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توزيع 4116 �سكن� قبل نه�ية ال�سنة ب�أم البواقي
ك�صفت ال�صلطات الولئية باأم البواقي اأن العدد الإجمايل لل�صكنات مبختلف ال�صيغ واملرتقب 

توزيعها قبل نهاية �صنة 2020 تقدر بـ 4116 وحدة �صكنية، من بينها 2664 ب�صيغة العمومي 
اليجاري، 1459 وحدة منتهية الأ�صغال، و1025 وحدة اأخرى ينتظر ربطها ب�صبكتي 

�ص 05الكهرباء والغاز... 
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اأجنز منذ 5 �شنوات ومل يدخل حيز 
اخلدمة حلد ال�شاعة

يعانون من اأزمة مياه حادة

اأرجعوا الأمر لإمكانيات املواطنني 
ال�شرائية املتهاوية 

الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق
 الإن�شان ترا�شل ال�شلطات

يقطنون بيوتا ق�شديرية

ال�شوق اجلواري بال�شمرة 
هيكل دون روح

�شكان يطالبون باإ�شالح 
الت�شربات بحملة 3

جتار يوؤكدون ا�شتحالة 
تعميم اآلية الدفع 
الإلكرتوين بباتنة 

 بلدية املحمل تغرق 
يف م�شاكل باجلملة
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العثور علــى جثة �سخ�ض مفقود منــذ اأ�سهر و�سط اأكــوام القم�مة بعن�بة اختفى منذ �شهر رم�شان املن�شرم وكان حمل 
بحث من طرف الأهل واجلريان 

�ص 16

ح�ضبما ك�ضفت عنه الوالية يف بيان لها

ال�سكان يعلقون اٱماال كبرية على ال�سلطات لتج�سيد وعودها

م�ساريع الرتميم مل تطل ال�سكنات رغم منا�سدات قاطنيها

�شكنات مهددة بالنهيار 
وال�شلطات مطالبة
 بالتحرك يف باتنة

رفع مواطنون يقطنون عمارات بحي "الكومني" يف و�سط مدينة باتنة نداء 
ا�ستغاثة اإىل ال�سلطات من اأجل التدخل واإيجاد حل لو�سعيتهم، كونهم يقطنون 

اأحد اأقدم ال�سكنات بالوالية والتي مل ت�ستفد من اأي عملية ترميم منذ اإجنازها 
�ص 04بعد اال�ستقالل حيث باتت مهددة باالنهيار يف اأية حلظة... 

نقاط �ضوداء بقلب عا�ضمة االأورا�س

حراز وبول�شنام يوقعان 
لـ"الكاب" والأن�شار 

ينتظرون ح�شم ق�شية 
�ص 08املدرب �شريعا
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عبد العايل بلحاج

من زاوية اأخرى
ب�سرورة  تنادي  اجلزائريني  اأغلبية  كانت  لطاملا 
وذلك  االأطفال،  خاطفي  على  االإعدام  عقوبة  تطبيق 
انتهاك  وطـــاأة  مــن  للتخفيف  ــي  ردع اإجـــراء  كاأق�سى 
حقوق الطفل والرباءة، ويف خ�سم احلديث عن تعديل 
والتي  جديدة  جزائر  م�سروع  عن  وباحلديث  الد�ستور 
ومنحى  يتما�سى  مبا  و�سعت  قد  قوانني  هناك  اأن  نرى 
االأطقم  على  املعتدين  يــردع  الــذي  كالقانون  امل�سروع 
الطبية عاد الكثري من اجلزائريني ليفعلوا مرة اأخرى 
من  كل  على  االإعـــدام  حكم  بتطبيق  الدولة  مطالبة 

يخطف اأو يقتل االأطفال.
هناك ظاهرة اختطاف لالأطفال وهناك اأي�سا ظاهرة 
"اجتار بالب�سر" وهناك ظاهرة اجتار باالأع�ساء، وهذه 
اآخر وظاهرة  اأمرا  اأن هناك  حقيقة ال مفر منها، غري 
والنظر  اإليها  التطرق  من  بد  ال  التعبري  �سح  اإن  اأخرى 
اإىل ما يروج على اأنها اختطافات من زاوية اأخرى، ففي 
"ذكورا  االأطفال  عدد  ارتفع  املا�سية  القليلة  ــام  االأي
واإناث" الذين روج لفكرة اأنهم خمطوفون، رغم اأن االأمر 
يتعلق "باختفاء" دون وجود اأية اأدلة اأو اإ�سارات تدل 
مقطع  يعترب  ورمبــا  اختطاف،  عمليات  هناك  اأن  على 
لعودة  ــالم  االإع و�سائل  بع�ص  عرب  بث  الــذي  الفيديو 
اأيــام،  منذ  اختفت  قد  كانت  والتي  والديها  اإىل  بنت 
وجود  احتمال  اإ�سقاط  �سرورة  على  دليال  يعترب  رمبا 
واأنهم  خا�سة  "املختفني"  من  لكثري  بالن�سبة  اختطاف 
الكثري  الحظه  ما  وح�سب  فالبنت  ال�سن،  يف  متقاربون 
من اجلزائريني مل تظهر عليها اأية مالمح ت�سري اإىل اأنها 
بطريقة  يتفاعال  مل  والديها  فحتى  خمطوفة،  كانت 
ال�سلطات  وممثلو  االإعالم  و�سائل  حتى  بل  ذلك،  تثبت 
ومل  البنت  حترير  كيفية  عن  يتحدثوا  مل  االأمنية 
ما  وهــذا  الق�سية  يف  "متهما"  هناك  اأن  حتى  يذكروا 
يعني اأن االأمر مل يكن اختطافا وال اأي فعل اآخر قد مت 

بغري اإرادة من البنت.
ما يجب اأن نعلمه هو اأن هناك ظاهرة اأخرى تدخل 
�سمن ما ينتهك حقوق الطفل والرباءة، واحلديث عن 
فيه  يت�سبب  والذي  املنزيل،  العنف  اأو  االأ�سري  العنف 
االأولياء بتعنيف اأبنائهم اأو اإ�ساءة معاملتهم لدرجة اأن 
تتكون لديهم اأمرا�سا نف�سية تدفعهم بال وعي منهم يف 
اأغلب االأحيان الأن يبحثوا عن ملجاأ "اآمن" اأو باالأحرى 
ي�ستاأمنون  عــادة  فالذكور  اآمــن،  ــه  اأن يعتقدون  ملجاأ 
ال�سارع الأنهم ي�ست�سعرون فيه الهدوء الذي ال يجدونه 
يف املنزل اأما االإناث فهناك من ي�سطاد يف املياه العكرة 
"امللجاأ  بتوفري  ويوهمهن  املنزل  يف  يعانينه  ما  وي�ستغل 
البديل" وهكذا ت�سهل عملية "حتويل قا�سر" مبحادثة 

م�سنجر.
على  �ــســديــدة  عــقــوبــات  بتطبيق  نــطــالــب  عــنــدمــا 
املختطفني حلماية الطفولة والرباءة فال بد اأال نن�سى 
الطفولة  هذه  حلماية  اأخرى  رادعة  بقوانني  املطالبة 
اختطاف  ي�سهل  الذي  واملنزيل"  االأ�سري  "العنف  من 

ال�سارع والبحر للذكور والذئاب الب�سرية للمراهقات.

و�ضــوح بكل 
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يبــدو اأن الطرقــات ب�ســوارع واأحيــاء مدينــة باتنــة قد 
باتــت تنطبق عليهــا العبارة القائلة "عمــي مليح زادلو الهوا 
والريــح"، فاإ�سافــة اإىل اهرتائها اأي الطرقــات وعدم اإعادة 
وكــذا  ال�سبــكات  لبع�ــص  ال�سيانــة  عمليــات  بعــد  ترميمهــا 
اإ�سافــة اإىل احلفر وقنــوات ال�سرف ال�سحــي املرتفعة على 
امل�ستــوى املطلــوب بات الكثــري من املواطنــني ي�سعون ممهالت 
ع�سوائيــة بطريقة غري قانونية، االأمــر الذي جعل طرقات 
مدينة باتنة اأ�سبــه بطرقات غابية بل واأ�سوء يف غياب تام 
لل�سلطــات املعنيــة التي جتاهلــت م�سوؤوليتها اجتــاه االأعمال 

غري القانونية التي توؤرق املواطن.

بط�قة حمـــــــــراء

auresbook

قال يو�سف بلمهدي
 )وزير ال�سوؤون الدينية(

..."اأداء �سالة اجلمعة حاليا م�ستحيل"
�أكرث  يا ر�جل... غريبة، فهناك ما هو  قلنا: 

خطر� من �مل�ساجد لكنه ممكن.

حلت اجلزائر �ساد�سة يف ترتيب الدول االأكرث تخفي�سا لالإنتاج النفطي داخل منظمة الدول امل�سدرة للنفط، مبتو�سط 
تخفي�ص بلغ 8 اآالف برميل يوميا، يف حني احتلت دول العراق، ال�سعودية، نيجرييا، انغوال والكويت املراتب اخلم�سة 

االأوىل على التوايل.

اللواء  تن�سيب  مرا�سيم  على  ا�سرافه  خالل  �سنقريحة  ال�سعيد  الفريق  ال�سعبي،  الوطني  اجلي�ص  اأركان  رئي�ص  قال 
جمال حاج العرو�سي قائدا للناحية الع�سكرية الثانية بوهران، باأن القيادة العليا للجي�ص الوطني ال�سعبي �ستبذل 

ق�سارى جهودها من اأجل اإجناح موعد االإ�ستتفاء على م�سروع الد�ستور.

ك�سف وزير املوارد املائية، عن تن�سيب خلية خا�سة للتبليغ عن النقائ�ص وا�ستقبال ال�سكاوى ومالحظات املواطنني 
بخ�سو�ص تذبذب توزيع املياه، ودعا اإىل التجند للبحث عن حلول ناجعة للم�ساكل التي يعرفها القطاع.

اأكد وزير النقل، اأن جلنة وزارية خمت�سة تعمل على �سبط ال�سياغة النهائية لن�ص قانوين يت�سمن و�سع جهاز ي�سمح 
ويهدف  وغريها،  املقطوعة  وامل�سافة  تنقلها  مبكان  املتعلقة  املعلومات  ،ور�سد جميع  بعد  عن  املركبات  �سرعة  بقيا�ص 

القانون اإىل التقلي�ص من حوادث املرور التي ينجم معظمها عن االإفراط يف ال�سرعة.

الربيد  عمال  جانب  اإىل  للم�ساهمة  املدين  املجتمع  فعاليات  والال�سلكية،  ال�سلكية  واملوا�سالت  الربيد  وزارة  دعت 
لفائدة  واملنح  املعا�سات  �سب  وموعد  تزامنا  الربيدية  املراكز  على  الوافدين  تاأطري  يف  وامل�ساركة   للتجند  واأعوانه، 
املتقاعدين وذوي احلقوق، وذلك من خالل تنظيم الطوابري وال�سهر على احرتام اإر�سادات الوقاية من الوباء كاحرتام 

م�سافات االأمان و التباعد واحلر�ص على التطهري والتعقيم.

باإحداث  ال�سفلى،  الت�سريعية  الغرفة  نواب  اأ�سئلة  امل�ست�سفيات خالل رده على  واإ�سالح  وال�سكان  ال�سحة  تعهد وزير 
تغيري نوعي على املدى الق�سري، وذلك باإعادة النظر يف املنظومة ال�سحية الفا�سلة ب�سبب تطور الطب وعدد ال�سكان 

املرتفع، وهو التغيري الذي �سيلم�سه املواطن.

مت الك�سف عن م�سروع انتاج فيلم حتت عنوان "املتمرد"، يدور م�سمونه حول ق�سة حياة املغني القبائلي معطوب 
الونا�ص، وهو امل�سروع الذي توّقف العتبارات �سخ�سية بني املنتج وعائلة معطوب.واأعلن خمرج الفيلم، اأن متويل 

الفيلم �سيكون اأوروبيا 100 باملئة، ومب�ساركة قناتني تلفزيونيتني، مل يك�سف ا�سمهما. هو العــدد االجمايل لالأمــالك العقارية التابعــة للدولة ولدواوين 
الرتقيــة والت�سيــري العقاريــني املتنــازل عنهــا اإىل غايــة 10 �سبتمــرب 
اجلــاري والذي بلغ 747.187 ملك عقــاري، ح�سب ما ك�سف عنه وزير 
ال�سكــن والعمران واملدينــة كمال نا�سري، وذلك يف يف اإطار القانون 81 
/01 املتعلــق بالتنازل على االأمــالك العقارية ذات اال�ستعمال ال�سكني 
اأو التجــاري اأو احلريف التابعة للدولة وكذا يف اطار املر�سوم التنفيذي 
رقــم 296 -06 املــوؤرخ يف 2 �سبتمرب 2006، املت�سمــن كيفيات التنازل 
عن االمــالك العقاريــة التابعة للدولــة ولدواوين الرتقيــة والت�سيري 
العقاريــني وامل�ستلمة اأو املو�سوعة حيــز اال�ستغالل قبل الفاحت جانفي 

.2004
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يعترب وباء كورونا من اأكرث االأوبئة غمو�سا وتطورا 
ومراوغة حيث ف�سلت حياله كل التدابري االحرتازية 

للحد من انت�ساره وحتى كل ال�سيا�سات واملخططات 
والربامج املنتهجة �سده مل تفلح حياله، وها هو اليوم 

ي�سرب بقوة يف دول اعتقدت اأنها ا�ستطاعت حما�سرته 
من جانب والتعاي�ص معه من جانب اآخر.. كوفيد 19 الذي 

اأثار الرعب مرة اأخرى ب�سقوط اآالف ال�سحايا وع�سرات 
املوتى يف ظرف �ساعي قيا�سي قد ال يزيد يف بع�ص الدول 
عن االأربع والع�سرين �ساعة لي�سجل اأعدادا غري متوقعة 

من امل�سابني توحي بوجود خلل يف التدابري التي اعتقدت 
االإن�سانية اأنها الو�سيلة املثلى للوقاية من وباء كورونا اإىل 

غاية اإيجاد لقاح فعال واأدوية متنع العدوى واالنت�سار، 
رغم تداول اإعالن اكت�ساف لقاح يف كثري من الدول التي 

ت�سابق الزمن لتح�سل على ال�سبق يف ترويج لقاحها الذي 
تنتظره االإن�سانية وهي تقب�ص على اأرواحها و ت�ستقبل 
كل يوم �سحايا هذا الوباء املقيت واملميت واملحري يف اآن 

واحد..
وبخروج علماء عن "�سمتهم" باإعالنهم اأن وباء كورونا 

جمرد موؤامرة �سنعتها وروجت لها �سركات االأدوية 
العاملية التي تعاين ركودا واأن الدول العظمى املت�سارعة 

هي من تقف وراء هذا الوباء الذي و�سف باأنه ُم�سّنع بيد 
ب�سرية واأن تدخلها هو ما كان �سببا مبا�سرا يف اختالفه 

عن بقية االأوبئة، وال يهم بعد ذلك ما �ستخ�سره الب�سرية 
جراء هذا الوباء اللعني الذي مل نفهم كيف ميكن التعامل 

معه، ما دام قد عاد من جديد وبنف�ص القوة املخيفة..
ورغم كل ذلك يبدو اأن اجلزائريني مييلون اإىل عودة 

احلياة اإىل طبيعتها ولو على ح�ساب �سقوط االأرواح 
وارتفاع عدد ال�سحايا، واإن كان اجلزائري ما يزال غري 

م�سدق ل�سبب ما.. اأنه باإمكان وباء كورونا اأن يطيح 
بالدول وال�سيا�سات واالأنظمة واالإن�سانية جمعاء واأن 

االأمر برمته كذبة؟!..
وبني كون "كوفيد 19" جمرد موؤامرة �سرعان ما 

تنق�سي بانق�ساء اأهدافها وكونه وباء ا�ستهدف الب�سرية 
وقلب العامل راأ�سا على عقب وعطل امل�سالح وكان �سببا 

اإنهاك املواطنني واإفال�ص ال�سركات وخلط اأوراق املوؤ�س�سات 
والدول وعطل م�سري الدول والدخول االجتماعي.. فاإنه 

على املواطن التعاي�ص معه مع احلر�ص على فر�ص التباعد 
االجتماعي وااللتزام بقواعد ال�سحة وال�سالمة هذه 

االإجراءات التي انتهكت ب�سبب الالمباالة وقلة الوعي 
للو�سول اإىل اأقل درجات ال�سرر يف انتظار اللقاح الذي ما 

يزال بعيدا عن ال�سحايا املحتملني لوباء كورونا.

زووووووم الأورا�س....

�صماح خميلي

"اخل�سر" �سد  اأكتوبر  �سهر  "اخل�سر" يعودون 
ك�سف االأمني العام لالحتادية الكامريونية لكرة القدم، عن اإقامة مباراة ودية بني منتخبي اجلزائر والكامريون 
يف هولندا بحر �سهر اأكتوبر القادم حيث اأكد املتحدث االأنباء التي ترددت موؤخرا حول تباري ملوك اإفريقيا مع 
الكامريون وّدًيا، لكّن الرجل الثاين يف الفيدرالية الكامريونية مل يقّدم تاريًخا حمًددا للمواجهة، مثلما مل ُي�سر 

اإىل امللعب الذي �سيحت�سن الوّدية املرتقبة.

ال�سورة 
ماأخوذة من 
مدينة عني 

كر�سة بوالية 
اأم البواقي، 

لكننا مل نفهم 
اأهي لنافورة 

وجب ترميمها 
اأم حلطام وجب 
نقله الأال ي�سوه 
منظر املدينة؟



 210 ت�صجيل  ال�صبت،  اأمــ�ــص  يــوم  مت 
امل�صتجد  كورونا  بفريو�ص  جديدة  اإ�صابة 
الأخــرية،  �صاعة  الـ24  خالل  باجلزائر، 
للجنة  الر�صمي  الناطق  اأعلنه  ح�صبما 
كوفيد-19،  فــريو�ــص  ومــتــابــعــة  ــد  ر�ــص

الدكتور جمال فورار.
العدد  ارتفع  فقد  املتحدث،  ذات  وح�صب 
بداية  منذ  املوؤكدة  لالإ�صابات  الإجمايل 

اجلائحة يف اجلزائر اإىل 49.623.
واأ�صاف امل�صدر ذاته، اأنه مت ت�صجيل 06 
حالت وفاة جديدة، و105 مري�صا متاثلو 

لل�صفاء خالل نف�ص الفرتة.

اإ�شابة   210
جديدة، 105 متاثلت 

لل�شفاء و 6 وفيات 

ق. و

ن�ّشب رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون، اأم�شا ال�شبت مبقر رئا�شة اجلمهورية، اأع�شاء اللجنة الوطنية املكلفة باإعداد م�شروع مراجعة القانون 
الع�شوي املتعلق بالنظام النتخابي، بالتزامن اأعلنت رئا�شة اجلمهورية عن تراأ�س الرئي�س تبون لجتماع جمل�س الوزراء هذا الأحد.

امل�صتقلة  الوطنية  ال�صلطة  رئي�ص  ك�صف 
الهيئة  عمل  اأن  �ــصــريف،  ،حممد  لالنتخابات 
املواطن  ''حت�صي�ص  يف  يكمن  يــراأ�ــصــهــا  الــتــي 
ب�صرورة ممار�صة حقه يف الت�صويت، طبقا ملبداأ 
التدخل  دون  لكن  الت�صاركية،  الدميقراطية 

باأي �صكل من الأ�صكال يف اختياره''.
ال�صيد �صريف يف حديث خ�ص به وكالة  وذكر 
''يندرج  التح�صي�ص  بــاأن  اجلزائرية،  الأنباء 
بالقول  م�صيفا  ال�صلطة''،  �صالحيات  �صلب  يف 
املواطن ب�صرورة  ''عملنا يكمن يف حت�صي�ص  اأن 
ممــار�ــصــة حــقــه يف الــتــ�ــصــويــت، طــبــقــا ملــبــداأ 
التدخل  دون  لكن  الت�صاركية،  الدميقراطية 

باأي �صكل من الأ�صكال يف اختياره''.
ال�صت�صارة  هذه  بتاأطري  املتعلق  ال�صق  وحول 
الوطني  باحل�ص  �صريف  ال�صيد  اأ�صاد  ال�صعبية، 
هذا  جتــاه  اجلــزائــري  ال�صباب  يبديه  ــذي  ال
''ديناميكية  اإطار  الهام الذي يدخل يف  املوعد 

التغيري ال�صامل''.
الثالثاء  اجلــمــهــوريــة،  رئي�ص  وبا�صتدعاء 
ال�صتفتاء  اأجل  من  الناخبة  للهيئة  الفارط، 
على تعديل الد�صتور، اأعلنت ال�صلطة الوطنية 
املراجعة  فـــرتة  اأن  لــالنــتــخــابــات  امل�صتقلة 
�صتنطلق  النتخابية  للقوائم  ال�صتثنائية 
اليوم الأحد 20 �صبتمرب وتدوم اإىل غاية 27 

منه.
التح�صريات  اإىل  �صريف  ال�صيد  تطرق  كما 
تعديل  ــول  ح ال�صعبي  لال�صتفتاء  اجلــاريــة 
اإىل  اللجوء  باإمكانية  اأفــاد  حيث  الد�صتور، 
الت�صجيل يف القوائم النتخابية عن بعد بدل 

الطريقة الكال�صيكية.
التح�صريات اخلا�صة  ويف معر�ص حديثه عن 
''على  اأن هيئته  ال�صيد �صريف  اأكد  بال�صتفتاء، 
يف  �صرعت  قد  كانت  حيث  ال�صتعداد''،  اأهبة 
عن  اجلمهورية  رئي�ص  اإعــالن  منذ  امل�صار  هذا 

اأجندته ال�صيا�صية وعلى راأ�صها نيته يف اإحداث 
التي  العملية  ــي  وه الــد�ــصــتــور،  على  تعديل 
ال�صحية  الأزمة  رغم  تتوقف  ''مل  باأنها  يوؤكد 
الناجتة عن تف�صي كوفيد-19 التي اأبطاأت من 

وترية هذه التح�صريات''.
ياأتي ال�صتفتاء املقبل ـ كما يقول ال�صيد �صريف 
اأحدثها  التي  التغيري  ديناميكية  لـ''تعميق  ـ 
انتخابات  اإىل  اأف�صت  والتي  ال�صعبي  احلراك 
رئا�صية اأ�صفرت عن رئي�ص منتخب دميقراطيا''، 
لي�صيف باأن هذا التغيري ''يتوا�صل ب�صكل معمق 
الذي  الد�صتوري''  التعديل  اإقــرار  خــالل  من 

يجري التح�صري له يف مناخ هادئ.
لل�صلطة  ــول  خ الــقــانــون  بـــاأن  ــر  ذك اأن  وبــعــد 
على  احل�صول  لالنتخابات  امل�صتقلة  الوطنية 
من  متكنيها  اأجل  من  املادية  الإمكانيات  كافة 
اأداء مهامها على اأكمل وجه، اأو�صح ال�صيد �صريف 
باأنه اقرتح على رئي�ص اجلمهورية جعل ال�صلطة 
باجلوانب  املتعلقة  الن�صغالت  عن  ''بعيدة 
املادية، والتي قد ت�صرف اهتمامها عن مهمتها 
الرئي�صة املتمثلة يف تنظيم ال�صتفتاء وال�صهر 

على نزاهة عملية الت�صويت''.
رئي�ص اجلمهورية احلكومة  اأمر  وتبعا لذلك، 
من  ذلك،  بتحقيق  الكفيلة  امليكانيزمات  بو�صع 

خالل اإن�صاء الآلية املذكورة اآنفا.
الأمناء  مع  الآلية  هذه  �صمن  التن�صيق،  ويتم 
املقبل  بال�صتفتاء  املعنية  لــلــوزارات  العامني 
والهياكل  املادية  احلاجيات  حتديد  اأجــل  من 
ال�صلطة  ت�صرف  حتت  تو�صع  التي  الإداريـــة 

خالل هذه الفرتة.
اأن  اإىل  ال�صياق  ال�صيد �صريف يف ذات  كما لفت 
اإن�صاء هذه الآلية الذي جاء بناء على طلب من 
يرمي  لالنتخابات،  امل�صتقلة  الوطنية  ال�صلطة 
خمتلف  خــالل  الــدولــة  نفقات  ''تر�صيد  اإىل 

مراحل العملية النتخابية''.

يف كلمة توجيهية بثت اإىل جميع وحدات 
عن  التحا�صر  تقنية  طريق  عن  الناحية 
الوطني  اجلي�ص  اأركـــان  رئي�ص  اأ�ــصــار  بعد، 
ال�صعبي اإىل اأّن اجلزائر "مقبلة يف الأ�صابيع 
القليلة القادمة على تنظيم ال�صتفتاء على 
الد�صتور بتاريخ اأول نوفمرب القادم"، وا�صًفا 
م�صار  على  الهامة  بـ"املحطة  املوعد  هــذا 
حتديد معامل الدولة اجلزائرية اجلديدة" 
حملته  يف  تــبــون  الرئي�ص  بها  ــد  وع الــتــي 
امل�صروعة  للتطلعات  "جت�صيًدا  النتخابية، 
لأجيال ال�صتقالل التي عرّبت بعفوية وبكل 
جديدة،  جزائر  بناء  يف  اآمالها  عن  و�صوح 
اأ�ص�ص  على  مبنية  والــقــانــون،  احلــق  ــة  دول
وت�صاوي  والإن�صاف،  العدل  قوامها  متينة، 

الفر�ص بني كل اأبناء الوطن الواحد".
واأتت كلمة الفريق �صنقريحة لدى ا�صرافه 
الر�صمي  التن�صيب  حــفــل  مــرا�ــصــم  عــلــى 
للناحية  قائًدا  لعرو�صي  حاج  جمال  للواء 
للمرحوم  خلًفا  بوهران،  الثانية  الع�صكرية 
اللواء مفتاح �صواب الذي وافته املنية قبل 
اجلمهورية،  رئي�ص  با�صم  وذلك  قليلة  اأيام 
القائد الأعلى للقوات امل�صلحة، وزير الدفاع 

الوطني عبد املجيد تبون.

العليا  القيادة  اأّن  �صنقريحة  الفريق  واأكد 
ق�صارى  "�صتبذل  ال�صعبي  الوطني  للجي�ص 
جهودها من اأجل اإجناح هذه املحطة الهامة، 
موؤ�ص�صات  مل�صاعي  الكامل  دعمها  خالل  من 
الدولة الرامية اإىل حتقيق نه�صة اجلزائر 
ورقيها من جديد بف�صل املخل�صني وال�صرفاء 
الذين هم ذخر  ال�صباب  اأبنائها، خا�صة  من 
فيهم  نتو�صم  والذين  الأوقات،  كل  يف  الأمة 
ليكونوا  وم�صتقبلها  الــبــالد  حلا�صر  خــريا 
والتحديات  الثقيلة  امل�صوؤولية  م�صتوى  يف 
الأطهار  اأ�صالفهم  خطى  وعلى  املعرت�صة 
اأجــل  ــال ونفي�ص مــن  الــذيــن قــدمــوا كــل غ

اجلزائر و�صوؤددها".
ترحم  وقفة  �صنقريحة  الفريق  ــف  ووق
بوجنان  "اأحمد  املتوفى  املجاهد  روح  على 
قيادة  مقر  �صي عبا�ص" الذي يحمل  املدعو 
الناحية ا�صمه حيث و�صع اإكليال من الزهور 
فاحتة  وتال  له  املخلد  التذكاري  املعلم  اأمام 
ال�صهداء  اأرواح  وعلى  روحــه  على  الكتاب 

الطاهرة.
لتدخالت  الفريق  مبتابعة  اللقاء  واختتم 
اإىل  وا�صتمع  الناحية  واأفــــراد  اإطــــارات 

ان�صغالتهم واهتماماتهم.

ال�شتفتاء على الد�شتور حمطة هامة 
على م�شار حتديد معامل اجلزائر اجلديدة

اإقرار التعديل الد�شتوري يف مناخ هادئ

الداخلية  وزارة  ممــثــل  ــن  م الــلــجــنــة  وتــتــكــون 
و�صبعة  العمرانية  والتهيئة  املحلية  واجلماعات 
اأ�صاتذة يف القانون من جامعات اجلزائر وتيزي وزو 
و�صطيف ووهران وتلم�صان و�صيدي بلعبا�ص واملركز 

اجلامعي لتيبازة.
ويراأ�ص اللجنة الأ�صتاذ اجلامعي والع�صو يف جلنة 
القانون الدويل بالأمم املتحدة اأحمد لعرابة، فيما 

يتوىل الأ�صتاذ وليد العقون من�صب املقّرر.
الوزير الأول عبد  التن�صيب بح�صور  وجرى حفل 
برئا�صة  الديوان  مدير  عن  ف�صاًل  جــراد،  العزيز 
اجلمهورية نور الدين بغداد دايج، ووزير الداخلية 
كمال  العمرانية  والتهيئة  املحلية  واجلــمــاعــات 
لالت�صال  امل�صت�صار  الــوزيــر  اإىل  اإ�صافة  بلجود، 
حمند  بلعيد  اجلمهورية  لرئا�صة  الر�صمي  الناطق 
املكلف  اجلمهورية  رئي�ص  لدى  وامل�صت�صار  اأو�صعيد 

بال�صوؤون القانونية والق�صائية بوعالم بوعالم.
كما �صيرتاأ�ص عبد املجيد تبون، رئي�ص اجلمهورية 
القائد الأعلى للقوات امل�صلحة، وزير الدفاع الوطني، 
هذا الأحد، اجتماعا ملجل�ص الوزراء، ح�صب ما اأفاد 

به اأم�ص ال�صبت، بيان لرئا�صة اجلمهورية.
"يرتاأ�ص ال�صيد عبد املجيد تبون  وجاء يف البيان 
امل�صلحة،  للقوات  الأعلى  القائد  اجلمهورية  رئي�ص 
�صبتمرب   20 هـــذاالأحـــد  الــوطــنــي  ــاع  ــدف ال وزيـــر 
مبقر  ــوزراء  ال ملجل�ص  الــدوري  الجتماع   ،2020

رئا�صة اجلمهورية".
بحث  الجــتــمــاع،  هــذا  اأعــمــال  ــدول  ج و"يت�صمن 
بقطاعات  ال�صلة  ذات  امللفات  من  عــدد  ودرا�ــصــة 
ملا  وفقا  والفالحة"،  واملالية  وال�صحة  املناجم 

اأو�صحه امل�صدر ذاته.

العلمي  والبحث   العايل  التعليم  وزارة  ابرقت 
اجلامعية  للخدمات  الوطني  الديوان  اىل  تعليمة 
 17 بتاريخ  للجامعات  اجلهوية  الندوات  وروؤ�صاء 
�صبتمرب حتت رقم 1003 حول ا�صتغالل حافالت 

النقل اجلامعي لنقل الطلبة ما بني الوليات.
 451 رقــم  الول  الــوزيــر  ار�صالية  على  وبــنــاء 

ـــوزارة  ال ابلغت   2020 �صبتمرب   17 يف  املــــوؤرخ 
على  الول  الوزير  موافقة  على  العايل  التعليم 
الطلبة  نقل  يف  اجلامعي  النقل  حافالت  ا�صتغالل 
ما بني الوليات وذلك ق�صد �صمان التحاق الطلبة 
ل�صتئناف الأن�صطة البيداغوجية لختتام ال�صنة 
اأم�ص  يوم  من  ابتداء   2020/2019 اجلامعية 

ال�صبت 19 �صبتمرب 2020.
ودعت الوزارة يف تعليمتها امل�صوؤولني املحليني اىل 
التن�صيق من اجل تنفيذ التعليمة ب�صفة تدريجية 
لالمتحانات  بالن�صبة  املقرر  الدفعات  لنظام  وفقا 
الربوتكول  لحكام  ال�صارم  التطبيق  �صمان  مع 

ال�صحي املعتمد.

مديرية  مــع  اجلـــزائـــر  بــريــد  ادارة  تــبــحــث 
�صب  مواعيد  تغيري  للتقاعد  الوطني  ال�صندوق 
اطار   يف  جزائري،   متقاعد  مليون    3.2 معا�صاة 
التزام بتنفيذ  تعليمة للوزير الأول عبد العزيز 
النظر يف  باإعادة  الأول،  الوزير  اأمر  جراد، وقد 
اأزمة  تبعات  ملواجهة  املتقاعبدين  معا�صاة  �صب 
بحثها  مت  الــتــي  الــتــواريــخ  بــني  ــن  وم ال�صيولة، 
ومدير  اجلــزائــر  بــريــد  مــديــر  �صم  اجتماع  يف 

مقر  يف    CNR للتقاعد  الوطني  ال�صندوق 
وزارة العمل والت�صغيل امل�صان الجتماعي موعد 
ل  موعد  وهو  التزاحم  لتفادي  �صهر  كل  من   10
ينا�صب  �صندوق التقاعد  امللتزم مبواعيد اأخرى 
الوطني  ال�صندوق  مــع  تربطه  ـــوال  الأم ل�صب 
لل�صمان الجتماعي للعمال الجراء الذي يعاين 
تراجع  ب�صبب  كــورونــا  اأزمــة  تبعات  من  بــدوره 
القت�صادية،  املوؤ�ص�صات  ت�صخها  التي  ــوال  الأم

ينا�صب  موعد  اإىل  التو�صل  يتم  اأن  املتوقع  ومن 
الوقت  ذات  يف  التقاعد   ل�صندوق  املايل  الو�صع 
يكون قريب من تاريخ 10 من ال�صهر اي قبل 18 
�صب  عملية  فيها  تبداأ  الذي  التاريخ  ال�صهر  من 
بني  الت�صالت  وتتوا�صل  املتقاعدين،  معا�صاة 
حلول  لبحث  التقاعد  و�صندوق  اجلزائر  بريد 
مكاتب  امام  ال�صخا�ص  ازحام  ملواجهة  وبدائل 

بريد اجلزائر.

ــكــان واإ�ـــصـــالح  ــص ــ� ــــر الــ�ــصــحــة وال ـــح وزي اأو�ـــص
اأن  ــد،  ــوزي ب بــن  الــرحــمــان  عبد  امل�صت�صفيات، 
كورونا  بفريو�ص  املتعلقة  الوبائية  الو�صعية 

تبقى م�صتقرة يف اجلزائر.
ب�صفة  للعمل  العودة  ال�صروري  من  اإنــه  وقــال 
اأخذ  �صريطة  املــر�ــص،  مع  والتعاي�ص  طبيعية 
ــرق  ــط ــات الــوقــائــيــة الـــالزمـــة وال ــاط ــي ــت الح
الحتياطية، واأ�صاف امل�صوؤول الأول عن القطاع: 
اإىل  يــذهــب  اأن  يجب  الأرقــــام  يف  ي�صكك  ''مـــن 

امل�صت�صفيات ليتاأكد''.
اأم�ص  ال�صحة،  الــوزيــر  قــام  ال�صياق،  هــذا  ويف 
ق�صم  لأ�ــصــغــال  وتفقد  عمل  ــارة  ــزي ب ال�صبت، 
با�صا  م�صطفى  مب�صت�صفى  اجلديد  ال�صتعجالت 
الإ�صتعجالت،  لق�صم  تفقده  وخالل  بالعا�صمة، 
م�صلحة  تــوفــر  ـــرورة  ـــص � عــلــى  ـــر  ـــوزي ال ــــد  اأك
ت�صمن  ا�صتقبال  غــرفــة  عــلــى  ال�ــصــتــعــجــالت 
املركب  اإىل  بوزيد  بن  اأ�صار  كما  املر�صى.  راحة 
ال�صتعجايل �صيكون له مدخل خا�ص منف�صل عن 

امل�صت�صفى اجلامعى م�صطفى با�صا، منوها اإىل اأن 
هذا امل�صروع �صيتم تعميمه على باقي م�صت�صفيات 

الوطن.
ف�صل  على  تعمل  م�صاحله  اإن  الــوزيــر  وقـــال 

مداخل وخمارج اأق�صام ال�صتعجالت عن مداخل 
والفو�صى  لالزدحام  تفاديا  وذلك  امل�صت�صفيات، 
والتي  ال�صتعجال،  اأق�صام  وخمارج  مداخل  عند 

تندرج يف اإطار حت�صني خدمة املر�صى.

مبحكمة  العامة  النيابة  ال�صبت  اأم�ص  فتحت 
�صيدي حممد يف اطار ق�صية علي حداد،، حتقيقا 
10 ماليني دولر ملكتب لوبي  ق�صائيا يف حتويل 
''يف  العامة:  النيابة  بيان  يف  وجــاء  اأمريكي. 
اإطار ق�صية على حداد املتعلقة ب�صفقة حتويل 
فتح  مّت  لوبي،  مكتب  ل�صالح  دولر  ماليني   10
�صيدي  حمكمة  نيابة  طرف  من  ق�صائي  حتقيق 
''�صربينة  واملدعوة  اأعاله  املذكور  �صّد  اأحممد 
التحقيق  ''قا�صي  اأّن:  اإىل  الإ�ــصــارة  مع  ــان''،  ب
اإنابات ق�صائية يف هذا  اأ�صدر  امللف  املكلف بهذا 

الإطار''.
اجلزائر  ق�صاء  ملجل�ص  العامة  للنيابة  و�صبق 
املن�صرم، عن فتح حتريات  اأوت  اأعلنت مطلع  اأن 
ال�صحف  بع�ص  تــداولــتــه  مــا  اإثـــر  على  اأولــيــة 

اأبرمه  الوطنية من معلومات حول مو�صوع عقد 
ممثلون عن املتهم حداد علي مع �صركة اأمريكية 

بقيمة ع�صرة ماليني دولر. 
الذي  الأولية  التحريات  هذه  اأن  البيان  واأ�صار 
فيها  متت  التي  الظروف  على  ''للوقوف  فتحها 

هذه ال�صفقة وحتديد الهدف احلقيقي منها''.
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الوزير الول يوافق على نقل الطلبة مابني الوليات

اأمر من الوزير الأول بتغيري موعد �شب معا�شاة املتقاعدين 

الو�شعية الوبائية م�شتقرة ويجب التعاي�ش مع كورونا

النيابة العامة تفتح حتقيقا ق�شائيا 
يف حتويل 10 ماليني دولر 

ب جلنة النتخابات ويراأ�ش اجتماًعا وزارًيا اليوم الرئي�ش تبون ين�شّ

ق. و

ق. و

اأن  ال�شبت من وهران،  اأم�س   ال�شعبي  الوطني  اأركان اجلي�س  رئي�س  �شنقريحة،  ال�شعيد  الفريق  اأكد 
ال�شتفتاء على الد�شتور املزمع تنظيمه اأول نوفمرب القادم يعد حمطة هامة على م�شار حتديد معامل الدولة 

اجلزائرية اجلديدة جت�شيدا للتطلعات امل�شروعة لأجيال ال�شتقالل، ح�شب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و



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

املجال  يف  ونــ�ــســطــاء  جــمــعــيــات  دعـــت 
على  االإعتماد  يف  االإ�سراع  اإىل  التجاري 
املعامالت  يف  االإلــكــرتونــيــة  ــات  ــدم اخل
وذلك  والتاجر،  الزبون  بني  التجارية 
ــة الــدفــع  ــدم عــلــى خــلــفــيــة اإطـــــالق خ
االإلكرتوين موؤخرا والتي �سيتم تعميمها 
عرب املتاجر واملحالت يف خمتلف واليات 

الوطن.
بطريقة  الدفع  على  اخلدمة  وتعتمد 
نقدا،  للدفع  احلاجة  دون  اإلكرتونية 
ميلكون  الذين  املتعاملني  جلميع  وميكن 
هذه  اعتماد  االإلــكــرتونــيــة  البطاقات 
توفر  حـــال  يف  ــع  وا�ــس ب�سكل  اخلــدمــة 
الوقت  يف  كــايف،  ر�سيد  على  بطاقاتهم 
الفعل  ردود  حــولــهــا  تــبــايــنــت  ــــذي  ال
قبل  من  تعميمها  ب�ساأن  والت�سريحات 
كما  �سواء،  حد  على  والتجار  املواطنني 
جناحها  ب�ساأن  وا�سعة  اإ�سكاالت  طرحت 
بها م�ستقبال بالرغم مما توفره  والعمل 

من مزايا ومعامالت.
ومن �ساأن اأجهزة الدفع االإلكرتوين، اأن 
تزيل عن املواطنني عناء �سحب االأموال 
حيث  نقدا،  حاجياتهم  ل�سراء  والت�سوق 
الطريقة  هــذه  ــاأن  ب التجار  بع�ص  اأكــد 
واملتاجر  املــحــالت  يف  تنجح  اأن  ميكن 
بني  التجارة  عملية  ت�سهل  التي  الكربى 
انطالقها  اأن  خا�سة  والباعة  الزبائن 
تزامن مع اأزمة ال�سيولة،و�سط ت�ساوؤالت 
بيع  حمالت  يف  ا�ستخدامها  اإمكانية  عن 
ب�سكل  بها  والتعامل  الغذائية  املـــواد 

يومي.
ويف الــوقــت الـــذي يــدعــو الــعــديــد من 
اخلدمات  اعتماد  تعميم  اإىل  املواطنني 

النقود  بوتقة  من  للخروج  االإلكرتونية 
املحالت  يف  املعتمدة  التقليدية  والطرق 
لغاية االآن، يت�ساءل اآخرون حول اإمكانية 
ذلك بالن�سبة لبقية املواطنني الذين ال 
يحوزون على بطاقات اإلكرتونية خا�سة 
منهم العمال االأحرار والعائالت الفقرية 
الفئات،  مــن  وغــريهــا  الــدخــل  عــدميــة 

بهذه  اإطالع  على  اجلميع  لي�ص  فح�سبهم 
بطاقة  اجلــمــيــع  ميــلــك  وال  اخلـــدمـــات 
اإلكرتونية ل�سحب االأموال وهو ما يعني 
هذه  مثل  لتعميم  اأخرى  �سنوات  انتظار 
اخلدمات التي تعترب نقطة تغيري كربى 
يف  والتكنولوجي  الــتــجــاري  املــجــال  يف 

فوزية. قاجلزائر.

الفتات  الــعــمــارات  هــذه  قاطنوا  ورفـــع  
و�سعارات يطالبون فيها ال�سلطات املحلية 
التدخل الإعادة ترميمها يف اأقرب االآجال 
�سيما واأن حياتهم يف باتت يف خطر نظرا 
واجلــدران  االأ�سا�سات  م�ص  الــذي  للتاآكل 
الداخلية واخلارجية، ناهيك عن ال�سرر 
باالإ�سافة  بال�سالمل  حلق  الــذي  الكبري 
الغرف،  اإىل  االأمــطــار  مياه  ت�سرب  اإىل 
اأن خمتلف ال�سبكات مهرتئة، خا�سة  كما 
ت�سكل  الــتــي  ال�سحي  الــ�ــســرف  �سبكات 
معاناة حقيقية بكل ما حتمله الكلمة من 
معنى، نظرا لال�سرار الكثرية التي م�ستها، 
وح�سب ال�سعارات التي  رفعها ال�سكان فقد 
لهم  حل  بو�سع  املحلية  ال�سلطات  طالبوا 

كونهم يعي�سون معاناة حقيقية.
من جهته اأكد اأحد املهند�سني املعماريني، 
اأن عمارات حي الكومني غري �ساحلة الأي 
م�ص  ــذي  ال الكبري  للتاآكل  نظرا  ترميم 
االأ�سا�سات واأن اأي عملية قد تكون مبثابة 
اخلطر الذي �سيوؤدي اإىل االإنهيار احلتمي 
املحلية  ال�سلطات  على  اأنــه  م�سيفا  لها، 
الئقة  �سكنات  ومنحهم  القاطنني  اإجالء 

حلمايتهم قبل حدوث الكارثة.
بباتنة  الــنــ�ــســر  ــي  ح �ــســكــان  ويــنــتــظــر 
لهم  حل  لو�سع  املحلية  ال�سلطات  اإلتفاتة 
ب�سبب  كثرية  اأخــطــار  من  يعانون  كونهم 

ما  �سكناتهم،  م�ص  الــذي  وال�سرر  التاآكل 
كون  كبري  خطر  و�سط  يعي�سون  جعلهم 

منازلهم مهددة بال�سقوط يف اأي حلظة.

طالبو�  �لذين  �ملو�طنني  ت�صاوؤالت  باتنة،  بوالية  �ل�صمرة  ببلدية  �ملغطى  �جلو�ري  �ل�صوق  و�صعية  تثري 
باإعادة �العتبار لهذ� �ملرفق �لعمومي �ملغلق منذ �أزيد من خم�س �صنو�ت.

رفع مو�طنون يقطنون عمار�ت بحي "الكومني" يف و�صط مدينة باتنة، ند�ء ��صتغاثة �إىل �ل�صلطات من �أجل �لتدخل و�إيجاد حل لو�صعيتهم، كونهم 
يقطنون �أحد �أقدم �ل�صكنات بالوالية و�لتي مل ي�صتفد من �أي عملية ترميم منذ �إجنازها بعد �ال�صتقالل حيث باتت مهددة باالنهيار يف �أية حلظة.

�سكن�ت مهددة ب�لنهي�ر وال�سلط�ت
 مط�لبة ب�لتحرك يف ب�تنة
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واأبدى املعنيون تذمرهم من ا�ستمرار 
املتزايدة  احاجتهم  ـــام  اأم الــو�ــســع 
حيث  م�ستلزماتهم،  اقــتــنــاء  اإىل 
اإىل  التنقل  املواطنني  اأغلبية  ي�سطر 
البلديات املجاورة، فيما تالحق ذوي 
مع  مريرة  معاناة  ال�سعيف  الدخل 
لدى  والفواكه  اخل�سر  ا�سعار  ارتفاع 

املحالت التجارية.
ا�ستغالل  عدم  عن  هــوؤالء  وت�ساءل 
يف  جاهزيته،  رغم  اجلــواري  ال�سوق 
هذا  مثل  فيه  ت�ستنزف  الذي  الوقت 
طائلة،  ـــواال  اأم امل�ساريع  مــن  الــنــوع 
اأنــه مل  اإال  اأمــر ذلــك  وعلى رغــم من 
حيث  ال�ساعة،  حلــد  ــه  ــواب اأب يفتح 
بال  هيكال  املــواطــنــني  بح�سب  بــقــي 
اإىل  ذاتــه  ال�سياق  يف  م�سريين  روح، 

باالإ�سافة  اإجنازه  اإختيار موقع  �سوء 
النقائ�ص التي يعاين منها  اإىل بع�ص 
تعبيد  وعدم  تهيئته  �سوء  على غرار 
ذلك  اإىل  باالإ�سافة  املــوؤدي  الطريق 
ال�ساكنني بالبلدية  بعده عن اغلبية 
ماي�سعب على التجار مزاولة ن�ساطهم 
يف  حاجتيهم  اإقتناء  من  وامل�ستهلكني 

اأح�سن الظروف على حد ال�سواء.
اإىل هذا  املــواطــنــني  ـــام حــاجــة  واأم
اأن  �ساأنه  من  الــذي  العمومي  املرفق 
هــوؤالء  يــاأمــل  معاناتهم،  مــن  يخفف 
واجلــهــات  املحلية  ال�سلطات  نــظــر 
املعنية بخ�سو�ص هذا االأخري والذي 
على  الق�ساء  اأجـــل  مــن  اإجنــــازه  مت 
ال�سوق الفو�سوية يف حني مل ي�ستفد 

املواطنون من خدماته املقدمة.

ي�ستكي قاطنو حي 100 م�سكن، جتزئة 
 3 حملة  العمراين  بالقطب   11 رقــم 
بوالية باتنة، من ت�سربات م�ست �سبكة 
املاء ال�سروب، مما ت�سبب يف اإنقطاع املاء 

عنهم منذ مدة.
مــن قاطني احلــي،  الــعــديــد  وحــ�ــســب  
مياه  �سبكة  م�ستوى  على  الت�سربات  اأن 
املاء  �سهاريج  الإقتناء  دفعتهم  ال�سرب 

تقدموا  اأنهم  من  بالرغم  دائمة  ب�سفة 
ب�سكاوي كثرية للجهات املعنية للتدخل 
اأنها  اإال  الت�سربات،  تلك  اإ�سالح  ق�سد 
ال�ساعة،  حلــد  تــدخــل  اأي  ت�سجل  مل 
واجهوا  اأنهم  ذاتــه  ال�ساأن  يف  م�سيفني 
يف  ال�سيف  فرتة  طــوال  حقيقية  اأزمــة 
ال�سروب،  بــاملــاء  الــتــزود  تــذبــذب  ظــل 
املادة  لتلك  املواطنني  احتياجات  كون 
تــــزداد خـــالل هـــذه الفرتة  احلــيــويــة 
اإىل  عمدوا  ال�سهاريج  اأ�سحاب  وحتى 
بني  نف�سه  املواطن  ليجد  اأ�سعارها  رفع 
مطرقة غياب املاء و�سندان طمع وج�سع 

اأ�سحاب ال�سهاريج.
م�سكن   100 حي  �سكان  وينتظر  هــذا 
11 تدخل اجلهات املعنية  جتزئة رقم 
م�ست  التي  الت�سربات  جميع  الإ�ــســالح 
ال�سروب  باملاء  التزود  ل�سمان  ال�سبكة 
اأزمة حقيقية  خا�سة واأنهم يعانون من 

يف ظل غياب تلك املادة احليوية.

ال�سوق اجلواري ب�ل�سمرة هيكل دون روح

�سك�ن يط�لبون ب�إ�سالح 
الت�سرب�ت بحملة 3

اأجنز منذ 5 �ضنوات ومل يدخل حيز اخلدمة حلد ال�ضاعة

يعانون من اأزمة مياه حادة

ن. م

ملعاقل  اأمنية  مداهمة  عمليات  اأ�سفرت 
باتنة،  واليــة  يف  واملنحرفني  اجلرمية 
عن  والـــدرك،  ال�سرطة  عنا�سر  قادتها 
�سالح   21 وحجز  �سخ�سا   29 توقيف 
اأبي�ص من خمتلف االأحجام، اإ�سافة اإىل 

43 غرام من الكيف املعالج و691 قر�ص 
مهلو�ص.

عمليات املداهمة، اأ�سفرت اأي�سا عن حجز 
74 وحدة من امل�سروبات الكحولية، وكذا 
3 اأ�سلحة نارية، و22 خرطو�سة من عيار 

دراجة   15 حتويل  مت  فيما  و16،   12
خمالفة   41 وحترير  املح�سر  اإىل  نارية 
مرورية و37 خمالفة الإجراءات احلجر 
3 خمالفني  ال�سحي  مبا يف ذلك توقيف 

ب�سدد القيادة يف حالة �سكر.

الأمن ي�سرب مع�قل املنحرفني يف ب�تنة
عمليات مداهمة قادتها ال�ضرطة والدرك واأ�ضفرت عن توقيف 29 �ضخ�ضا

اأرجعوا المر لإمكانيات املواطنني ال�شرائية املتهاوية 

جت�ر يوؤكدون اإ�ستح�لة تعميم اآلية 
الدفع الإلكرتوين بب�تنة 

�صميحة. ع

�صميحة. ع

حفيظة. ب



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

توزيع 12 األف وحدة للر�ض 
املحوري على الفالحني 

خن�شـــــلة
حت�ضبا حلملة احلرث

دعت امل�سالح التقنية بامل�سالح الفالحية 
على  املقبلني  الفالحني  خن�سلة  لوالية 
الطرق  اتباع  اإىل  والبذر  احلــرث  حملة 
اين  الفالحي،  بالري  اخلا�سة  احلديثة 
الدعم  جمال  ويف  االإطــار  هذا  يف  �سجلت 
للر�ص  وحــدة  الــف   12 توزيع  الفالحي 
ـــدة تــتــوفــر عــلــى 24  املــحــوري وكـــل وح
وقد  احلقل،  يف  ا�ستعماله  ميكن  ر�سا�ص 
اأن �سقي احلبوب  اإىل  اأ�سارت ذات امل�سالح 
يف  كل  �سقي  يعترب  اجلنوبية  باملنطقة 
�سقي  يعترب  ال�سمالية  باملنطقة  حــني 

تكميلي فقط.
ــالق  الإط وحت�سبا  �سلة  ذي  �سياق  ويف 
عملية احلرث والبذر باملنطقة اجلنوبية 
احلبوب  تعاونية  اأكــدت  خن�سلة  لوالية 
على  خن�سلة  لــواليــة  اجلــافــة  والــبــقــول 
العملية،  لهذه  الــالزمــة  احلــبــوب  وفــرة 
باال�ستعداد  التعاونية  م�سالح  تقوم  اين 
معاجلة  خالل  من  والبذر  احلرث  حلملة 

وتخزينها  االكيا�ص  يف  وو�سعها  البذور 
لتعاونية  التابعة  النقاط  م�ستوى  على 
بيعها  ق�سد  اجلــافــة  والــبــقــول  احلــبــوب 
يف  امل�سالح  ذات  با�سرت  كما  للفالحي، 
والعملية  للفالحني  االأ�سمدة  بيع  عملية 
انطلقت ب�سكل عادي مع اقبال الفالحني 
لعملية  للتح�سري  يلزمهم  ما  كل  الإقتناء 
يف  اجلنوبية،  باملنطقة  والــبــذر  احلــرث 
غرار  على  البذور  وفرة  على  اأكــدت  حني 
الــقــمــح الــ�ــســلــب والــقــمــح الــلــني يف حني 

�ستواجه م�ساكل يف بذور ال�سعري
عن  الــتــعــاونــيــة  م�سالح  ك�سفت  وقـــد   
خا�ص  مــلــف   100 مــن  اأزيــــد  ت�سجيل 
فتح  بعد  الرفيق  بالقر�ص  باال�ستفادة 
الفالحي  بال�سندوق  املــوحــد  ال�سباك 
والتعاون البدر، اين اأكدت اأن امللفات على 
م�ستوى البنك اجلهوي بوالية اأم البواقي 
يف  باالإ�سراع  يقوم  اأن  منه  ينتظر  الــذي 

ت�سوية هذه امللفات.

 بلدية املحمل تغرق 
يف م�س�كل ب�جلملة

ملقار�سة  منطقتي  �سكان  يعي�ص 
وحلماد�سة التابعتني لبلدية عني 
من  اجلنوبية  اجلهة  يف  احلجر 
متوا�سلة  معاناة  �سطيف  واليــة 
لل�سرب  ال�ساحلة  املياه  اأزمــة  مع 
حيث  ال�سيف،  ف�سل  حلول  منذ 
هذه  خملفات  من  ال�سكان  يعاين 
حيث  كاهلهم  اأثقلت  التي  االأزمة 
املياه  عن  يوميا  للبحث  ي�سطرون 
ــروب عــرب خمــتــلــف االأبــــار  ــس ــ� ال

واالأنقاب املتواجدة باملنطقة. 
املعاناة  العط�ص  اأزمة  ت�سكل  وال 
باتوا  الــذيــن  لل�سكان  الــوحــيــدة 
الفي�سانات  اأخطار  من  متخوفني 
فرتة  خــالل  املنطقة  تهدد  التي 
الت�ساقط، حيث اأعرب ال�سكان عن 
تخوفهم الكبري من اإمكانية حدوث 
في�سانات بالنظر ملوقع املنطقتني، 
ورغم النداءات املتكررة من طرف 

من  املحلية  لل�سلطات  املواطنني 
حلماية  م�سروع  تخ�سي�ص  اأجــل 
اإال  الفي�سانات  خطر  من  املنطقة 
اأذانـــا  املــطــالــب مل جتــد  ــذه  اأن ه
اجلميع  اإعــــرتاف  رغــم  �ساغية 
بخطورة الو�سعية يف حال حدوث 

ت�ساقط كبري لالأمطار.
احلجر  عني  بلدية  م�سالح  ــا  اأم
فقد اأكدت اأن �سبب اإنقطاع التزود 
اإنخفا�ص  اإىل  يعود  ال�سرب  مبياه 
ــذي  ال الــنــقــب  يف  ــاه  ــي امل م�ستوى 
يزود املنطقة، فيما يوجد م�سروع 
اأنقاب  من  املناطق  هــذه  لتزويد 
م�سجل  م�سروع  وجــود  مع  اأخــرى 
الإنهاء  جديدين  نقبني  الإجنـــاز 
اأزمة العط�ص اإال اأن امل�سروع يبقى 
يعني  مــا  وهــو  االأن  حلــد  جممدا 
اإ�سعار  اإىل  ال�سكان  معاناة  توا�سل 

اأخر. 

الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق االإن�ضان ترا�ضل ال�ضلطات

بن �صتول.�ص

بن �صتول.�ص

اأم البواقـــي

اأما فيما يتعلق بال�سكن االجتماعي 
ال�سكنات  عدد  بلغ  فقد  الت�ساهمي، 
املنتظر توزيعها قريبا الـ 175 وحدة 
4 بلديات، باالإ�سافة لـ  موزعة عرب 
"البيع  ب�سيغة  �سكنية  وحدة   500
باالإيجار" مبدينة اأم البواقي، و90 
�سمن ترقوي حر مبدينة عني مليلة، 
فيما ينتظر اأي�سا توزيع 607 مقرر 
العليا  اله�ساب  برامج  �سمن  اإعانة 

االجتماعية،  التح�سي�سات  مــن 
وكذا 80 مقرر تاأهيل خا�ص بال�سكن 
 1000 �سي�سمل  والــــذي  الــريــفــي 
اإعانة مالية، اأين يتوقع ارتفاع عدد 
حال  يف  االإعــانــات  من  امل�ستفيدين 
بقوائم  اخلا�سة  امللفات  ا�ستكمال 

امل�ستفيدين من ال�سكن الريفي.
املكتتبون  طــالــب  فقد  ــارة،  ــس ــالإ� ل
عني  مبدينتي   "2 "عدل  بــربامــج 

بالتدخل  كــر�ــســة،  وعـــني  ــرون  ــك ف
العاجل لوايل الوالية، للوقوف على 
ورداءة  البطيئة  االأ�ــســغــال  ــرية  وت
اأ�سغال االجناز والتي جتاوزت مدتها 
االعذارات  من  بالرغم  �سنوات،   7
للمرقي  ال�سكن  ملديرية  املتكررة 
امل�سوؤول عن امل�سروع، لكن متاطل هذا 
االأخري حال دون الك�سف الفعلي عن 

توقيت ت�سليم امل�سروع.

م�ساتي  �ــســكــان  مــعــانــاة  تــتــوا�ــســل 
البواقي،  اأم  بوالية  توزلني  بلدية 
ب�سبب انعدام عمليات الربط بالغاز 
يتخبطون  التي  والعزلة  الطبيعي 
فيها، ما اأدى ب�سكان املنطقة باخلروج 
لل�سارع يف عديد املرات وغلق الطرق 

امل�سالح  فيها  مطالبني  الوطنية، 
والية  وايل  راأ�سها  وعلى  املخت�سة 
يف  والــنــظــر  للتدخل  الــبــواقــي  اأم 
فيها  يعي�ص  التي  املزرية  الو�سعية 
خا�سة  توزلني  بلدية  م�ساتي  �سكان 

خالل ف�سل ال�ستاء.

لبلدية  البلدي  املجل�ص  جهته  من 
توزلني، اأ�سار اأنه مت اقرتاح ع�سرات 
كمناطق  للبلدية  التابعة  امل�ساتي 
من  البلدية  ح�سة  لكن   ، "ظل" 
كانت  الظل  مبناطق  التكفل  م�ساريع 
اجناز  حد  تتجاوز  وال  جدا  �سئيلة 

باملياه  م�ساتي  ثــالث  لربط  نقبني 
تنفيذ  انتظار  يف  لل�سرب،  ال�ساحلة 
بتدعيم  الــوالئــيــة  امل�سالح  وعـــود 
الربط  مب�ساريع  قريبا  البلدية 
وفك  احليوية  ال�سبكات  مبختلف 

العزلة.

ببلدية  تاغربيت  قرية  تدعمت 
مب�سروع  خن�سلة،  واليـــة  خـــريان 
وايل  اأ�سرف  اأيــن  الطبيعي،  الغاز 
نهاية  ـــدي  ـــوزي ب ــي  عــل ـــة  ـــوالي ال
املــا�ــســي رفــقــة خمتلف  ــبــوع  االأ�ــس
ال�سلطات الوالئية على و�سع حيز 
اخلدمة مل�سروع تزويد 148 عائلة 

و�سط  بالقرية،  الطبيعي  بالغاز 
ا�ستح�سان من قاطني هذه القرية، 
م�سافة  على  امل�سروع  ميتد  حيث  

كلم.  9.7
وعلى هام�ص دخول حيز اخلدمة 
مل�سروع ربط ال�سكان بالكهرباء اأكد 
وايل الوالية على اأن الوالية �سجلت 

العديد من امل�ساريع التنموية التي 
تدخل يف اإطار تنمية مناطق الظل 
بالتموين  منها  تعلق  مــا  �سيما  ال 
�سبكات  لل�سرب،  ال�ساحلة  باملياه 
العزلة  فــك  الــ�ــســحــي،  الــ�ــســرف 
واملن�ساآت  ــات،  ــرق ــط ال تعبيد  و 

الرتبوية وغريها.

ك�صفت �ل�صلطات �لوالئية باأم �لبو�قي، �أن �لعدد �الإجمايل لل�صكنات مبختلف �ل�صيغ و�ملرتقب توزيعها قبل نهاية 
�صنة 2020، تقدر بـ 4116 وحدة �صكنية، من بينها 2664 ب�صيغة �لعمومي �اليجاري، 1459 وحدة منتهية 

�الأ�صغال، و1025 وحدة �أخرى، ينتظر ربطها ب�صبكتي �لكهرباء و�لغاز.

ح�ضبما ك�ضفت عنه الوالية يف بيان لها

بلدية توزلني

بلدية خريان

وال�سكان  ال�سحة  مــديــر  ك�سف 
عن  رقـــام  �سليم  �سطيف  لــواليــة 
بالو�سعية  املــتــعــلــقــة  االأرقــــــام 
الوبائية اخلا�سة بفريو�ص كورونا 
الوالية  م�ست�سفيات  م�ستوى  على 
ــى تــ�ــســجــيــل تــراجــع  ـــدا عــل ـــوؤك م
خالل  االإ�سابات  عدد  يف  ملحوظ 
االأ�ــســابــيــع الــفــارطــة وهــو االأمــر 
اإعادة  تقرر  املديرية  جعل  الــذي 
املوجودة  امل�سالح  ملختلف  الن�ساط 
م�سخرة  كانت  والتي  بامل�ست�سفيات 
خالل  الفريو�ص  مبر�سى  للتكفل 

الفرتة الفارطة.
و�سجلت والية �سطيف منذ بداية 
حالة   3158 نحو  الوباء  اإنت�سار 
حلد  االإعــالن  يتم  مل  فيما  موؤكدة 
امل�سجلة  الوفيات  عــدد  عن  االأن 
الوالية،  م�ست�سفيات  خمتلف  عرب 
ــة فـــاإن  ــح ــس ــ� وحــ�ــســب مـــديـــر ال
مراحل،  بثالثة  مــرت  الو�سعية 
عرف  الذي  جوان  �سهر  من  بداية 
االإ�سابات  عدد  يف  قيا�سية  زيــادة 
الثانية  املــرحــلــة  اأمـــا  بــالــواليــة، 

جويلية  �سهر  بــدايــة  مــع  فكانت 
حيث مت رفع عدد االأ�سرة الطبية 
اإىل 926 �سرير، اأما خالل املرحلة 
اأوت  بداية  من  واملمتدة  الثانية 
ت�سجيل  فــتــم  ــوم  ــي ال غــايــة  اإىل 
تراجع ملحوظ يف عدد االإ�سابات 
 10 نحو  اليومي  املعدل  يبلغ  حيث 
هذه  اأن  على  التاأكيد  مع  اإ�سابات 
ال�سابقة  املراحل  وعك�ص  احلاالت 

غري خطرية.
وعرفت م�ست�سفيات والية �سطيف 
االإ�سابات  عدد  يف  كبريا  اإنخفا�سا 
امل�ست�سفى  مـــع  ــــال  احل هـــو  كــمــا 
ــي �ــســعــادنــة عــبــد الــنــور  ــع ــام اجل
اجلهة  يف  وملـــان  عــني  وم�ست�سفى 
اجلنوبية من الوالية، ورغم حت�سن 
الو�سعية اإال اأن مدير ال�سحة اأكد 
على موا�سلة اإتخاذ كافة التدابري 
حلول  الإمكانية  حت�سبا  االأزمـــة 
املوجة الثانية من هذا الوباء على 
البلدان  يف  املقدمة  االأرقــام  �سوء 

االأوروبية.

توزيع 4116 �سكن قبل نه�ية ال�سنة ب�أم البواقي

مع�ن�ة ال�سك�ن مع غي�ب الع�ز متوا�سلة

تزويد 148 ع�ئلة بت�غريت ب�لغ�ز الطبيعي 

عودة الن�س�ط اإىل خمتلف 
امل�س�لح مب�ست�سفي�ت �سطيف 

حملياتالأحد  09  �صتنرب  2970/ 20  �صبتمرب  2020 املوافق لـ 03  �صفر 051442
احتج ع�سرات املواطنني املقيمني 

بالبيوت الق�سديرية مبنطقة بئر 
بن عياد التابعة اقليميا لدائرة 
عني مليلة، اأمام مقر بلدية عني 

مليلة مطالبني فيها املجل�ص 
البلدي بالتدخل ومنحهم �سكنات 

الئقة.
ياأتي ذلك، بعد تلف اأ�سقف 

عدد من ال�سكنات اله�سة باملجمع 
الق�سديري مبنطقة بئر بن عياد 
خالل الت�ساقط االأخري لالأمطار، 

خا�سة واأنهم يقيمون ب�سكنات 
فو�سوية ال تليق للحياة االآدمية.

من جهته املجل�ص البلدي 
لبلدية عني مليلة، اأكد على عدم 
ا�ستفادت منطقة "بئربن عياد" 

من ح�س�ص ال�سكن االجتماعي 
باعتبارها منطقة فالحية 

وا�ستفادت �سابقا من ح�س�ص 
ال�سكن الريفي، خا�سة واأن اأغلب 
املقيمني باملجمع الق�سديري قد 
�سجل ا�ستفادتهم �سابقا من عدد 

من الربامج ال�سكنية.

مواطنون 
يحتجون للمط�لبة 

مبنحهم �سكن�ت 
لئقة بعني امليلة

 بعد حت�ضن الو�ضعية الوبائية 

اأوالد عدوان

توقيف النقل بني الواليات مينع الع�ضرات من العودة

اأوالد  بلدية  م�سالح  خ�س�ست 
من  ال�سمالية  اجلــهــة  يف  عـــدوان 
ــــة �ــســطــيــف بــالــتــنــ�ــســيــق مع  والي
مديرية املوارد املائية غالف مايل 
لتج�سيد  �سنتيم  مليار   4.5 يناهز 
التي  العط�ص  اأزمة  الإنهاء  م�ساريع 
مناطق  مــن  الــعــديــد  منها  تــعــاين 
حيث  �سنوات،  عــدة  منذ  البلدية 
من  اإنطالقا  البلدية  تزويد  �سيتم 

قناة منبع واد البارد.
وعانى �سكان اأوالد عي�ص، اخلرزة 
للبلدية  تابعة  اأخـــرى  ومناطق 
عن  ناجمة  حادة  عط�ص  اأزمة  من 
الدهام�سة  نقب  من�سوب  تراجع 
ورغم  البلدية،  ــزود  ي كــان  ــذي  ال
خالل  املحلية  ال�سلطات  حماولة 
اأنقاب  اإجنــاز  الفارطة  ال�سنوات 
اأن  اإال  البليدة  تراب  على  جديدة 
الف�سل  م�سريها  كان  امل�ساريع  هذه 

من�سوب  يف  الكبري  الرتاجع  ب�سبب 
البلدية،  هــذه  يف  اجلوفية  املياه 
يف  ال�سكان  اأدخل  الذي  االأمر  وهو 
على  احل�سول  بغية  كبرية  معاناة 

املياه ال�سروب طوال اأيام ال�سنة.
عدوان  اأوالد  بلدية  رئي�ص  وقال 
اأنه مت االإتفاق مع املقاولة املكلفة 
ــروع يف  ــس ــ� ــن اأجـــل ال بـــاالإجنـــاز م
االأ�سغال خالل االأيام القادمة بعد 
االإدارية  االإجــراءات  من  االإنتهاء 
اخلا�سة بال�سفقة، علما اأن م�سروع 
البارد  واد  منبع  قناة  من  الربط 
ميتد على م�سافة تناهز 200 كلم، 
اخلــزان  اإجنــاز  االأ�سغال  وتخ�ص 
ــاة الــنــاقــلــة لــلــمــيــاه، وهو  ــن ــق وال
ينهي  اأن  �ساأنه  من  الــذي  امل�سروع 
االأحياء  من  العديد  �سكان  معاناة 
الــتــزود باملياه  اأزمـــة  والــقــرى مــع 

ال�سروب. 

�سجل طلبة جامعة فرحات عبا�ص 
مقاعد  اإىل  عودتهم   02 �سطيف 
االأم�ص  نهار  مــن  بــدايــة  الــدرا�ــســة 
وزارة  ال�سادر من  القرار  على �سوء 
العلمي،  والبحث  الــعــايل  التعليم 
وفق  عادية  اأجــواء  يف  العودة  ومت 
للوقاية  �سارم  �سحي  بروتوكول 
داخل  كــورونــا  فريو�ص  اإنت�سار  من 
ــذا  املـــدرجـــات الــبــيــداغــوجــيــة وك

االإقامات اجلامعية.
اإدارة  اإجتماع مو�سع بني  ومت عقد 
وكــذا  و02   01 �سطيف  جامعتي 
الطالبية  التنظيمات  عن  ممثلني 
بغية و�سع التدابري الالزمة من اأجل 
اإىل  تدريجيا  الطلبة  عودة  اإجناح 
االإتفاق  مت  حيث  الدرا�سة،  مقاعد 
 02 �سطيف  جامعة  مدير  ح�سب 
الربوفي�سور عبد الكرمي بن يعي�ص 

دفعات  على  الطلبة  تــوزيــع  على 
التدري�ص  وقــاعــات  ــات  ــدرج امل يف 
توفري  مع  العدوى  اإنت�سار  لتفادي 
بالطلبة  للتكفل  الالزمة  الظروف 
داخل االإقامات اجلامعية من خالل 

توفري و�سائل الوقاية.
العديد  ينتظر  ــر  اأخ جانب  ومــن 
بجامعات  املتمدر�سني  الطلبة  من 
ــات  ــوالي ال يف  واملــقــيــمــني  �سطيف 
وامل�سيلة  ميلة  غرار  على  املجاورة 
الواليات  بني  النقل  و�سائل  عــودة 
مبقاعد  االإلتحاق  اأجــل  من  للعمل 
يتمكن  مل  حيث  جمــددا،  الدرا�سة 
الــكــثــري مــن الــطــلــبــة املــقــيــمــني يف 
الواليات املجاورة من العودة خالل 
ــدام  ــع اإن ب�سبب  احلــالــيــة  ــرتة  ــف ال

و�سائل النقل اإىل غاية اليوم.

تخ�سي�ض 4.5 ملي�ر �سنتيم 
لإنه�ء اأزمة العط�ض 

 الطلبة يلتحقون تدريجي� 
بج�معة �سطيف 

يقطنون بيوتا ق�صديرية

عبد الهادي. ب 

عبد الهادي. ب 

عبد الهادي. ب 

�شطيـــف

بن �صتول.�ص

معاوية. �ص

معاوية. �ص
معاوية. �ص



ا�شتقبل وزير النقل، لزهر هاين، اأم�س ال�شبت، ممثلي ناقلي الأ�شخا�س والب�شائع الذين عر�شوا 
عليه ان�شغالتهم الجتماعية واملهنية ل�شيما منها املتعلقة بوباء فريو�س كورونا.

مديري  مع  وطني  لقاء  يف  الــوزيــر،  و�صدد 
اجلزائرية  ملوؤ�ص�صة  الــولئــيــة  الــوحــدات 
والولئيني  املركزيني  املــدراء  جمع  للمياه، 
جدد  مــدراء  تن�صيب  خالله  ومت  للقطاع، 
تطبيق  على  للموؤ�ص�صة،  تابعة  وحدة  لـ26 
"اإجراءات ميدانية لي�ص فيها ت�صامح مع اأي 

تهاون يف اأداء الواجب".
امليدانية  اخلرجات  فــاإن  الــوزيــر،  وح�صب 
اإىل العديد من موؤ�ص�صات القطاع يف الوليات 
ا�صا�صا  يرتكز  القطاع  يف  "�صعف  عن  ك�صفت 
رفع  ح�صبه  ي�صتدعي  ما  وهو   ،" الت�صيري  يف 

هذا التحدي.
ــواردة  ال املــوؤكــدة  املعلومات  اأن  اإىل  واأ�ــصــار 
وكذا  املحلي  امل�صتوى  على  القطاع  لت�صيري 
املركزي "تدعو للقلق" بالنظر اإىل احلقائق 
بع�ص  "تهاون  حول  عليها  الطــالع  مت  التي 
ــــر من  ــوؤولــني وتــنــ�ــصــل الــبــعــ�ــص الآخ ــص ــ� امل
البع�ص  لدى  اللتزام  وانعدام  م�صوؤلياتهم 

الآخر مبا تقت�صيه مهامه كم�صري.
بعد  يحقق  مل  القطاع  فاإن  الوزير،  وح�صب 
على  التغلب  يتطلب  مما  منه  املرجو  الهدف 
العقبات، ومعاجلة بع�ص الأخطاء اجل�صيمة 
من  العديد  يف  املواطنون  منها  ا�صتكى  التي 
يعتقد  "التي  النائية  �صيما  الوطن  مناطق 
عيون  عــن  بعيدون  انــهــم  فيها  املــ�ــصــوؤولــون 

الرقابة".
وك�صفت عمليات التفتي�ص واملراقبة املنفذة 
جمال  يف  ت�صيب  عن  الأخــرية  الفرتة  خالل 
التحكم يف ت�صيري توزيع املياه يف العديد من 
وهو  م�صتحقيها،  بني  عدالة  بــدون  املناطق 
اخلطورة  غاية  "يف  اأمــرا  الوزير  اعتربه  ما 
واحلقوق  الجتماعية  بالعدالة  مي�ص  كونه 

الطبيعية وي�صر بالأرواح والأرزاق".
اآليات  و  اأجــهــزة  تــوفــر  الــرغــم مــن  وعــلــى 
القطاع  اأن  اإل  ن�صبيا،  متطورة  تكنولوجية 
�صجل ت�صربات يف املياه �صيما املاء ال�صروب يف 
ال�صكانية،  والتجمعات  الأحياء  من  العديد 

املياه،  ل�صبكات  الع�صوائي  الربط  جانب  اإىل 
يتابع الوزير.

تقييمات  اإجــراء  يف  تهاون  ت�صجيل  مت  كما 
القطاع  على  املبا�صرين  والقيم  الأعــــوان 
الأخطاء  و�صوح  رغم  العيوب  على  والت�صرت 
الأول  امل�صوؤول  بح�صب  امل�صوؤولية،  وانعدام 

عن القطاع.
اأن  بــراقــي  ال�صيد  اأكـــد  الإطــــار  هــذا  ويف 
حت�صيل  على  بال�صهر  مــلــزمــون  امل�صريين 
�صواء  للماء،  ال�صتهالك  م�صتحقات  دفــع 
على  اأو  اخلا�صة  او  العمومية  املوؤ�ص�صات  يف 
ودون  القانونية  "بالطرق  الأفــراد  م�صتوى 

تهاون".
ظاهرة  حمــاربــة  �ــصــرورة  على  �ــصــدد  كما 
�صبكات  يف  الع�صوائي  والربط  املياه  تبذير 
واإحلــاق  تخريبها  اإىل  يـــوؤدي  الــذي  املــيــاه 

ا�صرار ج�صيمة بالقنوات.
واعطى الوزير "البطاقة البي�صاء" لإعادة 
بالت�صاور  الــوحــدات  م�صتوى  على  الهيكلة 
ــراءات  الإج كل  لأخــذ  العامة  املديرية  مع 
لل�صباب  الفر�صة  و"منح  ب�صرامة،  الالزمة 
وقدرته  جدارته  لإثبات  والنزيه  الكفء 

على قيادة التغيري".
اجلديد  التن�صيب  براقي  ال�صيد  واعترب 
للقطاع  جديدة  انطالقة  ال�صباب  للمدراء 
كبرية  كل  ومراقبة  الأداء  بتح�صني  ت�صمح 
و�صغرية يف حدود امل�صوؤوليات املمنوحة لهم.
ب�صكل  القطاع  م�صاهمة  �صرورة  على  و�صدد 
اإثـــراء  و  املــتــجــددة  ـــروة  ال فــعــال يف خلق 
القت�صاد الوطني �صيما يف جمالت الزراعة 
كبديل  والأزرق  ــر  ــص ــ� الأخ ــاد  ــ�ــص والقــت
وخا�صة  التقليدية  لــالقــتــ�ــصــادات  فــعــال 

املحروقات.
عن  للتبليغ  خا�صة  خلية  الــوزيــر  ون�صب 
ومالحظات  ال�صكاوى  وا�صتقبال  النقائ�ص 
املواطنني م�صددا يف هذا الإطار على �صرورة 
بان�صغالتهم  والتكفل  للمواطنني  ال�صغاء 

دون تراخي اأو ا�صتهتار.
واعــطــى مــوعــد لــلــمــدراء اجلـــدد لإجـــراء 
ت�صمح  �صهرين  كل  دوريــة  تقييمية  لقاءات 
يف  وال�صعوبات  امل�صتجدات  على  بالطالع 
الت�صيري  اإن وجدت. والتقى الوزير يف ختام 
لتباحث  بكل مدير ولئي على حدى  اللقاء 

و�صعية القطاع يف كل ولية.

يف  للنفط  امل�صدرة  الــدول  منظمة  ك�صفت 
تخفي�صا  ــدول  ال اأكــر  عن  داخلية  وثيقة 
اأوت  ل�صهر  املنظمة  داخل  النفطي  لالإنتاج 

املا�صي.
الدول  ترتيب  يف  �صاد�صة  اجلزائر  وحلت 
 8 بلغ  تخفي�ص  مبتو�صط  تخفي�صا  الأكــر 
العراق  كــان  حــني  يف  يوميا،  برميل  اآلف 
اأكر الدول املنتجة للنفط يف منظمة اأوبك 
متو�صط  بلغت  حيث  اأوت  ل�صهر  تخفي�صا 
تليه  يوميا،  برميل  األف   152 التخفي�صات 
ال�صعودية ومبقدار متو�صط 93 األف برميل 
ومبتو�صط  ثالثا  نيجرييا  وجـــاءت  يوميا، 
32 األف برميل يوميا ومن ثم  تخفي�ص بلغ 
بلغ  تخفي�ص  ومبتو�صط  رابعا  انغول  جاءت 
31 األف برميل، والكويت خام�صا ومبتو�صط 

تخفي�ص بلغ 12 األف برميل.

رفعت  الــتــي  ــــدول  ''ال اأن   اأوبـــك  وذكـــرت 
اأوت  �صهر  ــالل  خ املنظمة  �صمن  اإنتاجها 
ارتفاع  ومبتو�صط  اأول  ــــارات  الإم جـــاءت 
ثانيا  الغابون  تالها  برميل  األف   182 بلغ 
ومبتو�صط ارتفاع بلغ 29 األف برميل، تالها 
الكونغو ثالثا ومبتو�صط ارتفاع بلغ 15 األف 
الإ�صتوائية  غينيا  جــاءت  ثم  ومن  برميل، 
برميل  األف   12 بلغ  اإنتاج  ومبتو�صط  رابعا 

يوميا''.
''متو�صط  اأن  اإىل  املــنــظــمــة  واأ�ــــصــــارت 
 90 بلغ  اأوبك  منظمة  جميع  من  التخفي�ص 
''الدول  اأن  واأو�صحت  يوميا''.  برميل  األف 
منظمة  خـــارج  مــن  اإنتاجها  خف�صت  الــتــي 
تخفي�ص  ومبتو�صط  ماليزيا  �صملت  ــك  اأوب
األف برميل يوميا تالها كازخ�صتان   37 بلغ 
يوميا،  برميل  األف   22 بلغ  ومبتو�صط  ثانيا 

تليها البحرين ثالثا ومبتو�صط بلغ 15 األف 
برميل  وباألفني  رابــعــا  عمان  وثــم  برميل، 
خام�صا  اأذربــيــجــان  جــاءت  ثــم  ومــن  يوميا 
يوميا  برميل  األف  بلغ  تخفي�ص  ومبتو�صط 
ومبتو�صط  �صاد�صا  ال�صودان  جاءت  ثم  ومن 

تخفي�ص بلغ األف برميل يوميا''.
اإنتاجها  رفعت  التي  ''الدول  اأن  اإىل  ولفتت 
اأوت  ل�صهر  اأوبك  منظمة  خارج  من  النفطي 
 45 بلغ  ارتــفــاع  ومبتو�صط  رو�صيا  �صملت 
ال�صودان  جنوب  تالها  يوميا  برميل  األــف 
برميل  األف   39 بلغ  ارتفاع  ومبتو�صط  ثانيا 
ثالثا  بروناي  بعدها  جــاءت  ثم  ومن  يوميا 
ومبتو�صط ارتفاع بلغ 8 اآلف برميل يوميّا''. 
من  التخفي�صات  متو�صط  اأن  اإىل  واأ�ــصــارت 
األف   15 بلغ  اأوبــك  خارج  من  الع�صر  الــدول 

برميل يوميا.

اأعيد يوم اجلمعة ت�صغيل الفرن العايل رقم 
2 ملركب احلجار بعنابة وذلك بعد توقف دام 
الحرتازية  الإجــراءات  ب�صبب  اأ�صهر  �صتة  
ــا  كــورون ــص  ــريو� ف جــائــحــة  فر�صتها  ــتــي  ال

امل�صتجد، ح�صب بيان  ملجمع اإمييطال.
 2 رقم  العايل  الفرن  ت�صغيل  اإعادة  وتاأتي 
تنفيذا لتوجيهات الوزير الأول عبد العزيز 
علي  اآيــت  فرحات  ال�صناعة  وزيــر  و  جــراد 
للمركب  الأخـــرية  زيارتهما  خــالل  بــراهــم 
القت�صادي  الن�صاط  بعث  اإعــــادة  ق�صد 
احلديد  ل�صناعة  العــتــبــار  ورد  بامل�صنع 

وال�صلب باجلزائر.
العايل  الفرن  ت�صغيل  اإعــادة  عملية  ومتت 
رقم 2 منت�صف نهار اجلمعة بح�صور الرئي�ص 
املدير العام ملجمع اإمييطال و اإطارات جممع 
�صيدار وم�صنع �صيدار احلجار وكذا ال�صريك 

الجــتــمــاعــي لــلــمــركــب وذلــــك بــعــد جنــاح 
التجارب التقنية التي اأطلقت منذ اأيام.

 2 ــم  رق الــعــايل  الــفــرن  توقيف  اأن  يــذكــر 
�صهر  اإىل  يــعــود  الــعــمــل  عــن  ملــركــبــاحلــجــار 
الإجــراءات  اإطــار  يف  وذلــك  املن�صرم  مار�ص 
ــذت لــلــوقــايــة من  ــخ الحـــرتازيـــة الــتــي ات

متكن  وقد  كوفيد-19،  جائحة  تداعيات 
املركب  طيلة هذه الفرتة من موا�صلة ن�صاطه 
التي  الــوحــدات  م�صتوى  على  القت�صادي 
امل�صنعة  ن�صف  الأولية  املــواد  على  تعتمد 
من  املركب  ملخزون  الت�صويق  ن�صاطات  وكذا 

املواد احلديدية القابلة للت�صويق.
حتقيق  احلجار  �صيدار  م�صوؤولو  ويتوقع 
املواد  من  طن  األــف   600 بـ  اإجمايل  اإنتاج 
 2020 اجلارية  ال�صنة  نهاية  احلديدية 
ال�صنة  طن  األف   700 بـ  يقدر  اإنتاج  وبلوغ 
املركب  اإطــارات  يرتقب  كما   ،2021 املقبلة 
املواد  من  طن  مليون   1 اإنتاج  عتبة  جتــاوز 
احلجار  �صيدار  مبركب  �صنويا  احلديدية 
املوجهة  ال�صتثمارات  بف�صل   2023 �صنة 
لرفع حجم الإنتاج ال�صنوي للم�صنع وتلبية 
احتياجات ال�صوق مبواد �صناعية تناف�صية.

اأكد وزير املوارد املائية، اأرزقي براقي، اأم�س ال�شبت باجلزائر العا�شمة، على �شرورة حتلي اإطارات القطاع بال�شفافية يف ت�شيري 
ال�شفقات العمومية وحماربة البريوقراطية اإىل جانب جعل ال�شتماع اإىل ان�شغالت املواطنني اأولوية.

وجاء يف بيان للوزارة: ''يف اإطار الت�صاور 
املنظمات  وخمتلف  الـــوزارة  بني  الدائم 
املهنية، ا�صتقبل ال�صيد هاين ممثلي النقل 
والب�صائع  لالأ�صخا�ص  الــطــرقــات  عــرب 

والنقل ب�صيارات الأجرة''.
ويتعلق الأمر باملنظمة الوطنية للناقلني 
للناقلني  الوطني  والحتــاد  اجلزائريني 
ـــــاد الـــعـــام لــلــتــجــار واحلــرفــيــني  والحت
اجلزائريني، والنقابة الوطنية ل�صيارات 
الوطني  الحتاد  وكذا  والناقلني  الأجرة 

ل�صائقي �صيارات الأجرة.
الناقلني  ممثلو  اأعــرب  املنا�صبة،  وبهذه 
الجتماعية  ان�صغالتهم  عــن  الــربيــني 
بتجميد  املــتــعــلــقــة  ل�ــصــيــمــا  واملــهــنــيــة 

كوفيد-19  ــاء  وب ب�صبب  النقل  ن�صاط 
قررتها  التي  بها  املتعلقة  والتعوي�صات 
احلظرية  وجتديد  العمومية  ال�صلطات 
وحتــويــل حمـــرك �ــصــيــارات الــنــقــل بغاز 
البرتول املميع ف�صال عن النقاط الأخرى 

املتعلقة باملهنة، ي�صيف البيان.
و�صجل الوزير باهتمام �صكاوي املتدخلني، 
وتفهمها  الدولة  ــم  ''دع عن  لهم  موؤكدا 
التكفل  على  للعمل  الــتــام  وا�صتعدادها 
ال�صحي  الو�صع  العتبار  بعني  اأخذا  بها، 
اللقاء  هذا  جرى  للبالد''.  والقت�صادي 
و  امل�صوؤولية،  و  بال�صراحة  متيز  جو  “يف 
ذلك يف م�صلحة البالد و املواطن”، ي�صيف 

البيان.

اليوم  من  ابتداء  ال�صناعة  وزارة  �صتطلق 
الأويل  للت�صجيل  رقمية  اأر�صية  الأحـــد 
بيع  وكالء  و  ال�صيارات  مل�صنعي  اللكرتوين 
بيان  يف  جاء  ح�صبما  اجلديدة،  ال�صيارات 

للوزارة.
ابتداء  "�صيتم  ــه  اأن امل�صدر  ذات  واأو�ــصــح 
اطالق   2020 �صبتمرب   20 الأحــد  يوم  من 
اأر�صية رقمية خا�صة بالت�صجيالت الأولية 
�صناعة  لن�صاطات  امل�صرية  للرتتيبات  طبقا 
ال�صيارات ووكالء بيع ال�صيارات اجلديدة".

يندرج  الإجــراء  هذا  فان  الــوزارة  وح�صب 
يف اإطار تطبيق الرتتيبات امل�صرية لن�صاطات 
ال�صيارات  بيع  ــالء  ووك ال�صيارات  �صناعة 
املرا�صيم  يف  عليها  املن�صو�ص  ــدة  ــدي اجل

التنفيذية 20-226 و 20-227 ال�صادرين 
يف 19 اأغ�صط�ص 2020.

ال�صناعة  وزارة  "تدعو  ـــار  الإط هــذا  يف 
بعد  فقط  بــالــتــقــدم،  املهتمني  املتعاملني 
احل�صول على موعد، اإىل مقر الوزارة لل�صروع 
عرب  اللكرتونية  الأولــيــة  الت�صجيالت  يف 

البوابة اخلا�صة بالرتتيبات املعتمدة".
املعنيني  عــلــى  يــتــعــني  احلــالــة  هـــذه  ويف 
القانونية  واحلالة  تعريف  بطاقة  تقدمي 
وللح�صول  التجاري.  وال�صجل  للموؤ�ص�صة 
اإىل  مدعوين  "املتعاملني  فــان  موعد  على 
اأو  اأنف�صهم عرب الربيد اللكرتوين  ت�صجيل 
info.dispositifs@  ."عرب الهاتف

 industrie.gov.dz

 %0.85 بن�صبة  النفط  اأ�صعار  ارتفعت 
دولر   43.67 اإىل  برنت  خــام  وو�ــصــل 
للربميل. و�صعدت عقود اخلام الأمريكي 
دولر   41.20 اإىل   %0.90 بن�صبة 

للربميل، وفقا ملا اأظهرته التداولت.
بقوة  الأ�صبوع  نهاية  اخلامان  وارتفع 
بعد اأن ت�صبب الإع�صار''�صايل'' يف خف�ص 
منظمة  اأن  كما  الأمريكي،  النفط  اإنتاج 
عر�صت  بحلفائها،  مدعومة  ''اأوبــــك''، 

خطوات ملواجهة �صعف ال�صوق.
''غولدمان  ال�صتثمار  بنك  ويــتــوقــع 

ثالثة  ال�صوق  عجز  يبلغ  اأن  �صاك�ص'' 
ماليني برميل يوميا يف الربع الأخري من 
العام، واأكد اأن �صعر نفط ''برنت'' �صيبلغ 
و65  الــعــام،  نهاية  بحلول  دولرا   49
العام  مــن  الثالث  الــربــع  بحلول  دولرا 

القادم.
منخف�ص  يت�صكل  ـــك  ذل غــ�ــصــون  ويف 
خليج  مــن  الغربي  اجلـــزء  يف  ا�صتوائي 
الأيام  يف  اإع�صارا  ي�صبح  وقد  املك�صيك، 
من�صاآت  يهدد  قد  مما  القادمة،  القليلة 

النفط الأمريكية.
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...البحث عن ثقاللت املال بحب املغامرة  حني يختلط اجل�شع   اأعلن اجلي�ص الأمريكي اأم�ص اجلمعة عن 
�صرق  �صمال  يف  الع�صكري  انت�صاره  تعزيز 
�صوريا، على الرغم من جهود �صابقة للحد 
بعد  تاأتي  خطوة  يف  هناك،  تواجده  من 
التوتر بني القوات الأمريكية والرو�صية 

يف املنطقة.
املركزية  القيادة  با�صم  املتحدث  وقال 
الأمريكية )�صنتكوم( بيل اأوربان يف بيان 
اإن القيادة "ن�صرت رادار �صنتينال وكثفت 
الأمريكية  للمقاتالت  اجلوية  الطلعات 
فــوق قــواتــنــا ونــ�ــصــرت عــربــات بــراديل 
الأمريكية"  الــقــوات  لتعزيز  القتالية 
اجلي�ص  عليها  ي�صيطر  التي  املنطقة  يف 

الأمريكي مع حلفائه الأكراد.
ك�صف  عدم  طلب  اأمريكي  م�صوؤول  واأفاد 
التي  املدرعة  العربات  عــدد  اأن  هويته 
ال�صت،  يتجاوز  مل  كتعزيزات  ار�صالها  مت 

يرافقها "اأقل من 100" جندي.

ذكر  على  ياأتي  اأن  دون  اأوربــان  واأ�صاف 
اىل  تهدف  التعزيزات  هــذه  اإن  رو�صيا 
قوات  واأمن  �صالمة  �صمان  يف  "امل�صاعدة 
"ل  املتحدة  الــوليــات  واأن  التحالف"، 
ت�صعى اإىل الت�صادم مع اأي دولة اأخرى يف 
�صوريا، لكنها �صتدافع عن قوات التحالف 

يف حال تطلب الأمر ذلك".
الذي  الأمريكي  امل�صوؤول  فــاإن  ذلــك  مع 
هذه  اعــتــرب  هويته  ك�صف  دون  ــدث  حت
رو�صيا  اىل  وا�ــصــحــة  "اإ�صارة  اخلــطــوة 
لاللتزام بالعمليات امل�صرتكة ملنع خماطر 
الت�صادم، واأي�صًا لرو�صيا واأفرقاء اآخرين 
وغري  الآمنة  غري  ال�صتفزازات  لتجنب 

املهنية يف �صمال �صرق �صوريا".
ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�ص  وكان 
قد اأمر ب�صحب مدرعات براديل من �صوريا 
يف اأكتوبر املا�صي، يف اطار حماولته اأوائل 
عام 2019 �صحب جميع قواته من هناك، 

قبل اأن يعود ويوافق على ترك املئات من 
اجلنود الأمريكيني حلماية اآبار النفط.

ال�صابيع  يف  ــوادث  احل بع�ص  اأدت  وقد 
اإىل و�صع  �صوريا  �صرق  �صمال  الخرية يف 
اجلي�ص الأمريكي يف مواجهة مع القوات 
مع  احلدود  على  الآن  املنت�صرة  الرو�صية 

تركيا مبوجب اتفاق مع اأنقرة.
�صبعة  اأغ�صط�ص  �صهر  نهاية  يف  واأ�صيب 
جنود اأمريكيني بجروح يف حادث ت�صادم 

مع عربات قتالية رو�صية.
واأظهرت مقاطع فيديو ن�صرت على تويرت 
منع  حتاول  رو�صية  ومروحيات  مدرعات 
ثم  ــن  وم التقدم  مــن  اأمريكية  عــربــات 

اإجبارها على اخلروج من املنطقة.
التحالف  ــوات  ق با�صم  املتحدث  ــال  وق
اأنه  اآخر  الكولونيل واين ماروتو يف بيان 
قد مت نقل التعزيزات جوا من قاعدة يف 

الكويت.

اأكد علي اأكرب وليتي، م�صت�صار املر�صد 
اأم�ص  ــة،  ــي ــدول ال لــلــ�ــصــوؤون  الإيـــــراين 
اأو  اأنه ل توجد عالقات مالية  ال�صبت، 
جتارية لإيران مع اأوروبا، لأنها متاهت 
مع العقوبات الأمريكية املفرو�صة على 

اإيران.
الزناد"  "اآلية  تفعيل  اإن  وليتي  وقال 
قبل  مــن  دعــائــي  م�صرحي  ا�صتعرا�ص 
ترامب  ــد  ــال دون الأمــريــكــي  الــرئــيــ�ــص 
داخــل  الــعــام  الــــراأي  حل�صد  و�صجيج 
اأمريكا، و�صدد وليتي يف حديث لوكالة 
ل  اأنه  على  الإيرانية،  "ت�صنيم"  اأنباء 
النووي  التفاق  تطبيق  لإيــران  ميكن 
اجلانب  ينفذ  ل  فيما  واحد،  جانب  من 
الآخر التزاماته، م�صريا اإىل اأن اأمريكا 
ان�صحبت من التفاق النووي، وادعاوؤها 

بتفعيل اآلية الزناد باطل ل اأ�صا�ص له.
النووي  التفاق  اأطراف  اأن  اإىل  ولفت 
الآخرين اأطلقوا الوعود فقط و�صاركوا 
ب�صكل مبا�صر اأو غري مبا�صر يف العقوبات 

منهم  اأي  ــتــزم  يــل ومل  الأمــريــكــيــة، 
بالتفاق، متهما الدول الأوروبية باأنها 
على  الأمريكية  العقوبات  يف  "�صريكة 
اأنه  اأكد م�صت�صار خامنئي  اأين  طهران"، 
لأنه  اليوم  النووي  لالتفاق  اعتبار  ل 

ينفذ من جانب واحد فقط.
اإيران  اإن  من جهة اأخرى، قال وليتي 
الرئا�صة  انــتــخــابــات  عــلــى  تــعــول  ل 
الرئي�ص  اأن  مــعــتــربا  الأمـــريـــكـــيـــة، 

اأف�صل  يكن  مل  اأوباما  باراك  الأمريكي 
من الرئي�ص احلايل دونالد ترامب؛ كما 
قال وليتي اإن اتفاقات ال�صالم �صاهمت 
اإ�صرائيل،  وتــقــدم  الــعــرب  تــراجــع  يف 
موؤكدا مت�صك اإيران باملقاومة فيما يتبع 
بع�ص اخلونة املرعوبني نهج ال�صت�صالم 
مع اإ�صرائيل، معتربا اأن موازين القوى يف 
والتيارات  الدول  ل�صالح  ت�صري  املنطقة 

املقاومة لإ�صرائيل.

الوكالة  لدى  الدائم  اليمن  مندوب  دعا 
هيثم  ال�صفري  الــذريــة  للطاقة  الدولية 
�صجاع الدين اإيران للكّف عن دعم ميلي�صيا 
ل�صتهداف  بالأ�صلحة  النقالبية  احلوثي 

اليمنيني ودول اجلوار.
م�صاركته  خــالل  اليمني  امل�صوؤول  وقــال 
الوكالة  حمافظي  جمل�ص  اجتماعات  يف 
خالل  املنعقدة  الذرية  للطاقة  الدولية 
الفرتة من 14 اإىل 17 �صبتمرب اجلاري يف 
مقر الوكالة بالعا�صمة النم�صاوية فيينا- 
ميلي�صيا  بدعم  اإيــران  ا�صتمرار  اإّن  قــال: 

وا�صتقرار  اأمن  زعزعة  يف  ي�صهم  احلوثي 
الأنباء  لوكالة  وفقا  واملنطقة،  اليمن 

اليمنية الر�صمية.
واأعرب �صجاع الدين عن قلق اليمن البالغ 
مما جاء يف تقرير مدير عام الوكالة ب�صاأن 
العمل  خطة  انتهاكها  يف  اإيــران  ا�صتمرار 
الأمن  جمل�ص  ــرار  وق امل�صرتكة  ال�صاملة 
2015م ، داعيا  2231 لعام  الدويل رقم 
الت�صعيدية  اخلطوات  وقــف  اإىل  اإيــران 
الكامل  والتعاون  التوّتر،  حّدة  وتخفيف 

مع جميع طلبات الوكالة.

اجلي�ض الأمريكي يعزز قواته يف �سم�ل �سرق �سوري�

احلكومة اليمنية تدعو اإيران للكّف عن دعم ميلي�سي� احلوثي ب�لأ�سلحة

طهران تتهم الدول الأوروبية ب�لتواطوؤ مع وا�سنطن يف العقوب�ت
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بروك�سل ب�سدد 
فر�ض عقوب�ت
 على 3 �سرك�ت

االإعالن،  االأوروبي  االحتاد  يعتزم 
يوم غد االإثنني عن فر�ص عقوبات 
تركيا  مـــن  �ــســركــات  ثــــالث  ــى  ــل ع
واالأردن وكازاخ�ستان يتهمها بخرق 
حظر االأ�سلحة الذي تفر�سه االأمم 
اأفــادت  حيث  ليبيا،  على  املتحدة 
بر�ص"،  "فران�ص  وكــالــة  ــك  ــذل ب
و�سف  ــن  اأي دبلوما�سيني،  عــن  نقال 
لكنها  "متوا�سعة  باأنها  العقوبات 
موؤثرة"، معتربا اأنها مبثابة ر�سالة.

تلك  �ستدرج  العقوبات  ومبــوجــب 
الــ�ــســركــات يف الــقــائــمــة الــ�ــســوداء 
االحتاد  يف  اأ�سولها  جتميد  و�سيتم 
يجري  اأن  املتوقع  ومــن  االأوروبـــي، 
يعقده  اجتماع  يف  عليها  الت�سديق 
وزراء خارجية دول التكتل االإثنني 

القادم يف بروك�سل.
اأطلق  ــي قد  االأوروب وكان االحتــاد 
قبالة  املنت�سرة  اإيريني"  "عملية 
�سواحل ليبيا واملكلفة بتطبيق قرار 
معلومات  وجــمــع  االأ�ــســلــحــة  حظر 

ا�ستخبارية حول منتهكي القرار.
ومن �ساأن فر�ص عقوبات على �سركة 
تركية اأن يفاقم التوتر القائم بني 
ـــــي على  ــــاد االأوروب اأنــقــرة واالحت
�سرق  يف  املت�ساعد  الــنــزاع  خلفية 
التنقيب  حـــول  املــتــو�ــســط  الــبــحــر 
تلك  يف  والــغــاز  النفط  وا�ستخراج 

املنطقة.

ق.د

حتتفل الأمم املتحدة بالذكرى ال�شنوية اخلام�شة وال�شبعني لإن�شائها، يف وقت ي�شهد فيه العامل ا�شطرابا كبريا يتفاقم بفعل اأزمة 
�شحية عاملية غري م�شبوقة، ذات اآثار اقت�شادية واجتماعية خطرية.

اأ�سبوعها  الدولية  املنظمة  وافتتحت 
ب�سورة  الــقــادة  خلطابات  ال�سنوي 
وباء  ب�سبب  الــعــام،  هــذا  افرتا�سية 
كوفيد-19 واحلجر ال�سحي املفرو�ص 

يف نيويورك على الزائرين االأجانب.
ــالأمم املتحدة  ــال االأمـــني الــعــام ل وق
ال�سدد،  بــهــذا  غوتريي�ص  اأنطونيو 
تتطّلب  فــّعــالــة،  تــكــون  "كي  ــــه  اإن
واأنا  مبا�سرا،  توا�سال  الدميوقراطية 
قادة  جمع  فر�سة  لغياب  فعال  اآ�سف 

الدول" هذا العام.
الهام�ص  على  �سُتعقد  ــه  اأن واأ�ــســاف 
املناخ  ب�ساأن  افرتا�سية،  قمم  "عدة 
البيولوجي  والــتــنــّوع  وكوفيد-19 
مل  اأنــه  اإىل  م�سريًا  ولبنان"،  وليبيا 
ي�سبق اأن حتدث هذا العدد من روؤ�ساء 
الدول واحلكومات عرب مقاطع فيديو 
و170   160 بــني  م�سبقا،  م�سّجلة 
االأمم  يف  ع�سوًا   193 اأ�سل  من  بلدا 

املتحدة.

الرو�سي فالدميري  الرئي�سان  و�سيلقي 
بينغ  جينغ  �ــســي  وال�سيني  بــوتــني 
بعد  كلمتيهما،  الـــقـــادم  ــاء  ــالث ــث ال
ترامب،  دونــالــد  االأمريكي  الرئي�ص 
وزيري  يرتكان  غالبا  كانا  اأنهما  علما 
يف  الــكــلــمــات  يــلــقــيــان  خارجيتيهما 

ال�سابق بهذه املنا�سبة، افتتاح الدورة 
لــالأمم  الــعــامــة  للجمعية  ال�سنوية 

املتحدة.
يف املقابل، ال يت�سمن اجلدول فيديو 
للرئي�ص  اأو  ال�سمالية  كوريا  لزعيم 
يت�سمن  اإمنــا  االأ�ــســد،  ب�سار  ال�سوري 

الفنزويلي  للرئي�ص  بالفيديو  كلمة 
نيكوال�ص مادورو، الذي مل يعد ق�سم 
كبري من دول العامل يعرتف ب�سرعيته 

كرئي�ص.
وال  مطّوقة  اأحياء  ال  مانهاتن،  ويف 
مقّر  يعّج  وال  طويلة  ر�سمية  مواكب 
باملوظفني،  ال�سخم  املتحدة  االأمم 
حيث اأنه �ُسمح فقط ملمثل دبلوما�سي 
على  يعي�ص  دولــــة  كــل  عــن  واحــــد 
بح�سور  االأمـــريـــكـــيـــة،  االأرا�ــــســــي 
اأمام  بلده  كلمة  وباإلقاء  اخلطابات 

اجلمعية العامة لالأمم املتحدة.
ومن املفرت�ص اأن ي�سادق قادة الدول 
املتحدة  االأمم  يف  االأع�ساء  الـ193 
مناه�ص  اإعـــالن  على  االثــنــني  غــدا 
عن  ويعرب  االأحــاديــة،  لــالإجــراءات 
التفاو�ص  مّت  ــد  وق الــنــوايــا.  ح�سن 
مع  خ�سو�سًا  طويلة،  لفرتة  ب�ساأنه 
االأمريكيني الذين كانوا معار�سني له، 

ومت تبنيه يف يوليو امل�سي.
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"طالبان"  من  عن�سرا   30 نحو  مقتل  عن  االأفغانية  ال�سلطات  اأعلنت 
12 مدنيا جراءها،  اأنباء عن م�سرع  بغارات جوية �سمال البالد، و�سط 
وذلك تزامنا مع مفاو�سات ال�سالم بني احلكومة واحلركة يف الدوحة، 
وقالت وزارة الدفاع االأفغانية، يف بيان اأ�سدرته م�ساء اأم�ص، ان جمموعة 
م�سلحني تابعة لـ"طالبان" هاجمت يف �سباح القوات احلكومية يف منطقة 
اآباد بوالية قندوز �سمال �سرق البالد، لكن الع�سكريني متكنوا من  خان 
"اعرتا�ص الهجوم بالتوافق مع عمليات الدفاع الن�سطة"، واأ�سار البيان 
اإىل اأن العملية اأ�سفرت عن مقتل اأكرث من 30 عن�سرا يف "طالبان" بينهم 

قياديان، اإ�سافة اإىل اإ�سابة 8 م�سلحني اآخرين.

اأكد تقرير ن�سرته جملة "فورين بولي�سي" اأن وزير اخلارجية االأمريكي 
مايك بومبيو ومعه عدد من اأع�ساء الكونغر�ص يكثفون ال�سغوط من اأجل 
الدول  املقبل من قائمة  نوفمرب  ال�سودان قبل حلول  ا�سم  �سمان �سطب 
الراعية لالإرهاب والتي ظلت تكبل اقت�ساده لقرابة ربع قرن من الزمان 
وكبدته خ�سائر مبا�سرة قدرت بنحو 300 مليار دوالر، واأكدت احلكومة 
اأنها  حمدوك  عبداهلل  وزرائها  رئي�ص  ل�سان  على  ال�سودانية  االنتقالية 
نحو  بدفع  وتعهدت  امللف،  منها الإغالق  املطلوبة  االلتزامات  بكل  اأوفت 
الواليات  �سفارتي  تفجري  حادثتي  �سحايا  لتعوي�ص  دوالر  مليون   335
املتحدة يف نريوبي ودار ال�سالم عا�سمتي كينيا وتنزانيا يف العام 1998، 
يف  اليمن  �سواطئ  قرب  كول  اإ�ص  اإ�ص  يو  االأمريكية  البارجة  وتفجري 
العام 2000، والتي تتهم االإدارة االأمريكية نظام املعزول عمر الب�سري 

بال�سلوع فيهما.
و�سعت   2019 اأبريل  يف  الب�سري  بنظام  االإطاحة  بعد  جميئها  ومنذ 
الراعية  الدول  قائمة  من  ال�سودان  �سطب  جهود  حمدوك  حكومة 
مع  مفاو�ساتها  يف  كبريا  تعاونا  واأبدت  اأولوياتها،  مقدمة  يف  لالإرهاب 
ال�سعب  تعاقب  وا�سنطن  اأن  على  ت�سدد  ظلت  لكنها  االأمريكي،  اجلانب 
مت�سددين  بايواء  اتهم  طاملا  الذي  ال�سابق  النظام  بجريرة  ال�سوداين 

واإرهابيني من دول عربية خمتلفة.

ات�سال  يف  باندور،  ناليدي  اأفريقيا،  جنوب  خارجية  وزيرة  اأكدت 
املالكي، دعم بالدها للق�سية  الفل�سطيني، ريا�ص  هاتفي مع نظريها 
الفل�سطينية حتى اإنهاء االحتالل االإ�سرائيلي، واإقامة دولة م�ستقلة 
كل  تقدمي  يف  اال�ستمرار  اإىل  اإ�سافة  ال�سرقية،  القد�ص  بعا�سمتها 

اأ�سكال الدعم واالإ�سناد لهذه الق�سية العادلة.
مبادرة  اأي  ترف�ص  بالدها  اأّن  اإىل  االت�سال  خالل  باندور  ولفتت 
يكون فيها انتقا�ص للدور الفل�سطيني، اإذ اأن حكومة جنوب افريقيا 

�ستقف دائما مع االعرتاف باحلق الفل�سطيني.

اأفادت و�سائل اإعالم اأمريكية، اأم�ص ال�سبت، بوقوع اإطالق نار مبنطقة 
واإ�سابات،  �سحايا  �سقوط  عن  اأنباء  اإىل  م�سرية  نيويورك،  يف  رو�س�سرت 
وذكرت مواقع اأمريكية اأن اإطالق نار جماعيا وقع يف منطقة رو�س�سرت، 
ح�سيلة  يف  ثمانية،  واإ�سابة  االأقل  على  اإثنني  �سخ�سني  مقتل  اإىل  اأدى 
اأولية مل توؤكدها ال�سلطات املحلية بعد، وقالت و�سائل االإعالم اإن عددا 

كبريا من �سيارات ال�سرطة هرعت اإىل مكان احلادث.

تظاهر نحو 20 األف �سخ�ص يف العا�سمة التايالندية بانكوك احتجاجا 
على حكومة قائد االنقالب ال�سابق، رئي�ص الوزراء برايوت ت�سان اأوت�سا، 
مظاهرة  اأكرب  يف  امللكي  النظام  الإ�سالح  املتظاهرين  من  الكثري  دعا  كما 

ت�سهدها بانكوك منذ تويل برايوت ال�سلطة يف انقالب عام 2014.
وبداأت االحتجاجات يف التنامي يف تايالند منذ منت�سف جويلية املا�سي 
انتخابات  واإجراء  جديد  د�ستور  و�سياغة  احلكومة  بتنحي  للمطالبة 
جديدة. كما ك�سر املتظاهرون حاجز "انتقاد امللكية" الذي كان حمظورا 
 50 اإنها عرفت م�ساركة حوايل  من قبل، حيث قال منظمون للمظاهرة 
األف م�سارك، يف حني قالت ال�سرطة اإن 18 األفا على االأقل �ساركوا فيها، 
وحتى هذا العدد يجعلها اأكرب من املظاهرة املماثلة التي خرجت ال�سهر 
الليل وتنظيم م�سرية  البقاء خالل  املا�سي، حيث يعتزم املحتجون على 

ملقر احلكومة، �سباح غد اليوم االأحد.

اأمريك� ت�سعى ل�سطب ال�سودان من 
ق�ئمة الإره�ب

جنوب اأفريقي� توؤكد دعمه� للق�سية 
الفل�سطينية

اإطالق ن�ر يف نيويورك واأنب�ء 
عن وقوع اإ�س�ب�ت

اآلف الت�يالنديني يتظ�هرون 
احتج�ج� على احلكومة وامللكية

مقتل نحو 30 عن�سرا من "ط�لب�ن" 
بغ�رات �سم�ل اأفغ�ن�ست�ن 

حــول

الوكاالت  

العــامل

دويل الأمم املتحدة حتيي الذكرى الـ75 لت�أ�سي�سه�
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ع�سية  باتنة  مولودية  لفريق  العامة  اجلمعية  اأع�ساء  عقد 
باتنة،  مبدينة  ال�سباب  موؤ�س�سات  ديــوان  مبقر  اخلمي�ص  يوم 
مت  اأيــن   ،2019 امليالدية  لل�سنة  للفريق،  العامة  اجلمعية 
عر�ص التقريرين املالية واالأدبي من قبل رئي�ص الفريق م�سعود 
زيداين  الذي تطرق لكل م�ساريف الفريق وكذا االإعانات وكل 
�سادق  ما  وهو  للفريق،  واالأدبية  املالية  احل�سيلة  يخ�ص  ما 
عليه 33 ع�سو من اأع�ساء اجلمعية العامة، يف حني مل ي�سادق 
اجلمعية  اأ�سغال  لتختتم  زيــداين،  ح�سيلة  على  ع�سوا   14

خا�سة  املقبلة  الفرتة  اأعمال  جلدول  زيداين  بعر�ص  العامة 
االأخ�سر  ال�سوء  الفرق  متنح  مل  اجلزائرية  االحتادية  وان 

لت�سكيل جلنة الرت�سيحات والتفكري يف العهدة اجلديدة. 
بول�سنام  احلار�ص  ورقة  �سقطت  اأن  وبعد  اآخر،  �سعيد  وعلى 
قد  املولودية  اإدارة  تكون  باتنة  �سباب  فريق  يف  وقع  الــذي 
االأبــرز  املر�سح  بوفنا�ص  احلار�ص  �سفقة  ح�سم  من  اقرتبت 
حلرا�سة عرين املولودية يف املو�سم املقبل يف انتظار ما ت�سفر 

عنه ال�ساعات القليلة القادمة.

يف  وهذا  العلمة  مولودية  بيت  يف  احلا�سل  االإن�سداد  يتوا�سل 
ف�سل جل�سة ال�سلح التي كانت مرتقبة بني رئي�ص جمل�ص االإدارة 
�سالح كراو�سي ورئي�ص النادي الهاوي �سمري رقاب، وهذا يف ظل 
احل�سور  رقــاب  رف�ص  حيث  مبوقفه  ومت�سكه  طرف  كل  تعنت 
اإىل االإجتماع املنتظر بني م�سوؤويل ال�سركة التجارية والنادي 
وهي  جماعيا،  العمل  ومبا�سرة  للخالف  حــد  لو�سع  الــهــاوي 
اخلطوة توؤكد على رف�سه املطلق للعمل مع باقي اأع�ساء جمل�ص 
االإدارة احلايل، وهو االأمر الذي جعل معاناة الفريق متوا�سلة 
بخ�سو�ص  فعلية  خطوة  ــاأي  ب القيام  عــدم  ظــل  يف  االأن  حلــد 
التح�سري للمو�سم اجلديد على بعد اأيام فقط من �سروع االأندية 

يف التدريبات اجلماعية.
االإداريــة  الناحية  من  االآن  حلد  املتوا�سل  الغمو�ص  ظل  ويف 
االأيام  خالل  تو�سعت  املنازعات  جلنة  اإىل  الالجئني  رقعة  فاإن 
الفارطة لت�سمل جميع العبي املو�سم الفارط الذين ف�سلوا و�سع 
ت�سريحهم  اأوراق  على  للح�سول  املنازعات  جلنة  اأمام  ملفاتهم 

عن  بقوة  يــدور  احلديث  اأن  خا�سة  املالية  م�ستحقاتهم  وكــذا 
رغبة امل�سريين يف التعاقد مع عدد كبري جدا من الالعبني اجلدد 

حت�سبا للمو�سم القادم. 
معن�سر  ه�سام  العلمة  ملــولــوديــة  الهجومي  اجلــنــاح  وف�سل 
يغادر  العب  اأول  ليكون  عنابة  اإحتــاد  ت�سكيلة  اإىل  االإن�سمام 
تعداد املولودية ب�سفة ر�سمية، حيث وقع معن�سر على عقد ميتد 
عقده  نهاية  يف  تواجده  م�ستغال  االإحتــاد  ت�سكيلة  مع  ملو�سمني 
جلنة  لدى  �سكوى  اأودع  قد  الالعب  وكان  العلمة،  مولودية  مع 
املنازعات للح�سول على تعوي�ص مايل يناهز مليار �سنتيم متثل 
م�ستحقاته العالقة عن املو�سمني الفارطني، ومن غري امل�ستبعد اأن 
يلتحق اجلناح الهجومي االأخر بو�سيف اأمين بت�سكيلة االإحتاد 
يف حال حت�سله على اأوراق ت�سريحه خالل االأيام املقبلة، علما 
قبل  املو�سم  خالل  االإحتــاد  األــوان  تقم�ص  اأن  �سبق  بو�سيف  اأن 
الفارط وجنح خالل املو�سم املنق�سي يف تقدمي م�ستويات كبرية 

مع الت�سكيلة العلمية.

الرابعة  الوالية  روؤ�ساء فرق  البواقي  اأم  خ�ص وايل والية 
اإىل  الــوايل  ا�ستمع  حيث  ال�ساوية  اإحتــاد  فريق  بينها  ومن 
ان�سغاالتهم ومناق�سة و�سعيتهم العامة ومن نواحي خمتلفة 
الرئي�ص  اأكــد  حيث  الفنية  وكــذا  واملالية  االإداريـــة  �سواء 
ال�سريف للفريق عبد املجيد ياحي على امل�ساكل املرتاكمة التي 
يتخبط فيها النادي حيث مل ت�ستفد من االإعانات العمومية 
للمدينة  املحلية  ال�سلطات  فاإن  وبدورها  للنادي  املخ�س�سة 
وعدت باأنها �ستكون مرافقة للفريق لتجاوز اأزمته وو�سعه يف 
ومنافذ  م�ساعي  حول  بحثه  الوايل  واأكد  ال�سحيحة  ال�سكة 
كبرية  مالية  م�ساكل  يف  يتخبط  ظل  الــذي  الفريق  الإنقاذ 
حلول  عن  البحث  اأي�سا  حديثه  خالل  الوالية  وايل  واأكــد 
املقاولني  كل  بدعوة  �سيقوم  حيث  الفريق  ل�سالح  متويل  و 
اأنها  على  بالوالية  النا�سطة  الوطنية  ال�سركات  و  الكبار 
ملزمة بالتمويل ورعاية الفريق كاأحد ال�سبل التي �ستح�سب 
ال�سكة  اإىل  الفريق  والإعادة  حمنته  من  به  للخروج  للفريق 
ال�سحيحة لكن كل هذا يقت�سي الوقوف على كيفية الت�سيري 
فريق  ولعودة  حمله  يف  �سيء  كل  جلعل  والر�سيد  العقالين 
االإحتاد اإىل م�ساف الكبار كما يطمح اإليه االأن�سار والغيورين 
على النادي اأما يف �سق التمويل املقدم من طرف الوايل اأكد اأن 
اإعانات الدولة ل�سالح الفريق �ستبقى قائمة لكن هي االأخرى 

تكون مدرو�سة الأنهم يقدمون من ميزانية الوالية.
اإدارة الفريق لوايل الوالية  ويف �سياق مت�سل وبعد مالقاة 

مبا�سرة  االإدارة  �سرعت  الفريق  مل�ساعدة  ل�سمانات  وتلقيها 
واالإنتخابية  الــعــاديــة  العامة  اجلمعية  لعقد  للتح�سري 
ب�سكل كبري حت�سبا  الفريق  م�ستقبل  �سيتحدد  بف�سلها  والتي 
للمو�سم الكروي املقبل الذي �سيلعب فيه الفريق يف الرابطة 
االإدارة احلالية وموا�سلة عملها  ببقاء  �سواء  الثانية، وهذا 
يف حال عدم تقدم اأي مرت�سح لتويل قيادة الفريق االأول يف 
الفريق  رئا�سة  يتوىل  جديد  رئي�ص  انتخاب  اأو  البواقي  اأم 
وبدون �سك، فاإن اجلميع من حمبي اللونيني االأ�سود واالأ�سفر 
اجلمعية  نتائج  عنه  �ست�سفر  ما  كبري  وب�سغف  ينتظرون 
العامة املقبلة، خا�سة واأنها �ستحدد م�ستقبل الفريق واالأكيد 
اأنه ويف حال مت ات�ساح الروؤية ب�سكل كبري، فاإن ذلك �سيكون 
لـــالإدارة  و�سي�سمح  االأوىل  بالدرجة  الفريق  م�سلحة  يف 
الكروي  املو�سم  لبداية  حت�سبا  ر�سمي  ب�سكل  عملها  مببا�سرة 
املقبل الذي اأكيد لن يكون �سهال متاما بالنظر للتحديات التي 
تنتظر الفريق كما �ستتمكن االإدارة من الف�سل يف العديد من 
الق�سايا مثل املدرب واالإ�ستقدامات كما تبقى عنا�سر االإحتاد 
من بني االأ�سماء املطلوبة و املتداولة اأ�سماءها بقوة يف �سوق 
التحويالت حيث ال يخفى على جل متابعي �سوؤون امل�ستديرة 
فالعبي مثل احلار�ص اأمين خوجة وعطو�ص ويو�سف خوجة 
ت�سيل لعاب اأندية كبرية يف حني تاأكد مغادرة بع�ص الركائز 

مثل الهداف حاجي عباب�سة حليلح عربوق.

�سادق اأع�ساء اجلمعية العامة لفريق جنم نقاو�ص على 
التقريرين املايل واالأدبي خالل اجلمعية العامة العادية 
التي عقدت على م�ستوى املركب اجلواري لنقاو�ص يف اإطار 
بالوقاية من  املتعلقة  الالزمة، خا�سة  ال�سروط  احرتام 
لتقدمي  العامة  اجلمعية  خ�س�ست  حيث  كورونا؛  وبــاء 
- املا�سية  لل�سنة  واملالية  االأدبــيــة  احل�سيلتني 
، بعد اأن كانت وزارة ال�سباب والريا�سية رّخ�ست يف 
وقت �سابق للجمعيات الريا�سية، بعقد جمعياتها العامة 
وفق القانون املعمول به وقد �سادق  ع�سوا باملوافقة 
عماد  �سافعة  الرئي�ص  قّدمه  الذي  املايل،  التقرير  على 

الدين اأمام احل�سور، واملتعلق بامل�ساريف ومداخيل املو�سم 
املا�سي حيث �سرف الفريق  مليون يف مو�سمني، كما 

مت عر�ص م�سروع املو�سم اجلديد.
عماد  �سافعة  الرئي�ص  بقيادة  الفريق  اإدارة  اأكدت  كما 
الدين على حر�سها على موا�سلة ال�سري يف طريق النجاح 
النادي  يف  لالنخراط  نقاو�ص  الأبناء  الفر�سة  اإعطاء  و 
ال�سعود  حتقيق  على  اللعب  ال  وملــا  والعبني  كم�سريين 
اأكدت على احلفاظ على ركائز  التوايل كما  الثاين على 
على  قادرة  جديدة  بعنا�سر  التدعيم  مع  املا�سي  املو�سم 

منح االإ�سافة يف املو�سم اجلديد.

والأن�شار ينتظرون  الكاب حراز وبول�شنام يوقعان لـ
ح�شم ق�شية املدرب �شريعا

النزيف يتوا�شل وق�شار مر�شح خلالفة بن حمادي 

تاأخر احل�شول على اأموال حتويل بو�شوف يخلط
 الأوراق وعودة الكوكي يوم الإثنني 

الإدارة تعقد اجلمعية العامة لـ�شنة 2019 
والأع�شاء ي�شادقون على التقريرين املايل والأدبي 

كراو�شي ورقاب يرف�شان العمل جماعيا 
والو�شع يزداد تاأزما يف بيت البابية

الوايل يعد مب�شاعدة م�شتعجلة والإدارة 
حت�شر لعقد اجلمعية العامة

الأع�شاء ي�شادقون على التقريرين املايل والأدبي 
والإدارة م�شرة على موا�شلة رفع التحدي 
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اإحتاد ال�شاوية

النجم الريا�شي النقاو�شي

مولودية باتنة 

مولودية العلمة 

�شباب باتنة

اأهلي الربج

وفاق �شطيف 

االأورا�سية فرحات  الكتيبة  يوا�سل رئي�ص 
اأف�سل  �سمان  نحو  بثبات  خطواته،  زغينة 
املو�سم  لبطولة  حت�سبا  املمكنة،  التعاقدات 
انتداب  على  الرئي�ص  يعمل  حيث  اجلديد، 
العنا�سر التي ظهرت مب�ستوى مميز، ال�سيما 
الكاب  رئي�ص  اأنهى  حيث  ال�سبان  الالعبني 
اإجراءات التعاقد مع كل من حار�ص جمعية 
متو�سط  وكـــذا  بول�سنام،  ــالل  ب اخلـــروب 
عنابة  اإحتاد  من  قادما  حراز  اأمين  امليدان 
خالل  املــرجــوة  االإ�ــســافــة  منح  ــل  اأم على   ،
يعلق  حيث  اجلاري،  الكروي  املو�سم  بطولة 
يف  ال�سفقتني  جنــاح  على  اآمالهم  اجلميع 
واجلدير  منهما  املطلوب  امل�ستوى  تقدمي 
بدليل  برتيث  تعمل  االإدارة  اأن  بالذكر 
االآن  حد  اإىل  بها  قام  التي  االإ�ستقدامات 

اجلميع،  لــدى  وا�سعا  قبوال  لقيت  والــتــي 
خا�سة واأنها جتري اأي�سا ح�سب احتياجات 
مهمة،  با�ستقدامات  قامت  حيث  الفريق 
بداية  مع  متت  التي  االنتدابات  غرار  على 
العمل والتي كللت با�ستقدام �سبعة عنا�سر 
االإ�سافة  و�ستقدم  مدرو�سة  كانت  اأنها  قيل 
اأنها  عن  ف�سال  الباتنية،  للكتيبة  الالزمة 
�ست�سمح بخلق التناف�ص على املنا�سب داخل 

املجموعة.
م�سادرنا  وحــ�ــســب  اآخــــر  �سعيد  ــى  وعــل  
تقوم  اال�ستقدامات  عملية  موا�سلة  مــع 
ركائز  مــع  للتجديد  بالتفاو�ص  االإدارة 
الك�سف  و�سيتم  املنق�سي،  للمو�سم  الفريق 
عن  القادمة  القليلة  ــام  واالأي ال�ساعات  يف 
االأ�سماء التي �ستبقى هذا املو�سم، اأين يعول 

قامت  كما  ال�سابقة  االأخطاء  تفادي  على 
اأقل  فئة  لرباعي  بالتجديد  اأي�سا  االإدارة 
من  �سنة وهم قادة عبد اجلليل وموي�سي 
عبد احلفيظ بعي�سي�ص عبد املوؤمن بن عمار 

اأ�سامة.
ويف �سياق اأخر مل حت�سم االإدارة يف ق�سية 
الفنية وذلك  العار�سة  االأول على  امل�سوؤول 
وقعت  الــذي  الو�سع  وهو  الحــق،  وقت  اإىل 
لدرا�سة  منها   �سعيا  جمــربة  االإدارة  فيه 
كما  اأف�سلهم  اإختيار  قبل  املدربني  قائمة 
من  نوعا  خلق  املدرب  اإختيار  يف  التاأخر  اأن 
يطالبون  الــذيــن  االأنــ�ــســار  لــدى  االإ�ستياء 
من  وذلك  الق�سية  هذه  يف  �سريعا  باحل�سم 
خالل اإختيار مدرب قادر على رفع التحدي 

مع الفريق يف املو�سم اجلديد.

على  احلــ�ــســول  �سطيف  وفـــاق  اإدارة  تنتظر 
من  بو�سوف  اإ�سحاق  الالعب  حتويل  م�ستحقات 
طرف جممع "فوتبول �سيتي" بقيمة تناهز 900 
هذه  على  احل�سول  تاأخر  ت�سبب  حيث  اأورو،  األف 
اأن  اأرواق م�سريي الفريق خا�سة  القيمة يف خلط 
يراهن  ــراب  اأع عزالدين  االإدارة  جمل�ص  رئي�ص 
مع  التعاقد  يف  لل�سروع  القيمة  هــذه  على  كثريا 
وتعهدت  ــايل،  احل املريكاتو  خــالل  جــدد  العبني 
العالقة  املالية  امل�ستحقات  بت�سوية  الوفاق  اإدارة 
وهذا  اليوم  نهار  ور�سواين  دراوي  املغادر  للثنائي 
طرف  من  الفريق  تطال  قد  عقوبات  اأي  لتفادي 
الإدارة  اأخــرية  مهلة  منحت  التي  املنازعات  جلنة 
اإ�سدار  قبل  العالقة  امل�ستحقات  لت�سوية  الوفاق 
القرار النهائي يف ال�سكوى التي رفعها هذا الثنائي 
الالعبني  لكل  الــدعــوة  الــوفــاق  اإدارة  ووجــهــت 

املعنيني باإنطالق التح�سريات من اأجل القدوم هذا 
االأحد اإىل مدينة �سطيف من اأجل اخل�سوع لعملية 
الك�سف عن فريو�ص كورونا وهذا تطبيقا لتعليمات 
بخ�سو�ص  الفاف  وكذا  والريا�سة  ال�سباب  وزارة 
يف  الــدخــول  قبل  ال�سحي  الــربوتــوكــول  تطبيق 
املع�سكر التح�سريي االأول حت�سبا للمو�سم الكروي 

اأ�سامة  اأخــر قــرر احلــار�ــص  اجلــديــد، ومــن جانب 
الوفاق يف ظل تواجده يف  فياليل مغادرة �سفوف 
نهاية عقده مع النادي حيث وقع على الربوتوكول 
اخلا�ص بفرتة توقف البطولة واتفق مع االإدارة 
بخ�سو�ص ت�سوية م�ستحقاته العالقة دون اللجوء 

اإىل جلنة املنازعات.

املدرب  اأزمة  اإدارة وفاق �سطيف يف حل  وجنحت 
التون�سي نبيل الكوكي، وجهازه امل�ساعد، وذلك بعد 
تعذر قدومهم اإىل اجلزائر، خالل االأيام الفارطة 
يف ظل انت�سار فريو�ص كورونا، وجاء يف بيان �سادر 
الطاقم  يلتحق  اأن  ينتظر  : الــوفــاق  اإدارة  عن 
ب�سطيف  الكوكي،  نبيل  بقيادة  التون�سي،  الفني 
خالل نهار يوم االثنني، وذلك ملبا�سرة التدريبات 
الكروي  للمو�سم  حت�سريا  للفريق،  اجلماعية 
العا�سمة  اإىل  الفني  الطاقم  و�سينتقل  اجلديد، 
اجلزائرية، يف رحلة جوية خا�سة، ثم االنتقال 
و�سع  الكوكي  اأن  البيان  واأكــد   ، برا �سطيف  اإىل 
اإ�سراف  حتت  لالعبني،  فرديا  تدريبيا  برناجما 
كل  يقوم  اأن  على  الغطا�سي،  قي�ص  البدين  املعد 

. العب باإر�سال فيديو يثبت تقيده بالربنامج

لفرتة ت�سل اإىل  اأ�سهر عن املو�سم الفارط.
الربج  الأهلي  الهاوي  النادي  رئي�ص  وحتدث 
يعي�سها  التي  الو�سعية  عن  رما�ص  احلوا�ص 
بعد  خا�سة  االأخـــرية  االأ�سابيع  يف  الفريق 
العودة  عن  بوزناد  نذير  العام  املدير  تراجع 
ملزاولة مهامه مع الفريق وقال رما�ص يف هذا 
يرى  قرار  اأي  اتخاذ  يف  حر  بوزناد  : ال�سدد 

هذا  على  اأكرث  التعلق  ميكنني  ال  يفيده،  باأنه 
ال�سبب  جيدا  واأعـــرف  اأتفهمه  فــاأنــا  الــقــرار 
وجمل�ص  موافقته،  عن  يرتاجع  جعله  الــذي 
ول�ست  العام  املدير  يعني  من  هو  ككل  االإدارة 
اأنا كما اأود اأن اأو�سح نقطة وهي اأنني ل�ست مع 
اأحد مر�سح لهذا املن�سب، وامل�سكلة  اأي  اأو �سد 
لي�ست يف تراجع بوزناد ولي�ست يف املنا�سب اأو 
نق�ص  يف  هي  االأ�سا�سية  م�سكلتنا  االأ�سخا�ص 
حتقيق  ن�ستطيع  فاإننا  توفرت  ولــو  االأمـــوال 

. االنطالقة
ــا عن  ــس ــ� ـــص رمـــا�ـــص اأي كــمــا حتـــدث احلـــوا�
وكــذا  املــ�ــســريون  بها  يــقــوم  الــتــي  التحركات 
ال�سلطات املحلية من اأجل حل امل�ساكل العالقة 
حلوال  منلك  ال  نحن  : ال�سدد  هذا  ف  قائال 
كثريا  حتركاتنا  اأعاق  ال�سيولة  ونق�ص  اأخرى 
االأكــرب  والــتــحــدي  امل�ستحقات،  م�سكل  حلــل 
�سيكون  القادمة  ال�ساعات  �سنخو�سه يف  الذي 
اأع�ساء  رفقة  حاليا  واأنا  املنازعات،  جلنة  مع 
النعقاد  بالتح�سري  من�سغلني  الهاوي  النادي 
االإدارة  اأعطيت جمل�ص  العامة وقد  اجلمعية 

. احللول املمكنة

يعاين  التي  االإداريــة  االأزمــة  تتوا�سل 
رئي�ص  ا�ستقالة  بعد  الــربج  اأهلي  منها 
اأني�ص بن حمادي وعدم  جمل�ص االإدارة 
احل�سم يف خليفته حلد االآن رغم �سروع 
العديد من االأندية بداية من نهار اليوم 
ودار  اجلديد،  للمو�سم  التح�سريات  يف 
عن  الفارطة  ال�ساعات  خالل  احلديث 
الربج  ــاد  الإحت ال�سابق  الرئي�ص  رغبة 
الفريق ولو  مراد ق�سار يف تويل ت�سيري 
عن  البحث  غاية  اإىل  موؤقتة  ب�سفة 
اأن  الو�سعية خا�سة  لهذه  نهائية  حلول 
يف  جماعية  بهجرة  مهددا  بات  الفريق 
موازاة  االإداري  الغمو�ص  توا�سل  ظل 
يعي�سها  التي  املالية اخلانقة  االأزمة  مع 

الفريق. 
اإىل  االإن�سمام  عمران  املدافع  وف�سل 
�سفوف فريق �سبيبة ال�ساورة حيث عقد 
ال�سبيبة  مــع  ملو�سمني  ميتد  عقد  على 
مع  عــقــده  نهاية  يف  تــواجــده  م�ستغال 
الذين  الالعبني  عــدد  لريتفع  االأهــلــي، 
االأهلي  تعداد  ر�سمية  ب�سفة  غـــادروا 

من  كــل  باإحت�ساب  العبني  اأربــعــة  اإىل 
يف  وهــذا  واإي�سال،  دروا�ـــص  بوحلفاية، 
املرفوعة  الق�سايا  يف  الف�سل  انتظار 
لدى جلنة املنازعات حيث تبقى االأمور 
مر�سحة ملغادرة عدد كبري من الالعبني 
يف حال ح�سولهم على وثائق ت�سريحهم 
بالنظر لعدم تلقيهم مل�ستحقاتهم املالية 

اأحمد اأمني. ب 

اأحمد اأمني. ب 

اأحمد اأمني. ب 
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ع�سية  باتنة  مولودية  لفريق  العامة  اجلمعية  اأع�ساء  عقد 
باتنة،  مبدينة  ال�سباب  موؤ�س�سات  ديــوان  مبقر  اخلمي�ص  يوم 
مت  اأيــن   ، امليالدية  لل�سنة  للفريق،  العامة  اجلمعية 
عر�ص التقريرين املالية واالأدبي من قبل رئي�ص الفريق م�سعود 
زيداين  الذي تطرق لكل م�ساريف الفريق وكذا االإعانات وكل 
�سادق  ما  وهو  للفريق،  واالأدبية  املالية  احل�سيلة  يخ�ص  ما 
عليه  ع�سو من اأع�ساء اجلمعية العامة، يف حني مل ي�سادق 
اجلمعية  اأ�سغال  لتختتم  زيــداين،  ح�سيلة  على  ع�سوا   

خا�سة  املقبلة  الفرتة  اأعمال  جلدول  زيداين  بعر�ص  العامة 
االأخ�سر  ال�سوء  الفرق  متنح  مل  اجلزائرية  االحتادية  وان 

لت�سكيل جلنة الرت�سيحات والتفكري يف العهدة اجلديدة. 
بول�سنام  احلار�ص  ورقة  �سقطت  اأن  وبعد  اآخر،  �سعيد  وعلى 
قد  املولودية  اإدارة  تكون  باتنة  �سباب  فريق  يف  وقع  الــذي 
االأبــرز  املر�سح  بوفنا�ص  احلار�ص  �سفقة  ح�سم  من  اقرتبت 
حلرا�سة عرين املولودية يف املو�سم املقبل يف انتظار ما ت�سفر 

عنه ال�ساعات القليلة القادمة.

يف  وهذا  العلمة  مولودية  بيت  يف  احلا�سل  االإن�سداد  يتوا�سل 
ف�سل جل�سة ال�سلح التي كانت مرتقبة بني رئي�ص جمل�ص االإدارة 
�سالح كراو�سي ورئي�ص النادي الهاوي �سمري رقاب، وهذا يف ظل 
احل�سور  رقــاب  رف�ص  حيث  مبوقفه  ومت�سكه  طرف  كل  تعنت 
اإىل االإجتماع املنتظر بني م�سوؤويل ال�سركة التجارية والنادي 
وهي  جماعيا،  العمل  ومبا�سرة  للخالف  حــد  لو�سع  الــهــاوي 
اخلطوة توؤكد على رف�سه املطلق للعمل مع باقي اأع�ساء جمل�ص 
االإدارة احلايل، وهو االأمر الذي جعل معاناة الفريق متوا�سلة 
بخ�سو�ص  فعلية  خطوة  ــاأي  ب القيام  عــدم  ظــل  يف  االأن  حلــد 
التح�سري للمو�سم اجلديد على بعد اأيام فقط من �سروع االأندية 

يف التدريبات اجلماعية.
االإداريــة  الناحية  من  االآن  حلد  املتوا�سل  الغمو�ص  ظل  ويف 
االأيام  خالل  تو�سعت  املنازعات  جلنة  اإىل  الالجئني  رقعة  فاإن 
الفارطة لت�سمل جميع العبي املو�سم الفارط الذين ف�سلوا و�سع 
ت�سريحهم  اأوراق  على  للح�سول  املنازعات  جلنة  اأمام  ملفاتهم 

عن  بقوة  يــدور  احلديث  اأن  خا�سة  املالية  م�ستحقاتهم  وكــذا 
رغبة امل�سريين يف التعاقد مع عدد كبري جدا من الالعبني اجلدد 

حت�سبا للمو�سم القادم. 
معن�سر  ه�سام  العلمة  ملــولــوديــة  الهجومي  اجلــنــاح  وف�سل 
يغادر  العب  اأول  ليكون  عنابة  اإحتــاد  ت�سكيلة  اإىل  االإن�سمام 
تعداد املولودية ب�سفة ر�سمية، حيث وقع معن�سر على عقد ميتد 
عقده  نهاية  يف  تواجده  م�ستغال  االإحتــاد  ت�سكيلة  مع  ملو�سمني 
جلنة  لدى  �سكوى  اأودع  قد  الالعب  وكان  العلمة،  مولودية  مع 
املنازعات للح�سول على تعوي�ص مايل يناهز مليار �سنتيم متثل 
م�ستحقاته العالقة عن املو�سمني الفارطني، ومن غري امل�ستبعد اأن 
يلتحق اجلناح الهجومي االأخر بو�سيف اأمين بت�سكيلة االإحتاد 
يف حال حت�سله على اأوراق ت�سريحه خالل االأيام املقبلة، علما 
قبل  املو�سم  خالل  االإحتــاد  األــوان  تقم�ص  اأن  �سبق  بو�سيف  اأن 
الفارط وجنح خالل املو�سم املنق�سي يف تقدمي م�ستويات كبرية 

مع الت�سكيلة العلمية.

الرابعة  الوالية  روؤ�ساء فرق  البواقي  اأم  خ�ص وايل والية 
اإىل  الــوايل  ا�ستمع  حيث  ال�ساوية  اإحتــاد  فريق  بينها  ومن 
ان�سغاالتهم ومناق�سة و�سعيتهم العامة ومن نواحي خمتلفة 
الرئي�ص  اأكــد  حيث  الفنية  وكــذا  واملالية  االإداريـــة  �سواء 
ال�سريف للفريق عبد املجيد ياحي على امل�ساكل املرتاكمة التي 
يتخبط فيها النادي حيث مل ت�ستفد من االإعانات العمومية 
للمدينة  املحلية  ال�سلطات  فاإن  وبدورها  للنادي  املخ�س�سة 
وعدت باأنها �ستكون مرافقة للفريق لتجاوز اأزمته وو�سعه يف 
ومنافذ  م�ساعي  حول  بحثه  الوايل  واأكد  ال�سحيحة  ال�سكة 
كبرية  مالية  م�ساكل  يف  يتخبط  ظل  الــذي  الفريق  الإنقاذ 
حلول  عن  البحث  اأي�سا  حديثه  خالل  الوالية  وايل  واأكــد 
املقاولني  كل  بدعوة  �سيقوم  حيث  الفريق  ل�سالح  متويل  و 
اأنها  على  بالوالية  النا�سطة  الوطنية  ال�سركات  و  الكبار 
ملزمة بالتمويل ورعاية الفريق كاأحد ال�سبل التي �ستح�سب 
ال�سكة  اإىل  الفريق  والإعادة  حمنته  من  به  للخروج  للفريق 
ال�سحيحة لكن كل هذا يقت�سي الوقوف على كيفية الت�سيري 
فريق  ولعودة  حمله  يف  �سيء  كل  جلعل  والر�سيد  العقالين 
االإحتاد اإىل م�ساف الكبار كما يطمح اإليه االأن�سار والغيورين 
على النادي اأما يف �سق التمويل املقدم من طرف الوايل اأكد اأن 
اإعانات الدولة ل�سالح الفريق �ستبقى قائمة لكن هي االأخرى 

تكون مدرو�سة الأنهم يقدمون من ميزانية الوالية.
اإدارة الفريق لوايل الوالية  ويف �سياق مت�سل وبعد مالقاة 

مبا�سرة  االإدارة  �سرعت  الفريق  مل�ساعدة  ل�سمانات  وتلقيها 
واالإنتخابية  الــعــاديــة  العامة  اجلمعية  لعقد  للتح�سري 
ب�سكل كبري حت�سبا  الفريق  م�ستقبل  �سيتحدد  بف�سلها  والتي 
للمو�سم الكروي املقبل الذي �سيلعب فيه الفريق يف الرابطة 
االإدارة احلالية وموا�سلة عملها  ببقاء  �سواء  الثانية، وهذا 
يف حال عدم تقدم اأي مرت�سح لتويل قيادة الفريق االأول يف 
الفريق  رئا�سة  يتوىل  جديد  رئي�ص  انتخاب  اأو  البواقي  اأم 
وبدون �سك، فاإن اجلميع من حمبي اللونيني االأ�سود واالأ�سفر 
اجلمعية  نتائج  عنه  �ست�سفر  ما  كبري  وب�سغف  ينتظرون 
العامة املقبلة، خا�سة واأنها �ستحدد م�ستقبل الفريق واالأكيد 
اأنه ويف حال مت ات�ساح الروؤية ب�سكل كبري، فاإن ذلك �سيكون 
لـــالإدارة  و�سي�سمح  االأوىل  بالدرجة  الفريق  م�سلحة  يف 
الكروي  املو�سم  لبداية  حت�سبا  ر�سمي  ب�سكل  عملها  مببا�سرة 
املقبل الذي اأكيد لن يكون �سهال متاما بالنظر للتحديات التي 
تنتظر الفريق كما �ستتمكن االإدارة من الف�سل يف العديد من 
الق�سايا مثل املدرب واالإ�ستقدامات كما تبقى عنا�سر االإحتاد 
من بني االأ�سماء املطلوبة و املتداولة اأ�سماءها بقوة يف �سوق 
التحويالت حيث ال يخفى على جل متابعي �سوؤون امل�ستديرة 
فالعبي مثل احلار�ص اأمين خوجة وعطو�ص ويو�سف خوجة 
ت�سيل لعاب اأندية كبرية يف حني تاأكد مغادرة بع�ص الركائز 

مثل الهداف حاجي عباب�سة حليلح عربوق.

�سادق اأع�ساء اجلمعية العامة لفريق جنم نقاو�ص على 
التقريرين املايل واالأدبي خالل اجلمعية العامة العادية 
التي عقدت على م�ستوى املركب اجلواري لنقاو�ص يف اإطار 
بالوقاية من  املتعلقة  الالزمة، خا�سة  ال�سروط  احرتام 
لتقدمي  العامة  اجلمعية  خ�س�ست  حيث  كورونا؛  وبــاء 
-2019 املا�سية  لل�سنة  واملالية  االأدبــيــة  احل�سيلتني 
2020، بعد اأن كانت وزارة ال�سباب والريا�سية رّخ�ست يف 
وقت �سابق للجمعيات الريا�سية، بعقد جمعياتها العامة 
وفق القانون املعمول به وقد �سادق 15 ع�سوا باملوافقة 
عماد  �سافعة  الرئي�ص  قّدمه  الذي  املايل،  التقرير  على 

الدين اأمام احل�سور، واملتعلق بامل�ساريف ومداخيل املو�سم 
املا�سي حيث �سرف الفريق 254 مليون يف مو�سمني، كما 

مت عر�ص م�سروع املو�سم اجلديد.
عماد  �سافعة  الرئي�ص  بقيادة  الفريق  اإدارة  اأكدت  كما 
الدين على حر�سها على موا�سلة ال�سري يف طريق النجاح 
النادي  يف  لالنخراط  نقاو�ص  الأبناء  الفر�سة  اإعطاء  و 
ال�سعود  حتقيق  على  اللعب  ال  وملــا  والعبني  كم�سريين 
اأكدت على احلفاظ على ركائز  التوايل كما  الثاين على 
على  قادرة  جديدة  بعنا�سر  التدعيم  مع  املا�سي  املو�سم 

منح االإ�سافة يف املو�سم اجلديد.

حراز وبول�شنام يوقعان لـ"الكاب" والأن�شار ينتظرون 
ح�شم ق�شية املدرب �شريعا

النزيف يتوا�شل وق�شار مر�شح خلالفة بن حمادي 

تاأخر احل�شول على اأموال حتويل بو�شوف يخلط
 الأوراق وعودة الكوكي يوم الإثنني 

الإدارة تعقد اجلمعية العامة لـ�شنة  
والأع�شاء ي�شادقون على التقريرين املايل والأدبي 

كراو�شي ورقاب يرف�شان العمل جماعيا 
والو�شع يزداد تاأزما يف بيت البابية

الوايل يعد مب�شاعدة م�شتعجلة والإدارة 
حت�شر لعقد اجلمعية العامة

الأع�شاء ي�شادقون على التقريرين املايل والأدبي 
والإدارة م�شرة على موا�شلة رفع التحدي 
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اإحتاد ال�شاوية

النجم الريا�شي النقاو�شي

مولودية باتنة 

مولودية العلمة 

�شباب باتنة

اأهلي الربج

وفاق �شطيف 

االأورا�سية فرحات  الكتيبة  يوا�سل رئي�ص 
اأف�سل  �سمان  نحو  بثبات  خطواته،  زغينة 
املو�سم  لبطولة  حت�سبا  املمكنة،  التعاقدات 
انتداب  على  الرئي�ص  يعمل  حيث  اجلديد، 
العنا�سر التي ظهرت مب�ستوى مميز، ال�سيما 
الكاب  رئي�ص  اأنهى  حيث  ال�سبان  الالعبني 
اإجراءات التعاقد مع كل من حار�ص جمعية 
متو�سط  وكـــذا  بول�سنام،  ــالل  ب اخلـــروب 
عنابة  اإحتاد  من  قادما  حراز  اأمين  امليدان 
خالل  املــرجــوة  االإ�ــســافــة  منح  ــل  اأم على   ،
يعلق  حيث  اجلاري،  الكروي  املو�سم  بطولة 
يف  ال�سفقتني  جنــاح  على  اآمالهم  اجلميع 
واجلدير  منهما  املطلوب  امل�ستوى  تقدمي 
بدليل  برتيث  تعمل  االإدارة  اأن  بالذكر 
االآن  حد  اإىل  بها  قام  التي  االإ�ستقدامات 

اجلميع،  لــدى  وا�سعا  قبوال  لقيت  والــتــي 
خا�سة واأنها جتري اأي�سا ح�سب احتياجات 
مهمة،  با�ستقدامات  قامت  حيث  الفريق 
بداية  مع  متت  التي  االنتدابات  غرار  على 
العمل والتي كللت با�ستقدام �سبعة عنا�سر 
االإ�سافة  و�ستقدم  مدرو�سة  كانت  اأنها  قيل 
اأنها  عن  ف�سال  الباتنية،  للكتيبة  الالزمة 
�ست�سمح بخلق التناف�ص على املنا�سب داخل 

املجموعة.
م�سادرنا  وحــ�ــســب  اآخــــر  �سعيد  ــى  وعــل  
تقوم  اال�ستقدامات  عملية  موا�سلة  مــع 
ركائز  مــع  للتجديد  بالتفاو�ص  االإدارة 
الك�سف  و�سيتم  املنق�سي،  للمو�سم  الفريق 
عن  القادمة  القليلة  ــام  واالأي ال�ساعات  يف 
االأ�سماء التي �ستبقى هذا املو�سم، اأين يعول 

قامت  كما  ال�سابقة  االأخطاء  تفادي  على 
اأقل  فئة  لرباعي  بالتجديد  اأي�سا  االإدارة 
من 21 �سنة وهم قادة عبد اجلليل وموي�سي 
عبد احلفيظ بعي�سي�ص عبد املوؤمن بن عمار 

اأ�سامة.
ويف �سياق اأخر مل حت�سم االإدارة يف ق�سية 
الفنية وذلك  العار�سة  االأول على  امل�سوؤول 
وقعت  الــذي  الو�سع  وهو  الحــق،  وقت  اإىل 
لدرا�سة  منها   �سعيا  جمــربة  االإدارة  فيه 
كما  اأف�سلهم  اإختيار  قبل  املدربني  قائمة 
من  نوعا  خلق  املدرب  اإختيار  يف  التاأخر  اأن 
يطالبون  الــذيــن  االأنــ�ــســار  لــدى  االإ�ستياء 
من  وذلك  الق�سية  هذه  يف  �سريعا  باحل�سم 
خالل اإختيار مدرب قادر على رفع التحدي 

مع الفريق يف املو�سم اجلديد.

على  احلــ�ــســول  �سطيف  وفـــاق  اإدارة  تنتظر 
من  بو�سوف  اإ�سحاق  الالعب  حتويل  م�ستحقات 
بقيمة تناهز   فوتبول �سيتي طرف جممع 
هذه  على  احل�سول  تاأخر  ت�سبب  حيث  اأورو،  األف 
اأن  اأرواق م�سريي الفريق خا�سة  القيمة يف خلط 
يراهن  ــراب  اأع عزالدين  االإدارة  جمل�ص  رئي�ص 
مع  التعاقد  يف  لل�سروع  القيمة  هــذه  على  كثريا 
وتعهدت  ــايل،  احل املريكاتو  خــالل  جــدد  العبني 
العالقة  املالية  امل�ستحقات  بت�سوية  الوفاق  اإدارة 
وهذا  اليوم  نهار  ور�سواين  دراوي  املغادر  للثنائي 
طرف  من  الفريق  تطال  قد  عقوبات  اأي  لتفادي 
الإدارة  اأخــرية  مهلة  منحت  التي  املنازعات  جلنة 
اإ�سدار  قبل  العالقة  امل�ستحقات  لت�سوية  الوفاق 
القرار النهائي يف ال�سكوى التي رفعها هذا الثنائي 
الالعبني  لكل  الــدعــوة  الــوفــاق  اإدارة  ووجــهــت 

املعنيني باإنطالق التح�سريات من اأجل القدوم هذا 
االأحد اإىل مدينة �سطيف من اأجل اخل�سوع لعملية 
الك�سف عن فريو�ص كورونا وهذا تطبيقا لتعليمات 
بخ�سو�ص  الفاف  وكذا  والريا�سة  ال�سباب  وزارة 
يف  الــدخــول  قبل  ال�سحي  الــربوتــوكــول  تطبيق 
املع�سكر التح�سريي االأول حت�سبا للمو�سم الكروي 

اأ�سامة  اأخــر قــرر احلــار�ــص  اجلــديــد، ومــن جانب 
الوفاق يف ظل تواجده يف  فياليل مغادرة �سفوف 
نهاية عقده مع النادي حيث وقع على الربوتوكول 
اخلا�ص بفرتة توقف البطولة واتفق مع االإدارة 
بخ�سو�ص ت�سوية م�ستحقاته العالقة دون اللجوء 

اإىل جلنة املنازعات.

املدرب  اأزمة  اإدارة وفاق �سطيف يف حل  وجنحت 
التون�سي نبيل الكوكي، وجهازه امل�ساعد، وذلك بعد 
تعذر قدومهم اإىل اجلزائر، خالل االأيام الفارطة 
يف ظل انت�سار فريو�ص كورونا، وجاء يف بيان �سادر 
الطاقم  يلتحق  اأن  :"ينتظر  الــوفــاق  اإدارة  عن 
ب�سطيف  الكوكي،  نبيل  بقيادة  التون�سي،  الفني 
خالل نهار يوم االثنني، وذلك ملبا�سرة التدريبات 
الكروي  للمو�سم  حت�سريا  للفريق،  اجلماعية 
العا�سمة  اإىل  الفني  الطاقم  و�سينتقل  اجلديد، 
اجلزائرية، يف رحلة جوية خا�سة، ثم االنتقال 
و�سع  الكوكي  اأن  البيان  واأكــد  برا"،  �سطيف  اإىل 
اإ�سراف  حتت  لالعبني،  فرديا  تدريبيا  برناجما 
كل  يقوم  اأن  على  الغطا�سي،  قي�ص  البدين  املعد 

العب باإر�سال فيديو يثبت تقيده بالربنامج".

لفرتة ت�سل اإىل 08 اأ�سهر عن املو�سم الفارط.
الربج  الأهلي  الهاوي  النادي  رئي�ص  وحتدث 
يعي�سها  التي  الو�سعية  عن  رما�ص  احلوا�ص 
بعد  خا�سة  االأخـــرية  االأ�سابيع  يف  الفريق 
العودة  عن  بوزناد  نذير  العام  املدير  تراجع 
ملزاولة مهامه مع الفريق وقال رما�ص يف هذا 
يرى  قرار  اأي  اتخاذ  يف  حر  :"بوزناد  ال�سدد 

هذا  على  اأكرث  التعلق  ميكنني  ال  يفيده،  باأنه 
ال�سبب  جيدا  واأعـــرف  اأتفهمه  فــاأنــا  الــقــرار 
وجمل�ص  موافقته،  عن  يرتاجع  جعله  الــذي 
ول�ست  العام  املدير  يعني  من  هو  ككل  االإدارة 
اأنا كما اأود اأن اأو�سح نقطة وهي اأنني ل�ست مع 
اأحد مر�سح لهذا املن�سب، وامل�سكلة  اأي  اأو �سد 
لي�ست يف تراجع بوزناد ولي�ست يف املنا�سب اأو 
نق�ص  يف  هي  االأ�سا�سية  م�سكلتنا  االأ�سخا�ص 
حتقيق  ن�ستطيع  فاإننا  توفرت  ولــو  االأمـــوال 

االنطالقة".
ــا عن  ــس ــ� ـــص رمـــا�ـــص اأي كــمــا حتـــدث احلـــوا�
وكــذا  املــ�ــســريون  بها  يــقــوم  الــتــي  التحركات 
ال�سلطات املحلية من اأجل حل امل�ساكل العالقة 
حلوال  منلك  ال  :"نحن  ال�سدد  هذا  ف  قائال 
كثريا  حتركاتنا  اأعاق  ال�سيولة  ونق�ص  اأخرى 
االأكــرب  والــتــحــدي  امل�ستحقات،  م�سكل  حلــل 
�سيكون  القادمة  ال�ساعات  �سنخو�سه يف  الذي 
اأع�ساء  رفقة  حاليا  واأنا  املنازعات،  جلنة  مع 
النعقاد  بالتح�سري  من�سغلني  الهاوي  النادي 
االإدارة  اأعطيت جمل�ص  العامة وقد  اجلمعية 

احللول املمكنة".

يعاين  التي  االإداريــة  االأزمــة  تتوا�سل 
رئي�ص  ا�ستقالة  بعد  الــربج  اأهلي  منها 
اأني�ص بن حمادي وعدم  جمل�ص االإدارة 
احل�سم يف خليفته حلد االآن رغم �سروع 
العديد من االأندية بداية من نهار اليوم 
ودار  اجلديد،  للمو�سم  التح�سريات  يف 
عن  الفارطة  ال�ساعات  خالل  احلديث 
الربج  ــاد  الإحت ال�سابق  الرئي�ص  رغبة 
الفريق ولو  مراد ق�سار يف تويل ت�سيري 
عن  البحث  غاية  اإىل  موؤقتة  ب�سفة 
اأن  الو�سعية خا�سة  لهذه  نهائية  حلول 
يف  جماعية  بهجرة  مهددا  بات  الفريق 
موازاة  االإداري  الغمو�ص  توا�سل  ظل 
يعي�سها  التي  املالية اخلانقة  االأزمة  مع 

الفريق. 
اإىل  االإن�سمام  عمران  املدافع  وف�سل 
�سفوف فريق �سبيبة ال�ساورة حيث عقد 
ال�سبيبة  مــع  ملو�سمني  ميتد  عقد  على 
مع  عــقــده  نهاية  يف  تــواجــده  م�ستغال 
الذين  الالعبني  عــدد  لريتفع  االأهــلــي، 
االأهلي  تعداد  ر�سمية  ب�سفة  غـــادروا 

من  كــل  باإحت�ساب  العبني  اأربــعــة  اإىل 
يف  وهــذا  واإي�سال،  دروا�ـــص  بوحلفاية، 
املرفوعة  الق�سايا  يف  الف�سل  انتظار 
لدى جلنة املنازعات حيث تبقى االأمور 
مر�سحة ملغادرة عدد كبري من الالعبني 
يف حال ح�سولهم على وثائق ت�سريحهم 
بالنظر لعدم تلقيهم مل�ستحقاتهم املالية 
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ــن بــلــديــة عني  اأطــلــق، مــتــطــوعــون م
ت�سجري  حملة  باتنة،  بوالية  التوتة 
امل�سماة  اجلبلية  املنطقة  م�ست  وا�سعة 
اأيــام  طيلة  ــت  دام والــتــي  "حمادة"، 
االأ�سبوع املن�سرم وجاءت بالتن�سيق مع 

م�سروع "اأمام كل بيت �سجرة".
املبادرة،  هذه  على  القائمون  ومتكن 
�سجرة،   900 يــقــارب  مــا  غــر�ــص  مــن 
اأخرى  املبا�سرة يف عملية  ان يتم  على 
مراحل  على  �سجرة   5000 ت�سمل 
بعني  ــرى  اأخ مناطق  �ستم�ص  متعددة 
ت�ستهدف  العملية  اأن  خا�سة  التوتة، 
القائمني  -ح�سب  وتاأتي  حمادة  جبل 
املدينة واملتنف�ص  عليها-باإعتباره رئة 
للعائالت، وذلك يف ظل غياب  الوحيد 

اإىل  باالإ�سافة  اخل�سراء  امل�ساحات 
اأي�سا  يعانيه  وملا  العمومية،  احلدائق 
واإنبعاث  املحاجر  خملفات  من  ال�سكان 

الغبار من م�سنع االإ�سمنت.
باالإ�سافة  املبادرة  هذه  و�سهدت  هذا 
اإىل عملية الت�سجري الوا�سعة، م�ساركة 
التنظيف،  عملية  يف  اأي�سا  املتطوعني 
املــواطــنــني  حت�سي�ص  ــدف  ــه ب ــــك  وذل
ــى الـــــرثوات  ــل ــة احلـــفـــاظ ع ــي ــم ــاأه ب
املنطقة  بــهــا  تــزخــر  الــتــي  الــغــابــيــة 
هذه  عرب  اإهتمام  من  ت�ستدعيه  ومــا 
هذه  عرفت  التطوعية،وقد  احلمالت 
احلملةاإ�ستجابة وا�سعة من قبل اأبناء 
واإ�سادة  ا�ستح�سانا  القت  كما  املنطقة، 
الذين  املدينة  �سكان  قبل  كبريةمن 

والقائمني  املتطوعني  ثمنوا جمهودات 
التوا�سل  مــواقــع  خـــالل  مــن  عليها 
�سهدت  واأنــهــا  ال�سيما  االإجــتــمــاعــي 
الفئات  خمتلف  مــن  كــبــرية  م�ساركة 

العمرية.
جتدر االإ�سارة، اإىل اأن مبادرة الت�سجري 
التي م�ست جبل حمادة تعد االأوىل من 
والتي  الــتــوتــة،  عــني  مبنطقة  نوعها 
امل�ساهمة  بف�سل  كبريا  جناحا  القــت 
فيها وامل�ساركة من قبل املتطوعني، اأين 
العملية  هذه  موا�سلة  هوؤالءعلى  عزم 
كما  القريب  امل�ستقبل  يف  التطوعية 
بهم  ــتــحــاق  االل ــراغــبــني يف  ال دعـــوا 
الت�سجري  حــمــالت  اإجنــــاح  ـــل  اأج ــن  م

املتعددة.

اختلفات يف تطبيق الربوتوكول ال�شحي بني الأ�شرة الرتبوية

املبادرة حملت �شعار "من اأجل عني التوتة اخل�شراء"
بعد حملة نظمها الإحتاد الوطني لرتقية احلركة اجلمعوية

ح. بحفيظة. ب

ــاد  ــالإحت ـــا املــكــتــب الـــوالئـــي ل دع
الوطني لرتقية احلركة اجلمعوية 
واملــجــتــمــع املـــدين املــواطــنــني على 
الـــتـــربع  حـــمـــالت  يف  املـــ�ـــســـاركـــة 
املــراكــز  ملختلف  والــتــقــدم  بــالــدم 
امل�ساعدة  لتقدمي  االإ�ست�سفائية 
وذلك  وامل�سابني،  للمر�سى  املمكنة 
نظمها  التي  احلملة  اختتام  ع�سية 

مبركز التربع بالدم بحملة1.
�سهدت  التي  املبادرة  هذه  وجاءت 
م�ساعدة  اأجــل  من  معتربا،  اإقباال 
اأن  بعد  لــلــدم،  املحتاجني  املر�سى 
عن  عــزوفــا  الــتــربع  مــراكــز  �سهدت 
هذه العملية، وذلك على الرغم من 
االآخرين،  حياة  اإنقاذ  يف  اأهميتها 
املواطنني  اجلهة  ذات  حيثطماأنت 
اتخاذ  على  الــتــربع  يف  الــراغــبــني 
لتفادي  الوقائية  التدابري  كافة 
بعدما  كـــورونـــا،  ــص  ــريو� ف انــتــقــال 
يف  ال�سحية  االأزمـــة  هــذه  �ساهمت 
العملية  هذه  عن  املتربعني  عزوف 
لفائدة  الـــدم  تــوفــري  على  اأثـــر  مــا 
اإليه  املحتاجني  خ�سو�سا  املر�سى 

مبر�ص  امل�سابني  غــرار  على  بكرثة 
اإجـــراء  على  واملقلبني  ال�سرطان 
عمليات جراحية، وهو ذات الو�سع 
توفري  على  العمل  ي�ستدعي  الــذي 

اأعداد كبرية من املتربعني.
�سعوبة  يالقون  املر�سى  بدورهم 
يف  االأخــــرية  االآونــــة  يف  ملحوظة 
اإيجاد املتطوعني وذلك على الرغم 
حيث  دائــمــني،  متربعني  توفر  من 
العملية،  هذه  عن  معظمهم  اإنقطع 
اإىل  ــادح  ــف ال نق�سها  يــــوؤدي  الــتــي 

تعري�ص حياة املر�سى للخطر.
جمعيات  ــرا  ــوؤخ م واأطــلــقــت  هــذا 
املبادرات،  هذه  من  العديد  حملية 
على  خاللها،  مــن  املواطنني  حثت 
من  دم  بقطرة  امل�ساهمة  �ــســرورة 
تفاديا  االآخرين،  اأرواح  اإنقاذ  اأجل 
اأطلقت  اأين  املر�سى،  �سحة  لتدهور 
م�ساعدتهم  ــــل  اأج مـــن  نــــــداءات 
هذه  مثل  يف  بجانبهم  ــوف  ــوق وال
ت�ستدعي  التي  ال�سحية  الظروف 
اأفراد  بني  فيما  والت�سامن  التكافل 

املجتمع الواحد .

متطوعون يف حملة ت�سجري وا�سعة بجبل حم�دة 
دعوات للتربع ب�لدم

 يف املوؤ�س�س�ت الطبية بب�تنة

عبد الهادي. ب 

مقرتح�ت الدخول املدر�سي اجلديد تثري اإنق�س�م� بني الأولي�ء والأ�س�تذة 
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ــة  ــروح ــط ومــــن بـــني االإقـــــرتاحـــــات امل
والثانوي،  املتو�سط  الطورين  يف  للتطبيق 
الفوج  بتق�سيم  الــدرا�ــســة  تكون  اأن  هــي 
الرتبوي اإىل ق�سمني حيث ال يتعدى عدد 
الواحد،  الفوج  يف  تلميذا   20 التالميذ 
الفرتة  يف  االأول  الفوج  يدر�ص  اأن  على 
12.30، يف  08 اإىل غاية  ال�سباحية من 
حني اأن الفوج الثاين يدر�ص يف الفرتة من 
م�ساء،   17.30 غاية  اإىل  زواال  الواحدة 
مع  الراحة  فرتات  اإلغاء  اإقــرتاح  مت  كما 
فقط،  االأ�سا�سية  للمواد  التالميذ  تلقي 
بينما �سيتم حذف بع�ص املواد على غرار 
واالإعــالم  واملو�سيقى  والريا�سة  الر�سم 
االآيل ب�سفة موؤقتة اإىل غاية العودة اإىل 
الو�سعية الطبيعية بعد التحكم نهائيا يف 

الو�سعية الوبائية.
كما مت اإقرتاح نف�ص االإجراءات يف الطور 
يف  التالميذ  تق�سيم  خالل  من  االإبتدائي 

يدر�ص  حيث  فوجني  اإىل  الواحد  الق�سم 
الفوج االأول �سباحا والفوج الثاين م�ساء، 
غرار  على  املــواد  بع�ص  وحــذف  اإلغاء  مع 
املدنية  والرتبية  واملحفوظات  الريا�سة 
على  فقط  واالإبــقــاء  العلمية،  والرتبية 
اللغتني العربية والفرن�سية والريا�سيات 
والرتبية االإ�سالمية، كما مت اإقرتاح غلق 
بنظام  للعمل  بالنظر  املدر�سية  املطاعم 
االأق�سام  فتح  تــاأجــيــل  وكـــذا  ــني  ــدوام ال
ب�سبب  الحـــق  وقـــت  اإىل  التح�سريية 
ونق�ص  الرتبوية  لالأفواج  االآيل  التق�سيم 

التاأطري.
بني  اإنق�ساما  املقرتحات  هــذه  واأثـــارت 
ي�ساند  حــيــث  ـــاتـــذة،  ـــس واالأ� االأولـــيـــاء 
االأولياء هذه املقرتحات من خالل العودة 
وتفادي  الــدرا�ــســة  ملقاعد  التدريجية 
بقاء  اأن  ال�سيما  الوقت  من  املزيد  ت�سييع 
التالميذ بعيدا عن الدرا�سة لفرتة اأطول 

�ستكون له اإنعكا�سات �سلبية على حت�سيلهم 
املعلن عنها  اأن االإجــراءات  الدرا�سي، كما 
تت�سمن تدابري كافية ملنع اإنت�سار فريو�ص 

كورونا.
ويف ال�سق االآخر، فاإن عددا من االأ�ساتذة 
اأعربوا عن معار�ستهم للطريقة املقرتحة 
تبقى  حيث  الدرا�سة  مقاعد  اإىل  للعودة 
غري كافية ال�سيما اأن التخلي عن تدري�ص 
االإ�سكاالت  من  الكثري  يطرح  املواد  بع�ص 
بخ�سو�ص تدارك التاأخر احلا�سل يف املقرر 
الدرا�سي الحقا، حيث اإقرتح االأ�ساتذة يف 
ال�ساعي  احلجم  تقلي�ص  �سرورة  املقابل 
االإبتدائي،  الطور  يف  خا�سة  مــادة  لكل 
اأن  �ساأنها  من  احلالية  املقرتحات  اأن  كما 
اأ�ساتذة  على  كبري  �سغط  خلق  يف  ت�سهم 
املواد االأ�سا�سية والذين �سيجدون اأنف�سهم 
طويلة  ل�ساعات  العمل  على  جمــربيــن 
ب�سبب طريقة تق�سيم االأفواج، واحلل يف 

نظرهم يتمثل يف موا�سلة االإعتماد اأي�سا 
على البوابة االإلكرتونية لتقدمي الدرو�ص 
كما ح�سل  بالوزارة  املن�سة اخلا�سة  عرب 
ال�سنة الفارطة، علما اأن املقرتحات تبقى 
اأولية يف اإنتظار مناق�ستها من طرف وزارة 

املفت�سني  مع  وطني  لقاء  خــالل  الرتبية 
بقرارات  للخروج  واالإداريــني  الرتبويني 
اإىل  ــودة  ــع ال مــوعــد  بخ�سو�ص  نهائية 
الدرا�سة وكذا الربوتوكول ال�سحي الذي 

�سيتم تطبيقه. 

بادرت �للجنة �لعلمية ملتابعة �إنت�صار فريو�س كورونا مع �إقرت�ب موعد �لدخول �ملدر�صي �جلديد،�إىل تقدمي بع�س �الإقرت�حات �لتي من 
�صاأنها �أن ت�صهم يف دخول �آمن ودون خماطر على �لتالميذ و�الأ�صاتذة على حد �صو�ء خا�صة بعد جناح �لربوتوكول �ملعد يف �إجر�ء 

�إمتحانات �صهادتي �لتعليم �ملتو�صط و�لبكالوريا.
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خن�صلة

يف حملة حت�شي�شية عرب خمتلف املناطق النائية 

لعبة اجتماعية خيالية تعتمد على لغة الإقناع وحتليل ال�شخ�شية 

ُت�شبب اأزعاجا كبريا واجلهات الأمنية مطالبة بالتدخل

ببلدية  بلقيطان  قرية  و�سهدت 
احلملة  انـــطـــالق  ــة  الــطــويــل عـــني 
لها  اأوىل  كمحطة  التح�سي�سية 
اأجل  من  املواطنني  مع  لقاء  وعرفت 
واملفارقة  االإ�ــســرتاتــيــجــيــة  �ــســرح 
جلهاز  ـــدة  ـــدي اجل االإقــتــ�ــســاديــة 
الوكالة، وكذا االإمتيازات التي متنح 
الرثوات  ا�ستغالل  اأجل  من  لل�سباب 
والنهو�ص  املنطقة  بها  متتاز  التي 

بالتنمية املحلية بالوالية. 
لدعم  الوالئية  الوكالة  م�سالح 
ــبــاب، اأكـــــدت اأنــهــا  ــس ــ� وتــ�ــســغــيــل ال

الن�ساطات  خمتلف  بدرا�سة  تقوم 
اأن  ميكن  التي  واملجمدة  اجلــديــدة 
يتم فتحها اأمام ال�سباب خا�سة منها 
تعمل  اأنــهــا  اأكـــدت  كما  الفالحية، 
املناطق  خمتلف  �سباب  اإخــراج  على 
النائية من �سبح البطالة واإدخالهم 
ـــالل اإنــ�ــســاء  ــامل الــ�ــســغــل مـــن خ ــع ل
املجاالت،  �ستى  موؤ�س�سات م�سغرة يف 
وهذا يف اإطار تعزيز العمل اجلواري 
الت�ساركي ون�سر الفكر املقاوالتي يف 
امل�ساريع  ال�سباب من حاملي  اأو�ساط 

االإ�ستثمارية. 

بوالية  اخلــري  اأيـــادي  جمعية  اأ�سرفت 
الطبي  الــطــاقــم  تــكــرمي  عــلــى  �سطيف، 
اجلامعي  بامل�ست�سفى  العامل  واالإداري 
نظري  ب�سطيف  الـــنـــور  عــبــد  �ــســعــادنــة 
احلد  اأجل  من  وت�سحياتهم  جمهوداتهم 
االأ�سهر  طيلة  كورونا  فريو�ص  خطوة  من 
امل�ست�سفى  اأن متكن  بعد  الفارطة، خا�سة 
من التحكم يف الو�سعية الوبائية بن�سبة 
تراجع  بعد  الفارط  االأ�سبوع  منذ  كبرية 

حاالت االإ�سابات والوفيات اإىل ال�سفر.
على  فاخرة  ع�ساء  ماأدبة  تنظيم  ومت 
باالإ�سافة  الطبيني  و�سبه  االأطباء  �سرف 
هدايا  توزيع  مع  ــني  واالإداري العمال  اإىل 
كعرفان  احلا�سرة  االأطقم  على  رمزية 
من طرف اجلمعية للطواقم الطبية على 
منذ  بذلها  مت  التي  الكبرية  املجهودات 
التي  والت�سحيات  الــفــارط  مار�ص  �سهر 

العديد  تعر�ص  رغم  هوادة  دون  قدموها 
العمال  وكـــذا  واملمر�سني  ــاء  ــب االأط مــن 

لالإ�سابة بهذا الفريو�ص.
بجهود  اإ�ــســادة  التكرمي  حفل  وت�سمن 
اخلطوط  يف  املوجودة  الطبية  الطواقم 
االأوىل ومعاجلة امل�سابني وهذا و�سط تاأثر 
منهم خا�سة اأن التكرمي ياأتي بعد اإرهاق 
امل�ست�سفى  يف  العاملون  له  تعر�ص  كبري 
عرفته  ـــذي  ال الــكــبــري  ال�سغط  نتيجة 
الفارطة،  االأ�سهر  طيلة  امل�سالح  خمتلف 
مع ت�سجيل بع�ص التجاوزات التي ح�سلت 
يف حقهم من طرف عائالت املر�سى، وكان 
ختام حفل هذا التكرمي بو�سلة يف طابع 
ال�سعبي مع متنيات بتكرمي باقي االأطقم 
الوالية  م�ست�سفيات  باقي  يف  ال�سحية 
اأزال،  عني  بوقاعة،  العلمة،  غــرار  على 

عني وملان وعني الكبرية. 

بداية  مع  ال�سباب  من  الع�سرات  ويجتمع 
يراهم  مــن  دائــريــا  �سكال  م�سكلني  الليل 
يفعلون،  مـــاذا  يت�ساءل  االأوىل  للوهلة 
يلتقي  وهمية  قرية  عن  عبارة  فاللعبة 
يهددون  الذين  الذئاب  من  جمموعة  فيها 
على  تعتمد  وهمية  وهي  القرويني  حياة 
وحتليل  اجل�سد  وقــــراءة  االإقــنــاع  لغة 
اأحداث  الت�سرت،وتدور  وكذا  ال�سخ�سيات 
حول  اخليالية  االجتماعية  اللعبة  هذه 
الذئاب  على  الق�ساء  القرويني  حماولة 
املت�سللة للقرية والتي حتاول هي االأخرى 
الق�ساء عليهم، حيث تعتمد على جمموعة 
م�ساعدة  يــحــاول  مــن  منها  االأدوار،  مــن 
ــرار  ــقــرويــني يف قــتــل الـــذئـــاب عــلــى غ ال
ال�ساحرة التي يطلق عليها ا�سم )ال�سحارة( 
والتي تلعب دور الداء والدواء يف القرية، 
بجرعتني  الليل  يف  ال�سحر  حت�سر  حيث 
اإحداهما عالجية واالأخرى �سامة قاتلة، 
وجرعة  �سامة  جرعة  ا�ستخدام  مُيكن 
حيث  ليلة،  ُكل  واحــدة  مرة  معًا  عالجية 
عدة  اأمــام  الليل  يف  نف�سها  ال�ساحرة  جتد 
امل�ستذئبني  اأحــد  تخمني  اإمــا  اختيارات، 
اأهل  لتنقذ  ال�سامة  اجلــرعــة  واإعــطــاءه 
القرية منه، اأو تخمني ال�سحية واإعطاءه 
اجلرعة العالجية لتنقذه من املوت )حتى 
�سيئًا  تفعل  اأال  اأو  نف�سها(  هي  كانت  لو 
يف  متوت  ال�سحية  وتــرتك  ــالق  االإط على 
املعروفة  العرافة  دور  اإىل  اإ�سافة  الليل، 
�سكان  اأهم  بني  من  وهي  )ال�سوافة(  باإ�سم 
القرية حيث ت�ستطيع التعرف على هوية 
�سكان  جميع  وتوجيه  ليلة  كــل  �سخ�ص 
القرية للوقوع فيه يف حال كان هو الذئب 
عنه  ال�سكوك  اإبعاد  ميكنها  كما  احلقيقي، 
بدون  وذلــك  بريئا  �سخ�سا  كــان  حــال  يف 
لالأ�سف  وهذا  مبا�سر،  ب�سكل  اإليه  االإ�سارة 
يجعل العرافة ُم�ستهدفة من ِقبل الذئاب، 
وكذا دور ال�سياد )القنا�ص( والذي ميار�ص 
حقوق �سكان القرية كاملة ولكن ما مييزه 
الذئاب  يد  حتت  وقع  اإذا  حيث  موته،  هو 

لقتله  القرية  �سكان  ت�سويت  اأو  الليل،  يف 
اأن ينتقم باختيار اأحد  يف النهار ي�ستطيع 

الالعبني للموت معه.
اإ�سافة اإىل عديد االأدوار التي تعرف بها 
الل�ص،  الطبيب،  الغراب،  مثل  اللعبة  هذه 
وغريهم،فلعبة  العمدة  ال�سغرية،  الفتاة 
تعتمد  �س�سار  مبدينة  والقرويني  الذئاب 
اللعبة  قائد  ويعترب  خا�ص  م�سرف  على 
االدوار  جــمــيــع  عــلــى  واملــطــلــع  واملـــوجـــه 
ــن يــقــوم املــ�ــســرف بخلط  والــبــطــاقــات، اي
على  بتوزيعهم  يقوم  ثم  معا  البطاقات 
البطاقات  يف  الالعبني  وينظر  الالعبني 
ويوجه  اللعبة،  يف  اأدوارهـــم  ملعرفة  �سرا 
الذئاب  فيهم  مبا  القرية  �سكان  امل�سرف 
على  وينادي  للنوم،  جميعا  اأعينهم  لغلق 
ياأمرهم  ثم  بع�سهم  على  للتعرف  الذئاب 
الذئاب  يقوم  املوالية  الليلة  ويف  بالنوم، 
ينادي  وبعدها  الليل،  يف  �سحية  بقتل 
امل�سرف  يقول  حيث  العرافة  على  امل�سرف 
الذي  الالعب  واخرِت  يا عرافة  "ا�ستيقِظ 
امل�سرف  يقوم  ثم  �سخ�سيته"  معرفة  توِد 
ياأمر  ثــم  �سمت،  يف  ال�سخ�سية  بعر�ص 
بعدها  للنوم،  تعود  باأن  العرافة  امل�سرف 
ويقوم  الــ�ــســاحــرة  على  املــ�ــســرف  يــنــادي 

طرف  من  قتلها  مت  التي  ال�سحية  بك�سف 
اأو  اجلــرعــات  باإ�ستخدام  لتقوم  الــذئــاب 
عدم ا�ستخدامها يف حال اختيار ال�ساحرة 
جلرعة ال�سفاء ف�ستقوم باالإ�سارة باالإبهام 
الأعلى، اأما يف حال ا�ستخدام جرعة ال�سم 
ف�ستقوم باالإ�سارة باالإبهام الأ�سفل، ويك�سف 
امل�سرف كل ما دار ل�سكان القرية يف ال�سباح، 
اأين يقوم �سكان القرية بالت�ساور والنقا�ص 
من اأجل معرفة الذئاب عن طريق التحليل 

واالقناع باالأدلة وغريها. 
عن  الك�سف  يف  القرية  �سكان  ويــهــدف 
الذئاب اإىل اإبعاد ال�سكوك عنهم والتظاهر 
يف  الفوز  ــل  اأج من  عــاديــون  �سكان  باأنهم 
اللعبة، وت�ستمر اللعبة اإىل غاية فوز احد 
�س�سار  مدينة  �سباب  اأ�سبح  وقد  الطرفني، 
ح�سبهم  التي  اللعبة  هــذه  على  مدمنون 
وقـــراءة  ــاء  ــذك ال تنمية  يف  ت�ساعدهم 
خا�سة  ممتع  وقــت  وق�ساء  ال�سخ�سيات 
اطـــارات  منهممن  العديد  اجتماع  عند 
وق�ساء  واأطفال  وبطالني  وجتــار  وطلبة 
خمتلف  عــن  واالبــتــعــاد  م�سوقة  اأوقــــات 
هذه  تنت�سر  حيث  االجتماعية،  ــات  االآف

اللعبة عرب عديد اأحياء املدينة.

ــي رقـــم 70  ــن ــوط ــق ال ــري ــط ــرف ال ــع ي
الــواقــعــة عــلــى خمـــرج مــديــنــة بريكة 
الع�سرات  جتمع  يوم  كل  اأم�سية  الغربي 
مــن اأ�ــســحــاب الـــدراجـــات الــنــاريــة من 

البهلواين  اللعب  ام�سيات  ق�ساء  اأجــل 
با�ستخدام دراجاتهم.

�ساعات  اإىل  التجمعات  هــذه  وت�ستمر 
الو�سعية  ــي  وه ليلة  كــل  مــن  متاخرة 

التي اأثارات �سخط قاطني عمارات حي 
الطريق  لهذه  املقابل  ال�سالح  مهملي 
�سخطهم  ال�سكان  اأبــدى  حيث  الوطني، 
ــي تنتج  ــت ال ــزعــجــة  امل ـــوات  ـــس مـــن اال�
النارية  الــدرجــات  هــذه  عــن حمــركــات 
املعنيون  ليطالب  العايل،  ال�سوت  ذات 
الفرق  هــذه  حــركــة  تنظيم  بــ�ــســرورة 
اأكدوا  ال�سكان  واأن  خا�سة  الريا�سية، 
من  يعانون  باتوا  ال�سغار  اطفالهم  اأن 
املرتفعة  النوم ب�سبب اال�سوات  �سعوبة 
بع�ص  ت�سلل  عن  ناهيك  املحركات،  لهذه 
م�ستغلني  العمارات  هذه  اىل  املنحرفني 
اأو  املمنوعات  تعاطي  اأجــل  من  احلركة 
ال�سكان،  ممتلكات  على  االعتداء  حتى 
اجلهات  من  احلي  �سكان  يطالب  وعليه 
من  االمنية  دوراتــهــا  تكثيف  االمنية 
املظاهر  هــذه  وحمــاربــة  مراقبة  ــل  اأج

ال�سلبية.

لعبة الذئ�ب والقرويني ت�ستهوي 
�سب�ب مدينة �س�س�ر

الدراج�ت الن�رية ُتعّكر �سفو يومي�ت
 مواطنني بربيكة 

وك�لة "اون�س�ج"حتفز ال�سب�ب 
على اإن�س�ء موؤ�س�س�تهم امل�سغرة

تكرمي اجلي�ض الأبي�ض ب�مل�ست�سفى 
اجل�معي �سع�دنة عبد النور 

الأربعاء 12  كوبر  2969/ 23 اأكتوبر 2019 املوافق لـ 24 �صفر 161441 جمتمعالأحد  09  �صتنرب  2970/ 20  �صبتمرب  2020 املوافق لـ 03  �صفر 111442

�نت�صرت موؤخر� مبدينة �ص�صار بوالية خن�صلة �للعبة �الإجتماعية"�لذئاب و�لقرويني" و�ملعروفة با�صم )لوقارو( و�لتي ظهرت �صنة 2001 
بفرن�صا وهناك من يقول ظهرت يف �لريف �الأمريكي، �ين �أ�صبح خمتلف �صباب مدينة �ص�صار من فئات عديدة، طلبة و�إطار�ت وغريهم يدمنون 

على هذه �للعبة �لتي �أ�صبحت معروفة لدى �جلميع.
�صرعت م�صالح �لوكالة �لوالئية لدعم وت�صغيل �ل�صباب لوالية خن�صلة يف حمالتها �لتح�صي�صية 
باملناطق �لنائية ومناطق �لظل وذلك من �أجل �صرح �الإجر�ء�ت و�لت�صهيالت �ملقدمة من طرف 
�لوكالة الإجناز موؤ�ص�صات م�صغرة وخا�صة يف جمال �لفالحة، هذه �حلملة �لتح�صي�صية �صتجوب 

عديد �لبلديات بوالية خن�صلة و�لتي ت�صتمر على مد�ر �صهر كامل.

معاوية. �ص
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اإ�صهارالأحد  09  �صتنرب  2970/ 20  �صبتمرب  2020 املوافق لـ 03  �صفر 121442
�إعالن عن طلب �لعرو�س �لوطني �ملفتوح مع ��صرت�ط قدر�ت دنيا

رقم: 2020/07

  ANEP                     2025003277 El Aures News:  20  Septembre 2020

تطرح مديرية ال�صغال العمومية لولية باتنة طلب عرو�ص وطني املفتوح 
مع ا�صرتاط قدرات دنيا:

�صيانة الطريق الولئي رقم 11 من ن ك 002+800 اإىل ن ك 050+004 
و من ن ك 005+000 اإىل ن ك 006+500 على م�صافة 2.75 كلم

ب�صروط القدرات الدنيا التالية:
ـ الدرجة اخلام�صة  اأ�صغال عمومية  ـ �صهادة تاأهيل وت�صنيف ن�صاط رئي�صي 

فما فوق )05(
مديرية  لدى  ال�صروط  دفرت  ت�صحب  ان  واملوؤهلة  املهتمة  للموؤ�ص�صات  ميكن 
مكتب  ـ  والو�صائل  الإدارة  م�صلحة  ـ  باتنة  لولية  العمومية  الأ�صغال 

املنازعات وال�صفقات العمومية ـ 04 �صارع �صحراوي �صعيد.
م�صلحة  ـ  باتنة  لولية  العمومية  ال�صغال  مديرية  لدى:  العرو�ص  تودع 
�صارع   04 ـ  العمومية  وال�صفقات  املنازعات  مكتب  ـ  والو�صائل  الإدارة 
�صحراوي �صعيد، داخل ظرف مزدوج مغلق بحيث ل يحمل الظرف اخلارجي 

�صوى العبارة التالية:
طلب العرو�ص الوطني املفتوح مع ا�صرتاط قدرات دنيا

رقم: 2020/07
�صيانة الطريق الولئي رقم 11 من ن ك 002+800 اإىل ن ك 050+004 

و من ن ك 005+000 اإىل ن ك 006+500 على م�صافة 2.75 كلم
ـ ''ل يفتح اإل من طرف جلنة فتح الأظرفة وتقييم العرو�ص'' ـ 

الرت�صح  مبلف  متعلقة  مغلقة  اأظرفة   )03( على  يحتوي  اخلارجي  الظرف 
املوجهة  التعليمات  من   08 للمادة  طبقا  املايل  والعر�ص  التقني  والعر�ص 

للعار�صني.
ملف الرت�صح:

ـ ت�صريح بالرت�صح مملوء ومم�صي وخمتوم وموؤرخ.
ـ الت�صريح بالنزاهة مملوء ومم�صي وخمتوم وموؤرخ.

ـ القانون الأ�صا�صي لل�صركات اأو التعديالت اإن وجدت.
ـ الوثائق التي تتعلق بالتفوي�صات التي ت�صمح لالأ�صخا�ص باإلزام املوؤ�ص�صة.

قدرات مهنية: ن�صخة من �صهادة التاأهيل والت�صنيف املهنية �صارية املفعول 
ن�صاط رئي�صي اأ�صغال عمومية ـ الدرجة اخلام�صة )05( فما فوق.

قدرات مالية: احل�صائل املالية موؤ�صرة من طرف م�صالح ال�صرائب اأو �صهادة 
رقم الأعمال لل�صنوات الثالثة الأخرية موؤ�صرة من طرف م�صالح ال�صرائب.

للعتاد  بالن�صبة  الرمادية  البطاقات  مع  العتاد  قائمة  تقنية:  قدرات 
�صجل  من  مب�صتخرج  مدعمة  ال�صالحية  طور  يف  التاأمني  و�صهادة  املتحرك 

اجلرد اأو فواتري �صراء للعتاد الغري متحرك.
ـ قائمة الو�صائل الب�صرية مدعمة بوثيقة فردية اأو جماعية تثبت النتماء 
يف ال�صمان الجتماعي CNAS )�صارية املفعول( مع اإرفاق �صهادات النجاح 

وال�صرية الذاتية مم�صاة من املعنيني.
الأجراء  غري  للعمال  الوطني  بال�صندوق  اخلا�صة  امل�صتحقات  اأداء  �صهادة  ـ 
الجتماعي  لل�صمان  الوطني  بال�صندوق  اخلا�صة  امل�صتحقات  اأداء  و�صهادة 

املفعول(. )�صارية   CASNOS
ـ ن�صخة من �صهادة اأداء امل�صتحقات اخلا�صة بالعطل املدفوعة الأجر والبطالة 
.) CACOBATPHالناجمة عن �صوء الأحوال اجلوية وحديثة العهد

�صنوات  اخلم�ص  يف  املنجزة  للم�صاريع  اإدارية  �صهادات  املهنية:  املراجع  ـ 
�صهادة   .)2015  .2016  .2017  .2018  .2019( للموؤ�ص�صة  الأخرية 
من  ن�صخة   ، املفعول(  )�صارية   CNAS الجتماعي  ال�صمان  يف  النتماء 
�صهادة اأداء امل�صتحقات اخلا�صة بالعطل املدفوعة الأجر والبطالة الناجمة 

)CACOBATPH عن �صوء الأحوال اجلوية و حديثة العهد
 )�صارية املفعول(.

 SARL.( الجتماعية  ح�صابات  اإيداع  �صهادة  من  ن�صخة  ـ 
.2019 لعام   )..........EURL

بجدول  مرفقة  اأو  م�صفاة  ال�صرائب  جدول  جدول  م�صتخرج  من  ن�صخة  ـ 
ت�صديد ل يتجاوز )03( الثالث اأ�صهر و�صاري املفعول بتاريخ فتح الأظرفة، 

حامال لعبارة غري امل�صجل يف البطاقية الوطنية ملرتكبي اأعمال الغ�ص.
ـ ن�صخة من ال�صجل التجاري الإلكرتوين.

العر�ص التقني:
ـ الت�صريح بالكتتاب مملوء ومم�صي وموؤرخ.

ـ املذكرة التقنية.
ـ دفرت التعليمات اخلا�صة والتقنية مملوء ومم�صي وموؤرخ.

وقبل''  ''قرئ  العبارة  على  �صفحته  اآخر  يف  يحتوي  موؤ�صر  ال�صروط  دفرت  ـ 
مكتوبة بخط اليد.

ـ املخطط التوقعي لالأ�صغال موؤ�صر ومم�صي وموؤرخ.
العر�ص املايل:

ـ ر�صالة العر�ص مملوءة ومم�صاة وموؤرخة.
ـ جدول الأ�صعار بالوحدة مملوء ومم�صي وموؤرخ.

ـ التف�صيل التقديري والكمي مملوء ومم�صي وموؤرخ.
اأ�صهر  ثالثة  زائد  العرو�ص  حت�صري  مدة  ت�صاوي  العرو�ص  �صالحية  مدة 

ابتداء من تاريخ اإيداع العرو�ص )105( يوم.
تاريخ  من  ابتداء  اأيام   )15( ع�صرة  خم�صة  العرو�ص  حت�صري  اأجل  حدد 
اأول ن�صر لالإعالن عن طلب العرو�ص يف الن�صرة الر�صمية ل�صفقات املتعامل 

العمومي )BOMOP( اأو يف ال�صحافة اأو يف بوابة ال�صفقات العمومية.
فتح  تاريخ  فاإن  قانونية  راحة  يوم  اأو  عطلة  يوم  اليوم  هذا  �صادف  واإذا 

العرو�ص ميدد اإىل غاية يوم العمل املوايل.
اإيداع العرو�ص يف اليوم الأخري من اأجل حت�صري العرو�ص قبل  حدد تاريخ 

.)10H00( ال�صاعة العا�صرة
ال�صاعة  العرو�ص على  اأجل حت�صري  يوم  اآخر  الأظرفة يف  فتح  تاريخ  حدد 

.)10H30( العا�صرة
املتعهدون مدعوون حل�صور جل�صة فتح الأظرفة التي �صتجرى عالنية مبقر 

مديرية الأ�صغال العمومية لولية باتنة.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية
مديرية ال�صغال العمومية لولية باتنة

رقم التعريف اجلبائي: 408015000005078 



عبد الهادي. ب

ــر ــم حـــــــــــوار: رقـــــيـــــة حل

�شدور اجلزء الثاين من كتاب "التاريخ الثقايف ملنطقة �شطيف"
الثقايف  التاريخ  كتاب  من  الثاين  اجلــزء  موؤخرا  �صدر 
ملنطقة �صطيف )املجال، الإن�صان والتاريخ( عن دار الن�صر 
الوطن اليوم، وهو اإ�صدار ملجموعة من الكتاب والباحثني 
�صاعو  بــن  حممد  الأ�ــصــتــاذيــن  وتن�صيق  ــراف  ــص اإ� حتــت 
اجلزء  وجاء   ،2 �صطيف  جامعة  من  تومي  بن  واليامني 
الجتماعية  العلوم  باب  يف  امل�صنف  الكتاب  من  الثاين 
اأوراقــه  بني  وجمع   ،20/13 بحجم  �صفحة   368 من 
�صطيف  اأعالم منطقة  تناولت فئة من  موا�صيع وبحوث 
الذي �صدر  الأول  للجزء  تكملة  وتراثها، وهذا  واأثارها 
ال�صطايفي  للمجال  تخ�صي�صه  ومت  �صنة  من  اأكر  منذ 

والت�صكيالت احل�صارية.
الثقايف نخبة  امل�صروع  الثاين من هذا  و�صارك يف اجلزء 
جامعات  عــدة  من  والباحثني  والأ�ــصــاتــذة  الكتاب  من 
الثالث لحقا، ويبداأ  انتظار �صدور اجلزء  جزائرية يف 
تاأليف  مــن  اأكــادميــي  ببحث  الــثــاين  جزئه  يف  الكتاب 
م�صرتك بني الدكتورة حنينة طبي�ص من جامعة خن�صلة 
بعنوان   ،2 �صطيف  جامعة  من  طبي�ص  و�صام  والباحثة 
الأدب اجلغرايف"، حيث  �صطيف يف كتب  "�صورة مدينة 
الرحلية  الكتابات  الباحثتان مقتطفات من  ر�صدت فيه 
التي ذكرت مدينة �صطيف عند الرحالة العرب والعجم 
الرتكيز  �صمعوا وقروؤوا عنها مع  اأو  املدينة  زاروا  الذين 
والدينية،  القت�صادية  اجلــغــرافــيــة،  الــ�ــصــورة  على 
يف  ال�صتب�صار  كتاب  منها  كتب  عدة  املوؤلفتان  وجمعت 
عجائب الأم�صار ملوؤلف جمهول، وكتاب امل�صالك واملمالك 
للبكري، وكذا نزهة امل�صتاق يف اخرتاق الآفاق لل�صريف 
الأقطار  خــرب  يف  املعطار  الــرو�ــص  وكــتــاب  الإدريــ�ــصــي، 
من  وغريها  احلمريي  املنعم  عبد  بن  حممد  ل�صاحبه 

الكتب واملعاجم.
وايف  بحث  لو�صيف  �صفيان  الــدكــتــور  الأ�ــصــتــاذ  وقـــدم 
من�صوري  "م�صعود  ال�صيخ  املــجــاهــد  الــعــامل  �ــصــرية  يف 
2005/1923"، وهو �صخ�صية دينية وكان له احتكاك 

مبا�صر وتوا�صل مع عدة �صخ�صيات دينية و�صيا�صية منها 
الرئي�صان اأحمد بن بلة وهواري بومدين والعالمة ال�صيخ 
الب�صري الإبراهيمي وغريهم ، كما تناول الدكتور خمتار 
بن قويدر من جامعة م�صطفى ا�صطنبويل مبع�صكر بحثا 
"تعريف  مدونة  خالل  من  �صطيف  منطقة  اأعالم  حول 
احلفناوي  القا�صم  اأبي  ال�صلف" لالأ�صتاذ  برجال  اخللف 
الأعــالم  ببع�ص  التعريف  يف  مميزا  عمال  تــرك  الــذي 
الأفذاذ وبع�صهم من منطقة �صطيف وذكر منهم  احل�صني 
بن حممد الورثالين ال�صطيفي، حممد ال�صالح الورثالين 
ال�صطيفي، يحي بن زكريا القري�صي الورثالين ال�صطيفي 

واجلودي العلمي.
وتناول الدكتور حكيم بوغازي من جامعة عبد احلميد 
لثالث  الذاتية  ال�صري  حول  مقال  مب�صتغامن  بادي�ص  بن 

اأ�صماء متنوعة من املحيط الثقايف والأدبي وتنتمي هذه 
اإىل  تطرق  حيث  خمتلفة،  زمنية  مراحل  اإىل  الأ�صماء 
املمثل والكاتب "الباهي ف�صالء" الذي انتقل من �صطيف 
اإىل العا�صمة �صغريا رفقة عائلته وهناك ذاع �صيته يف 
ورحل  الوطنية  الإذاعــة  ــواج  اأم عرب  الإذاعــي  امل�صرح 

تاركا ورائه تراثا فنيا واأدبيا زاخرا.
وعادل  عمراوي  الدين  جمال  الدكتوران  �صارك  كما 
ال�صيخ  حول  ببحث   3 ق�صنطينة  جامعة  من  جربوعة 
وتناول   )1948-1880( الورثالين  احلافظي  املولود 
يف مو�صوع البحث جدلية الإ�صالح اجلزائري من خالل 
درا�صة منهجية ال�صيخ وجهوده الإ�صالحية التي بداأها 
مع جمعية العلماء امل�صلمني ليفارقها نحو جمعية علماء 

ال�صنة. 

نقطة فكر

ا�شتثمار فكري

على  خاللها  مــن  احلــكــم  يتم  معايري  عــدة  هــنــاك 
الخرين بغ�ص النظر عن املظهر اخلارجي وامل�صتوى 
تبقى  لأنها  عليها،  املتح�صل  وال�صهادات  الدرا�صي 
القدرات  تعك�ص  ل  اإداريــــة  اأوراق  جمــرد  اأحــيــانــا 

واملهارات التي ميتلكها ال�صخ�ص.
لدى  املعريف  الر�صيد  وات�صاع  العامة  الثقافة  تعد 
ت�صنيفه  يتم  التي  العوامل  هذه  اأهــم  من  ال�صخ�ص 
امتحان  يف  جيد  تقدير  على  فح�صولك  خاللها،  من 
الفكري،  تفوقك  مدى  عن  موؤكدا  دليال  لي�ص  معني 
على  جت�صيده  ميكنه  مــا  هــو  بــاإتــقــان  تتعلمه  فما 
انتهالها  مت  التي  النظريات  عن  بعيدا  الواقع  اأر�ص 

وتلقينها.
وقته  ا�صتثمار  من  يتمكن  الذي  هو  الذكي  ال�صخ�ص 
لتطوير قدراته، ويعمل جاهدا لرت�صيخ هذه الفكرة 
خال�صا  معرفيا  ا�صتثمارا  يجعله  ما  وهو  اأبنائه،  يف 

ي�صتفاد منه وبه.
تعلم خمتلف اللغات والطالع على �صتى التخ�ص�صات 
حتديا  يعد  ال�صخ�صية  املــيــولت  عن  النظر  بغ�ص 
بالأحداث  ملما  ال�صخ�ص  يجعل  ذاته،  حد  يف  كبريا 

حوله، وهو ال�صبيل نحو التغيري.

بقلم: مليــــــــكة ها�صمي

حــوار

ذلك،  يف  التهمة  توجه  ملن  اأ�شتقيل"،  ال�شبب...اأنا  "اأنت 
�شنف  يف  الأدبية  اأعمالك  اأوىل  اأنها  القراء  اأنوه  دعني  ثم 

الرواية؟
املعاق   ، املعيق  املجتمع  هو  ال�صتقالة  يف  الوحيد  املتهم 
والذي ل زال يعيق الكثري من ال�صباب الطموح .. كما اأوؤمن 
اأن هذا ال�صباب  ي�صتطيع تقدمي الإ�صافة واحللول للخروج 
اإن  والزدهار  التطور  اىل  والنحطاط  الف�صاد  ظلمات  من 

قدموا له الفر�صة.

اأنك  يبدو  املرير،  الواقع  ثنايا  من  منبثقة  الرواية  اأن  ذكرت 
طرحت اأ�شئلة وجودية بطريقة اجتماعية لت�شل اىل القارئ 
واخلوف  الدم��ان  وترية  يف  القابع  الظالل،  خلف  املتواري 
اأنه  الرواية  كتابة  اأثناء  وجدت  هل  واملجتمع،  والهواج�س 
كان ل بد لك من اأن تاأ�شر القارئ داخل ن�شو�شك كحل بديل 

عن هذا الواقع؟
 بالتاأكيد .. فالرواية �صورة تعرب عن الواقع املرير الذي 
فئة  خا�صة  عامة  ب�صفة  املواطنني  اأغلب  به  ي�صطدم 
وتبديدها  قمعها  مت  �صخمة  اأفكار  حتمل  التي  ال�صباب 
ب�صيا�صات اقت�صادية واجتماعية فا�صلة نتجت عنها كومة 
احلبوب  تعاطي  لظاهرة  وانت�صار  الجتماعية  الآفات  من 
التي  املعيقات  اأغلب  .. قد قمت كذلك باحتواء  املهلو�صة  
اأنه لي�ص الوحيد  ي�صادفها القارئ حتى يجد نف�صه ويعلم 

الذي تاه يف زوبعة الف�صل.

لنعد للحديث عن ح�شان نا�شري ككاتب �شاب، متى قررت فعال 
اأن تقول : "نعم خلقت لأكون كاتبا" عن لقائك مع الكتابة؟

ح�صان نا�صري مل يخلق للكتابة )ي�صحك( بل خلق للعبادة 
اأول لقوله تعاىل "وما خلقت اجلن والإن�ص اإل ليعبدوين " 
اأما عن فكرة التاأليف فقد كانت نتيجة حلب املطالعة منذ 
ال�صغر خا�صة موؤلفات العراب د. اأحمد خالد توفيق رحمه 
اهلل والروايات البولي�صية للكاتبة اأغاثا كري�صتي .. كنت 
الب�صيطة  وكلماتهما  احلبكة  يف  باأ�صلوبهما  كثريا  اأتاأثر 

وقوة اللغة واملح�صنات ..الخ اأعتربهما قدوة يل .

من  تنتقل  جعلتك  لدرجة  الكتابة  هو�س  فيك  اأثار  الذي  ما 
قارئ اإىل موؤلف اأي�شا، هل كان لكاتب ما ال�شبب يف توجهك 

للكتابة؟
الكتابة بالن�صبة يل هي تعبري عن ال�صعور  .. لكن لالأ�صف 
لل�صعور  مرتوكة  هي  بل  للو�صف  قابلة  غري  امل�صاعر  بع�ص 

فقط.

�شاركت يف كتاب "اكليل احلكايا" هل ميكن ا�شاءة املو�شوع 
مبزيد من التعليق؟

بالتاأكيد، م�صاركتي يف كتاب " اكليل احلكايا " كانت جمرد 
باإنهاء  فيه  قمت  الــذي  اليوم  ذلك  جيدا  اأتذكر  �صدفة، 
كانت  والتي   " الكتابة  الذئب  حفيد  يتقن  "حني  ق�صة 
و  "ليلى  امل�صهورة  الق�صة  يف  ح�صل  ما  عن  حقيقية  ق�صة 
باإر�صالها  قمت   .. الذئب  حفيد  كان  الراوي  " لكن  الذئب 
 ( لأول م�صاركة يل يف كتاب جامع واحلمد هلل مت قبولها 
اأن�صح بقراءة الق�صة كثريا لأن بها عربة يحتاجها الكثري 

يف زمننا هذا(.

يرى  حيث  اجلامع"  "الكتاب  ا�شكالية  الكتاب  عديد  يطرح 
البع�س اأنه من ال�شيء جدا اأن يت�شاوى ن�س جيد مع ن�س اآخر 

يف نف�س الكتاب، ماذا عنك، كيف ترى الكتاب اجلامع"؟.
املغزى من وراء الكتاب اجلامع يف احلقيقة هو ن�صر حروف 
املواهب التي مل تتلقى فر�صة للن�صر للتعريف بهم .. لكن 
الكتب  م�صابقات  يطرح  فالأغلبية  ن�صاهد  ما  ح�صب  الآن 
اجلامعة جلمع املال فقط .. اأ�صبحت جتارة بدون مقايي�ص 
حيث يتم قبول  حروف كل من ير�صل لهم .. لهذا نرى عدد 
400 �صفحة و كل �صفحة  �صفحات الكتب اجلامعة تفوق 
اأن  حني  يف  جزائري  دينار   1000 مبلغ  �صاحبها  يدفع 
طباعة الورقة الواحد ل تتعدى 100 دينار .. لهذا فقد 
اأ�صبحت م�صاريع ربحية اأكر من كونها تهديفية وثقافية 

.

األن نرى ا�شم ح�شان نا�شري يف الأجنا�س الأدبية الأخرى؟ 
هل تعمل على ا�شدار جديد ؟ 

اأدبي  جن�ص  من  جديد  عمل  منت�صف  يف  اأنــا  احلقيقة  يف 
اأنا  ال�صبب  "اأنت  ل  كتكملة  يعترب  ق�صرية(   )ق�صة  جديد 
لأعزائي  ن�صره  موعد  عن  �صاأبلغ  اأنتهي  اإن  ما   ،" ا�صتقيل 

القراء. 

حدثنا عن طموحاتك التي ت�صعى الو�صول اليها يف م�صمار 

الأدب؟
عن  اأبحث  ل  )ي�صحك(  ال�صيء  بع�ص  غريبة  طموحاتي 
جمد  اأن  به  ــن  اأوؤم كلما   .. اآخــر  �صيء  اأو  املــال  اأو  ال�صهرة 
الكتابة هو حني يقراأ كتابك غريب ل تعرفه يف اأحد اأ�صوء 
لياليه ويجد ذلك القتبا�ص الذي ميثله ب�صدة لدرجة اأنه 
يقوم بتلوينه اأو تدوينه .. ذلك جمد الكتابة .. اأن ت�صل 

الر�صالة

كلمة ختامية
يف الأخري اأود اأن اأ�صكر جريدة الأورا�ص نيوز على ِالتفاتتها 
التم�صك  اجلميع  على  اأن  اأ�ــصــري  اأن  اأود  كما  الــرائــعــة، 
�صُتفرج من عند اهلل  باأحالمهم مهما حدث لأن يف الأخري 

و�صتغدو اأحالمهم واقًعا باإذن الرحمان.

نا�شري".. كاتب جريء يوجه التهم اإىل املجتمع  "ح�شان 
املعيق يف موؤلفه "اأنت ال�شبب.. اأنا ا�شتقيل"
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ينطلق �لكاتب �ل�صاب "ح�صان ن�صري" يف توجيه �لتهم �ىل �ملجتمع �لذي ح�صبه يعيق طموحات �ل�صباب �ملثابر حيث يرى �أن من �صاأنه �حد�ث 
تغيري مذهل �إن �أتيحت له فر�صة �طالق طاقاته �البد�عية يف خمتلف �ملجاالت، ومن هنا جاءت رو�ية "�أنت �ل�صبب...�أنا �أ�صتقيل" �لتي ترك 

ب�صمة مميزة لدى �لقر�ء كونها جتتمع حتت غيمة "�لف�صل" �لتي يتلذذ �ملجتمع  يف جعلها عرثة �أمامهم، �إىل جانب م�صاركته يف كتاب جامع 
معنون بـ "�كليل �حلكايا"، كما ي�صتعد �لكاتب �ل�صاب ن�صر ق�صة ق�صرية تعد ��صتمر�ر� للرو�ية.  

ويعد ح�صان نا�صري من مو�ليد 30 جانفي 1998 بوالية باتنة ، طالب جامعي ما�صرت 1 تخ�ص�س نظافة و �أمن �صناعي بجامعة �الإخوة منتوري 
ق�صنطينة 1 ، متح�صل على �صهادة لي�صان�س يف هند�صة �ل�صيانة لو�صائل �لنقل، متمكن من 4 لغات ر�صمية )عربية ، �أمازيغية )�صاوية كلهجة (، 

فرن�صية و�إجنليزية (، نائب رئي�س �لنادي �لعلمي �جلامعي puzzles ، نائب رئي�س �حلركة �لوطنية للطلبة �جلز�ئريني بق�صنطينة ، ع�صو يف 
جمعية خريية " �صباب �خلري ".
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احليوان الذي ير�سع 
�سغاره وهو نائم

ُيلف عند اخل�سريف امليزان

مقب�ص الباب مت�سابهان

ماال نهاية له من اأوله

من اأ�سمائه تعاىل

م�ص ب�سفتيه

هزحتمي الدماغ

حرف ن�سبف�ساء

اإ�ستهانة ناقو�ص

قاعد

يتباطاأ ويتثاقل

حرف تف�سريمن احلوا�ص

قدرة ج�سم االإن�سان
 على مقاومة االأمرا�ص

اأحاط

برم احلبل

�سعر االإبل

اأول من اإتخذ املكيال 
اأو امليزان من االأنبياء

�سجرة يتداوى بع�سريها

مرحبا باالإجنليزية

خ�سومة

خملوقات نورانية

خامت اخلطبة

ف�سولم�ساب بجرح

عملة عربية

�سد اأ�ساب )م(

دولة اآ�سيوية

يف الطابور اخلام�ص

خال باالإجنليزية

اأذىقادم

جميع )م( اأحد االأبوين

�سغوف ومغرم

اأ�سهر جراح عربي

تتاألف لعبة �سودوكو من 9 مربعات كبرية داخل كل منها 9 مربعات �سغرية لتكوين �سبكة من 
�سغريا  مربعا   81

الكلمات املتقاطعة�ضـودوكـو

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

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

الأخطاء ال�صبعة

 التعريف:الإيجاد اللغز  اأجد احلروف  املرقمة
الدولة التي ا�ستهرت بال�سو�سي؟

الكلمات ال�ضهمية
12346 57

اأفقيا:
الكرمي القراآن  يف  اإ�سمه  ذكر  الذي  ال�سحابي  1ـ 
االأنبياء على  نزل  ـ  والزمه  ال�سيء  فعل  اأدام  2ـ 

ا�ستن�سق ـ  برفقتي  3ـ 
العامل يف  قدم  كرة  ملعب  اأكرب  4ـ 

االأبوين اأحد  ـ  مت�سابهان  ـ  للنداء  5ـ 
طماطم طريف  ـ  الكافر  جنة  6ـ 

ُبردته )�ص(فك�ساه  الر�سول  مدح  الذي  ال�ساعر  7ـ 
نظر وجهة  ـ  )م(  علنا  �سد  ـ  حر�ص  8ـ 
بالرومانية اأربعة  ـ  )م(  اللنب  خرث  9ـ 

القراآن خلق  م�ساألة  رف�ص  الذي  امل�سلم  العامل  10ـ 

عموديا:
مالأ ـ  لو�ساكا  عا�سمتها  اإفريقية  دولة  1ـ 

من اأبناء �سدام )م( ـ مر�ص ينتج عن نق�ص فيتامني "د" 2ـ 
البناء ا�سلح  ـ  اترك  ـ  الوجه  قبيح  3ـ 

قراآنية �سورة  ـ  قهوة  4ـ 
)م( �سهرية  دمية  ـ  طليق  5ـ 

بيا�ص البي�ص)م( ـ املخلوق الذي ي�ستطيع النوم على ظهره 6ـ 
7ـ الهئة ـ �سعل

اإ�سالمية  عا�سمة  ـ  اأوروبية  عا�سمة  8ـ 
)م( وورع  تقوى  ـ  )م(  حّر�ص  9ـ 

ـ  )م(  اإبراهيم  اإبنه  واأم  )�ص(  الر�سول  زوجات  من  10ـ 
عملة عربية.

12610 37 48 59

1

2

6

10

3

7

4

8

5

9

1ـ حذاء ال�سيخ
2ـ عقدة الهدية

3ـ حذاء الفتى

4ـ �سرتة ال�سيخ
5ـ قطرات العرق

6ـ راحة اليد
7ـ  �سعر الفتى

احلل



اأول �شيتة يف التاريخ
يف  �صيد  رحلة  راح  الزعيم  واحــد  قالك 

الرباري
 مع نفر من اأهل ال�صيتة وهم ب�صدد 

البحث عن الطرائد 
املفدى  بالزعيم  واإذا 

يرى اأرنبا يرك�ص
ورمــاه  �صالحه  اأخـــذ 

بالر�صا�ص
لــكــن لــالأ�ــصــف اأخــطــاأ 

الهدف
من  واحد  نطق  ياخي 

ال�صياتني وقال 
مــرة  اأول  اهلل  �ــصــبــحــان   

ن�صوف اأرنب يجري وهو ميت!!.

تكتيك
اجلزائري كي يكونوا يديه مبلولني

ويحب ي�صعل ال�صو
ي�صغط الزر ب�صرعة

الرتي�صيتي  يفاجاأ  اأ�صا�ص  على 
با�ص ما حتكمو�ص؟!!.

حمل 
راح  مـــزطـــول  ــــد  واح

يهدر مع وحدة
بداخلي  اآ�صفة  قالتلو 

�صخ�ص اآخر
ـــــص  قــــــالــــــهــــــا: وعـــــال�
حاملة  راين  قويل  تتفل�صفي 

معلومات م�سليةواخال�ص؟!.

املهد

اأمثال �سعبية

لباحثني  درا�ــســة  ففي  لل�سحة  جيد  الغفران   •
تقل  وي�سفح  يغفر  ـــذي  ال ال�سخ�ص  اأن  اثــبــتــوا 
النت�سار  مقاوم  ج�سمه  وي�سبح  القلب  نوبات  لديه 

ال�سرطان.
بجامعة  نف�ص  لعلماء  كتاب  1994�سدر  عام   •
باخلوارق"  واالإميان  االأ�سياء  ا�سمه"روؤية  بري�ستول 
اأ�سباح وِجن معر�ص  اأن من يوؤمن بوجود  اأثبتوا فيه 

بن�سبة كبرية لروؤيتهم.
مبتابعة  قمت  لــو  مبعنى  مــعــديــة،  الــ�ــســعــادة   •
�ستتح�سن  املزاجية  حالتك  فــاإن  �سعداء  اأ�سخا�ص 

و�ست�سعر بال�سعادة بعد القليل من الوقت.
اأكل الف�ستق ب�سكل معتدل يقلل من خماطر االإ�سابة 
باأمرا�ص القلب وي�ساهم يف تقوية االأوعية الدموية 

وي�ساعد على اإنقا�ص الوزن.
• االأبقار تنام بعني واحدة مفتوحة، اخليول تنام 
واقفة، بع�ص الطيور تنام وهي تطري، الدالفني تنام 

ون�سف دماغها يقظ اخلفا�ص ينام 20 �ساعة.
فقدانك  اأن  اإىل  تو�سلت  الــدرا�ــســات  اإحـــدى   •
قريبة  الهلع  مــن  حــالــة  ي�سبب  املحمول  لهاتفك 
حلادث  التعر�ص  عند  ت�سيبك  التي  الهلع  هالة  من 

�سيارة.
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ا�سحك وال�سحك بال�س.. قبل ما يغلى وتقول يامن عا�س

جواب 
املحاجية

حاجيتك 
على حاجة

 من زمان اّيامو امليت 
هاز احلي و احلي 

بكالمو كي يبدا امليت 
يهدر احلي يقطع كالمو

حدث يف مثل هذا اليوم
الع�صرون 

من �صهر �صبتمرب
ا�سرابا  يبداأ  امل�سجون  غاندي  ـ   1932
ــام احــتــجــاجــا عــلــى قــانــون  ــع ــط عـــن ال
الربيطانية  احلكومة  اأعدته  انتخابي 
يف  املــنــبــوذيــن  طبقة  مــ�ــســاركــة  وميــنــع 

الت�سويت.
ــر  اآخ يــعــر�ــســون  ــون  ــازي ــن ال ـ   1933
ـ  االذاعـــي  البث  معر�ص  يف  ابتكاراتهم 
موا�سفات  وفق  م�سمم  منزل  لكل  مذياع 

حمددة �سارمة ا�سمه "جهاز ال�سعب".
1946 ـ تنظيم مهرجان كان ال�سينمائي 

للمرة االوىل.
اخلارجية  وزيـــر  ا�ستقالة  ـ   1946
االمــريكــي هــري واال�ـــص الــذي يطالب 
ـــاد  االحت ــال  ــي ح "تهدئة"  بــ�ــســيــا�ــســة 

ال�سوفياتي.
ت�سدر  الفرن�سية  االإدارة  ـ   1947
مت  اجلزائر  بد�ستور  عرف  خا�سا  قانونا 

رف�سه من طرف ال�سعب اجلزائري.
اجلزائرية  الق�سية  ت�سجيل  ـ   1957

يف جدول اأعمال االأمم املتحدة
ال�سعودية  العربية  اململكة  ـ   1958
ر�سميا  يــعــرتفــان  ـــيـــة  االأردن اململكة  و 
ـــة لــلــجــمــهــوريــة  ـــت ـــوؤق بـــاحلـــكـــومـــة امل

اجلزائرية.
للجمهورية  املوؤقتة  احلكومة  ـ   1960
اتفاقيات  عــلــى  تــ�ــســادق  ــة  ــري ــزائ اجل
احلرب   �سحايا  حلماية  االأربعة  جنيف 
بالقانون  الــتــزامــا  الفعل  ــذا  ه وتعترب 

الدويل.
1962 ـ اإجراء اأول انتخابات ت�سريعية 

النتخاب جمل�ص تاأ�سي�سي يف اجلزائر.
انقالب  يف  يطيح  داكو  ديفيد  ـ   1979
بوكا�سا  االإمرباطور  الو�سطى  اإفريقيا  يف 

االأول الذي يلجاأ اإىل �ساحل العاج.
الهاتفي  الربط  خط  تد�سني  ـ   1980

بني اجلزائر و تون�ص.
اإقامة  يقرتح  ح�سني  امللك  ـ   1982

احتاد كونفدرايل اأردين فل�سطيني.
اإىل  �سيدال  جممع  دخـــول  ـ   1999

بور�سة اجلزائر.
ـ الرئي�ص االأمريكي جورج بو�ص   2001
الداخلي  لالأمن  وزارة  ا�ستحداث  يعلن 

ويعني  على راأ�سها توم ريدج.
يف  املـــقـــاالت  ـــدد  ع و�ـــســـول  ـ   2004
كافة  يف  مــقــال  مليون  اإىل  ويكيبيديا 
ملئة  عددها  و�سل  التي  املو�سوعة  لغات 

لغة.
اجلزائر  جلامعة  ملحقة  فتح  ـ   2004
بتمرا�ست انطلقت بتخ�س�سني هما جذع 
الرتبية  وعــلــوم  النف�ص  علم  م�سرتك 

واالأرطوفونيا بـ 100 طالب.

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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د�صي�صة يف  ــاح  وط جيعان 

حكـــمة
ل����ل����ح����ف����اظ ع����ل����ى ال���������س����ل����ط����ة الب��������د من 
النا�س ق����ل����وب  يف  ال�����رع�����ب  اإ�����س����اع����ة 

ـ تعلمت.. اأن الأم�ص هو �صيك مت �صحبه 
، والغد هو �صيك موؤجل، اأما احلا�صر فهو 
فاإنه  لــذا   ، املتوفرة  الوحيدة  ال�صيولة 

علينا اأن ن�صرفه بحكمة؟
اأ�صامة بري�ص الطارف
حكمة جميلة لو انك ذكرت ا�صم البنك 

بال�صبط..هكذا نعرف الوجهة راأ�صا؟!!.
ـ حدثنا عن ايامات بكري يا �صي عالوة..

كي كان الراجل راجل واملرا مرا؟
�صليمة. ف خن�صلة

ن�صفا  بديت  اعليها..مللي  اعقلت�ص  ما 
عاقدة  وامـــا  ــدي  ج على  عــاقــدة  ونــانــة 
ول  وتزوجت  ربي  قدر  بابة..وكي  على 
الذي  على"الأرقاز"  ماأ�صوف  غري  فخر 
ال�صاف..والدليل  هي  داخلي..مرتي  يف 
يف  ال�صاحكة"  البقرة  "جبنة  قالته  ما 

اإ�صهارها؟!!.
ـ يقولون اأن �صبح حرب عاملية 3 يرتب�ص 
بالكرة الأر�صية..فهل حجزت مكانك يف 

املريخ اأم لي�ص بعد؟
 عبد احلليم خمتاري عني كر�صة

وهل هذا فيلم رعب جديد؟..باملنا�صبة 
من قال اأن احلرب العاملية مل تقم بعد.. 

اأقول له راهي قامية هذي �صنوات!؟.
ن�صنف  اأن  عـــالوة  �صي  يــا  ميكن  هــل  ـ 

ردودك اأدبا �صاخرا؟
ح�صام �صوكة اأم البواقي
واأدب  البع�ص  عند  �صاخر  اأدب  قلة 
البع�ص  الآخــر..اأمــا  البع�ص  عند  �صاخر 
في�صنفونه  الآاآاآاآاآاآاآاآاآاآاآاآاآاآاآاآاآاآاآخـــــــــــــــــر 
ـــايل ومل  تــ�ــصــنــيــفــات ل تــخــطــر عــلــى ب

تخطر؟!.
ـ ل تقل اأن الدنيا تعطيني ظهرها فرمبا 

اأنت من يجل�ص بالعك�ص؟
عاطف.ن تيمقاد
لــهــا عــلــى جميع  قـــعـــدت  ـــــدي  ول ـــا  ي
الجتاهات..وما تفهم�ص تبان عندها غري 

ظهر تقابل بيه عمك عالوة م�صكني؟!.

�سورة م�سحكة

عاند وما 
حت�صد�ص؟!
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�صطيف
البلدي  ال�صعبي  املجل�ص  رئي�ص  تعر�ص 
ليلة  قاملة،  بولية  الزناتي  وادي  لبلدية 
اجلمعة اإىل ال�صبت، لعتداء عنيف خلف 
اإىل   اإثرها  على  نقل  متفرقة  جروحا  له 
م�صت�صفى وادي الزناتي، وح�صب املعلومات 
املتوفرة، فاإن "املري"  كان جال�صا يف مقهى، 

بع�ص  مــع  مــنــاو�ــصــات  يف  يــدخــل  اأن  قــبــل 
اإىل  ذلك  بعد  الأمــر  ليتطور  الأ�صخا�ص، 
اعتداء بال�صرب عليه وعلى �صقيقه، فيما 
تبقى اأ�صباب هذا الإعتداء جمهولة، حيث 
حتقيقا  املخت�صة  الأمنية  امل�صالح  فتحت 

ملعرفة مالب�صات حادثة العتداء.

حريق  اإخماد  اأجل  من  حدادة  ت�صدان  لدائرة  املدنية  للحماية  الثانوية  الوحدة  تدخلت 
اأ�صجار مثمرة واأحرا�ص بكل من م�صتة بوحليم وم�صتة بويغيال ببلدية مينار زارزة، حيث مت 
ت�صجيل احرتاق عدد معترب من اأ�صجار الزيتون وم�صاحة �صا�صعة من الأحرا�ص، فيما مت اإنقاذ 

حوايل 1000 �صجرة زيتون و07 منازل، فيما يبقى �صبب احلريق جمهول. 

�صياحية  �صيارة  وانقالب  انحراف  ت�صبب 
ولية  ترقيم  حتمل  "مر�صيد�ص"  نوع  من 
جيجل بالطريق الوطني رقم 100 م�صتة 
 07 اإ�صابة  يف  فرجيوة  ببلدية  ترميل 
اأ�صخا�ص )05 لهم اإ�صابات خمتلفة واإثنني 

بني  اأعمارهم  وتــرتاوح  �صدمة(،  حالة  يف 
لهم  قدمت  حيث  �صنة،  و48  �صنوات   05
نقلهم من  الالزمة ومت  الأولية  الإ�صعافات 
طرف م�صالح احلماية املدنية اإىل م�صلحة 

الإ�صتعجالت مب�صت�صفى فرجيوة.

قامت نهاية الأ�صبوع املا�صي مفرزة للجي�ص الوطني ال�صعبي بالتن�صيق مع م�صالح الدرك 
البواقي  اأم  بولية  املخدرات  جتار  من  بعدد  بالإطاحة  البواقي،  اأم  بولية  الوطني 
2.09 كلغ  اأ�صخا�ص وحجز   8 اأين مت توقيف  ال�صرقية،  ين�صطون على م�صتوى الوليات 

من مادة الكوكايني و 13.6كلغ من الكيف املعالج.

اأ�ســدر قا�ســي اجلنح لــدى جمل�ص ق�ساء 
قاملــة حكما يق�سي باإدانــة رئي�ص امل�سلحة 
الرئي�سيــة للمراقبــة والبحــث مبديريــة 
ال�سرائــب بقاملــة، ب�سنتــني حب�ســا نافذة، 
مار�ــص  �سهــر  نهايــة  توقيفــه  مت  اأن  بعــد 
املا�ســي مــن طــرف م�سالــح االأمــن متلب�ســا 

بتلقي الر�سوة.
 وقائــع هذه الق�سة جــاءت بعد اأن تلقت 
م�سالــح مديريــة ال�سرائــب بقاملــة ر�سالة 
املواطنــني  اأحــد  بوجــود  تفيــد  جمهولــة 
يقــوم ببيــع مــواد البنــاء ببلديــة جمــاز 
عمــار دون �سجــل جتــاري، وهــو مــا جعــل 

اإىل  الر�سالــة  حتــول  املديريــة  م�سالــح 
امل�سالح املعنية بالتفتي�ص باملركز اجلواري 
ببلدية هيليوبولي�ص واتخــاذ االإجراءات 
علــى  امل�سرفــون  قــام  حيــث  القانونيــة، 
امل�سلحــة املعنيــة بالتنقل اإىل عــني املكان 
اأيــن اأثبتــت  وقيامهــم مبعاينــة ميدانيــة 
قيــام  امل�سالــح  لــذات  امليدانيــة  املعاينــة 
ال�سخ�ــص املبلــغ عنــه ببيــع مــواد البنــاء 
بــدون رخ�سة، ليتم حتريــر تقرير مف�سل 
التهــرب  قيمــة  احت�ســاب  مــع  بالواقعــة 
ال�سريبــي والتــي قدرتهــا ذات امل�سالــح بـــ 
177 مليون �سنتيم، و هو ما جعل املتهم يف 

هــذه الق�سية يت�سل ب�ساحب املحل عار�سا 
عليــه خدماته املتمثلــة يف ت�سليمه مبلغ 5 
ماليــني �سنتيم مقابل اإعفائــه من الغرامة 
املاليــة املقدرة بـ 177 مليــون، حيث اأبدى 
التاجر موافقته على العر�ص ومت االتفاق 
علــى تاريــخ ت�سليم  املبلغ لــه، ليتوجه اإىل 
امل�سالــح االأمنية رافعا �ســده �سكوى يتهمه 
من خاللها بطلب الر�سوة، لتقوم على الفور 
امل�سالح االأمنية باتخاذ جميع االإجراءات 
ليتــم  اأيــن مت توقيفــه متلب�ســا،  الالزمــة 
تقدميــه اأمام اجلهــات الق�سائية املخت�سة 

التي اأمرت باإيداعه احلب�ص. 

�سي الأورا�سي..
ال  الرا�ص...  يف  الفا�ص  يطيح  ملا 
تلوم الفرطا�ص... �ساحب امل�سروع 
او يل حاكم البلو نتاع ال�سا�ص... 
ــن االهــمــال يف  الــغــا�ــســي ميـــوت م
امل�ست�سفيات والتهرا�ص... ال�سمري 

مات وانعدم بعدو االح�سا�ص...

hamzalaribi005@gmail.com

احلكم ب�سنتني حب�س� ن�فذا يف حق موظف بتهمة الر�سوة بق�ملة 
وجب الكلم

طرف  اأو  �سخ�ص  كــل  يتوىل  انتخابات،  ــة  اأي قبيل 
تنا�سب  التي  بالطريقة  االنتخابية  احلملة  تن�سيط 
حملية  انتخابات  تكون  فعندما  االنتخابات،  طبيعة 
اأو ت�سريعية يكون تن�سيط احلملة  الوالئية والبلدية، 
االنتخابية بالتعريف بالربنامج ال�سيا�سي الأية قائمة 
مبالغا  تكون  ما  كثريا  وعــود  ترافقه  والــذي  حزب  اأو 
ا�ستغباء  عنه  يقال  ما  �سمن  تدخل  اأن  لدرجة  فيها 
االنتخابات  يف  ــا  اأم الناخبني،  بعقول  ا�ستخفاف  اأو 
حملته  تن�سيط  املرت�سح  يتوىل  ما  فعادة  الرئا�سية 
االنتخابية بنف�سه اعتمادا على ر�سيده "ال�سيا�سي" وما 
ميلكه من خربة ومهارة يف االإقناع حتى لو كلفه ذلك اأن 
يكون �سعبويا معتمدا على مبداأ "اإذا كنت يف قوم فاحلب 
يف اإنائهم"، اأما عندما يتعلق االأمر با�ستفتاء على م�سروع 
يف  الد�ستور  الأن  كليا،  يختلف  االأمر  فاإن  د�ستور  تعديل 
نظرنا اأهم من االأ�سخا�ص واأهم من اأية قائمة انتخابية 
الدولة  الد�ستور �سلحت  �سلح  فاإذا  الدولة،  اأ�سا�ص  الأنه 
يف حال تطبيقه وجت�سيد ما اأتى فيه على اأر�ص الواقع 
الد�ستور  فباعتبار  لذلك  الــدولــة،  ف�سدت  ف�سد  واإن 
القوانني  منه  ت�ستمد  واأ�سال  الدولة  يف  قانون  اأ�سمى 
االأخرى مبادئها فاإنه من اجلدير اأن يكون الد�ستور معدا 
"للريبة  للتاأويل وال جمال فيه  بطريقة ال جمال فيها 
اأن  اإعداد م�سروع د�ستور ما يفرت�ص  وال�سك"، لهذا فاإن 
يوكل خلرباء لي�ص فقط يف القانون والد�ستور، بل حتى 

خرباء يف اللغة التي تكتب بها امل�سودة.
يطرح  اأن  وقــبــل  للد�ستور  تعديل  مــ�ــســروع  اأي  اإن 
مرحلة  يدخل  اأن  يفرت�ص  فاإنه  ال�سعبي  لال�ستفتاء 
وتف�سري  مــادة  كل  �سرح  فيها  يتم  ومرحلة  املناق�سة، 
معناها الظاهر والباطن، ورغم اأن هذه املرحلة يفرت�ص 
اأن يكون فيها املجتمع املدين طرفا اإال اأن ذلك ما مل يتم 
اأيام  تنظم  ومل  ملتقيات  تقم  فلم  اجلزائر،  يف  لالأ�سف 
لعدة  اجلامعات  يف  حما�سرات  وال  ندوات  وال  مفتوحة 
اأ�سباب يعترب الظرف ال�سحي الذي متر به البالد �سببا 
اأن االأ�سباب الثانوية مت�سعبة  رئي�سيا ومبا�سرا يف حني 
نف�سها عناء  اأغلبية �سامتة مل تكلف  نذكر منها وجود 

اخلو�ص يف اأي نقا�ص يخ�ص الد�ستور.
ر�سميا، وما هو ظاهر فاإن الربملان بغرفتيه هو من قام 
اأع�ساء  كان  واإن  الد�ستور"،  تعديل  "م�سروع  مبناق�سة 
مواد  "فهم  م�سوؤولية  عاتقهم  على  حملوا  من  الربملان 
الد�ستور" واإعادة �سرحها فتلك م�سيبة حقيقية، الأننا 
نعلم علم اليقني باأن م�ستوى اأغلبية النواب ال يخولهم 
حتى لفهم كلمة وا�سحة فكيف بكلمات غام�سة وفقرات 
لب�ص  اأي  لتفادي  فيها  ال�سطور  بني  ما  قراءة  ت�ستوجب 

فيما بعد.
تعديل  م�سروع  حــول  ب�سوته  يــديل  ولكي  ال�سعب، 
الد�ستور من حقه اأن يفهم اأوال ما ترمي اإليه وما تعنيه 
د�ستور  م�سروع  ميرر  اأن  املعقول  غري  فمن  املــواد،  بع�ص 
غري مفهوم وال يعقل اأن يرف�ص كذلك "ح�سب االأهواء"، 
مبا  للقيام  اأكفاء  تعني  اأن  بالدولة  االأجــدر  فمن  لذلك 
الد�ستور  تعديل  م�سروع  ل�سرح  انتخابية  حملة  ي�سبه 
نواب  اأن  اأم  ذلك"  فعل  "النزهاء  �سيتوىل  فهل  لل�سعب، 
الربملان �سيتكفلون بفعل ذلك طواعية لغاية يف اأنف�سهم 

وهنا امل�سيبة، الأن من ال يفهم ال ميكنه اأن ي�سرح.

من �سيتوىل املهمة؟

حمزه لعريبي

العثور جثة �سخ�ض مفقود
 منذ اأ�سهر و�سط اأكوام القم�مة

اإيداع 35 متورط يف ق�س�ي� 
خمدرات احلب�ض

حجز 57600 مفرقعة
 من خمتلف الأحج�م 

اإدانة م�سرب اأ�سئلة البك�لوري�
 بع�م حب�س� ن�فذا

انت�سل اأول اأم�ص، اأعوان احلماية املدنية بعنابــة، 
جثة �سخ�ص وجد ميتا مبنزله بحي الكولون 

بو�سط املدينة، وح�سب �سهود عيان، اأن ال�سحية 
الذي عرث عليه جثة هامدة كان مفقود منذ �سهر 

رم�سان املن�سرم وكان حمل بحث من طرف اجلريان 
واالأهايل، كونه كان يقيم وحيدا بال عائلة يف منزله 

بـنهج كعبار عذراء، قبل اأن يتم العثور عليه يف 
مكان خم�س�ص لرمي القمامة من طرف اأحد عمال 
النظافة، من جهتها م�سالح االأمن املخت�سة اإقليميا 

فتحت حتقيقا يف الق�سية ملعرفة مالب�سات وظروف 
الوفاة.

�سجلت م�سالح االأمن بوالية �سطيف، يف جمال حماربة 
جرائم االجتار غري ال�سرعي باملخدرات واملوؤثرات العقلية 

خالل �سهر اأوت الفارط معاجلة 92 ق�سية، ومت مبوجبها 
متابعة 115 �سخ�سا، حيث اأودع منهم 35 احلب�ص، فيمـا 
بلغت كمية املخدرات املحجوزة ما يناهز 500 غرام من 

مادة الكيف املعالج اإىل جانب اأكرث من 5356 قـر�ص 
مهلو�ص وكذا 145 قارورة من املوؤثرات العقلية. 

متكنت م�سالح الدرك الوطني ب�سطيف من حجز 
كميات معتربة من االألعاب النارية يف عمليات نوعية، 

حيث مت يف هذا ال�سدد حجز ما يناهز 57600 
وحدة من املفرقعات من خمتلف االأحجام واالأنواع 

وهذا يف اإطار حماربة كل اأ�سكال التجارة الغري 
�سرعية خا�سة مع ما ت�سكله االألعاب النارية من 

خطورة. 

اأدانت حمكمة بريكة االبتدائية، �ساب بعام حب�ص 
نافذة، بتهمة ن�سر ا�سئلة امتحان البكالوريا عرب مواقع 

التوا�سل االجتماعي،  وح�سب م�سادر مطلعة اأن املتهم 
مت توقيفه بعد ح�سول فرقة البحث والتحري للدرك 

الوطني بريكة على معلومات مفادها ن�سر ا�سئلة هذا 
االمتحان امل�سريي ليتم تقدميه للجهات الق�سائية، اأين 
اأ�سدرت حكما يق�سي باإدانته بالعقوبة ال�سالفة الذكر.

اأ�صدرت حمكمة بوقاعة 
�صمال ولية �صطيف حكما 

بال�صجن النافذ ملدة �صنة 
واحدة يف حق اأحد املرت�صحني 

لإمتحان �صهادة البكالوريا 
وهو نف�ص احلكم الذي �صدر 

�صد زميله مع تغرميهما مببلغ 
جزائري،  دينار  األف   100

و�صدر احلكم �صد املتهمني 
)م.اأ( و)ب.ر( بتهمة الغ�ص 

وت�صريب موا�صيع �صهادة 
البكالوريا، مع اأمر بالإيداع 

داخل اجلل�صة، ومت �صبط 
التلميذ )م.اأ( من �صعبة 

الت�صيري والإقت�صاد متلب�صا 
بالغ�ص بوا�صطة تقنية 

البلوتوث مع �صديقه )ب.ر( 
الذي كان ميلي عليه الإجابة 

من خارج مركز الإمتحان.
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 ع�م حب�س� 
ن�فذا �سد تلميذ 
و�سديقه ب�سبب 

الغ�ض يف البك�لوري�

اعتداء ب�ل�سرب على رئي�ض
 بلدية وادي الزن�تي 

اإنق�ذ 1000 �سجر زيتون 
يف حريق مبين�ر زارزة

بفرجيوة  مرور  ح�دث  يف  جرحى   7

حجز 13 كيلوغرام� من الكيف املع�لج واأزيد 
من كيلوغرامني من الكوك�كني

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

عامر.م

نور�سني. م


