  اأخــــرى،  جهة  مــن 
الوكالة  جهاز  يف  النظر  اعــادة  �صيتم  اأنه 
اطار  يف  ال�صباب  ت�صغيل  لدعم  الوطنية 
حتقيق  اىل  ترمي  جديدة  ا�صرتاتيجية 

مقاربة اقت�صادية" يف جمال املقاوالتية، 
واملناخ  ال�صوق  متطلبات  مع  متا�صيا  وذلك 
التغيري  هــذا  اأن  مو�صحا  االقــتــ�ــصــادي، 
ــاالت  جم اخلــ�ــصــو�ــص  وجـــه  عــلــى  ي�صمل 
وتدابري  املــرافــقــة  واجــــراءات  التكوين 
متويل امل�صاريع بهدف توفري ظروف اجناح 

املوؤ�ص�صة امل�صغرة و�صمان ا�صتمرارها.

يوم  رزيــق،  كمال  التجارة،  وزيــر  ا�صتقبل 
املنتدب  الوزير  رفقة  باجلزائر،  الثالثاء 
بكاي،  عي�صى  اخلارجية،  بالتجارة  املكلف 
ــواوي  ه ال�صينية  لل�صركة  الــعــام  املــديــر 
داي،  األك�ص  ــر،  ــزائ اجل لــالتــ�ــصــاالت-فــرع 
تطوير  �صبل  لبحث  خ�ص�ص  اجــتــمــاع  يف 
بقطاع  الرقمنة  و  املعلومات  تكنولوجيا 

التجارة.
ا�صتماعه  بعد  و  ــوزارة،  ــل ل بيان  وح�صب 

لتدخالت امل�صاركني، دعا ال�صيد رزيق ممثلي 
اأكر  التعرف  اإىل  هواوي-اجلزائر  �صركة 
بها  اال�صتثمار  و  اجلزائرية  ال�صوق  على 
كبرية  باإمكانيات  تتمتع  واعدة  �صوق  كونها 
ملنطقة  الفعلية  االنطالقة  بعد  ال�صيما 
اأن  الوزير  واأبرز  االإفريقية،  احلر  التبادل 
الوقت ذاته، بحاجة لتقنيات  اجلزائر، يف 
لتنظيم  عالية،  وتكنولوجيات  حديثة 
يف  يتوفر  ما  وهو  اأكر،  اخلارجية  جتارتها 

العمالق ال�صيني هواوي.
جتربته  املتعامل  هــذا  قــدم  جهته،  مــن 

الرائدة يف رقمنة قطاع التجارة ال�صيني.
اأن  عــن  الــوزيــر  ك�صف  الــلــقــاء،  ختام  ويف 
كربى  بعمليات  الــقــيــام  بــ�ــصــدد  وزارتـــــه 
لرقمنة قطاع التجارة، م�صريا اىل اإمكانية  
اال�صتفادة من التجربة ال�صينية من خالل 
املرافقة التي ميكن اأن يقدمها هذا املتعامل، 

ح�صب البيان.

وال�صناعة  الــتــجــارة  غــرفــة  اأ�ــصــدرت   
اجلزائرية-الفرن�صية موؤخرا ثاين طبعة 
يف  اال�صتثمار  حــول  التنظيمي  لدليلها 

اجلزائر، ح�صبما اأفاد به بيان للغرفة.
 2020 الطبعة  هذه  اأن  البيان  واأو�صح 
املت�صمنة  الرئي�صية  االأحــكــام  تتناول 
التي   2020 التكميلي  املالية  قانون  يف 
ـــنـــدرج اإجـــــــراءات جـــديـــدة يف جمــال  ُت
تخفيف  ــع  م االأجــنــبــيــة  اال�ــصــتــثــمــارات 
العديد من التدابري من اأجل حت�صني مناخ 
بيئة  وتطوير  اال�صتثمار  وبعث  االأعمال 

ال�صركات النا�صئة، م�صيفا ذات امل�صدر اأن 
الوثيقة التي تندرج يف اإطار مهمة الغرفة 
االعالمية ملوؤ�ص�صاتها املُنخرطة و كتكملة 
مبثابة  تعد  �صابقا  ال�صادرة  للموؤلفات 
م�صاريعها  يف  املوؤ�ص�صات  ملرافقة  "اأداة 
لالإ�صارة  اال�صتثمارية و/اأو ال�صراكات. 
نوعه  مــن  االأول  لي�ص  الدليل  هــذا  فــان 
اجلزائرية- ال�صناعة  و  التجارة  لغرفة 
الفرن�صية اإذ �صبق لها ن�صر موؤلفات اأخرى 
الناحية  مــن  املوؤ�ص�صات  مرافقة  بهدف 
باأول  اأ�صا�صا  االأمــر  يتعلق  و  التنظيمية. 

 )2018( باال�صتثمار  مرتبطة  طبعة 
القانونية  امل�صائل  و  الب�صرية  املــوارد  و 
جبائي  دلــيــل  جــانــب  اإىل   )2019(

)2020(، ح�صب ذات امل�صدر.
منذ  نظمت  الغرفة  فان  البيان  وح�صب 
�صهرين  انت�صار فريو�ص كورونا وعلى مدار 
مب�صاركة  افرتا�صي  ملتقى  ثالثني  نحو 
نحو 3000 مقاول منخرط وغري منخرط 
االأزمة  هذه  مواجهة  يف  مرافقتهم  بغية 
ال�صرورية  االجــراءات  واتخاذ  ال�صحية 

لتطبيق الت�صريع القائم.

�صيتم قريبا رفع التجميع عن عدة م�صاريع 
يف قطاع الطاقة بتيزي وزو، ح�صبما اأعلنه، 
�صاهر  ل�صونلغاز،  ــعــام  ال املــديــر  الــرئــيــ�ــص 
بوخلرا�ص، اأثناء زيارة عمل قادته اإىل هذه 

الوالية اأول اأم�ص.
ونقلت وكالة االأنباء عن بوخلرا�ص قوله: 
رفع  على  املحلية  ال�صلطات  مــع  "اتفقنا 
التجميد عن عدة م�صاريع يف قطاع الطاقة، 
االقت�صادية  للتنمية  دفــع  اإعــطــاء  ق�صد 
اإىل  م�صريا  الوالي"  هذه  يف  واالجتماعية 
اأن الهدف من زيارته هو االطالع على ما مت 

اإجنازه ودرا�صة الطلب املعرب عنه.
وقام امل�صوؤول االأول ل�صونلغاز بتد�صني بع�ص 
لقطاعه،  التابعة  الور�صات  وزار  املن�صاآت 
االعرتا�صات  رفع  اإىل  املنا�صبة  بهذه  داعيا 
الهيكلية  امل�صاريع  بع�ص  تقدم  تعرقل  التي 
قائال  الظل،  مناطق  لفائدة  ال�صيما  للقطاع 

اأنه يجب و�صع حد لظاهرة االعرتا�صات التي 
حتول دون اإجناز بع�ص امل�صاريع”، م�صيفا اأن 
التي  واالجتماعية  االقت�صادية  “التنمية 
تطمح اإليها الوالية ال ميكن ان تتحقق دون 

اإجناز هذه املن�صاآت الواعدة.
جمعة  حممود  الـــوايل  اأو�ــصــح  جهته،  مــن 
امل�صاريع  كافة  عن  التجميد  رفع  “�صيتم  اأنه 
فيما  وجمدت  مايل  غالف  لها  خ�ص�ص  التي 
�صت�صتمر  التي  العملية  هذه  اإطــار  يف  بعد”، 
 ،2021 املقبلة  ال�صنة  نهاية  غــايــة  اإىل 
موؤكدا اأن “درا�صة امللفات لتحديد االأولويات 
�صيتم ال�صروع فيها يف غ�صون اخلم�صة ع�صر 

يوما”.
قدمت  الــتــي  االأمــاكــن  حلــالــة  وبالن�صبة 
للرئي�ص املدير العام ل�صونلغاز، متت االإ�صارة 
اإىل اأن والية تيزي وزو �صجلت تغطية تقارب 
 361.613( الكهرباء  من  باملائة   98.5

الطبيعي  الغاز  من  باملائة   87.11 و  منزل( 
)317.560( مع التزويد بالكهرباء الريفي 

لفائدة حوايل 18.562 منزل.
عدة  اإىل  قادته  التي  الزيارة  هذه  وخالل 
بزيارة  بوخلرا�ص  قــام  بالوالية،  مناطق 
جديدة  من�صاآت  تد�صني  وكذا  ور�صات  ب�صعة 
“لتح�صني اخلدمة املقدمة وتقريبه اأكر من 

املواطن”، يقول امل�صوؤول.
للتزويد  مــركــزا  بــاملــنــا�ــصــبــة  ــن  ــص د� كــمــا 
اإيــبــودرارن  بلدية  يف  الريفية  بالكهرباء 
ـــة جتــاريــة  ــي( ووكـــال ــرق ــص ــ� ـــوب ال )اجلـــن
اإطالق  على  واأ�ــصــرف  )اجلــنــوب(  بوا�صيف 
1500 منزل ببلدية  الغاز الطبيعي لفائدة 
من�صاأتني  وزار  ــوب(  ــن )اجل بــومــهــدي  اآيـــت 
وتيزي  تيميزارت  بلديتي  يف  �صناعيتني 
لتو�صيع  بالكهرباء  الربط  من  ا�صتفادتا  وزو 

ن�صاطاتهما.

اأكد الوزير املنتدب لدى الوزير االأول املكلف باملوؤ�س�سات امل�سغرة، ن�سيم �سيافات، اأول اأم�س، باجلزائر العا�سمة، اأنه مت التكفل 
بان�سغاالت كل املوؤ�س�سات امل�سغرة ودرا�سة ملفات اأ�سحابها "حالة بحالة" يف اطار مرافقة هذه ال�سريحة.

حول  الطاقة  وزيــر  مع  اجتماع  وخــالل 
موؤخرا  وقعت  التي  البرتولية  الت�صربات 
للبالد(  ال�صرقي  )اجلــنــوب  ـــوادي  ال يف 
من�صوب  ارتفاع  ب�صبب  اأنبوب  انقطاع  بعد 
اأو�صت الوزيرة باأنه يجب  ب�صيط لوادي، 
واالقت�صادية  البيئية  املخاطر  حتليل 
املواقع  كل  بجوار  للمقيمني  وال�صحية 
وغــازيــة،  برتولية  من�صاآت  ت�صم  الــتــي 
الن�صاطات  اأن  اإىل  ـــوزيـــرة  ال مــ�ــصــرية 
البرتولية والغازية تنطوي على خماطر 
كبري  اأثــر  غالبا  لها  يكون  خا�صة  بيئية 
ال�صحة  على  اأو  البيئة  على  �صواء  ودائم 

العمومية.
واأكدت اأنه لي�ص هنالك بلد يف مناأى عن 
�صببها االن�صان  التلوث �صواء كان  حوادث 
اأو املناخ باعتبار اأن الوقاية من الطوارئ 
التلوث  الأخطار  مف�صل  تقييم  عرب  مير 
املواقع  من  واحــد  بكل  اخلا�ص  العر�صي 
حراث  بن  ال�صيدة  وطماأنت  كما  املعينة، 
مبا�صرة  املعنية  ــة  ــوزاري ال دائرتها  اأن 

هذه  ــق  ــراف ت البيئة  عــلــى  بــاملــحــافــظــة 
العمليات للك�صف عن االختالالت املمكنة 
ومعاجلة  اأمــن  خمططات  و�صع  اأجــل  من 
على  واملحافظة  البيئي  التنوع  جمال  يف 
ال�صدد  هذا  يف  موؤكدة  املواطنني،  �صحة 
القطاع  لتجنيد  ت�صعى  ــا  ــه دائــرت اأن 
االأخطار  واملتعاملني حول هذه  ال�صناعي 
مكافحة  تقنيات  تعبئة  تعزيز  اأجل  من 
الكوارث البيئية الناجمة عن الن�صاطات 

ال�صناعية.
ت�صتوقفنا  الـــوادي  حــادثــة  اإن  وقــالــت 
هذا  وقــوع  تكرر  وتفادي  عملنا  لتن�صيق 
النوع من الكوارث، مربزة التجند الفوري 
ل�صوناطراك مع القطاعات املعنية والذي 
مكن من حتليل اأ�صباب احلادث والتخفيف 
واالأرا�صي  الــوادي  �صكان  على  ــره  اأث من 
وزارتها  اأن  واأكــدت  املــجــاورة،  الفالحية 
وقائي  مبنهج  الطاقة  وزارة  مــع  تلتزم 
الداخلية  ـــوادث  احل حتليل  على  يقوم 

وتقا�صم اخلربات.

بيان  يف  اأمــ�ــص  اأول  اجلــزائــر،  بنك  اأعــلــن 
جلنة  اتخذتها  جديدة  ــراءات  اإج عن  له، 
من  له  التابعة  النقدية  ال�صيا�صية  عمليات 

اأجل تعزيز املوارد البنكية.
عقد  للجنة،  اجتماع  خــالل  تقرر  قــد  و 
اأم�ص االثنني، تخفي�ص معدل االحتياطات 
تفعيل  و   %3 اإىل   %6 مــن  ــة  ــاري ــب االإج
ل�صهر  التمويل  الإعادة  الرئي�صية  العمليات 

واحد )01(، ح�صب البيان.
نف�ص  ي�صيف  الــقــرارات،  هــذه  و�صت�صمح 
املوارد  من  اإ�صافة  مبالغ  ب"حترير  امل�صدر، 
و�صائل  توفري  وبــالــتــايل  البنكي،  للنظام 
ق�صد  املالية  واملوؤ�ص�صات  للبنوك  اإ�صافية 
الن�صاط  ودعــم  الوطني  االقت�صاد  متويل 

االقت�صادي.

عمليات  جلنة  اجتماع  تكري�ص  مت  وقــد 
ال�صيا�صة النقدية ال�صتعرا�ص اأهم تطورات 
خ�صو�صا  للبالد،  واملـــايل  النقدي  الو�صع 
املــدى  على  الــتــطــور  ــاق  ــاآف ب املتعلقة  تلك 
والت�صخم  البنوك  ملوارد  واملتو�صط  الق�صري 
لــالقــتــ�ــصــاد، ح�صب  املــوجــهــة  ــص  ــرو� ــق وال

البيان.

حت�صنت اأ�صعار النفط يوم اأم�ص، بعد اأن 
ت�صبب اإع�صار يف توقف اإنتاج نفط وغاز 
عن  ف�صال   ، املتحدة  الواليات  يف  بحري 

انخفا�ص خمزونات اخلام االأمريكية.
برنت  العاملي  القيا�ص  ــام  خ ارتــفــع  و 
باملائة   1،5 يــعــادل  مــا  اأو  �صنتا   60
بينما  للربميل،  دوالرا   41،13 اإىل 
ما  اأو  �صنتا   68 االأمريكي  اخلــام  �صعد 
دوالرا   38،96 اإىل  باملائة   1،8 يعادل 

للربميل.
وتوقف اأكر من ربع اإنتاج النفط والغاز 

موانئ  واأُغــلــقــت  االأمــريــكــي،  الــبــحــري 
ت�صدير، الثالثاء، يف الوقت الذي و�صل 
�صاحل  قبالة  اإىل  �صايل  االإع�صار  فيه 

خليج املك�صيك يف الواليات املتحدة.
املخزونات  ذلك  يقل�ص  اأن  املرجح  ومن 
على الرغم من اأن م�صايف التكرير مغلقة 

اأي�صا مما يخف�ص الطلب على النفط.
البرتول  معهد  مــن  بــيــانــات  ــرت  ــه واأظ
يف  ــــام  اخل ـــات  خمـــزون اأن  االأمـــريـــكـــي 
مليون   9،5 انخف�صت  املتحدة  الواليات 

برميل االأ�صبوع املا�صي.
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...البحث عن ثقاللت املال بحب املغامرة  حني يختلط اجل�شع  
الباب  فتح  االأملــانــيــة،  احلكومة  اأعلنت 
قادمني  جلوء  طالب   1500 من  اأكر  اأمام 
اأن تعر�ص خميم  بعد  اليونانية  من اجلزر 
"ل�صبو�ص"  ميديللي  جزيرة  يف  "موريا" 

اليونانية حلريق، الثالثاء املا�صي.
�صتيفن  احلكومة،  با�صم  املتحدث  وقــال 
ا�صتقبال  قـــررت  احلــكــومــة  اإن  زايــــربت، 
الجئة  عائالت   408 من  ا  �صخ�صً  1553
بــالده  اأن  م�صيفة  اليونانية،  اجلـــزر  يف 
من  ــوء  جل طــالــب   150 اأي�صا  �صت�صتقبل 
م�صرية  مرافقني،  بدون  واالأطفال  ال�صباب 
الجًئا  طــفــاًل   243 نقل  عملية  اأن  اإىل 
اأملانيا  اإىل  االأوىل  الدرجة  من  واأقاربهم 

م�صتمرة.
ــرار، تــكــون اأملــانــيــا قــد مكنت  ــق وبــهــذا ال
اجلزر  مــن  جلــوء  طالب   2750 اإجــمــايل 

اليونانية من دخول البالد.

امل�صت�صارة  اتفقت  اأم�ص،  �صابق  وقت  ويف 
اأجنيال مريكل مع وزير الداخلية  االأملانية 
االأملاين هور�صت �صيهوفر، على ا�صتقبال نحو 
1500 مهاجر اإ�صايف من اجلزر اليونانية.

واخلمي�ص املا�صي، قالت مريكل، اإن فرن�صا 
بال  اأ�صبحوا  اأطفاال  �صت�صت�صيفان  واأملانيا 
ماأوى بعد اأن اأتى حريق على خميم مكتظ 
حيث  ميديللي،  جزيرة  على  باملهاجرين 
الثالثاء  "موريا"،  دمر حريق هائل خميم 
اإنها  اليونانية  ال�صلطات  وقالت  املا�صي، 
احلادث  كان  اإذا  ما  ملعرفة  حتقيقا  جتري 

متعمدا.
و500  ــفــا  األ  12 نــحــو  "موريا"  ويــ�ــصــم 
االإغاثة  منظمات  وانتقدت  جلوء،  طالب 
املخيم،  و�صع  ــرارا  م الدولية  االإن�صانية 
غري  والــظــروف  االكــتــظــاظ  اإىل  م�صرية 

االإن�صانية فيه.

ال�صحة  وزيــــرة  هــاجــدو  بــاتــي  قــالــت 
ا�صتبعاد  ميكنها  ال  اإنــه  اأم�ص،  الكندية، 
ــت  دع اإذا  جـــديـــد  عــــام  عــــزل  فـــر�ـــص 
احلــاجــة لــذلــك، و�ــصــط ارتــفــاع حــاالت 
ــدة بــفــريو�ــص كــورونــا  ــدي ــابــة اجل االإ�ــص

امل�صتجد)كوفيد-19(.
�صحفية،  تــ�ــصــريــحــات  يف  واأ�ـــصـــافـــت 
ملواجهة  م�صتعدة  بــالدهــا  حكومة  اأن 
الفريو�ص ب�صكل اأكرب بكثري، مما كان عليه 
احلال خالل موجة الوباء االأوىل، حيث 
تعهدها  بعد  هاجدو،  ت�صريحات  جاءت 

االثنني،  م�صاء  مــن  مــتــاأخــرة  �صاعة  يف 
تف�صي  ملواجهة  حا�صم  موقف  باتخاذ 
لل�صحفيني:  هــاجــدو  م�صيفا  ــص،  ــر� امل
عزل  فر�ص  لكن  ترتفع،  االأعداد  "نرى 
عام اقت�صادي كامل �صيكون �صعبا للغاية 
الأننا  ذلك  ن�صتبعد  ال  للبالد.  بالن�صبة 
ما  كل  و�صنفعل  الكنديني  �صحة  �صنحمي 

يتطلبه ذلك".
ـــرت  اأج ــدا  ــن ك اأن  مــو�ــصــحــة  وتــابــعــت 
الرعاية  نظام  يف  كبرية"  "حت�صينات 
اأف�صل  ب�صكل  م�صتعدة  وهــي  ال�صحية، 
عليه  كانت  مما  ـــدادات  واالإم باملعدات 

خالل املوجة االأوىل يف الربيع.
اإ�صابة   1351 ت�صجيل  كندا  واأعلنت 
جديدة يف 14 �صبتمرب، يف اأعلى ح�صيلة 
فتح  اإعـــادة  مع  مــاي  مطلع  منذ  يومية 
املرتبطة  االإ�صابات  وزيادات  املدار�ص، 

بالتجمعات الكبرية.
اأم�ص، جتاوز عدد م�صابي  وحتى فجر 
29 مليونا و685 األف،  كورونا بالعامل، 
937 األف، وتعافى  تويف منهم اأكر من 
األًفا،  و453  مليونا   21 على  يزيد  ما 

وفق موقع "ورلدميرت".

�أملانيا تقرر ��شتقبال 1553 طالب 
جلوء من �جلزر �ليونانية

كند� ال ت�شتبعد فر�ض �لعزل �لعام
 مع �زدياد �إ�شابات كورونا

ق.د

ق.د

ق.د

ق.د

الدولية  ال�صياحة  قطاع  خ�صائر  بلغت 
الن�صف  يف  دوالر  مليار   460 حــوايل 
جائحة  ب�صبب  احلايل،  العام  من  االأول 
ال�صياحة  ملنظمة  تقرير  ح�صب  كورونا، 

العاملية.
وكاالت  ــدى  اإح وهــي  املنظمة،  وقالت 
ال�صادر  تقريرها  يف  املــتــحــدة،  االأمم 
للطلب  الهائل  االنخفا�ص  اإن  الثالثاء، 
من  الفرتة  خــالل  الــدويل  ال�صفر  على 
اإىل  اأدى   2020 جـــوان  حتى  جانفي 
خ�صارة 440 مليون �صائح وحوايل 460 
من  ال�صادرات  عائدات  من  دوالر  مليار 
اأن  املنظمة  م�صيفة  الدولية،  ال�صياحة 
اأ�صعاف  خم�صة  تعادل  اخل�صائر  هــذه 
الدولية  ال�صياحة  عائدات  يف  اخل�صارة 
االأزمــة  و�صط   2009 عــام  يف  امل�صجلة 

االقت�صادية واملالية العاملية.
عدد  انخف�ص  فقد  التقرير  وبح�صب 
بن�صبة  الدوليني  الوافدين  ال�صائحني 

93٪ يف جوان مقارنة بعام 2019 "حيث 
ال�صديد  التاأثري  البيانات  اأحدث  اأظهرت 

لكورونا على القطاع".
وخالل الن�صف االأول من العام، انخف�ص 
بن�صبة  الوافدين  الدوليني  ال�صياح  عدد 
حيث  م�صبوق،  غري  انخفا�ص  وهو   ،٪65
العامل  اأنحاء  جميع  يف  البلدان  اأغلقت 
ال�صفر  على  قــيــوًدا  وفر�صت  حــدودهــا 
يف  ـــاء  ج ح�صبما  للوباء"  ا�ــصــتــجــابــة 

التقرير.
العام  االأمــــني  قـــال  الــتــقــريــر،  و�ــصــمــن 
زوراب  ــيــة،  ــامل ــع ال الــ�ــصــيــاحــة  ملــنــظــمــة 
مقيا�ص  اأحدث  "ُيظهر  بولوليكا�صفيلي: 
لهذا  العميق  التاأثري  العاملية  لل�صياحة 
يعتمد  قطاع  وهو  ال�صياحة،  على  الوباء 
عليه املاليني من النا�ص يف ك�صب عي�صهم"، 
الدويل  ال�صفر  اأ�صبح  ذلك،  "مع  واأ�صاف 
اأجــزاء  يف  االآن  ممكًنا  وامل�صوؤول  ــن  االآم
كثرية من العامل، ومن ال�صروري اأن تعمل 

اخلا�ص  القطاع  مع  كثب  عن  احلكومات 
لتحريك ال�صياحة العاملية مرة اأخرى".

يف  ال�صياحة  قطاع  اإن  التقرير  ــال  وق
منطقة اآ�صيا واملحيط الهادئ كان االأكر 
عدد  بانخفا�ص  اجلائحة  مــن  ت�صررا 
الن�صف  يف  باملئة   72 بن�صبة  ال�صياح 
بانخفا�ص  اأوروبــا  تلتها  العام،  من  االأول 
66 باملئة يف عدد ال�صياح الوافدين خالل 
وال�صرق  اأفريقيا  واحتلت  الفرتة،  نف�ص 
باملئة   57 بانخفا�ص  ثالثا  االأو�ــصــط 

لكليهما )كالهما -٪57(.
املرتبة  يف  املتحدة  الــواليــات  وجـــاءت 
ال�صياحة  قطاع  ت�صرر  حيث  من  الرابعة 
 55 بن�صبة  الــ�ــصــيــاح  عـــدد  بانخفا�ص 

باملئة.
ال�صياح  اأعداد  عودة  ان  املنظمة  وقالت 
)قبل   2019 م�صتويات  اىل  الدوليني 
اجلائحة( ت�صتغرق بني 2 اإىل 4 �صنوات.

�أ�شهر  6 يف  �لدولية  �ل�شياحة  خ�شائر  دوالر  مليار    460

دعت كل من بريطانيا واأملانيا وفرن�سا، اأم�س، اإيران اإىل االإيفاء التام بالتزاماتها النووية واملحافظة على خطة 
العمل ال�ساملة امل�سرتكة.

للدول  م�سرتك  بيان  يف  ذلــك  جــاء 
ــة  ــووي ــن بــخــ�ــســو�ــص االأنـــ�ـــســـطـــة ال
لطهران، عقب انتهاء اجتماع املجل�ص 
للطاقة  الدولية  للوكالة  التنفيذي 
النم�ساوية  العا�سمة  يف  الــذريــة، 
عدم  اأن  على  البيان  و�ــســدد  فيينا، 
بــالــتــزامــاتــهــا مبوجب  ــــران  اإي ـــاء  وف
اتفاق خطة العمل ال�ساملة امل�سرتكة 
يلحق  الو�سع ال يزال  واأن هذا  مقلق، 
انت�سار  باتفاقية حظر  �سررا خطريا 
االأ�سلحة النووية، م�سيفا اأنهم قلقون 
ت�سييد  اإيـــران  اإعـــالن  ب�ساأن  للغاية 
مركزي  ــرد  ط اأجــهــزة  الإنــتــاج  مبنى 
النووية،  نطنز  حمطة  قرب  متطورة 
التخ�سيب  قــدرة  مــن  �سيزيد  وهــذا 
خطة  مع  يتخالف  ما  وهو  االإيرانية 

العمل ال�ساملة امل�سرتكة.
البيان  يف  الــثــالث  ـــدول  ال وطالبت 
اأجهزة  اإنــتــاج  عن  بالتوقف  طهران 
الطرد املركزي، اإذ جتاوزت اإيران حد 
 3.67 بن�سبة  اليورانيوم  تخ�سيب 
االتفاقية  يف  عليه  املن�سو�ص  باملئة 
بنحو  اليورانيوم  من  خمزونها  وزادت 

اأ�سعاف.  10

اإيران بدء  اأعلنت  املا�سي،  والثالثاء 
طرد  اأجــهــزة  ــاج  ــت الإن مبنى  ت�سييد 
مركزي قرب حمطة "نطنز" النووية، 
يف  اليورانيوم،  لتخ�سيب  املخ�س�سة 

حمافظة "اأ�سفهان" و�سط البالد.
بريطانيا  مــن  كــل  ــت  دع اأن  و�سبق 
املا�سي،  اخلمي�ص  وفرن�سا،  واأملــانــيــا 
بتعهداتها  ـــزام  ـــت االل اإىل  ـــــران  اإي

ــة، واملــحــافــظــة عــلــى خطة  ــووي ــن ال
)االتفاق  امل�سرتكة  ال�ساملة  العمل 
خارجية  وزراء  اأكــد  حيث  النووي(، 
مدينة  يف  اجتماع  يف  الثالث  ــدول  ال
ت�سميمهم  على  الربيطانية  "كنت" 

على م�ساءلة اإيران.
عام  النووي  االتفاق  اإيــران  ووقعت 
دائمة  اخلم�ص  الــدول  مع   ،2015

)الواليات  االأمــن  مبجل�ص  الع�سوية 
ال�سني،  بريطانيا،  فرن�سا،  املتحدة، 

رو�سيا( واأملانيا.
العمل  "خطة  با�سم  االتفاق  ويعرف 
الإيران  وي�سمح  امل�سرتكة"،  ال�ساملة 
يبلغ  ــزون  ــخ بــاالحــتــفــاظ مب فــقــط 
اليورانيوم  مــن  كيلوغرام   202.8

منخف�ص التخ�سيب.
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اأوقف االأمن البو�سني، اأم�ص، 7 جنود �سربيني، ب�سبهة �سلوعهم 
القرن  ت�سعينيات  يف  البو�سناق،  املدنيني  حرب" �سد  "جرائم  يف 

املا�سي.
جاء ذلك خالل مداهمة نفذتها قوات االأمن يف منطقة �سوكوالج، 
النيابة  اأو�سحت  حيث  البو�سنية،  العامة  النيابة  من  بتعليمات 
اإىل  ينت�سبون  كانوا  املوقوفني  اأن  والهر�سك،  البو�سنة  يف  العامة 

اجلي�ص ال�سربي يف ت�سعينيات القرن املا�سي.
مدينة  مالديت�ص،  راتكو  بقيادة  ال�سربية،  القوات  ودخلت 
�سربرنيت�سا يف 11 جويلية 1995، بعد اإعالنها منطقة اآمنة من 

جانب االأمم املتحدة.

اأم�ص،  احلرب،  علي  ال�سر  تاج  ال�سوداين،  العام  النائب  اأعلن 
اإنها  قال  متفجرات  بحوزتهم  �سخ�سا   41 على  القب�ص  اإلقاء 

اخلرطوم". العا�سمة  لن�سف  "تكفي 
قوات  اإن  فيه  قال  العام،  للنائب  �سحفي  موؤمتر  يف  ذلك  جاء 
متفجرة  مواد  على  عرثت  للجي�ص(  )تابعة  ال�سريع  الدعم 

بحوزة 41 �سخ�سا.
واأ�ساف النائب العام اأن املتفجرات امل�سبوطة "خطرة وتكفي 
االأدلة  لدى  التحليل  عملية  على  بناء  العا�سمة"  كل  لن�سف 

اجلنائية.

اأفاد م�سدر اأمني، اأم�ص، مبقتل نا�سطة عراقية ووالديها ذبحا 
على يد جمهولني، يف العا�سمة بغداد.

م�سلحني  اإن  اجلابري،  حامت  بغداد  �سرطة  يف  النقيب  وقال 
بغداد،  غربي  املن�سور  منطقة  يف  منزال  اقتحموا  جمهولني 
م�ساء الثالثاء، ونحروا اأفراد العائلة، وهم ال�سيدالنية �سيالن 
دارا، ووالداها، م�سيفا اأن املهاجمني �سرقوا مقتنيات ثمينة من 
املنزل قبل اأن يلوذوا بالفرار، م�سريا اإىل اأن ال�سلطات املعنية 
اأنه  اأولية  معطيات  اأفادت  الذي  احلادث  يف  حتقيقا  فتحت 

اأخرى. تفا�سيل  دون  ال�سرقة"،  "بدافع 
قال  احل�سيني،  طارق  بغداد،  احتجاجات  يف  النا�سط  اأن  اإال 
يف  النا�سطة  �سيالن"  "ت�سفية  كان  الهجوم  من  الغر�ص  اإن 

احتجاجات �سعبية مناه�سة للطبقة ال�سيا�سية احلاكمة.

اأن قوة  اأم�ص، حتذيرا من  اأ�سدرت االأر�ساد اجلوية االأمريكية، 
يهدد  الثانية  الفئة  من  اإع�سارا  وبات  ا�ستدت  "�سايل"  االإع�سار 

جنوب �سرقي الواليات املتحدة.
واأعلن املركز الوطني لالأعا�سري، يف بيان له، اأن االإع�سار يوا�سل 
�سرعتها  ت�سل  رياح  وترافقه  االأمريكية،  ال�سواحل  نحو  تقدمه 
االإع�سار  قوة  اأن  من  املركز  حذر  حيث  كلم/�ساعة،   155 اإىل 
بداأت "ت�ستد" اعتبارا من م�ساء اأول اأم�ص لي�سبح اإع�سارا خطرا 

عندما يتقدم على ال�ساحل.
يت�سبب  قد  امل�سي�سيبي،  نهر  م�سب  من  يقرتب  الذي  و"�سايل"، 
بارتفاعات فتاكة يف منا�سيب املياه يف ثالث واليات متجاورة، هي 

لويزيانا ومي�سي�سيبي واأالباما.

جوية  غارات   10 نحو  �سن  اأنه  االإ�سرائيلي  االحتالل  اأعلن 
�ساعات  يف  غزة  بقطاع  "حما�ص"  حلركة  تابعة  اأهداف  على 
غزة  من  �ساروخية  قذائف  اإطالق  على  ردا  الباكر،  ال�سباح 

باجتاه اإ�سرائيل الليلة املا�سية.
اأر�سية  حتت  حتتية  بنى  ا�ستهدف  اأنه  اإىل  اجلي�ص  واأ�سار 
واملتفجرات  لالأ�سلحة  "م�سنعا  �سملت  لـ"حما�ص"،  تابعة 

وجممعا ت�ستخدمه حما�ص للتدريب وجتارب ال�سواريخ".

�لقب�ض على 41 بحوزتهم متفجر�ت 
�خلرطوم" بال�شود�ن لن�شف  "تكفي 

مقتل نا�شطة وو�لديها "ذبحا" على يد 
جمهولني ببغد�د

�شايل"..�إع�شار من �لفئة �لثانية 
ي�شرب جنوب �شرقي �لواليات �ملتحدة

غار�ت جوية �إ�شر�ئيلية ت�شتهدف 
مو�قع لـ"حما�ض" يف غزة

توقيف 7 �أ�شخا�ض بتهمة �رتكاب "جر�ئم 
حرب" بالبو�شنة و�لهر�شك

حــول

الوكاالت  

العــامل

دويل لالإيفاء  �إير�ن  تدعو  �أوروبية  دول    3
�لتام بالتز�ماتها �لنووية

ق.د

لقاح كورونا �شيتوفر 
يف غ�شون �أ�شابيع

ــي دونــالــد  ــك ــري ـــد الــرئــيــ�ــص االأم اأك
فريو�ص  �سد  لقاحا  اأن  اأم�ص،  ترامب، 
واأ�ساب  قتل  الــذي  امل�ستجد،  كورونا 
مئات االآالف من االأمريكيني، �سيتوفر 

اأ�سابيع". غ�سون  "يف 
وقال ترامب، يف مقابلة عرب الهاتف 
فريندز"،  اآنـــد  "فوك�ص  برنامج  مــع 
والــدواء  الغذاء  اإدارة  مع  يعمل  اإنــه 
للح�سول  اإيــه(  دي  )اأف  االأمريكية 
على لقاح يف غ�سون 4 اأو 8 اأ�سابيع، ويف 
معر�ص رده على اتهامات باال�ستعجال 
يف توفري اللقاح، قال ترامب "ال اأفعل 

ذلك الأ�سباب �سيا�سية".
الدميقراطي  املر�سح  عرب  جهته،  من 
ــو بــايــدن،  النــتــخــابــات الــرئــا�ــســة ج
الرئي�ص،  نــائــب  ملن�سب  واملــر�ــســحــة 
ــ�ــص، عن  ــاال هــاري ــام ــنــاتــورة، ك الــ�ــس
خماوفهما من املوافقة على لقاح قبل 

ا�ستكمال التجارب.
واتهم ترامب، من جانبه، املر�سحني، 
مناه�ص  طــائــ�ــص  خــطــاب  بــتــوجــيــه 

للقاحات.
ونفت املتحدثة با�سم البيت االأبي�ص 
"اأف دي اإيه"  كايلي ماكناين، تعر�ص 
الأي �سغوط �سيا�سية لالإ�سراع يف منح 

املوافقة للقاح �سد الفريو�ص.

ح�صب ترامب: 



جــيدو

بدري. ع بدري. ع

اأمري.ج

بحي  ال�سباب  موؤ�س�سات  ديــوان  مبقر  اليوم،  اأم�سية  تعقد، 
االخ�سرار مبدينة باتنة، اجلمعية العامة لفريق مولودية 
وحددت  موعدها  يف  زيــداين  اإدارة  ف�سلت  اأن  بعد  باتنة، 
احل�سيلة  لعر�ص  لعقدها  موعدا  �سبتمرب  من  الـ17  اليوم 
اأو رف�سها من قبل  املالية واالأدبية للفريق للم�سادقة عليها 
اأخرى  العامة، ومن ثم عقد جمعية عامة  اأع�ساء اجلمعية 
لعر�ص ح�سيلة الفرتة التي �سهدت املناف�سة من عام 2020 
ال�سروع يف ت�سكيل جلنة الرت�سيحات والطعون ومن  وبعدها 
فيها  ــرز  االأب املر�سح  جديدة  اوملبية  عهدة  يف  الدخول  ثم 
نحو  الفريق  قاد  الذي  زيداين  م�سعود  احلايل  الرئي�ص  هو 

�سعودين متتاليني.
ويف �سياق اآخر، توا�سل اإدارة زيداين التفاو�ص مع الالعبني 

حيث وبعد �سمان خدمات الثنائي لزهر حاج عي�سى وحممد 
حمل  والذي  للبوبية  ال�سابق  الالعب  اأي�سا  وقع  حممد  �سي 
�سواطي  �سعيب  جالل  اأوالد  �سباب  وكذا  قاي�ص  �سباب  األوان 
غلق  انتظار  يف  العبا   18 لـ  الفريق  تعداد  لي�سل  للبوبية 
القائمة بع�ص �سمان خدمات بع�ص االأ�سماء التي تفاو�سهم 

االإدارة وت�سعى حل�سم �سفقاتهم.
ومن جهة اأخرى، تبقى بع�ص االأ�سماء حمل درا�سة من قبل 
املدرب اأمني غيموز ح�سب ما اأكده رئي�ص الفريق، على غرار 
املخول  هو  غيموز  املدرب  اأن  زيداين  اأكد  بحيث  بو�سكريط 
للف�سل يف م�سريه من بقاءه اأو رحيله، كما اقرتح غيموز بع�ص 
االأ�سماء اأبرزهم الالعب ال�سابق الحتاد البليدة وكذا �سباب 

باتنة اأ�سامة م�سفار.

االأزمة  انعك�ست  حيث  مكانها  تــراوح  ال�سباب  اأو�ساع  تزال  ال 
االإدارة  خمططات  على  الفريق،  بها  مير  التي  اخلانقة  املالية 
يف  لل�سباب  جتربة  اأول  يف  تناف�سي  فريق  لتكوين  وم�ساعيها 
االأن�سار  مــن  العديد  دفــع  ــذي  ال االأمـــر  هـــواة،  الــثــاين  بطولة 
وعلى  لفريقهم  غام�ص  م�ستقبل  من  تخوفهم  الإبداء  االأوفياء 
ــرق الــثــاين هـــواة الــتــي بــا�ــســرت عملية  ــالف الــعــديــد مــن ف خ
اال�ستقدامات حت�سبا للمو�سم اجلديد، ال يزال ال�سباب عاجزا 
مير  التي  اخلانقة  املالية  االأزمة  ب�سب  االأمام،  اإىل  التقدم  عن 
بها، رغم تواجد عديد االأ�سماء يف املفكرة وعلى غرار التاأخر 
احلا�سل يف ملف املنتدبني اجلدد، ال تزال االإدارة مل حت�سم بعد 
مع ركائز ت�سكيلة املو�سم املا�سي حتى االآن، حيث يظل التخوف 
خ�سو�سا  املقبلة،  االأيام  يف  اآخرين  العبني  مغادرة  اإمكانية  من 
واأن بع�ص الالعبني متخوفون من املغادرة بتجديد عقودهم، يف 

ظل الو�سع املايل ال�سعب الذي مير به الفريق.
ب�سبب  اأع�سابهم،  ياقوت على  �سباب عني  اأن�سار فريق  ويعي�ص 
و�سعية الفريق املعقدة والكارثية لغاية كتابة هذه االأ�سطر، يف 
املعامل على  وال�سورة غري مت�سحة  الو�سعية غام�سة  بقاء  ظل 
االآن  من  �سهرين  من  اأقل  بعد  �ستنطلق  البطولة  اأن  من  الرغم 
اجلديد  للمو�سم  اال�ستقدامات  عملية  با�سرت  الفرق  واأغلب 
جعلت  امل�ساكل  من  جملة  تعي�ص  التي  "ال�سيارباي"  با�ستثناء 
اأن�سارها يرفعون الراية البي�ساء مبكرا خا�سة واأن بوادر مو�سم 
االآونة  يف  الفريق  اأنظار  واجتهت  االأفــق  يف  الحت  قد  كارثي 
�سيا�سة  تطبق  تبقى  التي  املحلية  ال�سلطات  ناحية  االأخــرية 
ال�سمت نظرا لتعقد الو�سع داخل الفريق وهي بانتظار اأن تعقد 

اجتماع مع وايل الوالية لطرح االن�سغال اخلا�ص بالفريق.

يعي�ص فريق اإحتاد عني البي�ساء اأوقات �سعبة بفعل غياب 
اأخذ  او  االإجتماع  على  قدرتهم  وعدم  للم�سريين  كلي  �سبه 
واالإنتخابية  العامة  اجلمعية  عقد  موعد  و  فتاريخ  قــرار 
للفريق ال يزال جمهوال حلد كتابة هذه اال�سطر بعد انتهاء 
اأن  فرتة ت�سيريالديريكتواراأو باالأحرى جلنة االإنقاذ، فبعد 
اأعلنت هذه االأخرية اإن�سحابها وعدم نيتها يف ت�سيري الفريق 
�سعبة  اأ�سحت  التي  الكبرية  امل�ساكل  فت�سيري  اإ�سافية  لفرتة 
للفرق من اجل عقد اجلمعيات  خا�سة بعد منح الرتاخي�ص 
امل�سري احلاليني  املكتب  اأع�ساء  �سيجعل  واجتماعاتها  العامة 
اأمام حتمية التعجيل واال�سراع يف عقد اجلمعية العامة من 
الفريق  اأمور  اأن  و  خا�سة  الق�سوى  ال�سرعة  اإىل  املرور  اجل 
النادي كثرية حيث  ال تب�سر باخلري على االطالق، فم�ساكل 
اأو  البلدية  �سواء  املالية  االإعــانــات  خمتلف  من  ي�ستفد  مل 

الوالية.
 من جانب اآخر مل يبد حلد ال�ساعة اأي طرف نيته يف اعالن 

تر�سحه لرئا�سة النادي الهاوي ، يف حني يرى البع�ص االخر 
الكثريين ينتظرون فقط تن�سيب جلنة الرت�سيحات بعد  ان 
عقد اجلمعية العامة و عر�ص التقريرين املايل و االأدبي من 

اجل ال�سروع يف دفع ملف الرت�سح.
انتظار  البي�ساء يف  اإحتاد عني  واأن�سار فريق  ومازال ع�ساق 
البقاء  حتقيق  بعد  املقبل  الكروي  للمو�سم  الت�سكيلة  جديد 
يف مو�سم اإ�ستثنائي فاالأمور ح�سبهم ت�سري يف االجتاه املعاك�ص 
يف ظل عدم و�سوح الروؤية من اجلانب االإداري، يف ظل تاأكد 
رحيل املكتب امل�سري امل�سكل من جلنة االإنقاذ ودخول الفريق 
يف فراغ اإداري لهذا يطالب اأن�سار االإحتاد تدخل وايل والية 
اأم البواقي بالتدخل العاجل لفك احل�سار على الفريق الذي 
يف  ال�سابقة  االإدارة  عجزت  بعدما  الطرق  مفرتق  يف  اأ�سبح 
رفع التحدي فعو�ص اأن يرتقي النادي اإىل بطولة الرابطة 
من  العديد  يف  وتفادى  الهواة  يف جحيم  يقبع  مازال  الثانية 

املرات ال�سقوط اإىل اجلهوي. 

ك�سف املدير العام الأهلي الربج نذير بوزناد 
اأنه رف�ص العودة ب�سفة ر�سمية اإىل من�سبه 
بعد الطلب املقدم من طرف اأع�ساء جمل�ص 
موقفه  مـــربرا  ــهــاوي  ال ــادي  ــن وال االإدارة 
من  �سرورية  تبقى  والتي  ــوال  االأم بغياب 
للمو�سم  حت�سبا  العمل  يف  الــ�ــســروع  اأجــل 
اجلديد، كما اأ�سار بوزناد اإىل نقطة اأخرى 
العالقة  م�ستحقاته  ت�سوية  بعدم  متعلقة 
اأجور   08 والتي تناهز  الفارط  املو�سم  عن 

كاملة.
االأهلي  اأن  بوزناد  يرى  مت�سل  �سياق  ويف   
يف حاجة اإىل �سيولة مالية ال تقل عن  
مليار �سنتيم من اأجل ال�سروع يف التح�سريات 
للمو�سم اجلديد من خالل ت�سوية م�ستحقات 
الالعبني القدامى ف�سال عن اإبرام �سفقات 
جلنة  ــون  دي ت�سوية  عــن  ناهيك  جــديــدة 

تاأهيل  من  الفريق  يتمكن  حتى  املنازعات 
الالعبني اجلدد.

ومن املنتظر اأن يتم الف�سل يف هوية ممثل 
اجلزائر الرابع خارجيا والثاين يف مناف�سة 
بحر  �سطيف  وفاق  جانب  اإىل  الكاف  كاأ�ص 
اإىل  الربج  اأهلي  ويتناف�ص  القادم،  االأ�سبوع 
امل�ساركة  تاأ�سرية  على  ب�سكرة  اإحتاد  جانب 
املو�سم  ــالل  خ الــقــاريــة  املناف�سة  ــذه  ه يف 
ــدان املغرتب  ــي امل ــد، وفــ�ــســل و�ــســط  ــدي اجل
قدا�سة اللجوء اإىل جلنة املنازعات التابعة 
م�ستحقاته  على  احل�سول  اأجــل  من  للفيفا 
قرابة   تناهز  والتي  العالقة  املالية 
مليار �سنتيم والتي تتمثل يف اأجوره العالقة 
قدا�سة  الالعب  وبرر  الفارط،  املو�سم  عن 
جلوءه اإىل الفيفا بعدم الرد على اإت�ساالته 
يبحث  كان  حيث  الفريق  م�سريي  طرف  من 

هذه  اإىل  الــلــجــوء  قبل  وديـــة  حــلــول  عــن 
رئي�ص  من  مقربة  م�سادر  واأكــدت  اخلطوة، 
النادي الهاوي الأهلي الربج احلوا�ص رما�ص 
لعهدة  الرت�سح  عــدم  يف  بجدية  يفكر  اأنــه 
اأوملبية جديدة، وتقدمي االإ�ستقالة مبا�سرة 

بعد عقد اأ�سغال اجلمعية العامة العادية.
واأكدت بع�ص امل�سادر املقربة من بيت اأهلي 
امل�ستقيل  االإدارة  جمل�ص  رئي�ص  اأن  الــربج 
ات�سال  اأي  بعد  يتلق  مل  حمادي،  بن  اأني�ص 
اأمل  على  املحلية،  ال�سلطات  قبل  من  ر�سمي 
من  ا�ستقالته  قــرار  عن  بالعدول  اإقناعه 
الفريق، وح�سب هذه امل�سادر فاإن بن حمادي 
اأنه  اإ�سرارا على الرحل النهائي رغم  اأبدى 
التي  الهاتفية  االت�ساالت  على  الرد  ف�سل 
الطاقم  وحتى  الالعبني  من  موؤخرا  تلقاها 

الفني.

وهود  خملوف  كفي  العلمة  مــولــوديــة  ثالثي  حت�سل 
ت�سريحهم  وثــائــق  على  اأ�ــســرف  بــودرامــة  ــذا  وك جغمة 
وتعوي�سات مالية اإ�سافية بقيمة ت�سل اإىل  اأ�سهر عن 
الثالثي  قدمها  التي  ال�سكاوى  بعد  وهذا  الفارط  املو�سم 
تلقيهم  عدم  ب�سبب  �سابق  وقت  يف  املنازعات  جلنة  لدى 
قرار  ــاء  وج الــفــارط،  املو�سم  عن  املالية  مل�ستحقاتهم 
جلنة املنازعات يف ظل غياب اأي ممثل عن النادي ب�سبب 
امل�ساكل االإدارية املوجودة بني م�سريي ال�سركة التجارية 
والنادي الهاوي، ويف ظل هذه االأحكام ال�سادرة من طرف 
جلنة املنازعات فاإن الثالثي كفي، جغمة وبودرامة بات 
الف�سل  انتظار  يف  وهذا  الفريق،  ل�سفوف  املغادرين  اأول 
جلنة  اإىل  اأخــر  العب  جلوء   بعد  الق�سايا  باقي  يف 

املنازعات خالل الفرتة الفارطة.
وتعول اإدارة املولودية على توقيع بروتوكول اتفاق مع 
العبي املو�سم الفارط بخ�سو�ص التنازل عن ن�سبة  يف 
املئة من اأجورهم ال�سهرية خالل الفرتة التي توقفت فيها 

املناف�سة ب�سبب فريو�ص كورونا، وهو االأمر الذي من �ساأنه 
�سيتح�سل  التي  املالية  التعوي�سات  حجم  من  يخفف  اأن 
ومن  املنازعات،  جلنة  اإىل  جلوئهم  بعد  الالعبون  عليها 
املنتظر ال�سروع يف التوقيع على االإتفاقيات مع الالعبني 

بداية من االأ�سبوع املقبل.
وتو�سل رئي�ص النادي الهاوي �سمري رقاب رفقة املناجري 
جديد  العــب  قرابة   مع  الإتــفــاق  وادة  وليد  العام 
مت  كما  القادم،  املو�سم  خالل  املولودية  األــوان  لتقم�ص 
اأجل  من  يعي�ص  القادر  عبد  املــدرب  مع  الإتفاق  التو�سل 
املو�سم  خــالل  للنادي  الفنية  العار�سة  على  االإ�ــســراف 
القادم، وتراهن اإدارة النادي الهاوي على ت�سريح جميع 
املو�سم  خــالل  الفريق  ــوان  األ تقم�سوا  الذين  الالعبني 
االإدارية احلا�سلة  امل�ساكل  انتظار حل  الفارط وهذا يف 
ال�سفقات  عن  االإعــالن  يتم  اأن  املنتظر  من  حيث  حاليا 

اجلديدة بعد عقد اجلمعية العامة للنادي.

باكري مقرتح للعودة اإىل �سفوف الوفاق والكوكي ي�سر على بن �سلف 

بوزناد يوؤكد حاجة االأهلي اإىل  مليار �سنتيم..!  

اجلمعية العامة تعقد اليوم.. غيموز يف�سل 
يف م�سري بع�ض الالعبني ويقرتح م�سفار 

م�ستقبل غام�ض ينتظر ال�سيارباي 
ب�سبب الو�سعية املالية ال�سعبة

الفراغ االإداري يوؤزم الو�سع داخل
 بيت احلراكتة

كفي وجغمة وبودرامة يتح�سلون على الت�سريح 

اجلمعية العامة توؤجل من جديد وقريون ين�سم اإىل الطاقم الفني

ريا�صة ريا�صةاخلمي�س  06  �ستنرب  2970/ 17  �سبتمرب  2020 املوافق لـ 29  حمرم 081442 /   �سبتمرب   املوافق لـ   حمرم  اخلمي�س    �ستنرب  

تلقت اإدارة وفاق �سطيف مقرتحا للتعاقد 
ال�سفاق�سي  للنادي  ال�سابق  املهاجم  مع 
و�سع  والذي  باكري  اإ�سالم  حممد  التون�سي 
من  بالفيفا  املنازعات  جلنة  لــدى  �سكوى 
التون�سي  الفريق  مــع  عقده  ف�سخ  اأجــل 
خالل االأيام الفارطة، وعلمنا اأن الالعب 
يريد العودة من جديد حلمل األوان الوفاق 
الذي غادره خالل ال�سنوات الفارطة حيث 
ترك باكري مكانه نظيفا يف الوفاق، وهذا 
العار�سة  عن  االأول  امل�سوؤول  منح  وقت  يف 
الفنية للفريق نبيل الكوكي موافقته على 
التعاقد مع الالعب خالل فرتة التحويالت 
ال�سيفية حيث يرغب الكوكي يف التعاقد 
ال�ساب بو�سوف يف مركز  مع بكري خلالفة 
جمل�ص  رئي�ص  اأن  حني  يف  اللعب،  �سناعة 
ينتظر  اأعـــراب  عزالدين  الــوفــاق  اإدارة 
فريقه  مع  باكري  ق�سية  م�ستجدات  اأخــر 
و�سمه  معه  التفاو�ص  اأجــل  من  التون�سي 
على  ح�سوله  حال  يف  الوفاق  تعداد  اإىل 

اأوراق ت�سريحه من الفيفا.
م�سرا  لــلــوفــاق  الفني  الــطــاقــم  ومــــازال 
لن�سر  احلــايل  احلار�ص  مع  التعاقد  على 

الكوكي  ياأمل  حيث  �سلف،  بن  داي  ح�سني 
احلــار�ــص  هـــذا  ــع  م الــتــعــاقــد  تر�سيم  يف 
ملف  لغلق  ممكن  وقــت  اأقـــرب  يف  ال�ساب 
التعاقد  عــدم  حــال  ويف  املرمى،  حرا�سة 
مع بن �سلف فاإن الطاقم الفني ال يرى اأي 
احلار�ص  خدمات  على  االإبقاء  يف  اإ�سكال 

اأ�سامة فياليل الذي تقرر يف وقت �سابق  الثالث 
التخلي عن خدماته، ومن جانب اأخر مت اقرتاح 
خوجة  ال�ساوية  الإحتــاد  احلايل  احلار�ص  ا�سم 
ليكون  معه  للتعاقد  امل�سريين  بع�ص  طــرف  من 
احلار�ص الثاين يف �سفوف الفريق وهذا يف حال 

ف�سل �سفقة بن �سلف.

بيت  يف  جمــددا  احلديث  عاد  اأخــر  جانب  ومن 
ال�سريف  قدور  ال�سلف  اأوملبي  العب  عن  الوفاق 
التحويالت  فــرتة  خــالل  معه  التعاقد  بغية 
الذي  بــوردمي  �سفقة  ف�سل  لتعوي�ص  ال�سيفية 
وتاأتي  اجلــزائــر،  مولودية  يف  التجديد  ف�سل 
حتركات اإدارة الوفاق بعد االأخبار التي حتدثت 
عن قرار الالعب بعدم جتديد عقده مع االأوملبي، 
الإجالء  طائرة  تخ�سي�ص  يتم  اأن  املنتظر  ومن 
الطاقم الفني للوفاق يف ال�ساعات القادمة رفقة 
النا�سطني  االأخرين  واملدربني  الالعبني  بع�ص 
ح�سل  الــذي  االأمـــر  وهــو  املحلية  البطولة  يف 
وعلى  والريا�سة،  ال�سباب  وزارة  تدخل  بعد 
للوفاق  الفني  الطاقم  اأع�ساء  فاإن  االأ�سا�ص  هذا 
مدينة  يف  ال�سبت  ــوم  ي مــن  بــدايــة  منتظرون 
�سطيف، حيث تتزامن العودة مع اإقرتاب ال�سروع 
اأخر  جــانــب  ومــن  اجلماعية،  التح�سريات  يف 
عدوى  لتفادي  الوقائية  لالإجراءات  وبالنظر 
فريو�ص كورونا فاإن اأع�ساء الطاقم الفني للوفاق 
ملدة   ال�سحي  احلجر  من  لفرتة  �سيخ�سعون 
كورونا  بفريو�ص  اإ�سابتهم  عدم  من  للتاأكد  اأيام 
وهذا قبل ال�سروع يف العمل ر�سميا مع الت�سكيلة 

ال�سطايفية.

للنادي  العادية  العامة  اجلمعية  تاأجلت 
كانت  والتي  ق�سنطينة  ملولودية  الهاوي 
اإىل  الفريق  مبقر  الثالثاء  اأم�سية  مقررة 
ب�سبب  وهــذا  الــقــادم  الثالثاء  يــوم  غاية 
املمنوح  الرتخي�ص  يف  ح�سل  الذي  اخلطاأ 
للنادي من اأجل عقد اجلمعية العامة، وهو 
االأمر الذي دفع باإدارة الفريق اإىل تاأجيل 
اأخر  جانب  ومن  الثانية،  للمرة  اجلمعية 
ب�سفة  التعاقد  عن  الفريق  اإدارة  اأعلنت 
قريون  خالد  البدين  املح�سر  مع  ر�سمية 
حيث  اجلديد  الفني  الطاقم  �سمن  ليكون 
اإنتظار  يف  ر�سمية  ب�سفة  عقده  على  وقع 
مت  حيث  الرئي�سي  املــدرب  �سفقة  ح�سم 
واأيت  موا�سة  عقون،  من  كل  اأ�سماء  تداول 
يف  الفريق  تدريب  على  لالإ�سراف  جــودي 

بطولة املو�سم اجلديد.
يف  املتبقية  بال�سفقات  يتعلق  وفــيــمــا 
املريكاتو ال�سيفي فقد ف�سل رئي�ص النادي 
باقي  حل�سم  الــرتيــث  دميغة  ــق  احل عبد 
مت  التي  الكثرية  االأ�سماء  رغم  ال�سفقات 
من  املولودية  اأن�سار  ويتخوف  تداولها، 
اأ�سغال  اإنطالق  التاأخري احلا�سل يف  تبعات 
رغم  املالك  عبد  بن  ال�سهيد  ملعب  تهيئة 
للمو�سم  التح�سريات  اإنطالق  موعد  قرب 
ــفــريــق مــهــددا  اجلـــديـــد، حــيــث يــبــقــى ال
عدم  حــال  يف  ملعبه  خــارج  باالإ�ستقبال 
جلنة  اأن  خا�سة  قريبا  االأ�سغال  اإنطالق 
امللعب  تزور  اأن  املنتظر  من  املالعب  تاأهيل 
قريبا قبل اإتخاذ القرار النهائي بخ�سو�ص 

تاأهيل امللعب من عدمه

اإحتاد عني البي�ضاء

مولودية العلمة 

مولودية باتنة 

�ضباب عني ياقوت

وفاق �ضطيف 

اأهلي الربج

مولودية ق�ضنطينة 

اأحمد اأمني. ب 

اأحمد اأمني. ب 

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب
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بحي  ال�سباب  موؤ�س�سات  ديــوان  مبقر  اليوم،  اأم�سية  تعقد، 
االخ�سرار مبدينة باتنة، اجلمعية العامة لفريق مولودية 
وحددت  موعدها  يف  زيــداين  اإدارة  ف�سلت  اأن  بعد  باتنة، 
احل�سيلة  لعر�ص  لعقدها  موعدا  �سبتمرب  من  الـ  اليوم 
اأو رف�سها من قبل  املالية واالأدبية للفريق للم�سادقة عليها 
اأخرى  العامة، ومن ثم عقد جمعية عامة  اأع�ساء اجلمعية 
لعر�ص ح�سيلة الفرتة التي �سهدت املناف�سة من عام  
ال�سروع يف ت�سكيل جلنة الرت�سيحات والطعون ومن  وبعدها 
فيها  ــرز  االأب املر�سح  جديدة  اوملبية  عهدة  يف  الدخول  ثم 
نحو  الفريق  قاد  الذي  زيداين  م�سعود  احلايل  الرئي�ص  هو 

�سعودين متتاليني.
ويف �سياق اآخر، توا�سل اإدارة زيداين التفاو�ص مع الالعبني 

حيث وبعد �سمان خدمات الثنائي لزهر حاج عي�سى وحممد 
حمل  والذي  للبوبية  ال�سابق  الالعب  اأي�سا  وقع  حممد  �سي 
�سواطي  �سعيب  جالل  اأوالد  �سباب  وكذا  قاي�ص  �سباب  األوان 
غلق  انتظار  يف  العبا  لـ   الفريق  تعداد  لي�سل  للبوبية 
القائمة بع�ص �سمان خدمات بع�ص االأ�سماء التي تفاو�سهم 

االإدارة وت�سعى حل�سم �سفقاتهم.
ومن جهة اأخرى، تبقى بع�ص االأ�سماء حمل درا�سة من قبل 
املدرب اأمني غيموز ح�سب ما اأكده رئي�ص الفريق، على غرار 
املخول  هو  غيموز  املدرب  اأن  زيداين  اأكد  بحيث  بو�سكريط 
للف�سل يف م�سريه من بقاءه اأو رحيله، كما اقرتح غيموز بع�ص 
االأ�سماء اأبرزهم الالعب ال�سابق الحتاد البليدة وكذا �سباب 

باتنة اأ�سامة م�سفار.

االأزمة  انعك�ست  حيث  مكانها  تــراوح  ال�سباب  اأو�ساع  تزال  ال 
االإدارة  خمططات  على  الفريق،  بها  مير  التي  اخلانقة  املالية 
يف  لل�سباب  جتربة  اأول  يف  تناف�سي  فريق  لتكوين  وم�ساعيها 
االأن�سار  مــن  العديد  دفــع  ــذي  ال االأمـــر  هـــواة،  الــثــاين  بطولة 
وعلى  لفريقهم  غام�ص  م�ستقبل  من  تخوفهم  الإبداء  االأوفياء 
ــرق الــثــاين هـــواة الــتــي بــا�ــســرت عملية  ــالف الــعــديــد مــن ف خ
اال�ستقدامات حت�سبا للمو�سم اجلديد، ال يزال ال�سباب عاجزا 
مير  التي  اخلانقة  املالية  االأزمة  ب�سب  االأمام،  اإىل  التقدم  عن 
بها، رغم تواجد عديد االأ�سماء يف املفكرة وعلى غرار التاأخر 
احلا�سل يف ملف املنتدبني اجلدد، ال تزال االإدارة مل حت�سم بعد 
مع ركائز ت�سكيلة املو�سم املا�سي حتى االآن، حيث يظل التخوف 
خ�سو�سا  املقبلة،  االأيام  يف  اآخرين  العبني  مغادرة  اإمكانية  من 
واأن بع�ص الالعبني متخوفون من املغادرة بتجديد عقودهم، يف 

ظل الو�سع املايل ال�سعب الذي مير به الفريق.
ب�سبب  اأع�سابهم،  ياقوت على  �سباب عني  اأن�سار فريق  ويعي�ص 
و�سعية الفريق املعقدة والكارثية لغاية كتابة هذه االأ�سطر، يف 
املعامل على  وال�سورة غري مت�سحة  الو�سعية غام�سة  بقاء  ظل 
االآن  من  �سهرين  من  اأقل  بعد  �ستنطلق  البطولة  اأن  من  الرغم 
اجلديد  للمو�سم  اال�ستقدامات  عملية  با�سرت  الفرق  واأغلب 
جعلت  امل�ساكل  من  جملة  تعي�ص  التي  ال�سيارباي با�ستثناء 
اأن�سارها يرفعون الراية البي�ساء مبكرا خا�سة واأن بوادر مو�سم 
االآونة  يف  الفريق  اأنظار  واجتهت  االأفــق  يف  الحت  قد  كارثي 
�سيا�سة  تطبق  تبقى  التي  املحلية  ال�سلطات  ناحية  االأخــرية 
ال�سمت نظرا لتعقد الو�سع داخل الفريق وهي بانتظار اأن تعقد 

اجتماع مع وايل الوالية لطرح االن�سغال اخلا�ص بالفريق.

يعي�ص فريق اإحتاد عني البي�ساء اأوقات �سعبة بفعل غياب 
اأخذ  او  االإجتماع  على  قدرتهم  وعدم  للم�سريين  كلي  �سبه 
واالإنتخابية  العامة  اجلمعية  عقد  موعد  و  فتاريخ  قــرار 
للفريق ال يزال جمهوال حلد كتابة هذه اال�سطر بعد انتهاء 
اأن  فرتة ت�سيريالديريكتواراأو باالأحرى جلنة االإنقاذ، فبعد 
اأعلنت هذه االأخرية اإن�سحابها وعدم نيتها يف ت�سيري الفريق 
�سعبة  اأ�سحت  التي  الكبرية  امل�ساكل  فت�سيري  اإ�سافية  لفرتة 
للفرق من اجل عقد اجلمعيات  خا�سة بعد منح الرتاخي�ص 
امل�سري احلاليني  املكتب  اأع�ساء  �سيجعل  واجتماعاتها  العامة 
اأمام حتمية التعجيل واال�سراع يف عقد اجلمعية العامة من 
الفريق  اأمور  اأن  و  خا�سة  الق�سوى  ال�سرعة  اإىل  املرور  اجل 
النادي كثرية حيث  ال تب�سر باخلري على االطالق، فم�ساكل 
اأو  البلدية  �سواء  املالية  االإعــانــات  خمتلف  من  ي�ستفد  مل 

الوالية.
 من جانب اآخر مل يبد حلد ال�ساعة اأي طرف نيته يف اعالن 

تر�سحه لرئا�سة النادي الهاوي ، يف حني يرى البع�ص االخر 
الكثريين ينتظرون فقط تن�سيب جلنة الرت�سيحات بعد  ان 
عقد اجلمعية العامة و عر�ص التقريرين املايل و االأدبي من 

اجل ال�سروع يف دفع ملف الرت�سح.
انتظار  البي�ساء يف  اإحتاد عني  واأن�سار فريق  ومازال ع�ساق 
البقاء  حتقيق  بعد  املقبل  الكروي  للمو�سم  الت�سكيلة  جديد 
يف مو�سم اإ�ستثنائي فاالأمور ح�سبهم ت�سري يف االجتاه املعاك�ص 
يف ظل عدم و�سوح الروؤية من اجلانب االإداري، يف ظل تاأكد 
رحيل املكتب امل�سري امل�سكل من جلنة االإنقاذ ودخول الفريق 
يف فراغ اإداري لهذا يطالب اأن�سار االإحتاد تدخل وايل والية 
اأم البواقي بالتدخل العاجل لفك احل�سار على الفريق الذي 
يف  ال�سابقة  االإدارة  عجزت  بعدما  الطرق  مفرتق  يف  اأ�سبح 
رفع التحدي فعو�ص اأن يرتقي النادي اإىل بطولة الرابطة 
من  العديد  يف  وتفادى  الهواة  يف جحيم  يقبع  مازال  الثانية 

املرات ال�سقوط اإىل اجلهوي. 

ك�سف املدير العام الأهلي الربج نذير بوزناد 
اأنه رف�ص العودة ب�سفة ر�سمية اإىل من�سبه 
بعد الطلب املقدم من طرف اأع�ساء جمل�ص 
موقفه  مـــربرا  ــهــاوي  ال ــادي  ــن وال االإدارة 
من  �سرورية  تبقى  والتي  ــوال  االأم بغياب 
للمو�سم  حت�سبا  العمل  يف  الــ�ــســروع  اأجــل 
اجلديد، كما اأ�سار بوزناد اإىل نقطة اأخرى 
العالقة  م�ستحقاته  ت�سوية  بعدم  متعلقة 
اأجور   08 والتي تناهز  الفارط  املو�سم  عن 

كاملة.
االأهلي  اأن  بوزناد  يرى  مت�سل  �سياق  ويف   
يف حاجة اإىل �سيولة مالية ال تقل عن 15 
مليار �سنتيم من اأجل ال�سروع يف التح�سريات 
للمو�سم اجلديد من خالل ت�سوية م�ستحقات 
الالعبني القدامى ف�سال عن اإبرام �سفقات 
جلنة  ــون  دي ت�سوية  عــن  ناهيك  جــديــدة 

تاأهيل  من  الفريق  يتمكن  حتى  املنازعات 
الالعبني اجلدد.

ومن املنتظر اأن يتم الف�سل يف هوية ممثل 
اجلزائر الرابع خارجيا والثاين يف مناف�سة 
بحر  �سطيف  وفاق  جانب  اإىل  الكاف  كاأ�ص 
اإىل  الربج  اأهلي  ويتناف�ص  القادم،  االأ�سبوع 
امل�ساركة  تاأ�سرية  على  ب�سكرة  اإحتاد  جانب 
املو�سم  ــالل  خ الــقــاريــة  املناف�سة  ــذه  ه يف 
ــدان املغرتب  ــي امل ــد، وفــ�ــســل و�ــســط  ــدي اجل
قدا�سة اللجوء اإىل جلنة املنازعات التابعة 
م�ستحقاته  على  احل�سول  اأجــل  من  للفيفا 
 2.9 قرابة  تناهز  والتي  العالقة  املالية 
مليار �سنتيم والتي تتمثل يف اأجوره العالقة 
قدا�سة  الالعب  وبرر  الفارط،  املو�سم  عن 
جلوءه اإىل الفيفا بعدم الرد على اإت�ساالته 
يبحث  كان  حيث  الفريق  م�سريي  طرف  من 

هذه  اإىل  الــلــجــوء  قبل  وديـــة  حــلــول  عــن 
رئي�ص  من  مقربة  م�سادر  واأكــدت  اخلطوة، 
النادي الهاوي الأهلي الربج احلوا�ص رما�ص 
لعهدة  الرت�سح  عــدم  يف  بجدية  يفكر  اأنــه 
اأوملبية جديدة، وتقدمي االإ�ستقالة مبا�سرة 

بعد عقد اأ�سغال اجلمعية العامة العادية.
واأكدت بع�ص امل�سادر املقربة من بيت اأهلي 
امل�ستقيل  االإدارة  جمل�ص  رئي�ص  اأن  الــربج 
ات�سال  اأي  بعد  يتلق  مل  حمادي،  بن  اأني�ص 
اأمل  على  املحلية،  ال�سلطات  قبل  من  ر�سمي 
من  ا�ستقالته  قــرار  عن  بالعدول  اإقناعه 
الفريق، وح�سب هذه امل�سادر فاإن بن حمادي 
اأنه  اإ�سرارا على الرحل النهائي رغم  اأبدى 
التي  الهاتفية  االت�ساالت  على  الرد  ف�سل 
الطاقم  وحتى  الالعبني  من  موؤخرا  تلقاها 

الفني.

وهود  خملوف  كفي  العلمة  مــولــوديــة  ثالثي  حت�سل 
ت�سريحهم  وثــائــق  على  اأ�ــســرف  بــودرامــة  ــذا  وك جغمة 
وتعوي�سات مالية اإ�سافية بقيمة ت�سل اإىل 07 اأ�سهر عن 
الثالثي  قدمها  التي  ال�سكاوى  بعد  وهذا  الفارط  املو�سم 
تلقيهم  عدم  ب�سبب  �سابق  وقت  يف  املنازعات  جلنة  لدى 
قرار  ــاء  وج الــفــارط،  املو�سم  عن  املالية  مل�ستحقاتهم 
جلنة املنازعات يف ظل غياب اأي ممثل عن النادي ب�سبب 
امل�ساكل االإدارية املوجودة بني م�سريي ال�سركة التجارية 
والنادي الهاوي، ويف ظل هذه االأحكام ال�سادرة من طرف 
جلنة املنازعات فاإن الثالثي كفي، جغمة وبودرامة بات 
الف�سل  انتظار  يف  وهذا  الفريق،  ل�سفوف  املغادرين  اأول 
جلنة  اإىل  اأخــر  العب   12 جلوء  بعد  الق�سايا  باقي  يف 

املنازعات خالل الفرتة الفارطة.
وتعول اإدارة املولودية على توقيع بروتوكول اتفاق مع 
العبي املو�سم الفارط بخ�سو�ص التنازل عن ن�سبة 50 يف 
املئة من اأجورهم ال�سهرية خالل الفرتة التي توقفت فيها 

املناف�سة ب�سبب فريو�ص كورونا، وهو االأمر الذي من �ساأنه 
�سيتح�سل  التي  املالية  التعوي�سات  حجم  من  يخفف  اأن 
ومن  املنازعات،  جلنة  اإىل  جلوئهم  بعد  الالعبون  عليها 
املنتظر ال�سروع يف التوقيع على االإتفاقيات مع الالعبني 

بداية من االأ�سبوع املقبل.
وتو�سل رئي�ص النادي الهاوي �سمري رقاب رفقة املناجري 
جديد  العــب   20 قرابة  مع  الإتــفــاق  وادة  وليد  العام 
مت  كما  القادم،  املو�سم  خالل  املولودية  األــوان  لتقم�ص 
اأجل  من  يعي�ص  القادر  عبد  املــدرب  مع  الإتفاق  التو�سل 
املو�سم  خــالل  للنادي  الفنية  العار�سة  على  االإ�ــســراف 
القادم، وتراهن اإدارة النادي الهاوي على ت�سريح جميع 
املو�سم  خــالل  الفريق  ــوان  األ تقم�سوا  الذين  الالعبني 
االإدارية احلا�سلة  امل�ساكل  انتظار حل  الفارط وهذا يف 
ال�سفقات  عن  االإعــالن  يتم  اأن  املنتظر  من  حيث  حاليا 

اجلديدة بعد عقد اجلمعية العامة للنادي.

باكري مقرتح للعودة اإىل �سفوف الوفاق والكوكي ي�سر على بن �سلف 

بوزناد يوؤكد حاجة االأهلي اإىل 15 مليار �سنتيم..!  

اجلمعية العامة تعقد اليوم.. غيموز يف�سل 
يف م�سري بع�ض الالعبني ويقرتح م�سفار 

م�ستقبل غام�ض ينتظر ال�سيارباي 
ب�سبب الو�سعية املالية ال�سعبة

الفراغ االإداري يوؤزم الو�سع داخل
 بيت احلراكتة

كفي وجغمة وبودرامة يتح�سلون على الت�سريح 

اجلمعية العامة توؤجل من جديد وقريون ين�سم اإىل الطاقم الفني
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تلقت اإدارة وفاق �سطيف مقرتحا للتعاقد 
ال�سفاق�سي  للنادي  ال�سابق  املهاجم  مع 
و�سع  والذي  باكري  اإ�سالم  حممد  التون�سي 
من  بالفيفا  املنازعات  جلنة  لــدى  �سكوى 
التون�سي  الفريق  مــع  عقده  ف�سخ  اأجــل 
خالل االأيام الفارطة، وعلمنا اأن الالعب 
يريد العودة من جديد حلمل األوان الوفاق 
الذي غادره خالل ال�سنوات الفارطة حيث 
ترك باكري مكانه نظيفا يف الوفاق، وهذا 
العار�سة  عن  االأول  امل�سوؤول  منح  وقت  يف 
الفنية للفريق نبيل الكوكي موافقته على 
التعاقد مع الالعب خالل فرتة التحويالت 
ال�سيفية حيث يرغب الكوكي يف التعاقد 
ال�ساب بو�سوف يف مركز  مع بكري خلالفة 
جمل�ص  رئي�ص  اأن  حني  يف  اللعب،  �سناعة 
ينتظر  اأعـــراب  عزالدين  الــوفــاق  اإدارة 
فريقه  مع  باكري  ق�سية  م�ستجدات  اأخــر 
و�سمه  معه  التفاو�ص  اأجــل  من  التون�سي 
على  ح�سوله  حال  يف  الوفاق  تعداد  اإىل 

اأوراق ت�سريحه من الفيفا.
م�سرا  لــلــوفــاق  الفني  الــطــاقــم  ومــــازال 
لن�سر  احلــايل  احلار�ص  مع  التعاقد  على 

الكوكي  ياأمل  حيث  �سلف،  بن  داي  ح�سني 
احلــار�ــص  هـــذا  ــع  م الــتــعــاقــد  تر�سيم  يف 
ملف  لغلق  ممكن  وقــت  اأقـــرب  يف  ال�ساب 
التعاقد  عــدم  حــال  ويف  املرمى،  حرا�سة 
مع بن �سلف فاإن الطاقم الفني ال يرى اأي 
احلار�ص  خدمات  على  االإبقاء  يف  اإ�سكال 

اأ�سامة فياليل الذي تقرر يف وقت �سابق  الثالث 
التخلي عن خدماته، ومن جانب اأخر مت اقرتاح 
خوجة  ال�ساوية  الإحتــاد  احلايل  احلار�ص  ا�سم 
ليكون  معه  للتعاقد  امل�سريين  بع�ص  طــرف  من 
احلار�ص الثاين يف �سفوف الفريق وهذا يف حال 

ف�سل �سفقة بن �سلف.

بيت  يف  جمــددا  احلديث  عاد  اأخــر  جانب  ومن 
ال�سريف  قدور  ال�سلف  اأوملبي  العب  عن  الوفاق 
التحويالت  فــرتة  خــالل  معه  التعاقد  بغية 
الذي  بــوردمي  �سفقة  ف�سل  لتعوي�ص  ال�سيفية 
وتاأتي  اجلــزائــر،  مولودية  يف  التجديد  ف�سل 
حتركات اإدارة الوفاق بعد االأخبار التي حتدثت 
عن قرار الالعب بعدم جتديد عقده مع االأوملبي، 
الإجالء  طائرة  تخ�سي�ص  يتم  اأن  املنتظر  ومن 
الطاقم الفني للوفاق يف ال�ساعات القادمة رفقة 
النا�سطني  االأخرين  واملدربني  الالعبني  بع�ص 
ح�سل  الــذي  االأمـــر  وهــو  املحلية  البطولة  يف 
وعلى  والريا�سة،  ال�سباب  وزارة  تدخل  بعد 
للوفاق  الفني  الطاقم  اأع�ساء  فاإن  االأ�سا�ص  هذا 
مدينة  يف  ال�سبت  ــوم  ي مــن  بــدايــة  منتظرون 
�سطيف، حيث تتزامن العودة مع اإقرتاب ال�سروع 
اأخر  جــانــب  ومــن  اجلماعية،  التح�سريات  يف 
عدوى  لتفادي  الوقائية  لالإجراءات  وبالنظر 
فريو�ص كورونا فاإن اأع�ساء الطاقم الفني للوفاق 
 05 ملدة  ال�سحي  احلجر  من  لفرتة  �سيخ�سعون 
كورونا  بفريو�ص  اإ�سابتهم  عدم  من  للتاأكد  اأيام 
وهذا قبل ال�سروع يف العمل ر�سميا مع الت�سكيلة 

ال�سطايفية.

للنادي  العادية  العامة  اجلمعية  تاأجلت 
كانت  والتي  ق�سنطينة  ملولودية  الهاوي 
اإىل  الفريق  مبقر  الثالثاء  اأم�سية  مقررة 
ب�سبب  وهــذا  الــقــادم  الثالثاء  يــوم  غاية 
املمنوح  الرتخي�ص  يف  ح�سل  الذي  اخلطاأ 
للنادي من اأجل عقد اجلمعية العامة، وهو 
االأمر الذي دفع باإدارة الفريق اإىل تاأجيل 
اأخر  جانب  ومن  الثانية،  للمرة  اجلمعية 
ب�سفة  التعاقد  عن  الفريق  اإدارة  اأعلنت 
قريون  خالد  البدين  املح�سر  مع  ر�سمية 
حيث  اجلديد  الفني  الطاقم  �سمن  ليكون 
اإنتظار  يف  ر�سمية  ب�سفة  عقده  على  وقع 
مت  حيث  الرئي�سي  املــدرب  �سفقة  ح�سم 
واأيت  موا�سة  عقون،  من  كل  اأ�سماء  تداول 
يف  الفريق  تدريب  على  لالإ�سراف  جــودي 

بطولة املو�سم اجلديد.
يف  املتبقية  بال�سفقات  يتعلق  وفــيــمــا 
املريكاتو ال�سيفي فقد ف�سل رئي�ص النادي 
باقي  حل�سم  الــرتيــث  دميغة  ــق  احل عبد 
مت  التي  الكثرية  االأ�سماء  رغم  ال�سفقات 
من  املولودية  اأن�سار  ويتخوف  تداولها، 
اأ�سغال  اإنطالق  التاأخري احلا�سل يف  تبعات 
رغم  املالك  عبد  بن  ال�سهيد  ملعب  تهيئة 
للمو�سم  التح�سريات  اإنطالق  موعد  قرب 
ــفــريــق مــهــددا  اجلـــديـــد، حــيــث يــبــقــى ال
عدم  حــال  يف  ملعبه  خــارج  باالإ�ستقبال 
جلنة  اأن  خا�سة  قريبا  االأ�سغال  اإنطالق 
امللعب  تزور  اأن  املنتظر  من  املالعب  تاأهيل 
قريبا قبل اإتخاذ القرار النهائي بخ�سو�ص 

تاأهيل امللعب من عدمه

اإحتاد عني البي�ضاء

مولودية العلمة 

مولودية باتنة 

�ضباب عني ياقوت

وفاق �ضطيف 

اأهلي الربج

مولودية ق�ضنطينة 

اأحمد اأمني. ب 

اأحمد اأمني. ب 

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب
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مكتب اجلمعيات واالنتخابات
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تغيري �لهيئة �لتنفيذية
املوؤرخ   06 ـ   12 القانون رقم  18 من  املادة  طبقا الأحكام 
املتعلق   2012 يناير   12 لـ  املوافق   1433 �سفر  يف 
ا�ستالم   2020 �سبتمرب   10 اليوم  هذا  مت  باجلمعيات 
املتعلقة   2020/03/07 يف  املوؤرخة  التعديالت  مذكرة 
الثقافية  للجمعية  التنفيذية  الهيئة  ت�سكيلة  بتغيري 

امل�سماة:
اجلمعية الثقافية قداين للبارود واخليالة ـ باتنة

امل�سجلة حتت رقم: 119 بتاريخ: 2011/06/25.
املقيمة بـ: نهج اأ. �ص. رقم 12 حي الن�سر ـ بلدية باتنة.
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تنظيم  املت�صمن   2015/09/16 يف  املوؤرخ   247/15 رقم  الرئا�صي  املر�صوم  من   65 املادة  الأحكام  طبقا 
ال�صفقات العمومية وتفوي�صات املرفق العام. 

العرو�ص  طلب  يف  �صاركوا  الذين  املتعهدين  كافة  �صفيان  لبلدية  البلدي  ال�صعبي  املجل�ص  رئي�ص  ال�صيد  يعلم 
املفتوح مع ا�صرتاط قدرات دنيا رقم: 2020/02 املتعلق مب�صروع:

التهيئة احل�صرية ببلدية �صفيان
ال�صادرة بجريدتي EL Aures News وL’Est بتاريخ: 2020/08/23 والن�صرة الر�صمية ل�صفقات 
املتعامل العمومي )BOMOP(، اأنه بعد التقييم والرتتيب التقني واملايل للعرو�ص مت منح ال�صفقة موؤقتا 

للمقاولة �صاحبة االقل عر�ص على اأ�صا�ص النتائج التالية:

ال�صفقات  تنظيم  املت�صمن   2015/09/16 يف  املوؤرخ   247/15 رقم  الرئا�صي  املر�صوم  من   82 للمادة  طبقا 
العمومية وتفوي�صات املرفق العام.

ابتداء من  اأيام   10 اأجل  العمومية يف  لل�صفقات  البلدية  اللجنة  لكل متعهد معار�ص تقدمي طعن لدى  ميكن 
تاريخ اأول ن�صر هذا االإعالن يف الن�صرة الر�صمية ل�صفقات املتعامل العمومي اأو يف ال�صحافة.

كما ميكن لكل متعهد �صارك يف العملية االطالع على النتائج املف�صلة لتقييم العرو�ص التقنية واملالية وملفات 
الر�صمية  الن�صرة  املوؤقت يف  املنح  اإعالن  لن�صر  االأول  اليوم  ابتداء من  اأيام   03 اأق�صاه  اأجل  الرت�صح وهذا يف 

ل�صفقات املتعامل العمومي اأو يف ال�صحافة.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية
والية باتنة
دائرة نقاو�ص
بلدية �صفيان

الرقم اجلبائي: 098405245046621 



خملفات احلجر ال�صحي يف اجلزائر تتفاقم ..

�صطيف
بعيون �مر�أة

عو�طف جيا�شة؟!
املبالغ  عواطفهم  اجلــزائــريــون  ي�ستعر�ص 
بدل  العقل  اإعــمــال  فيه  يجب  وقــت  يف  بها 
والذي  املتقلب  القلب  م�ستوى  اإىل  االنحدار 
وبني  وال�سواب  اخلطاأ  ما  بني  عادة  يفرق  ال 
ما  بال�سبط  وهو  مرفو�ص،  اأو  مقبول  هو  ما 
حدث يف ق�سية االأختني اللتني مت اإق�ساوؤهما 
من اجتياز امتحانات �سهادة البكالوريا ب�سبب 
و�سولهما املتاأخر "جدا" �سباح اليوم االأول..

التوا�سل  مواقع  ن�سطاء  يتداول  وقت  ويف   
درجة  اإىل  حــدا  التعاطف  بهم  بلغ  الــذيــن 
مبا  الــتــدخــل  اجلــمــهــوريــة  رئي�ص  منا�سدة 
واعــتــربوا  للتلميذتني  "اإن�سافا"  و�ــســفــوه 
اأن  يجب  عام  راأي  وق�سية  �سعبيا  مطلبا  هذا 
توؤخذ بعني االعتبار باال�ستجابة الفورية..
مرت�سحني  اإق�ساء  ق�سية  تاأخذ  مرة  والأول 
االهتمام  هــذا  كل  البكالوريا  �سهادة  لنيل 
ــات  اأزم كل  يف  يد  لها  التي  "مفتعلة"  وكــاأن 
اإثــارة  يف  اأي�سا  املــرة  هــذه  تدخلت  اجلزائر 
تكرر  رغــم  التلميذتني  اإقــ�ــســاء  "زوبعة" 
عام  كل  يف  التاأخر  ب�سبب  االإق�ساء  حــوادث 
يكونوا  اأن  �سح  اإن  ب�سحاياها  ن�سمع  اأن  دون 
بن  ال�سيناتور  حتــرك  ــة  درج واإىل  كذلك، 
ثانية  فر�سة  باإعطائهما  ومطالبته  زعيم 
ال�ستدراك امتحان �سهادة البكالوريا امل�سريي 
وهو ما اأوقع ال�سيناتور يف موقف ُيح�سب �سده 
وغري  العاطفي  ال�سطحي  املطلب  هذا  لكون 
املقبول ال يفرت�ص به اأن ي�سدر من �سخ�سية 
وزن  وذات  منطقية  مواقفه  تكون  اأن  يجب 
اأو  ــه  ذات بحد  ــدث  احل حيثيات  مــع  يــتــالءم 
االن�سياق  ولي�ص  عنها  يدافع  التي  الق�سية 
من  �سواء  والتعامي  العامة،  عواطف  وراء 
طرف ال�سيناتور اأو ال�سعب عن الع�سرات ممن 
مراكز  عديد  عرب  االإ�سكال  ذات  يف  وقعوا 
االمتحانات املنت�سرة يف الوطن والرتكيز على 
على  دليل  لغريهما  االلتفات  دون  االأختني 
اأن االإق�ساء  اإال..حيث  غلبة العواطف لي�ص 
القانوين  طال كل من تاأخر م�ستنفذا الوقت 
وهو ن�سف �ساعة من �ساعة اإجراء االمتحان، 
يتم  التي  ودقيقتني  دقيقة  تاأخر  م�ساألة  اأما 
وجمــرد  الــواقــع  تخالف  فهي  لها  الــرتويــج 

مزاعم ال ترقى اإىل �سدقية الوقائع..
ونحن ال نختلف يف كون االإق�ساء بحد ذاته 
اإجراء قا�ص بحق التالميذ، وين�سف مبجهود 
عام درا�سي من االجتهاد والتعب لكنه �سروري 
ذلك  اإىل  وما  الغ�ص  وحمــاوالت  الت�سيب  ملنع 
روؤ�ساء  على  اأنه  وم�ساألة  االن�سباط،  قلة  من 
الظروف  مراعاة  الرتبية  وم�سوؤويل  املراكز 
التي متر بها البالد، خا�سة لعدم توفر النقل 
تقع  ممن  االآالف  ــوال  الأح الدولة  وجتاهل 
مراكز امتحاناتهم بعيدا عن مقرات �سكناهم 
لتقريب  املتاحة  بالو�سائل  التنقل  وتتطلب 
ال  وحتى  اإليها  الو�سول  وت�سهيل  امل�سافات 
و�سائله  وقلة  وتذبذبه  النقل  انعدام  يكون 
البكالوريا،  �سهادة  مرت�سحي  اإرباك  يف  �سببا 
وزارة  تفوته  اأال  الواجب  من  كان  اأمر  فهذا 
اأن  الرتبية بتوفري النقل منذ البداية وقبل 
فوتوا  ممن  وغريهما  االأختني  حادثة  تقع 
هو  مبا  يتفاءلوا  اأن  وعليهم   2020 بكالوريا 

قادم؟!.
�سماح خميلي

عبد الهادي. ب 

اميان. ج

فيما طالبت جمعيات اأولياء التالميذ بتاأخري الدخول املدر�صي

عائالت ت�شتعجل عودة �أبنائها ملقاعد �لدر��شة 

�أطفال غري �شرعيني يلقون حتفهم يف �ملز�بل بباتنة 
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الظاهرة لي�ست وليدة احلا�سر فهي من 
جمتمع،  اأي  من  التي ال تخلو  الظواهر 
خالل  وا�سعا  انت�سارا  عرفت  اأنها  غري 
ــرية يف اجلزائر وذلــك ما  ــة االأخ االآون
الباحثني  و�سط  القلق  تزايد  اإىل  اأدى 
ــذيــن  ــمــاعــيــني واملـــواطـــنـــني ال االجــت
الفاعلني  متابعة  �ــســرورة  اإىل  دعــوا 
العقوبات  اأق�سى  وتوقيع  ومقا�ساتهم 
ال�سنيعة  االأفــعــال  هــذه  الأن  حقهم  يف 
ت�سنف �سمن جرائم القتل من الدرجة 
التي  ــم  ــرائ اجل مــن  ــهــا  اأن كما  االأوىل 
العقوبة  ت�سديد  �سروط  على  حتتوي 
و�سعيفة  قا�سر  ال�سحية  لكون  نظرا 
الدفاع  على  والقدرة  القوة  لها  ولي�ست 
ت�سديد  ي�ستدعي  ما  وذلــك  نف�سها  عن 

العقوبات املفرو�سة على اجلناة.

انت�سار الزنا دليل على ان�سالخ املجتمع 
عن تعاليم الدين االإ�سالمي

من املعروف اأن جرمية الزنا هي ال�سبب 
حديثي  االأطفال  رمي  لظاهرة  املبا�سر 
اأحياء  ورميهم  اإجنابهم  اأو  ـــوالدة  ال
�سهلة  فري�سة  يكونوا  حتى  املزابل  يف 
خنقا  حتفهم  يلقوا  اأو  ال�سالة  للكالب 
بعد اأن يتم طمرهم حتت الع�سرات من 
اأكيا�ص القمامة والنتيجة واحدة وهي 
املحرمة  العالقة  ثمرة  من  التخل�ص 
جميئها  فور  الطرفني  منها  يترباأ  التي 

باأب�سع طريقة لدرء ما ي�سمونه العار.
وفقهاء  اأئــمــة  اأكــد  ال�سياق،  ذات  يف 
يف  الزنا  جلرمية  امللفت  االنت�سار  بــاأن 
من  باملائة   95 يــديــن  الــتــي  اجلــزائــر 
يحرم  الذي  االإ�سالمي  بالدين  �سكانها 
بالق�سا�ص  ويدين  العالقات  هذه  مثل 
اإىل  راجع  الر�سع،  قتل  جرائم  العادل 
على  واالنفتاح  الديني  الـــوازع  غياب 
اإىل  اأدت  بطريقة  اخلــارجــي  الــعــامل 
والتقاليد  الــعــادات  مــن  الكثري  تغيري 
املجتمع  يف  واالأفــكــار  املفاهيم  وحتى 
جمتمعا  بكونه  ــروف  ــع امل اجلــزائــري 
الدين  بتعاليم  ومت�سبثا  حمــافــظــا 

ومبادئه،  وقيمه  احلنيف  االإ�سالمي 
باالإ�سافة اإىل غياب املراقبة االأ�سرية 
لــالأبــنــاء خــا�ــســة مــن طـــرف االأبــويــن 
الذين يعتربان امل�سوؤولني املبا�سرين عن 
تربية االأطفال، حيث يالحظ باحثون 
يف علم االجتماع يف اجلزائر تفككا يف 
مل  التي  واالأ�سرية  العائلية  الروابط 
عديدة  الأ�سباب  وذلــك  كال�سابق  تعد 
توفري  يف  االأولياء  انغما�ص  اأبرزها  من 
والتغافل  املادي  اال�ستقرار  م�ستلزمات 
وزرع  االأ�ــســريــة  الــروابــط  تعزيز  عــن 
االأبناء  يف  االأخالقية  واملبادئ  القيم 
عن  لهم  الن�سائح  وتقدمي  وتوجيههم 
طريق مد ج�سر احلوار معهم وااللتفاف 
نحو  االأبــنــاء  ين�ساق  ال  حتى  حولهم 
واملجتمع  الــديــن  ي�ستهجنها  �سلوكات 
والعادات والتقاليد والقيم االأخالقية، 
الذين  االأ�سخا�ص  مراقبة  عن  ناهيك 
يف  واملراهقون  االأطفال  معهم  يتعامل 
ال�سارع واملدر�سة وكل االأماكن العمومية 

التي ين�سهر فيها االأفراد كونهم ي�سكلون 
جزءا ال يتجزاأ من جمتمع يجتمع فيه 

ال�سالح والطالح.
الطالق  ي�سكل  ـــك،  ذل ــع  م بـــاملـــوازاة 
اإىل  املوؤدية  االأ�سباب  اأهــم  من  واحــدا 
العائلة  وت�ستت  االأ�ـــســـري  التفكك 
وت�سرد االأبناء الذين غالبا ما يكونون 
نتيجة  االأخــالق  لتف�سخ  �سهلة  فري�سة 
يت�سدع  اأن  بعد  لهم  ال�سارع  الحت�سان 
بوا�سطة  هدمه  ويتم  االأ�سري  الكيان 
الطالق، حيث غالبا ما يوؤدي ذلك اإىل 
ومن  الرذيلة  اإىل  االأبــنــاء  ــل  اأرج جر 

ثمة اإىل جرائم اأكرث �سناعة.

املدفع  فم  يف  ون�ساء  يتمل�سون  رجــال 
واالإجها�ص حرام �سرعا وقانونا.. 

م�سوؤولية  املــــراأة  تتحمل  مــا  غالبا 
اأما  الــزنــا،  ثمرة  يكون  ــذي  ال اجلنني 
الرجل فيتمل�ص من امل�سوؤولية ب�سهولة 
ليرتك كل العبء يقع على كاهل املراأة 

املجتمع،  نظر  يف  زانــيــة  تعترب  الــتــي 
حتمل  يف  نــ�ــســيــب  لــعــائــلــتــهــا  اأن  كــمــا 
يف  التفكري  يبداأ  هنا  ومــن  امل�سوؤولية، 
عن  اإمــا  اجلنني  من  التخل�ص  �ــســرورة 
اأمه  اأح�ساء  يف  وقتله  اإجها�سه  طريق 
انتظار  طريق  عن  واإمــا  و�سيلة،  باأية 
املزابل  والدته وقتله ومن ثم رميه يف 
اجلبال  اأعايل  من  اإلقائه  اأو  والوديان، 
واملباين، فيما يقوم ال�سواد االأعظم من 
هوؤالء بدفن الر�سيع يف الرتاب ليتوارى 
كلية عن االأنظار وكاأنه مل يولد،ويف كل 
�ساركها  من  وكــل  االأم  تعترب  ــاالت  احل
توقيع  وي�ستحقون  قاتلني  اجلرمية  يف 
يجرم  كما  عليهم،  العقوبات  اأق�سى 
هذه  مثل  احلنيف  اال�ــســالمــي  الــديــن 
االأعمال الوح�سية التي يذهب �سحيتها 
اخللقي  االنحالل  ب�سبب  اأبرياء  ر�سع 
ال�سمري  وغياب  الديني  الوازع  و�سعف 

لدى الكثري من اأفراد املجتمع. 

ـــعـــديـــد مــــن الـــعـــائـــالت  ـــب ال ـــرتق ت
موعد  الرتبوي،  القطاع  يف  وامل�ستغلني 
اجلديد  ــي  ــس ــدرا� ال املــو�ــســم  اإنــطــالق 
منذ  للدرا�سة  تام  توقف  بعد  ب�سغف 
�سهر مار�ص الفارط ب�سبب اأثار جائحة 
كورونا، وت�ساربت االآراء خالل الفرتة 
اإىل  العودة  موعد  بخ�سو�ص  الفارطة 
االأطــوار،  خمتلف  يف  الدرا�سة  مقاعد 
اأولياء التالميذ  حيث طالبت جمعيات 
بتاأخري موعد العودة للدرا�سة اإىل وقت 
الحق، يف حني اأن العديد من العائالت 
مقاعد  اإىل  اأبنائها  ــودة  ع ت�ستعجل 
ال�سيما  ممكن  وقت  اأقرب  يف  الدرا�سة 
الو�سعية  يف  امللحوظ  التح�سن  بعد 

الوبائية خالل االأ�سابيع الفارطة.
ويربر الكثري من االأولياء �سبب رغبتهم 
املوؤ�س�سات  اإىل  الــتــالمــيــذ  ـــودة  ع يف 
الــرتبــويــة يف الــقــريــب الــعــاجــل، اإىل 
ـــاع الــوبــائــيــة يف ظل  ـــس حتــ�ــســن االأو�
مع  تدريجيا  االإ�سابات  عــدد  تراجع 
مت  الــذي  ال�سحي  الربوتوكول  جنــاح 
الر�سمية  االمتحانات  خالل  به  العمل 
املتو�سط  التعليم  ب�سهادة  اخلا�سة 
ب�سورة  االأمور  والبكالوريا، حيث مرت 
كثرية  اإ�سابات  ت�سجيل  دون  طبيعية 

الذي  االأمــر  وهــو  التالميذ  �سفوف  يف 
اأجل  من  االأولياء  نظر  يف  كافيا  يبقى 
ت�سريع اإجراءات العودة اإىل الدرا�سة 
مع بداية ال�سهر املقبل، خا�سة اأن فرتة 
�سلبية  اأثار  لها  كان  الطويلة  التوقف 
الــتــالمــيــذ يف ظــل عـــدم جناعة  عــلــى 
االإلكرتونية  الو�سائط  عرب  التدري�ص 
اأنه  االأولياء  يرى  كما  بعيد،  حد  اإىل 
تاأخري  عــن  احلــديــث  املعقول  غــري  مــن 
�سهر  غــايــة  اإىل  ــي  املــدر�ــس الـــدخـــول 
جانفي القادم مع عدم �سمان اأي بديل 

ــص  درو� مــن  ت�سييعه  مت  مــا  لتعوي�ص 
املقرر وهو عامل من �ساأنه اأن يت�سبب يف 

التاأثري على م�ستوى التالميذ.
من  الــكــثــري  ـــاإن  ف الــ�ــســيــاق،  ذات  ويف 
العودة  مقرتح  ي�ساندن  البيوت  ربــات 
ال�سريعة للتالميذ اإىل مقاعد الدرا�سة 
التي  اليومية  املتاعب  ظل  يف  خا�سة 
التعامل  يف  منهن  الكثري  تواجه  باتت 
طيلة  درا�ــســة  دون  اأبنائهن  بقاء  مــع 
وهو  ال�سحي،  احلجر  مع  تزامنا  اأ�سهر 
حيث  قبل  من  يح�سل  مل  الــذي  االأمــر 

كانت فرتة العطلة ال�سيفية ال تتجاوز 
يف  الو�سعية  هذه  وت�سببت  اأ�سهر،   03
ما  وهو  والقلق  التوتر  من  اأجواء  خلق 
االأطفال  من  العديد  تعر�ص  يف  اأ�سهم 
االأحيان  مــن  الكثري  يف  ال�سرب  اإىل 
نتيجة عدم تقبل ت�سرفاتهم الطائ�سة 
من طرف االأمهات اأو حتى باقي اأفراد 
من  العديد  حظ  ح�سن  ومــن  العائلة، 
االأطفال فقد مت رفع اإجراءات احلجر 
من  بالتخفيف  �سمح  ما  وهــو  ال�سحي 
االأولياء  على  املفرو�ص  ال�سغط  حجم 
الــ�ــســوارع  اإىل  ابــنــائــهــم  بــعــد خـــروج 
غلق  توا�سل  اأن  ولو  اللعب،  وم�ساحات 
االأولياء  نظر  يف  وامل�ساجد  املــدار�ــص 

جعل االأطفال عر�سة لالإنحراف.
ــاء  ــي اأول جمعيات  ـــاإن  ف املــقــابــل  ويف 
ــروري  الــتــالمــيــذ تـــرى اأنــــه مــن الــ�ــس
العودة  قبل  كافية  �سمانات  تــوفــري 
تعر�ص  لتفادي  الدرا�سة  مقاعد  اإىل 
الفريو�ص،  بعدوى  لالإ�سابة  التالميذ 
حيث يبقى من ال�سروري التقيد بعمل 
اللجنة الطبية املكلفة مبتابعة اإنت�سار 
القرار  �ساحبة  تبقى  والتي  الفريو�ص 
اإىل  العودة  يتعلق مبوعد  فيما  االأخري 

الدرا�سة. 

تنامت ظاهرة رمي �الأطفال غري �ل�صرعيني يف �ملز�بل مبا�صرة بعد والدتهم ب�صكل خميف يف والية باتنة على غر�ر باقي واليات �لوطن بعدما �أ�صبحت هذه �مل�صاهد �ملريعة 
لالأطفال �ملرميني ع�صو�ئيا ت�صادف �ملو�طنني وخا�صة منهم عمال �لنظافة �لذين غالبا ما يفاجوؤون بوجود جثث بني �لقمامة و�لنفايات.



عبد الهادي. ب

اأم البواقي

منوبي  ــة  رمي الت�صكيلية  الفنانة  وجــهــت 
الثقافة  وزارة  اإىل  نــداء  باتنة  واليــة  من 
بدعهما  للوالية  املعنية  الثقافية  واجلهات 
ماديا لتمثيل وت�صريف اجلزائر بعد تاأهلها 
العامل  لــكــاأ�ــص  النهائية  الت�صفيات  اىل 
الت�صكيلي  الفن  فئة  عن  العرب  للمبدعني 
بدولة بريطانيا، والتي �صهدت مناف�صة حادة 

من خمتف الدول العربية على اللقب.
حديثها  جممل  يف  ــة  رمي الفنانة  وقــالــت 
لكاأ�ص  تاأهلها  اأن  نيوز"  "االأورا�ص  ليومية 
بلوحة  ـــان  ك الـــعـــرب  لــلــمــبــدعــني  الـــعـــامل 
"ذكريات الطفولة" التي قدمت فيها ر�صمة 
الت�صكيلي �صريف منوبي مع  الفنان  لوالدها 
ب�صمتها  خلدة  التي  الفنية  الوجوه  بع�ص 
االألــوان  خاللها  ا�صتخدمت  الفن،  هــذا  يف 
طغى  واقعي  بطابع  القما�ص،  على  الزيتية 
جت�صد  "اللوحة  م�صيفتا:  اللوحة  على 
الفنان  اأبي  مع  طفولتي  مراحل  من  مراحل 
يف  ر�صخت  حيث  مر�صمه،  يف  وهو  الت�صكيلي 
ي�صردها  كــان  التي  لوحته  حينها  خميلتي 
ذلك  ا�ــصــتــوعــب  ـــن  اأك مل  وكطفلة  عليها، 
املعنى للوحته حتى كربت، كما و�صعت فيها 
جمموعة من الفنانني الذين رحلوا وتركوا 

اأعماال خملدة يف هذا املجال".
اأ�صفها  عن  منوبي  رميية  الفنانة  واأعربت 

لعدم قدرتها على دفع الر�صوم  وامل�صتحقات 
بربيطانيا  اخلتامي  احلفل  حل�صور  املرتتبة 
واملقدر مبئة األف دينار جزائري، اأين نوهت 
اأ�صبوع واحد حلجز  اأنه بقي  ادارة اجلائزة 

مكانها واإال �صتلغى من امل�صاركة يف النهائي.
ودعت رمية منوبي جميع الفاعلني الثقافيني 
وعلى راأ�صهم وزارة الثقافة ومديرية الثقافة 
لوالية باتنة وكل املهتمني بدعمها ماديا من 
هذه  مثل  يف  اجلزائر  وت�صريف  متثيل  اأجل 

اجلائزة العربية والدولية املهمة.

من  منوبي  رمية  الت�صكيلية  الفنانة  وتعد 
مواليد والية باتنة وابنة الفنان الت�صكيلي 
لدار  من�صطة  حاليا  تعمل  منوبي،  �صريف 
وم�صوؤولة  خليفة  اآل  العيد  حممد  الثقافة 
ــا، حــــازت عــلــى عديد  ــه ــم ب ــص ــر� ور�ـــصـــة ال
والوطنية،  الدولية  وامل�صاركات  ال�صهادات 
و�صرفت اجلزائر يف خمتلف املحافل العاملية 
جت�صد  التي  باللوحات  مولعة  واأنها  خا�صة 

الواقع والبورتري والرتاث اجلزائري.

معر�ص  يف  راقــدي  اهلل  عبد  االأ�صتاذ  ويــرى 
كبرية  اأهمية  تكت�صي  اجليبولتيكا  اأن  حديثه 
حماور  ت�صعى  مــا   وهــو  وممار�صتيا،  اأكادمييا 
خالل  مــن  للقارء  تقدميه  اإىل  الكتاب  هــذا 
االأ�صا�صية  اجليبولتيكا  حــول  مفاهيم  عــدة 
الكال�صيكية  املفاهيم  على  الرتكيز  عرب  وهذا 
باملفاهيم  وعالقتها  للجيبولتيك  واحلديثة 
ال�صيا�صية  واجلغرافيا  كاجلغرافيا  االأخــرى، 

واجليو�صرتاجتيا والبنيات اجليبولتكية.
مبا  مهتم  كل  الكتاب  هــذا  حمــاور  تــزود  كما 
يجري حوله باالأدوات املنهاجية الالزمة التي 
ال�صيا�صية  الظواهر  ومقاربة  فهم  من  متكنه 
وتكافح  ت�صعى  كيف  له  يك�صف  فهما  الدولية 

الدول من اأجل يف حماية م�صاحلها. 
راقدي:  الكاتب  ي�صيف  الكتاب  حمتوى  وعن 
حلف  وانهيار  ال�صوفييتي  االحتاد  تفكك  "مع 
وار�صو وانت�صار موجات التحول الدميوقراطيي 
يف اأوروبا ال�صرقية ومناطق اأخرى من العامل، 
حلدود  عابرة  معقدة  جديدة  اأجندة  وبــروز 
البيئة،  ق�صايا  غرار  على  واملجتمعات،  الدول 
للحدود،  العابر  االإرهــاب  املنظمة،  اجلرمية 
االأ�صخا�ص  تنقل  حــريــة  االإنــ�ــصــان،  حــقــوق 
والب�صائع وروؤو�ص االأموال(، وباملوازاة مع بروز 
واأدواتــه  فر�صياته  تتقا�صم  اأكادميي  منظور 
ومفكرين  وبــاحــثــني  بحث  وخمــابــر  مــراكــز 
الدولية  العالقات  علم  ميدان  يف  ين�صطون 
العامل  افكار من قبيل تراجع  لت�صويق  ي�صعى 
الع�صكري والقوة ال�صلبة اأمام القوة الناعمة 
والتكنولوجية  والعلمية،  )االإقــتــ�ــصــاديــة 
نحو  وعلى  اأ�صا�صا(.  الرقمية  )التكنولوجيا 
لقيم  االنت�صار  اإىل  يدعو  خطاب  برز  مت�صل 
الكفيلة  حقوق االإن�صان والدميقراطية كونها 
قيم  ت�صوده  عــامل  اإىل  بالب�صرية  بالو�صول 

ــاون واالأمــــن واال�ــصــتــقــرار  ــع ــت الــتــ�ــصــامــح وال
والرفاه."

واأ�صار املوؤلف يف ذات ال�صياق اأنه اأعيد باملقابل 
تفاديا  ــذا  وه �صمت،  يف  اأكــادميــي  تيار  بعث 
حتما  �صتكون  باأنها  اأ�صحابها،  يرى  ملواجهة 
م�صيفا  جارفة.  لبريالية  عوملة  مع  خا�صرة 
وامل�صلمات  املبادىء  من  ينطلق  التيار  هذا  اأن 
كتلك  الدولية.  العالقات  ميدان  يف  املهيمنة 
التي ترى يف العالقات الدولية باأنها عالقات 
�صراع من اأجل القوة، واأن �صلوك الدول يتحدد 

ا�صا�صا مب�صالح الدول )املادية واملعنوية(. 
"هذه  راقــدي:  اهلل  عبد  يقول  لذلك،  وتبعا 
خمتلف  بني  حمموم  �صراع  �صت�صهد  املرحلة 
اجليو�صرتاجتي  الفراغ  ملئ  اجل  من  القوى 
اال�ــصــرتاكــي،  املع�صكر  اإنــهــيــار  خلفه  ـــذي  ال
تناف�ص  الــعــامل  �صي�صهد  الــ�ــصــراع  هــذا  ويف 
اأجل  جيو�صرتاتيجي بنزعة جيبولتيكية من 
تغيري واإعادة توزيع موازين القوى يف النظام 
وتاأ�صي�صه  هند�صته  املزمع  اجلديد  ــدويل  ال
املنهاجية  االأدوات  فاإن  وبح�صبهم  وت�صويقه. 
حمـــاوالت  رغـــم   - الــفــعــالــة  اجليبولتيكية 
تهمي�صها اأو التقليل من �صاأنها تظل االأقدر على 
التحوالت  ا�صتيعاب وفهم تداعيات وتاأثريات 
اجلديدة على النظام الدويل الذي ت�صكل منذ 
نواتها  وبــروز   "  1648 فاليا  معاهدة"وا�صت 
االأ�صا�صية الدولة/االأمة، مرورا مبوؤمتر يالطا 
القطبية.  الثنائية  نظام  اأفرز  الذي   1945
ال�صيما واأن م�صعى تكري�ص العوملة اأظهر نتائج 
العقد  يف  يح�صل  اأن  منتظرا  كان  ملا  عك�صية 
حيث  والع�صرون،  الواحد  القرن  من  الثاين 
يف  والقتل  والــدمــار  الفو�صى  حالة  اإنت�صار 

العديد من مناطق العامل".
التيار  هذا  وممثلي  اأ�صماء  الكتاب  قدم  كما   

االإ�صرتاجتي على غرار  التفكري  لكبار مفكري 
النتائج  اأثاروا  اللذين  وبريجن�صكي  كي�صنجر 
على  اللبريالية  القيم  تعميم  ملحاولة  املدمرة 
ال�صعوب وعلى الدور امل�صتقبلي المريكا، الذي 
يجب عليها اأن تتخلى عن طموح قيادة العامل 

املكلفة جدا. 
الــ�ــصــراع  اإىل  ــب  ــات ــك ال ــرق  ــط ت مـــن جــهــتــه 
مل  اأنـــه  مو�صحا  اجليبولتيكي،  والتناف�ص 
الدويل  النظام  تد�صني  على  عقدين  مي�صي 
القوة  مركز  اأن  وا�صحا  بــدا  حتى  اجلــديــد، 
ما  نوعا  مبتعدا  يتحرك  بــداأ  املوؤثر  الــدويل 
نحو  املتحدة  الواليات  من   - الثقل  مركز  عن 
من  وغريها  والهند  وال�صني  االإحتادية  رو�صيا 
النظام  ترتيبات  يف  لها  لدور  ال�صاعية  الدول 
ال�صراع  ح�صبه  وبدى  العوملة،  بعد  ملا  الدويل 
من  وا�صحا  ال�صديد  اجليبولتيكي  والتناف�ص 
الفراغ  مناطق  على  والهيمنة  ال�صيطرة  اأجل 

اجليبوبولتيكي. 
الو�صع  هذا  "ترجم  مف�صرا:  راقــدي  ي�صيف 
اجلديد باإ�صتيالء القوات الرو�صية يف 2014 
رو�صيا  وتــدخــل  ــقــرم،  ال جــزيــرة  �صبه  على 
وتغيريها  �ــصــوريــا  يف   2015 يف  الع�صكري 
احلكومة  حليفها  ل�صالح  الــ�ــصــراع  ملــعــادلــة 
امل�صلحة  اجلــمــاعــات  ح�صاب  على  ال�صورية 
)االرهابية( املدعومة من قبل حلفاء الدول 
�صوريا،  يف  ال�صراع  الإجتاه  وتركيا  اخلليجية 
5+1 حول  اإتفاق مع جمموعة  اإيران  واإبرام 
االإتفاق  هــذا  �صكل  بحيث   – الــنــووي  ملفها 
اجليو�صرتاجتية  اإيــــران  ــة  ــروؤي ل انــتــ�ــصــارا  
ترامب  االأمريكي  الرىي�ص  اإدارة  )اإن�صحبت 
ال�صريح  ــران  اإي وحتالف  االتــفــاق(،  هــذا  من 
االأمريكية  للم�صالح  مناوئة  وقوى  اأنظمة  مع 
يف املنطقة )النظام ال�صوري وحزب اهلل(. ثم 

و�صول ترامب اإىل احلكم ب�صعار "اأمريكا اأوال"، 
اأبانت رغبته يف الرتاجع  ل�صيا�صيات  وتنفيذه 
بتاأكيد  واالإكتفاء  للعامل  اأمريكا  قيادة  عن 
كبار  ذلــك  اإىل  ذهــب  كما  االأمريكي  التفوق 

اإ�صرتاتيجييها )كي�صنجر وبريجن�صكي(".
هذه  اأن  حديثه  �صياق  يف  املتحدث  ذات  ونــوه 
التجاذبات اأعطت اأهمية للجيبولتيكا كمنظور 
جيد ي�صاعد القادة والزعماء يف ر�صم �صيا�صات 
واجليو�صرتاجتية،  اجليبولتيكية  دولــهــم 
ويف  اإلخ،  والدينية  والثقافية  واالإقت�صادية، 
العاملية  ال�صيا�صات  يف  دولهم  مكانة  حتديد 
وتــاأزمــا  تعقيدا  تــــزداد  الــتــي  واالإقــلــيــمــيــة 
ميد"  ــل  ــص را� "والرت  ذلـــك  اإىل  يــذهــب  كــمــا 
Walter RussellMead الذي كتب 
 Foreign اأفريز"  "فورين  جملة  يف  مقال 
 The Return of بعنوان»   Affairs
 Geopolitics: The Revenge of
اأ�صار   »  the Revisionist Powers
كمنظور  اجليبولتيكا  اإنبعاث  اإعــادة  اإىل  فيه 

يف درا�صة و�صنع ال�صيا�صة اخلارجية. 
على  الــقــادرة  املقاربة  اأنــهــا  الكاتب  واعــتــرب 
متكني الباحثني واملهتمني بالدرا�صات وال�صوؤون 
هل  قبيل  مــن  تــ�ــصــاوؤالت  طــرح  اإىل  الدولية 

يتمخ�ص عن التناف�ص اجليو�صرتتيجي الراهن 
نظام متعدد االقطاب بعدما �صاد االعتقاد بان 
امريكيا  قرنا  هو  والع�صرون  الواحد  القرن 
اإخــفــاقــات  تــزايــد  بــعــد  ال�صيما  بــامــتــيــاز؟، 
ــعــراق  الـــواليـــات املــتــحــدة يف الــ�ــصــومــال وال
واإيــران.  وليبيا  واليمن  و�صوريا  واأفغان�صتان 
ولكنها اأي�صا ح�صبه جمال ت�صتخدم يف البحث 
فح�صها  ويف  العاملية،  االأحـــداث  �صريورة  عن 
منهاجية  اأداة  اأف�صل  فتعترب  منها،  والتحقق 
واالأقاليم  املناطق  مواقع  باإ�صتك�صاف  ت�صمح 
التي  االأهمية  ومعرفة  موارد،  من  حتويه  وما 

تكت�صيها يف هند�صة وتنفيذ �صيا�صات الدول. 
حديثه  قـــادري  اهلل  عبد  الــدكــتــور  ويختم 
وحيث  الفو�صى  منطق  �صياق  يف   " مــردفــا: 
وعــدم  والتناف�ص  وال�صك  الغمو�ص  ي�صود 
الدول  على  يتحتم  امل�صتقبل،  حيال  اليقني 
واالإحتياط  االإ�صتعداد  القوى  خمتلف  وعلى 
فكل  خمــاطــر،  مــن  امل�صتقبل  ذلــك  يحمله  ملــا 
هذه التحديات جتد حل لها يف اجليوبولتيكا 
بتزويد  كفيل  نظري  اإطار  على  تنطوي  التي 
التحديات  ملختلف  وافية  باإجابات  املهتمني 
وبالذات  ال�صيا�صية  الكيانات  تواجهها  التي 

الدولة."

باتنة

يرثي املكتبة االأكادميية مبوؤلفه  راقدي"..  اهلل  "عبد 
اجليوبوليتيك" علم  اإىل  "مدخل 

الفنانة الت�سكيلية "رمية منوبي" تدعو وازرة الثقافة 
دعمها ماديا لتمثيل وت�سريف اجلزائر

املكتبة العمومية بعني الفكرون ت�ست�سيف 
ال�ساعر "ر�سيد بوكراع" 

بعني  العمومية  املطالعة  مكتبة  نظمت 
مع  لقاء  البواقي  اأم  بوالية  الفكرون 
ال�صاعر واالأكادميي ر�صيد بوكراع �صمن 
والفنون"  الثقافة  يف  "اإ�صاءات  برنامج 
يف عدده ال�صاد�ص حتت رعاية مديرية 
الثقافة للوالية عرب بث افرتا�صي عرب 
للحديث  االجتماعي  التوا�صل  و�صائط 
التوا�صل  وو�صائل  االأدبــي  ــداع  االإب عن 
االجتماعي ال�صعر اأمنوذجا، حيث تطرق 
ال�صاعر بوكراع اإىل جتارب خا�صة حول 

االإبداع يف العامل االفرتا�صي.
حديثه  يف  بوكراع  ر�صيد  ال�صاعر  واأكد 
التوا�صل  وو�صائل  ــي  االأدب االإبـــداع  اأن 
معا�صر  حداثي  مو�صوع  هو  االإجتماعي 
اأخرج  "الفاي�صبوك"  اأن  بالقول  مردفا 
الكثري من املبدعني من ما و�صفه مبناطق 
فيها  يــرون  ال  التي  املناطق  وهي  الظل 
اإىل العلن وال�صهرة وحتى العاملية وكذا 
امل�صاركة يف امل�صابقات العاملية على غرار 
باالإ�صافة  ظبي  اأبــو  يف  ال�صعراء  اأمــري 
الر�صول  ل�صاعر  ــارا  ــت ك ــزة  ــائ ج اإىل 
واأ�صاف  بقطر،  وال�صالم  ال�صالة  عليه 
�صمح  الفاي�صبوك  اأن  بالقول  بــوكــراع 
يف  ال�صعرية  املواهب  من  العديد  باإبراز 

اجلزائر.

بوكراع  ال�صاعر  اأكــد  ال�صياق  ذات  ويف 
االأبواب  من  الكثري  فتح  الفاي�صبوك  اأن 
ال�صعرية  جتربته  عن  متحدثا  املغلقة 
وقت  يف  �صاعر  كل  على  كــان  اأنــه  قائال 
هذه  مــع  اأنـــه  اإال  اأعــمــالــه  طبع  �صابق 
عرب  لالأعمال  الــرتويــج  بــات  الو�صيلة 
اأقل  اأنـــه  خا�صة  اأف�صل  الفاي�صبوك 
تكلفة من الناحية املادية واأكر متابعة 

وتفاعل مع ال�صعراء واالأ�صدقاء.
فر�صة  بوكراع  ر�صيد  ال�صاعر  وا�صتغل   
اإلقاء  اأجل  من  االفرتا�صي  اللقاء  هذا 
به  اخلــا�ــصــة  الق�صائد  مــن  جمموعة 

والتي تنوعت مو�صوعاتها. 
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يرثي �لدكتور عبد �لله ر�قدي �ملكتبة �الأكادميية مبوؤلفه �ملهم �ملو�صوم بـ " مدخل �إىل علم �جليوبوليتيك، �ملفهوم، �لنظريات وعو�مل قوة �لدول" 
و�لذي يقع �صمن 200 �صفحة من �لقطع �ملتو�صط عن من�صور�ت خمرب �الأمن �الإن�صاين بجامعة باتنة 01، وهو �لكتاب �لذي يعد مرجعا للطلبة 

و�لباحثني  �ملهتمني بالفهوم �لالزمة حول �جليبولتيكا �لتي متكنهم من مقاربة �لعالقات �لدولية ما�صيا وحا�صر�، وفهم خمتلف �لق�صايا و�مل�صائل 
ذ�ت �ل�صلة بتفاعل �الإن�صان مع بيئته.

تاأهلت اإىل نهائي كاأ�ص العامل للمبدعني العرب فئة فن الت�شكيلي بربيطانيا

رقية. ل

رقية. ل
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ر�سالة خا�سة
ولدى احلبيب.. 

،لكي  اأخربين  ت�صلك  مل  فاإذا   ، الر�صالة  هذه  لك  اأكتب 
اأر�صلها لك مرة اأخرى

اأنك ال جتيد القراءة  اأكتب لك ببطء الأنني اأعرف  اأنا 
ب�صرعة؟!

ر�صا  اأخيك  مع  اأر�صلها  �صوف  الر�صالة  هذه 
جيبه  يف  �صاأ�صعها  لــذا  نائم  االآن  وهــو 

حتى ال ين�صاها 
واأنت تعرف اأخوك فهو ين�صى كثريا لذا 
فاإذا ن�صي اأن يعطيك اإياها مد يدك يف 

جيبه االأمين وخذها 
االأمطار  تت�صاقط  مل  رائــع،  هنا  اجلــو 

املرة  فقط،  مرتني  اإال  املا�صي  االأ�صبوع 
االأوىل 

 4 الثانية  واملــرة  متوا�صلة،  اأيــام  ثالثة  املطر  ا�صتمر 
اأيام؟!

بالن�صبة للمعطف الذي تود اأن اأر�صله لك �صيكلف كثريا 
يف ال�صحن ، الأن اأزراره ثقيلة جدا

جيوب  ـــد  اأح يف  وو�صعتها  االأزرار  بــنــزع  ُقــمــت  لـــذا 
املعطف؟!

باملنا�صبة فاإن اأخاك وجد عمال بعد طول انتظار .. 
وهو م�صوؤول عن ما يقارب 500 �صخ�ص! ت�صور؟! 

عن  االأع�صاب  بتنظيف  يقوم  فهو  حقيقي..  هــذا  نعم 
القبور 

اأُختك جميلة حامل ولكننا ال نعرف حتى 
االآن جن�ص املولود ،

لذلك فلن يكون باإمكاين اإخبارك اإذا 
كنت �صت�صبح خاال اأو عما!؟.

حيوان
قالك م�صوؤول عربي راح للخارج
لفت انتباهو ببغاء يهدر بالعربية

ا�صراه وهو يف املطار
�صق�صاه اجلمركي

معاليك هذا احليوان معاك؟
رد الببغاء ب�صرعة

نعم معي!!.

معلومات م�سلية

املنداف

اأمثال �سعبية

مولودا   12 ت�سليم  يوميا  يتم   ، العامل  حول   •
باخلطاأ اإىل والدين غري والديه االأ�سليني.

يف  ن�ساط  لديه  فاإن  االإن�سان  ميوت  عندما    •
العقل  فيه  يعيد   ، دقائق   7 ملدة  االأي�سر  دماغه 

ذكرياته وما قام به يف ت�سل�سل مثل احللم.
النووية  والغوا�سات  ال�سفن  متنع  نيوزيلندا   •
االأمــريــكــيــة وغـــري االأمــريــكــيــة مــن املــــرور عرب 
دولة  نيوزيلندا  اإعالن  ب�سبب  االإقليمية  مياهها 

خالية من النفايات. 
لليهود  تنتمي  اأغــرا�ــص  جمع  اأعــتــاد  هتلر   •
"اجلن�ص  متحف  لبناء  خطه  لديه  كانت  حيث 

املنقر�ص".
الطاحونة  اخـــرتع  مــن  اأول  هــم  امل�سلمون   •
الهوائية لطحن الذرة والري، ومل تعرفها اأوروبا 

اإال بعد 500 عام .
و  الــ�ــســويــديــون  الــفــنــلــنــديــون،  ــون  ــن ــواط • امل
من   173 لـــ  ال�سفر  ي�ستطيعون  الربيطانيون 
لذا تعترب جوازات  219 دولة بدون فيزا،  �سمن 

�سفرهم هي االأف�سل .
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ا�سحك وال�سحك بال�س.. قبل ما يغلى وتقول يامن عا�س

جواب 
املحاجية

حاجيتكم
 على امليت

 ادفناه جا احلي 
ينب�ص فيه ثار 
امليت كب�ص فيه

حدث يف مثل هذ� �ليوم
ال�صابع ع�صر

 من �صهر �صبتمرب
اإ�سبانيا. عن  املك�سيك  ا�ستقالل  ـ   1810

موتورز. جرنال  �سركة  تاأ�سي�ص  ـ   1908
�ساحة  اإىل  تدخل  دبابة  اأول  ـ   1916
اأيدي الربيطانيني وذلك �سد  القتال على 
معارك  اإحــدى  ال�سوم  معركة  يف  االأملـــان 

احلرب العاملية االأوىل.
�سنقا  تعدم  االإيطالية  القوات  ـ   1931

املجاهد الليبي عمر املختار رحمه اهلل.
جلمعية  اجــتــمــاع  اأول  عقد  ـ   1935

العلماء امل�سلمني باجلزائر.
تنا�سد  الوطني  التحرير  جبهة  ـ   1957
ع�سر  الثانية  جل�ستها  يف  املتحدة  االأمم 

النظر يف الق�سية اجلزائرية.
"ديغول"  اجلـــرنال  اإعـــرتاف  ـ   1959
يف  اجلــزائــريــني  بحق  ر�سمي  ت�سريح  يف 

تقرير امل�سري.
1963 ـ تاأ�سي�ص ماليزيا من اإحتاد املاليا 
و�سنغافورة وبورنيو ال�سمالية الربيطانية 

و �سراوق.
طالل  بن  احل�سني  االأردن  ملك  ـ   1970
يعلن احلكم الع�سكري يف اأعقاب اختطاف 
اجلبهة  قبل  مــن  مدنية  طــائــرات  ـــع  اأرب
فل�سطني بزعامة جورج  لتحرير  ال�سعبية 

حب�ص.
يف  و�ساتيال  �سربا  مذبحة  بدء  ـ   1982

لبنان.
مونرتيال  بروتوكول  توقيع  ـ   1987

حلماية طبقة االأوزون.
البنمي  الرئي�ص  حماكمة  بدء  ـ   1991
ــات  ــوالي املــخــلــوع مــانــويــل نــوريــيــغــا يف ال

املتحدة.
و  ــــام  اإم �ــســلــطــاين  اأبـــوجـــرة  ـ   1994
حما�ص  حركة  وع�سو  بق�سنطينة  خطيب 
اغتيال  حمــاولــة  مــن  ينجو  اجلــزائــريــة 

بثالثة ر�سا�سات اأمام بيته.
حول  وطني  ا�ستفتاء  ــراء  اإج ـ   1999
متت  الــذي  املــدين  الــوئــام  قانون  م�سروع 
واأ�سفرت  الــربملــان  يف  عليه  املــ�ــســادقــة 
"بنعم"  ال�سعب  ت�سويت  على  نتائجه 

بن�سبة 6،98 باملائة.
فلوريدا  ي�سرب  اإيفان  اإع�سار  ـ   2004
اأقوى  رابــع  لي�سبح  هائال  ــارا  دم وي�سبب 
ــار يــ�ــســرب الـــواليـــات املــتــحــدة يف  اإعــ�ــس

تاريخها.
2009 ـ الرئي�ص اللبناين مي�سال �سليمان 
النائب  امل�ستقبل  تيار  زعيم  تكليف  يعيد 
احلكومة  بت�سكيل  احلريري  الدين  �سعد 
 73 مــن  ت�سميته  بعد  وذلـــك  اللبنانية 

نائب من نواب املجل�ص النيابي.
يف  الريا�سيات  ثانوية  افتتاح  ـ   2012

اجلزائر.

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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احلـــــوت  يف  ـــو  ـــن ـــي ع يل 
الـــ�ـــصـــنـــارة يف  يـــــطـــــول  حكـــمة

ث��اث��ة: كتمان الفقر  ج��واه��ر الإن�����س��ان يف 
ح��ت��ى ي��ظ��ن ال��ن��ا���س اأن����ك غ��ن��ي و كتمان 
و  را���س  اأن��ك  النا�س  يظن  الغ�سب حتى 
كتمان ال�سدة حتى يظن النا�س اأنك متنعم

�صهادة  امتحان  اإعــادة  مع  اأنت  هل  ـ 
ب�صبب  املق�صيني  للتالميذ  البكالوريا 

التاأخر يا �صي عالوة؟
يزيد الفا�صلي باتنة
ـــا �صد كــل مــن هــو مــع...الــبــاك  اأن

ماهو�ص لعبة يا �صي الفا�صلي؟!.
ـ اإليك هذه الكلمات وظفها يف عبارة 
ـــص.. ـــا� ــا �ــصــي عـــالوة..اأوب مــفــيــدة ي
مــالعــني..مــنــحــطــني..غــدا..رمبــا.. 

متفائل؟
عبدالعزيز �صنو�صي تب�صة
كيف يل اأن اأوظف كلمات غري مفيدة 
يف عبارة مفيدة..ومع ذلك يبدو اأنك 
من االأوبا�ص املتفائلني بغد اأف�صل رغم 
وجود مالعني منحطني..وظف "رمبا" 

وحدك خال�صويل يل "كونرتا"؟!.
ـ اأحيانا تبدو يا �صي عالوة فيل�صوفا 

واأحيانا تبدو اأحمقا؟
رمي بوخالفة عني التوتة
زمن  يف  التوا�صع  �صريبة  هي  هــذه 
"رمبا"... قويل  ال يقّدر فيه الرجال 
ل�صي عبدالعزيز يف ال�صوؤال يل قبلك 
يجري  اله  كــان  ما  رمبــا  وظفت  راين 

اعليها؟!.
ـ يريدون اأربع زوجات وال ي�صتطيعون 
تاأدية خم�ص �صلوات من هم براأيك يا 

�صي املو�صطا�ص؟
حياة مهنة الربج

املوزمبيقيون؟؟؟؟!!.
ـ كورونا ت�صرب العامل مرة اأخرى.. 

الظاهرة ماهي�ص راح تطلقنا؟
عالء الدين.ب �صطيف
تطلق  ــرك  ــص � ــا  ــوم ــت ان ــا  ــوه ــق ــل اأط

وحدها؟!.

�شورة م�شحكة

جتي تفهم
 وين راك 

تتوّدر؟!



عبد الهادي. ب

بلقا�سم. ز

بن �ستول.�ص
خن�صــلة

اأم البواقـي

�صطيف

فيما مت العثور على كمية من املهلو�شات  قدرت كميتها بـ 5026 قر�شا مهلو�شا

متكنت عنا�صر فرقة مكافحة اجلرمية 
ــة بــاملــ�ــصــلــحــة الــوالئــيــة  ــي ــرتون ــك االل
لل�صرطة الق�صائية باأمن والية خن�صلة 
بت�صريب  من حتديد هوية �صخ�ص قام 
البكالوريا  �صهادة  امتحانات  موا�صيع 
با�صتعمال   ،2020 �صبتمرب  دورة 
بعد  وذلــك  بعد،  عن  التوا�صل  و�صائل 
ن�صر اأ�صئلة امتحان مادة اللغة العربية 

�صعبة االآداب واللغات االأجنبية.
احل�صاب  �صاحب  هوية  حتديد  مت  اأين 
يقيم  ل�صخ�ص  يعود  الذي  االإلكرتوين 
طالب  وهـــو  ــا�ــص،  ر�ــص اأوالد  بــبــلــديــة 
اأمن  م�صالح  مــع  وبالتن�صيق  جامعي، 
دائرة اأوالد ر�صا�ص مت توقيف امل�صتبه 
ملوا�صلة  ال�صرطة  ملقر  وحتويله  فيه 

التحقيق.

متكنت م�صالح اأمن والية �صطيف، من حجز 
قرابة 3200 وحدة من املفرقعات بو�صط 
مدينة حمام ال�صخنة والتي كانت موجهة 
واأ�صرف  املجاورة،  الواليات  باإحدى  للبيع 
ال�صبطية  عنا�صر  العملية  هـــذه  عــلــى 
ال�صخنة،  حمام  ــرة  دائ باأمن  الق�صائية 
ومتت اإثر حاجز مراقبة عل م�صتوى حمور 
الدوران باجلهة الغربية للمدينة حيث مت 
اال�صتباه  بعد  �صياحية  مركبة  توقيف 

للمركبة  الدقيق  التفتي�ص  ومكن  فيها، 
على  العثور  مــن  ذاتــهــا  امل�صلحة  عنا�صر 
النارية  األعاب  يف  متثلت  حمظورة  ب�صاعة 
وحدة   3200 بنحو  الكمية  قدرت  حيث 
لغر�ص  موجهة  كانت  والتي  املفرقعات  من 
وفور  املجاورة،  الواليات  اإحــدى  يف  البيع 
ذلك مت حتويل املعني اإىل مقر اأمن الدائرة 

وفتح حتقيق معمق يف حيثيات الق�صية. 

لوالية  املدنية  احلماية  م�صالح  �صجلت 
لف�صل  الــثــالثــة  االأ�ــصــهــر  خــالل  �صطيف 
يف  ت�صبب  حــريــق   92 اإنـــــدالع  الــ�ــصــيــف 
اإحرتاق 1839 هكتار، منها 560 هكتار من 
هكتار   699 عن  ف�صال  الغابية  امل�صاحات 
االأحرا�ص  من  هكتار  و306  ــال  االأدغ من 
احل�صائ�ص  مــن  هكتار   274 عــن  ناهيك 
الياب�صة، ف�صال عن اإحرتاق 6515 �صجرة 
مثمرة، وكان احل�صيلة االأعلى من احلرائق 
اإندالع  عرف  والــذي  جويلية  �صهر  خالل 
44 حريق، فيما اإ�صتعملت م�صالح احلماية 

املدنية من اأجل اإخماد هذه احلرائق 244 
األية.   

املحا�صيل  يف  باحلرائق  يتعلق  فيما  ــا  اأم
ال�صيف  ف�صل  خالل  والب�صاتني  الزراعية 
حريق   196 اإنـــــدالع  ت�صجيل  مت  فــقــد 
ت�صبب يف اإتالف 88.5 هكتار من املحا�صيل 
عن  ف�صال  نحل  �صندوق  و183  الزراعية 
ف�صال  والكالأ  التنب  من  حزمة   34393
عن 9382 �صجرة مثمرة ناهيك عن 829 

هكتار من بقايا املحا�صيل. 

قامــت اأم�ــص، فرقــة البحــث والتدخـــل 
بــاأم البواقــــي، بحجــز كميــة معتــربة من 
املوؤثرات العقلية، مــع توقيف 4 اأ�سخا�ص، 
بعــد معلومــات موؤكدة تفيــد بوجود �سبكة 
اإجراميــة تن�ســط بــني كل مــن واليــة اأم 
البواقي، وخن�سلة، والبليدة تتاجر باملواد 

عــن  وامل�ستــوردة  الفا�ســدة  ال�سيدالنيــة 
طريــق التهريب م�ستعملــني يف ذلك مركبة 
نفعيــة مموهة، ليتم توقيــف املتهمني عند 
املخــرج الغربــي للمدينــة، ويتعلــق االأمــر 
باأربــع اأ�سخا�ص تــرتاوح اأعمارهم بني 27 
و38 �سنــة كانــوا علــى منت مركبــة نفعية، 

فيمــا مت العثــور على كميــة مــن املهلو�سات 
بـــ  كميتهــا  قــدرت  االأجنبــي  املن�ســاأ  ذات 
 150 مــن دواء برغابالني  5026 قر�ــص 
ملــغ، هذا وقد مت متابعــة املتهمني بجناية 
تهريــب ب�ساعة تهــدد ال�سحــة العمومية 

باإ�ستعمال مركبة.

�سي الأورا�سي..
الـــورق...  على  كثرية  �سيا�سات  ج�سدنا 
ماعمل  االأر�ـــــص  وجـــه  عــلــى  التج�سيد 
ليه  يــنــعــاد  كـــالم  جمـــرد  "طرق"... 
والتج�سيد  بالنظري  نكتفيو  نتطرق... 
والبابور  راح  العام  املال  ماخلق...  معانا 
مازالت  وامل�ساريع  غــرق...  البحر  قاع  يف 

حاب�سة تنتظر حت�سني و�سع الطرق...
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توقيف 4 �أ�شخا�ض ين�شطون �شمن �شبكة وطنية لرتويج �ملهلو�شات
وجب الكالم

قد  العرب  اأن  كيف  نرى  ونحن  اليوم  ن�ستح�سر 
تلك  اأفواجا"  تــرامــب  "دين  يف  يدخلون  بــاتــوا 
الطريقة الكال�سيكية يف ا�سطياد احلمام وخمتلف 
الطيور االأخرى، حيث ويف الوقت الذي يكون فيه 
ال�ستاء  ف�سل  يف  خ�سو�سا  نادرا  الربية  يف  الغذاء 
املراد  الطري  حتــوي  الأن  تكفي  حفرة  نحفر  كنا 
ي�سند  �سغريا  وتدا  بجانبها  نن�سب  ثم  ا�سطياده، 
طرفه  يكون  بخيط  مربوطا  ويكون  كبريا  حجرا 
يف  بالت�سل�سل  قمح  حبات  بو�سع  نقوم  ثم  بيدنا 
داخــل  اإىل  الــطــري  لن�ستدرج  "احلفرة"  حميط 
احلفرة وعندما نتاأكد من وجوده بداخلها ن�سحب 
احلجر  بالتايل  وي�سقط  الوتد  في�سقط  اخليط 
الكبري على احلفرة وي�سدها بحيث ال يعود هناك 

منفذ للطري.
ترامب"  "دونالد  االأمريكي  للرئي�ص  اأن  يبدو 
حنني ملرحلة ما يف تاريخ بالده، ومولع ب�سخ�سية 
هذه  ي�ستذكر  اأن  قــرر  فقد  لذلك  البقر،  ــي  راع
بنف�سه  يعي�سها  اأن  على  اأمريكا  تاريخ  من  املرحلة 
االأمر  ولكون  لكن،  فيها،  الرئي�سي  الدور  له  ويكون 
�سعبا نوعا ما باعتبار ترامب رئي�سا ملن كانت دولة 
عظمى يف العامل وب�سبب التطور احلا�سل يف العامل 
وهيبة  وقيم  اأخــالق  تدهور  مع  عك�سا  واملتما�سي 
بع�ص املح�سوبني على "بني الب�سر"؛ وب�سبب وجود 
ما ميكن اأن يحل حمل البقر فقد ر�سي ترامب باأن 
اأ�سهل،  يبدو  فاالأمر  عرب"،  "راعي  جمــرد  يكون 
يكفي  ما  اخلــربة  من  له  لي�ص  ترامب  واأن  خا�سة 
من  له  ولي�ص  البقر  من  قطعان  وتربية  لرعاية 
القوة ما ميكنه الأن ميتطي ح�سانا ويرك�ص باحلبل 
ليلقيه حول اأعناق البقر في�سحبها اإليها، فخربته 
االأمر  العرب، الأن  �سوى لرعاية  وقوته ال تكفيان 
ما  فكل  فكريا،  كــان  لو  حتى  جهد  الأي  يحتاج  ال 
"الزريبة  اإىل  و�سياقتهم  العرب  رعاية  تتطلبه 
لف  ثم  ومن  تلميح  اأو  تغريدة  هي  اال�سرائيلية" 
ومن  الروؤ�ساء  بع�ص  خوا�سر  حول  التطبيع  حبل 
ي�سمون زورا بامللوك والزعماء بكل اأريحية والدفع 
ال"،  اأ�سيبك  اآه  "اأخا�سمك  اأنغام  على  للرق�ص  بهم 
فبع�ص العرب قد ات�سح باأنهم ال يقوون على العي�ص 
اأحرارا، بل اإنه من ال�سروري اأن يكون هناك راعيا 

لهم.
قد تعبنا يف �سغرنا ونحن نحاول ا�ستدراج الطيور 
اأحيانا ل�ساعات  اإىل احلفرة، وكنا ننتظر ونرتقب 
لنظفر بطري، وقد تعب رعاة البقر وعانوا االأمرين 
يكلفه  فلم  ترامب  اأما  البقر،  من  قطعانا  لريو�سوا 
الزريبة  اإىل  وا�ستدراجهم  العرب  ال�سطياد  االأمر 
اال�سرائيلية �سوى "التلميح" اأما ما تعلق بالرتوي�ص 
فبع�ص العرب يبدو اأن اخل�سوع واخلنوع اأمر فطري 
بالن�سبة لهم وال يحتاجون �سوى الإعادة ا�ستثارته 

حتى لو مت االأمر "بغمزة من الراعي".

ر�عي �لعرب

حمزه لعريبي

حجز �شالح ناري وذخرية
 حية ب�ش�شار

حجز 01 كلغ من �لكيف
 �ملعالج ب�شالح باي 

وفاة طفل من جن�شية �إفريقية 
يف حادث مرور

حجز كمية معتربة من �الأدوية 
�ل�شيدالنية بخن�شلة

حجزت عنا�سر الفرقة املتنقلة لل�سرطة الق�سائية 
باأمن دائرة �س�سار بوالية خن�سلة، �سالحا ناريا 

من ال�سنف اخلام�ص، باالإ�سافة اإىل حزام خا�ص 
باخلراطي�ص به 28 خرطو�سة حية من نف�ص العيار، 

معباأة بحبيبات )ال�سا�سم(، ليتم توقيف ال�سخ�ص 
املعني وتقدميه للجهات الق�سائية التي اأمرت بو�سعه 

حتت الرقابة الق�سائية.

متكنت م�سالح اأمن دائرة �سالح باي جنوب والية �سطيف 
من تفكيك �سبكة للمتجارة باملخدرات تتكون من 03 

اأ�سخا�ص، ويقيم اثنان منهم  ببلدية �سالح باي واالأخر 
باإقليم مدينة عني اأزال جنوب الوالية، ومتت العملية 

بعد احل�سول على معطيات عن ن�ساط م�سبوه ل�سابني يف 
الثالثني من العمر، وبعد ا�ستغالل كل املعطيات واملعلومات 
والرت�سد لعدة اأيام، مت و�سع كمني بطريق معفر حيث مت 

توقيف �سيارة من نوع "اإك�سربي�ص" على متنها 03 اأ�سخا�ص 
وبعد التفتي�ص مت اكت�ساف 01 كلغ من املخدرات )الكيف 

املعالج( وكذا ثالثة بنادق �سيد مع كمية معتربة من 
اخلراطي�ص وال�سيوف.

ت�سبب حادث مرور وقع اأم�سية اأم�ص ب�سارع اأول 
نوفمرب بو�سط مدينة �سطيف يف وفاة طفل من 

جن�سية اأجنبية اإفريقية يبلغ من العمر 05 �سنوات 
بعد تعر�سه للده�ص من �سيارة جتارية، حيث تويف 

الطفل يف مكان احلادث فيما تولت فرق احلماية 
املندية املتدخلة نقل ال�سحية اإىل م�سلحة حفظ 

اجلثث بامل�ست�سفى اجلامعي �سعادنة عبد النور.

قامت م�سالح اأمن والية خن�سلة، من توقيف �سخ�ص 
يف ق�سية حيازة االأدوية من اأجل العر�ص والبيع على 

الغري مع حمل �سالح اأبي�ص من ال�سنف ال�ساد�ص دون 
�سبب �سرعي، اأين مت العثور بحوزته على 12 م�سط دواء 
من نوع نيفلمان )حام�ص النفلوميك(250 مغ، باإجمايل 

119 كب�سولة، باالإ�سافة اإىل مبلغ مايل يقدر بـ39.500 
دج، تعترب من عائدات البيع و�سالح اأبي�ص "خنجر" 

ليتم حتويل امل�ستبه فيه واملحجوزات اإىل مقر الفرقة 
ال�ستكمال االإجراءات القانونية الالزمة.

�صهدت بلدية عني الطويلة 
بوالية خن�صلة، حماولة 

قتل �صباب يبلغ من العمر 
�صخ�صان  قام  حيث  �صنة،   25

من ذات البلدية برفقة 3 
�صبان من خارجها، با�صطحاب 
ال�صحية اإىل الغابة املجاورة 

للمدينة بعد اأن اأوهموه يف 
البداية بالذهاب ل�صرب 

القهوة، ليتفاجاأ باالعتداء 
عليه وتكبيله مع جتريده 
من ثيابه وت�صريح ج�صمه 
با�صتعمال اأ�صلحة بي�صاء 

)كيتار(، لقوموا بعدها بلف 
راأ�صه بقمي�ص وقاموا مبحاولة 

ذبحه، ثم غادروا املكان �صنا 
منهم اأن ال�صحية فارق احلياة، 

هذا االأخري حترك �صوب  
الطريق املحاذي للغابة، ليقوم 

اأحد االأ�صخا�ص باالت�صال 
بالدرك  واحلماية املدنية 

التي قامت بالتدخل العاجل 
ونقله لالإ�صتعجاالت الطبية 

مب�صت�صفى عني الطويلة ليتم 
حتويله اإىل والية خن�صلة، من 

جهتها م�صالح الدرك الوطني 
فتحت حتقيقا معمقا يف 
تفا�صيل هذه احلادثة.
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بعني �لطويلة

توقيف جامعي قام بن�شر وت�شريب 
مو��شيع �متحانات �شهادة �لبكالوريا

حجز 3200 وحدة من �ملفرقعات 
بحمام �ل�شخنة 

�حلر�ئق تتلف 1839 هكتار من 
�مل�شاحات �لغابية و�الأحر��ض ب�شطيف 
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