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طالبو ال�سكـن يف خن�سلة ي�ستنجدون بالوزارة 
ينا�سد امل�ستفيدون من فائ�ض �سكنات عدل بوالية خن�سلة ال�سلطات العليا للبالد 

ب�سرورة التدخل العاجل وو�سع حد لالأزمة التي يعي�سونها منذ �سنوات و�سط وعود 
�ض 05مل تطبق على اأر�ض الواقع... 
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اإيـــداع ثالثــــة جمـركيــني احلـب�ــس ببــاتنة فيما مت و�سع اآخر يعمل بوالية خن�سلة 
وتاجر حتت الرقابة الق�سائية

�ص 16

التماطل يف ت�ضوية خمتلف ال�ضيغ ال�ضكنية يدفع املعنيني اإىل تنظيم وقفة احتجاجية

وزارة ال�سكن مطلوبة يف خن�سلة

�سورة من االأر�سيف

تذبذب يف حركة
 النقل بباتنـة

دخل اأم�ص عمال املوؤ�س�سة الوطنية للنقل احل�سري ETUB بوالية باتنة 
يف اإ�سراب عن العمل تنديدا منهم بالظروف املزرية التي يزاولون فيها 

مهامهم، واحتج املعنيون �سد ما يتعر�سون له من حقرة وتهمي�ص من اجلهات 
امل�سوؤولة والتي اأدارت ح�سبهم ظهرها ملطالبهم املرفوعة منذ �سنوات، ومل 

�ض 04تكلف نف�سها عناء اال�ستماع الن�سغاالتهم العالقة... 

بعد دخول عمال املوؤ�ض�ضة العمومية للنقل احل�ضري و�ضبه 
احل�ضري يف اإ�ضراب عن العمل

فيما يطالب االأن�سار باالإ�سراع يف تهيئة امللعب

اإدارة جنم تازوقاغت 
ت�صرع يف حت�صرياتها 

للمو�صم اجلديد 
�ص 09

ا



عبد العايل بلحاج

لهذا تطول احللول
يف كل مرة يواجه فيها ال�سعب اأزمة اإال وكانت 
امل�ساكل  من  كثريا  اأن  فالغريب  كبرية،  املعاناة 
واإن كانت ب�سيطة قد طال حلها حتى واإن كانت 
هناك نية جادة حللها وحتى واإن توفرت احللول، 
لذلك فالكثري من امل�ساكل يف البالد تبداأ �سغرية 
ثم تتطور وتكرب ككرة ثلج، وال �سك اأننا بحاجة 

الأن نت�ساءل، ملاذا؟
ففي  فوائد،  قــوم  عند  قــوم  م�سائب  اأن  يقال 
م�سكلة  هنالك  تكون  عندما  ــرى،  االأخ البلدان 
فاإن اجلميع ي�سبح جمندا للق�ساء عليها واجلميع 
يتفق على حلها والتعاون يف �سبيل اخلروج منها 
باأقل االأ�سرار على االأقل، غري اأن االأمر يف بالدنا 
يختلف، فعندما تواجهنا اأي م�سكلة فاإن ما يزيد 
من �سعوبة حلها هو التعامل معها بجزع من جهة 
وباأنانية من جهة اأخرى، مبعنى اأن الفرد ي�سبح 
اأنانيا يفكر يف كيفية ا�ستثناء نف�سه من امل�سكلة 

وال يفكر يف اأن يكون جزء من احلل.
م�سكلة انعدام ال�سيولة يف مراكز الربيد مثال، 
م�سكلة  اأنها  على  معها  التعامل  باالإمكان  كــان 
من  بقليل  معها  التعامل  ميكن  وكـــان  اجلميع 
اأي كاأن يعترب كل فرد  احلكمة وروح امل�سوؤولية، 
من  جــزء  يكون  الأن  جمندا  نف�سه  موظف  وكــل 
احلل واإن كان جزء ب�سيطا، كاأن يتنازل مواطن 
عن جزء من املبلغ املراد �سحبه ل�سالح مواطنني 
يف  املــوجــود  املبلغ  �سحب  ي�سرتط  فــال  اآخــريــن 
يلعب  كــاأن  اأو  نف�سه،  الوقت  ويف  كامال  ح�سابه 
الذي  "املاي�سرتو"  دور  الربيد  مركز  يف  املوظف 
يرتب عمليات ال�سحب مبا ير�سي اجلميع، غري اأن 
الذي حدث هو اأن كثريا من املواطنني قد اأ�سيبوا 
باجلزع حتى اأن هناك من اأ�سيب باخلوف من اأن 
اأمواله  �سحب  باإمكانه  يعود  فال  االأزمــة  تطول 
اأمواله"  "�سرقة  من  اخلــوف  ذلــك  من  واالأكــر 
على  اأ�ــســروا  قــد  املواطنني  مــن  فالكثري  لذلك 
لو  احل�ساب" حتى  يف  املوجود  املبلغ  كل  "�سحب 
اأكر  ومن  يوم  ي�سحبوا كل  الأن  االأمر  ا�سطرهم 
من مركز بريد، اأما املوظفون فالكثري منهم خالل 
ميار�سون  واأ�سبحوا  الظرف  ا�ستغلوا  قد  االأزمة 
"البريوقراطية" و"البنعمي�سية" وذلك بتف�سيل 
فالن على اآخر يف عمليات ال�سحب و ترك مبالغ 
من  كنوع  ال�سيولة  انعدام  وادعــاء  جانبا  مالية 
متاما  االأزمة،  اإطالة  يف  �ساهم  ما  وهذا  املحاباة 
كما حدث يف "اأزمة ال�سميد" التي لو مل تتدخل" 
" للمقربني  "البيع  عملية  يف  واملحاباة  االأنانية 
واالأحباب ملا ن�ساأت االأزمة اأ�سال ولكان كل �سيء 

قد �سار على ما يرام.

و�ضــوح بكل 
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رغم مرا�ســالت املجتمع املدين املتكــررة  لل�سلطات املعنية 
وعلــى مدى اأكــر من عام اإال اأن الو�سع بــاق على ما هو عليه 
يف واليــة ب�سكــرة، ويتعلــق االأمــر بالطريــق الرابــط بــني 
بلديتــي احلو�ص و�سيدي عقبة اأين باتــت ترمى النفايات اأو 
باالأحرى تفرغ على حوافه بطريقة اأ�سبحت ت�سوه الطريق 
وتت�سبــب يف تلــوث وانت�سار روائح كريهة، ففــي الوقت الذي 
كان يفرت�ــص فيه اأن يبدع امل�سوؤولون يف جعل الطرقات اأكر 
راحــة للم�سافريــن بغر�ــص اأ�سجار علــى حوافها، اأبــوا اإال اأن 
يحولوهــا اإىل مفــارغ للنفايــات فــاإىل متى هــذا الربيكوالج 

الذي اأتى على االأخ�سر والياب�ص؟

بطاقة حمـــــــــراء

auresbook

قال: عبد الرحمان بن بوزيد
 )وزير ال�صحة(

�صد  امل��ع��رك��ة  رب����ح  م���ن  ..."متكنا 
الفريو�س".

�أكرث  يا ر�جل... غريبة، فهناك ما هو  قلنا: 
خطر� من �مل�ساجد لكنه ممكن.

اجتمع وزير التجارة بكبار منتجي وم�ستوردي امل�ستلزمات واالأدوات املدر�سية، وح�سب بيان للوزارة، ياأتي 
امل�ستلزمات واالأدوات  التجارة من حيث توفر  املدر�سي فيما يخ�ص قطاع  للدخول  هذا االجتماع حت�سريا 

املدر�سية، وكذلك ال�سعر الذي ال يجب اأن يعرف اأي ارتفاع ح�سب ما �سرح به الوزير.

لقاء حتت  ال�سيا�سني يف  والن�سطاء  املدين واالأكادمييني  املجتمع  نا�سطا يف جمعيات   170 اأزيد من  �سارك 
العديد من  امل�سار اجلديد تتويج جلهود  اأن مبادرة  امل�ساركون  "امل�سار اجلديد"، حيث ذكر  ت�سمية مبادرة 
ال�سباب من خمتلف التيارات ون�سطاء من احلراك ال�سعبي، هدفها توحيد وجهات النظر وااللتفاف حول 

خارطة طريق موحدة للنهو�ص بالوطن.

�سيكون  الد�ستور  تعديل  م�سروع  من  ال�سيا�سية  ت�سكيلته  موقف  باأن  النه�سة،  حلركة  العام  االأمني  �سرح 
"م�سوؤوال ووا�سحا وغري مبهم"، ياتي هذا على الرغم من اإبدائه لعدة  حتفظات ب�ساأن بع�ص املواد املوجودة 

يف م�سروع تعديل الد�ستور والتي يرى اأنها "لي�ست يف م�ستوى التطلعات".

يرتقب اأن حتت�سن اجلزائر يوم 15 اأكتوبر القادم مبنا�سبة اليوم العاملي للمراأة الريفية اأول ندوة دولية 
حول الن�ساط املقاوالتي للمراأة الريفية بالتن�سيق مع الربنامج االممي للتنمية، ح�سب ما اأعلنت وزارتي 

الت�سامن الوطني و العمل.

اجلزائرية  االحتادية  مع  القدم"ANEF" بال�سراكة  كرة  ملعلمي  اجلزائرية  الوطنية  اجلمعية  نظمت 
وح�سب  الق�سائية،  اللجان  روؤ�ساء  بح�سور  الريا�سة  اأخالقيات  حول  وطنية  "FAF" ندوة  القدم  لكرة 
اأخالقيات الريا�سة، واأكدت  اأهمية  الندوة احلديث عن  بيان االحتادية اجلزائرية فاإنه مت خالل هذه 

االأطراف امل�ساركة رغبتها يف العمل مًعا ب�سكل وثيق يف امل�ستقبل.

اأ�سراب النامو�ص عرب جميع اأحياء املدينة، �سواء القدمية  انت�سرت يف االآونة االأخرية ب�سورة كبري جدا 
وبوزوران"،  اأفــوراج  وبارك  "حملة  كـ  اجلديدة  ال�سكنية  االأقطاب  اأو  ال�سطا"  اأو  والزمالة  "بوعقال  كـ 
اأن  حتى  املوجة  هذه  �سبب  عن  مت�سائلني  ونهارا،  ليال  النامو�ص  غزو  واحد  وب�سوت  ال�سكان  ي�ستكى  حيث 
ثانية  موجة  وباتنة  كورونا  ثانية  موجة  "اأوروبا  عنونها  االجتماعي  التوا�سل  موقع  على  املعلقني  بع�ص 
من النامو�ص"، ويف ذات ال�سياق طالب املواطنون ب�سدة من م�سالح البلدية التدخل الفوري والعاجل عرب 

اأحياء املدينة فقد غزاها النامو�ص حلد ال يطاق.

هــو عــدد املنا�ســب الــذي اأعطــت وزارة التعليــم العــايل 
والبحــث العلمــي موافقة مبدئيــة عليها وتتمثــل يف  2800 
من�ســب جديــد ل�سنــة 2021، وهــي االآليــة اجلديــدة التي 
ال تغــري مــن و�سعيــة الطالب املتفــوق واإمنا تكون لــه فر�سة 

لتعزيز مكانته.
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من اأكرب اجلرائم التي �ساعت يف اأيامنا هذه جرمية 
ا�ستهداف االآخرين بكبرية من الكبائر و"موبقة" اأو 

مهلكة من ال�سبع التي حذرنا اهلل �سبحانه وتعاىل على 
ل�سان ر�سوله الكرمي �سلى اهلل عليه و�سلم منها، لكن 

ما ي�ستوقفنا يف اأيامنا هذه هو االنحراف غري امل�سبوق 
الذي ي�سهده املجتمع اجلزائري لكرة ال�سحرة �سواء 
اأولئك الذين ميار�سونه اأو الذين يلجاأون اإليهم ل�سحر 
�سخ�ص بعينه ل�سبب يف نف�ص ال�ساحر قد يتعلق بكره 

اأو مكر اأو غرية اأو ح�سد وما اإىل ذلك من امل�ساعر 
ال�سوداء التي تف�سد العقول والقلوب ومتكن لل�سيطان 

من النف�ص..
وما يوؤ�سف له اأننا نعي�ص يف زمن ك�سف امل�ستور 
بكامريات املراقبة والهواتف املحمولة ومن�سات 

التوا�سل االجتماعي على كرتها واختالفها، والعامل 
مل يعد قرية كما كان يقال قبل جيل بل اأ�سبح زاوية 

�سيقة يف كف اليد، ورغم ذلك ما تزال املمار�سات 
اخلارجة عن ديننا احلنيف والدخيلة عن عادات 

جمتمعنا املحافظ جتد من ياأن�ص لها ويروجها ويلجاأ 
اإليها ل�سكل الفت يبعث على اخليبة والرعب من وجود 

من يتحني الفر�سة ليوؤذيك من حيث مل حت�سب له 
ح�سابا اأو حتى تنتبه لوجوده وقد ت�سلل ال�سك بني 

االأقارب واجلريان واملعارف وحتى من يت�سدرون قائمة 
االأحباب..

وانت�سار ال�سحر يف جمتمعنا والذي تف�سحه كل 
يوم حمالت تنظيف املقابر ويطيح به رجاالت االأمن 
والرقاة العتاة ممن كر�سوا اأنف�سهم لتنظيف املجتمع 

من ال�سحر وال�سحرة واإعالن احلرب عليهم وعن 
اأذاهم الذي تو�سل عند بع�سهم اإىل ا�ستهداف االأرواح 

واالأج�ساد واالأنف�ص بت�سليط االأمرا�ص وقلة االأرزاق 
و�سوء احلظ والطالع وتفريق االأزواج وا�ستهداف 

االأبناء بكل اأذى، واإف�ساد حياة االآخرين بكل الطرق 
ال�سيطانية التي تبناها �سياطني االإن�ص مبباركة 

�سياطني اجلن..
 ولكرة انت�سار الظاهرة اأ�سبح ال�سعب اجلزائري ال 

ياأمن حاله من اأي �سخ�ص وهو ما تعارف عليه يف علم 
النف�ص بالهو�ص اأو الهلو�سة لكرة ال�سربات املوجعة 

و"ال�سحايا" والعينات التي بتنا نراهم عن قرب يوميا 
والتي يجب اأن يت�سدر ملحاربتها االأئمة والدعاة 

وتوعية املجتمع وتنبيه الغافلني باملوازاة مع املالحقة 
االأمنية والق�سائية ليتوب من يتوب ويرتدع من يرتدع 

وُيعاقب من يعاقب للت�سدي لل�سحرة وقطع الطريق 
عنهم؟!.

زووووووم الأورا�س....

�سماح خميلي

 "V اجلزائر قد ت�سنع "�سبوتنيك
ك�سف م�سادر طبية واإعالمية، بالعا�سمة الرو�سية مو�سكو، اأن احلكومة الرو�سية اأبرمت موؤخرا عدة 
V" �سد كورونا،  "�سبوتنيك  اإتفاقيات مع عدد من الدول من بينها اجلزائر بخ�سو�ص تزويدها بلقاح 
ت�سدير  خالل  من  املذكورة  الــدول  يف  اللقاح  بت�سنيع  �سواء  الرو�سية  احلكومة  مع  االتفاق  مت  حيث 
تكنولوجيا ت�سنيع اللقاح اأو توزيعه ب�سكل مبا�سر نحو هذه الدول التي بلغ عددها حلد االآن 27 دولة.

الطرقات يف مدينة 
باتنة تكاد تنطق 
لت�سرح باأنها باتت 
ت�سكل خطرا على 

الراجلني وال�سائقني 
والكل على علم 

بذلك اإال امل�سوؤولني 
الذين ف�سلوا 

االنتظار اإىل غاية 
�سقوط �سحايا حتى 
يتفننوا يف التربير، 
ال�سورة ماأخوذة من 
حي حملة 1 بجانب 

مركز امتحان 
رخ�سة ال�سياقة.



اأجرى رئي�ض اجلمهورية عبد املجيد تبون مقابلة مع م�ضوؤويل بع�ض و�ضائل الإعالم تطرق خاللها اإىل خمتلف الق�ضايا الوطنية والإقليمية بثت 
�ضهرة اأم�ض عربخمتلف القنوات العالمية. وقال اإن الدخول الجتماعي املقبل يف يد اللجنة العلمية ولي�ض احلكومة.

عبد  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزير  جدد 
الباقي بن زيان  تذكريه وخالل كملته التي قدمها  
باالغواط  عمار  ثليجي  جلامعة  زي��ارت��ه  خ��الل 
بالتاكيد ان املعطيات امليدانية وما جنم من نتائج 
ان  اىل  ت�سري  ال��وزارة  فيه  �سرعت  الذي  التقييم 
جرت  البيداغوجية  الن�ساطات  ا�ستئناف  عملية 

يف ظروف مقبولة.
اىل  23اوت  من  الفرتة  خالل  انه  الوزير  وذكر   
مناق�سات   805 اج���راء  مت  �سبتمرب2020   9
مناق�سة  و7663  ال���دك���ت���وراه  الط����روح����ات 
طالب   8040 ا�ستلم  ح��ن  يف  املا�سرت  مل��ذك��رات 
تخرجهم،  �سهادات  لال�ساتذة  العليا  املدار�ض  من 
فقد  املتخ�س�سة  الطبية  العلوم  م�ستوى  على  اما 
�سهادة  لطلبة  الوطنية  امل�سابقات  اج���راء  مت 

الدرا�سات الطبية املتخ�س�سة كما التحق 17الف 
باملوؤ�س�سات  طب  ال�سابعة  ال�سنة  يف  طالب  و700 

اال�ست�سفائية يف اطار اجراء الرتب�ض الثالث.
واليقظة  اجل��ه��ود  م�ساعفة  اىل  ال��وزي��ر  ودع��ا 
خمتلف  ب��ن  التن�سيق  وموا�سلة  والتح�سي�ض 
والبيداغوجية  االداري����ة  وامل�����س��ال��ح  الهيئات 
ال�سحية  الهيئات  م��ع  والتن�سيق  واخلدماتية 
والطبية وال�سلطات املحلية وهذا من خالل تكثيف 
ال�سحية  االزم���ة  ملتابعة  املحلية  اخللية  عمل 
اجل  من  جمندين  والبقاء  الوبائية  والو�سعية 
انهاء ال�سنة اجلامعية احلالية يف ظروف مقبولة 
لت�سجيل  التح�سري  اجل  من  اجليد  واال�ستعداد 
حملة البكالوريا اجلدد والدخول اجلامعي املقبل 

.2021/2020

االأم��ة  اأ�سبال  مبدر�سة  االأح��د  اأم�ض  تقدمت 
ال�سهيد زياد عبد العزيز بوالية �سطيف التابعة 
مرت�سحة   322 اخلام�سة  الع�سكرية  للناحية 
الجتياز م�سابقة انتقاء ال�سبالت بالن�سبة للطور 

الثانوي للمو�سم الدرا�سي 2021/2020.
واالإع����الم  االإي�����س��ال  مكتب  رئ��ي�����ض  واأو����س���ح 
مدار  على  �ستحت�سن  املدر�سة  ب��اأن  والتوجيه، 
الطور  يف  اإليها  االإناث  انت�ساب  م�سابقة  اأيام   3
الثانوي بعنوان املو�سم الدرا�سي 2021/2020 

وذلك مبجموع 322 مرت�سحة.
واأ�ساف نف�ض املتحدث باأن املرت�سحات يخ�سعن 
يف هذه الفرتة لفحو�ض طبية �ساملة يف خمتلف 
اجل�سدية  �سالمتهن  م��ن  للتاأكد  التخ�س�سات 
املدر�سة  التي توؤهلهن لاللتحاق بهذه  والنف�سية 
ثالث  على  وذلك  البدنية  اللياقة  اختبار  وكذا 

دفعات.
وتعتمد املدر�سة - ح�سب رئي�ض مكتب االإي�سال 
واالإع����الم و ال��ت��وج��ي��ه- ''م��ب��داأ ال�����س��رام��ة يف 
قبول  يتم  حيث  املرت�سحات  وقبول  االنتقاء 
الدرا�سي  امل�ستوى  ذوات  اجلزائريات  التلميذات 
الو�ساية  حتت  تقع  املدر�سة  باأن  مفيدا  املمتاز'' 

والرتبية  الوطني  ال��دف��اع  ل��وزارت��ي  امل��زدوج��ة 
الوطنية.

الدرا�سي  الربنامج  مع  ''باملوازاة  باأنه  واأ�ساف 
لالن�سباط  االأ�سا�سية  القواعد  ال�سبالت  تتلقى 
مكيف  ع�سكري  �سبه  تكوين  ل��ربن��ام��ج  طبقا 
املدنية  ال��رتب��ي��ة  يف  تكميلي  ب��رن��ام��ج  وك��ذل��ك 
التكوين  ف��رتة  خ��الل  ويخ�سعن  واالأخ��الق��ي��ة 

لنظام تعليم داخلي''.
يتم  البكالوريا  ل�سهادة  ال�سبالت  اإح��راز  وبعد 
الوطني  اجلي�ض  احتياجات  ح�سب  توجيههن 
خمتلف  نحو  البكالوريا  �سهادة  ونتائج  ال�سعبي 
الوطني  للجي�ض  الع�سكرية  العليا  امل��دار���ض 

ال�سعبي.
اأ�سبال االأمة ب�سطيف التي مت  وتتوفر مدر�سة 
وت�سميتها  �سبتمرب2015   08 بتاريخ  تد�سينها 
 11 بتاريخ  العزيز  عبد  زي��اد  ال�سهيد  با�سم 
الرتفيهية  امل��راف��ق  خمتلف  على   2017 مايو 
ال�سرورية لراحة امللتحقن بها ومنوهم ال�سليم 
والفنية  الثقافية  الن�ساطات  قاعات  غرار  على 
وقاعة متعددة الريا�سات ومالعب وم�سبح ن�سف 

اأوملبي ونوادي ح�سب ما مت التذكري به.

خمتلف  الوطنية  الرتبية  وزارة  ودع��ت 
وجمعيات  القطاع  يف  الن�ساطة  النقابات 
اول����ي����اء ال��ت��الم��ي��ذ ل���ط���رح امل��ق��رتح��ات 
املدر�سي  الدخول  تنظيم  بكيفية  اخلا�سة 
وباء  ا�ستمرار  حالة  يف   2021/2020

الكورونا.
بالن�سبة  امل��ق��دم��ة  امل��ق��رتح��ات  اب���رز  م��ن 
الدرا�سة  ت��ك��ون  ان  وال��ث��ان��وي  للمتو�سط 
حيث  ق�سمن  اإىل  الرتبوي  الفوج  بتق�سيم 
ال يتعدى عدد التالميذ 20 تلميذا يف الفوج 
الواحد والفوج01 يدر�ض الفرتة ال�سباحية 
02 من  12.30 والفوج  اإىل  08 �سباحا  من 

ال�ساعة 13 �سا اإىل غاية 17.30 �سا.
التالميذ  ويتلقى  الراحة  ف��رتات  اإل��غ��اء    �
املواد  بع�ض  وح��ذف  فقط  اال�سا�سية  امل��واد 
واملو�سيقى  والريا�سة  الر�سم  غ��رار  على 

واالإعالم االآيل.
على  �ستطبق  والتدابري  االج��راءات  نف�ض   �
وزارة  فيه  �ستف�سل  والتي  االبتدائي  الطور 
م��ع مفت�سن  ل��ق��اء وط��ن��ي  ال��رتب��ي��ة خ���الل 
مع  للنقا�ض  طرحه  مع  واإداري���ن  تربوين 
يدر�ض  وفوج  �سبتمرب    21 بتاريخ  النقابات 
املواد  واإلغاء  م�ساءا  يدر�ض  فوج  و  �سباحا 
غرار  على  امل��واد  بع�ض  وح��ذف  الالآ�سفية 
املدنية  والرتبية  واملحفوظات  الريا�سة 
على  فقط  االإب��ق��اء  م��ع  العلمية  والرتبية 
والريا�سيات  والفرن�سية  العربية  اللغتن 

والرتبية االإ�سالمية.
� غ��ل��ق امل��ط��اع��م امل��در���س��ي��ة وت��اأج��ي��ل فتح 
االآيل  التق�سيم  ب�سبب  التح�سريية  االأق�سام 
لالأفواج الرتبوية ونق�ض التاأطري مع امكانية 

الغاء التح�سريي كليا باملوؤ�س�سات الرتبوية.

لقاءات بني واجعوط وال�صركاء 
االجتماعيني هذا االثنني 

قرابة 18 الف طالب يف الطب يلتحقون 
باملوؤ�ص�صات اال�صت�صفائية 

م�صابقة انتقاء ال�صبالت مبدر�صة اأ�صبال 
االأمة للطور الثانوي

اأوروبية  دول  ''هناك  اجلمهورية  رئي�ض  واأو�سح 
اأن  اإال  ال��ربام��ج،  وا���س��ت��اأن��ف��وا  امل���دار����ض،  فتحت 
اىل  ا�سظرهم  بكورونا  االإ�سابات  ارتفاع  ع��ودة 

االإغالق''.
وتابع الرئي�ض تبون “اإذا راأينا اأننا ن�سري يف العد 
الواليات  بع�ض  واأن  خا�سة  لالإ�سابات،  التنازيل 
اأيام، ميكننا فتح  اإ�سابة منذ  مل ت�سجل وال حالة 
املدار�ض يف تلك املناطق، لتعمم تدريجيا اإىل باقي 
اأو  �سلطوي  لي�ض  القرار  ''هذا  واأ�ساف  الواليات''. 
�سيا�سي، نت�ساور مع الهيئة العلمية وعلمائنا، على 

اأن ياأخذوا على عاتقهم م�سوؤولية القرار''.
ويف ال�ساأن الداخلي، ذكر الرئي�ض تبون اأن هناك 
اأعرف  ''كنت  م�سيفا:  لها،  الت�سدي  يجب  م�ساكل 

اأين لن اأجد الورود واالأمور حتل تدريجيا''.
واعرتف اأي�سا بتقهقر عدة ميادين و�سرب مثاال 
الربيد  مراكز  تعرفها  التي  والتعطالت  باالأنرتنت 
لن  باأنه  و�سدد  بها،  املرتبطة  اخلدمات  وكذلك 

يت�سامح مع من يعطل م�سالح املواطنن.
�سيعر�ض  ال��ذي  الد�ستور  م�سروع  وبخ�سو�ض 
اأن  تبون  الرئي�ض  اأكد  نوفمرب،   1 يوم  لالإ�ستفتاء 
الد�ستور  على  امل�سادقة  بعد  اجلزائرية  الدولة 
حقيقية  ال�سعب  خدمة  ويف  اأخالقا  اأكرث  �ستكون 

ال�سعب  اأراد  ''اإذا  قائال:  جمموعة،  خدمة  ولي�ض 
التغيري هذا وقت التغيري''.

حرية  على  ت�سييق  وج��ود  تبون  الرئي�ض  وفند 
جريدة  ب�180  مثاال  و�سرب  اجلزائر  يف  التعبري 
االإنتقاد  ومتار�ض  العمومي  االإ�سهار  على  تتح�سل 
ال�ستم  ''عهد  اأن  اأك��د  باملقابل  بها،  م�سا�ض  دون 

واالأخبار الكاذبة اإنتهى''.
اإن  ت��ب��ون،  الرئي�ض  وق���ال  ال���دويل  ال�����س��اأن  ويف 

لل�سعب  بالن�سبة  مقد�سة  الفل�سطينية  الق�سية 
اجلزائري وهي اأم الق�سايا، م�سددا اأن اجلزائر لن 

ت�سارك ولن تبارك ''الهرولة للتطبيع''.
يف  ذل��ك  �سيكرر  اأن��ه  اجلمهورية  رئي�ض  وك�سف 
باأن  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  اأمام  خطابه 
الدولة  اإع��الن  هو  االأو�سط  ال�سرق  مل�ساكل  احلل 
القد�ض  وعا�سمتها   1967 حدود  يف  الفل�سطينية 

ال�سريف.

���س��رع وزي���ر ال�����س��وؤون اخل��ارج��ي��ة، �سربي 
اجلمهورية  رئي�ض  طرف  من  موفدا   بوقدوم 
زي��ارة  يف  االأح���د  اأم�����ض  ت��ب��ون  املجيد  عبد 
�سل�سلة  خاللها  اأج���ري  ب��ام��اك��و  اىل   عمل 
هذا  يف  ال�سائد  الو�سع  حول  املحادثات  من 
ال�سوؤون  لوزارة  بيان  به  اأفاد  ح�سبما   البلد، 

اخلارجية.
رئي�ض  ط��رف  من  "موفدا  البيان:  واأو���س��ح 
حل  تبون،  املجيد  عبد  ال�سيد  اجلمهورية 

بوقدوم   �سربي  اخل��ارج��ي��ة  ال�����س��وؤون  وزي��ر 
عمل"،  زي��ارة  اإط��ار  يف  بباماكو  االأح��د  ي��وم 
م�سيفا اأن هذه الزيارة "الثانية من  نوعها يف 
العالقات  اإطار  اأقل من �سهر تندرج يف  ظرف 
التي  والتعاون  ال�سداقة  وعالقات  االأخوية 

تربط اجلزائر ومايل".
�سيجري  بوقدوم  "ال�سيد  اأن  البيان  واأ�ساف 
�سل�سلة من املحادثات مع العديد من امل�سوؤولن 

املالين والدولين حول الو�سع يف مايل".

املكلف  اجل��م��ه��وري��ة  رئي�ض  م�ست�سار  اأع��ل��ن 
باحلركة اجلمعوية واجلالية الوطنية باخلارج 
�سيتم   اأنه  مبع�سكر  االأحد  اأم�ض  برم�سان  نزيه 
تنظيم  اإىل  تهدف  ا�سرتاتيجية  اإعداد  قريبا 

عمل احلركة اجلمعوية باجلزائر.
وذكر برم�سان خالل اإ�سرافه على لقاء مبع�سكر 
�سم خمتلف فعاليات املجتمع  املدين املحلي "اأن 
اللقاءات التي يتم عقدها مع فعاليات احلركة 
اجلمعوية على م�ستوى الواليات �ستتوا�سل اإىل 
مناق�سة  بعدها  ليتم  القادم  اأكتوبر   18 غاية 
اإعداد  يف  عليها  واالرتكاز  االقرتاحات  جميع 
العمل   تنظيم  كيفية  يف  وروؤي��ة  ا�سرتاتيجية 

اجلمعوي باجلزائر".

واأ�سار م�ست�سار رئي�ض اجلمهورية من جانب اأخر 
اإىل موا�سلة فريق العمل التقني املكلف باإن�ساء 
اجلمعوية  باحلركة  اخلا�سة  الرقمية  املن�سة 

الوطنية على م�ستوى رئا�سة اجلمهورية عمله 
بهدف و�سعها قبل نهاية ال�سنة اجلارية، مربزا 
اأن هذه  املن�سة �ست�ساهم يف جهود تطوير دور 
املجتمع املدين واحلركة اجلمعوية اجلزائرية  

من داخل وخارج الوطن.
الدولة  ب��ن  التوا�سل  �سيا�سة  اأن  واأ���س��اف 
عرب   فيها  �سرع  التي  امل��دين  املجتمع  وممثلي 
امل�ستويات  وت�ستمر على كل  �ستتو�سع  الواليات 
القانونية  االأل��ي��ات  �سرح  خ��الل  م��ن  �سيما  ال 
الوطني  املر�سد  منها  والتنظيمية  واالإداري��ة 
وثيقة  ت�سمنته  ال���ذي   اجلمعوية  للحركة 
لال�ستفتاء  املطروح  الد�ستور  تعديل  م�سروع 

يوم 1 نوفمرب املقبل.

ومتابعة  ر�سد  للجنة  الر�سمي  الناطق  اأعلن 
فورار،  جمال  اجلزائر،  يف  كورونا  وباء  تف�سي 
اأم�ض االأحد، عن ت�سجيل 203 اإ�سابة جديدة 
 49826 اإىل  العدد  لريتفع  كورونا،  بفريو�ض 

حالة موزعة عرب 48 والية.
وك�سف فورار يف ندوته ال�سحفية اليومية عن 
العدد  لريتفع  جديدة  وفاة  حالة   7 ت�سجيل 
املتحدث  وذك��ر  وف��اة.   1672 اإىل  االإجمايل 
باأنه �سجلت 124 حالة �سفاء جديدة لريتفع 
متاثلت  التي  للحاالت  االإجمايل  العدد  بذلك 

لل�سفاء 35047.
اليومية  احل�سيلة  اإح�سائيات  واأظ��ه��رت 
 22 ت�سجيل  عدم  باجلزائر  كورونا  لفريو�ض 
اإ�سابة يف االأربع وع�سرين �ساعة  والية الأي 

االأخرية.
لت�سجل  العا�سمة  اجلزائر  والي��ة  وع��ادت 
حن  يف  جديدة،  حالة   43 ب�  ح�سيلة  اأثقل 
اإ�سابات،   10 م��ن  اأق��ل  والي��ة   20 اح�ست 
البليدة ارتفاعا يف عدد  بينما عرفت والية 

احلاالت اجلديدة بت�سجيل 27 ا�سابة.

املراجعة  عملية  االأح��د  اأم�ض  يوم  انطلقت 
 1541 االإ�ستثنائية للقوائم االإنتخابية عرب 
الأع�ساء  امل��ب��داين  العمل  خ��الل  م��ن  بلدية 
املندوبيات الوالئية واملن�سقن البلدين حت�سبا 
يف  الد�ستور  تعديل  حول  االإ�ستفتاء  الإج��راء 
ال�سلطة  واأ�سرف رئي�ض  املقبل.  الفاحت نوفمرب 
�سريف،  حممد  لالنتخابات  امل�ستقلة  الوطنية 
على العملية من بلديتي بومردا�ض والرويبة، 
الهيئة  ال�ستدعاء  تبعا  العملية  هذه  اإنطالق 
يف  الد�ستور  تعديل  على  لال�ستفتاء  الناخبة 

الفاحت من نوفمرب.

مر�سوما  وق��ع  ق��د  اجلمهورية  رئي�ض  وك��ان 
الناخبة  الهيئة  اإ�ستدعاء  يت�سمن  رئا�سيا 
الد�ستور  تعديل  م�����س��روع  على  لال�ستفتاء 

الثالثاء الفارط.
للمادة  طبقا  اأي�سا  الرئا�سي  املر�سوم  وت�سمن 
تاريخ  حتديد  الع�سوي  القانون  ذات  من   14
االنتخابية  للقوائم  اال�ستثنائية  املراجعة 
عملية  بعدها  لتنطلق  اأي����ام.  ثمانية  مل��دة 
اجلاري  �سبتمرب    27 ي��وم  الطعون  ا�ستقبال 

وت�ستمر ملدة ثالثة اأيام.
وتوقع نائب رئي�ض ال�سلطة الوطنية امل�ستقلة 

لالنتخابات عبد احلفيظ ميالط، ارتفاع عدد 
مقارنة  االنتخابية  ال��ق��وائ��م  يف  امل�سجلن 
 12 يوم  جرت  التي  الرئا�سية  باالإنتخابات 
دي�سمرب املا�سي التي و�سل عدد امل�سجلن فيها 
الرقم  اأن  اىل  م�سريا  م�سجل،  مليون   24 اإىل 

مر�سح لالرتفاع ب�سكل مملو�ض.
واأ�سار ميالط اأن عملية حتين القوائم تخ�سع 
االإنتخابات  �سلطة  ملمثلي  املبا�سر  لالإ�سراف 
الت�سجيالت  �سواء  العملية  �ست�سرف على  التي 
اجلدد اأو �سطب املتوفن ومن غريوا اإقاماتهم.
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الو�صعية الوبائية �صربي بوقدوم يزور مايل للمرة الثانية
 يف اأقل من �صهر ويجب التعاي�س مع كورونا

 بلورة ا�صرتاتيجية لتنظيم عمل احلركة اجلمعوية باجلزائر قريبا

العدد اليومي انخف�س اإىل 203 ا�صابات

انطالق عملية مراجعة القوائم االنتخابية

الرئي�س تبون يجري مقابلة مع م�صوؤويل بع�س و�صائل االعالم

ق. و

ق. و

ق. و
ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

لقاءات منتظرة اليوم بني وزارة الرتبية الوطنية وال�ضركاء الجتماعيني للف�ضل يف كيفة الدخول املدر�ضي 
''كوفيد19'' العاملي  الوباء  ا�ضتمرار  مع  يتزامن  الذي   2021/2020



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

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

ف. قف. ق

حفيظة. ب�سفيقة.�ض

وامل�سنفة  بومقر  بلدية  م�ساتي  تعاين  
�سمن "مناطق الظل" من جملة من امل�ساكل، 
اأدنــى  اإىل  يفتقرون  اأنهم  ال�سكان  وقــال 
م�ستة  غــرار  على  الكرمي  العي�ص  �سروط 
م�ستة   " "م�سيوح  وم�ستة  قليان"  "ذراع 

"احلنان�سة". مقالتي" وم�ستة  "ذراع 
الظالم  يف  امل�ساتي  هــذه  �سكان  ويــغــرق 
بالكهرباء  م�ساكنهم  ربــط  لعدم  نتيجة 
الغاز  غياب  ظل  يف  االأمــّريــن  يعانون  كما 
قارورات  القتناء  وا�سطرارهم  الطبيعي 
انعدام   م�سكل  ميثل  كما  الــبــوتــان،  ــاز  غ
امل�ساتي  بهذه  ال�سحي   لل�سرف  قــنــوات 
يف  الت�سبب  �ساأنها  مــن  حقيقية  مع�سلة 
ف�سل  يف  خا�سة  لل�سكان  �سحية  كــارثــة 

ال�سيف.
الطرقات  اهرتاء  اإىل  امل�ستكون  وتطرق   
لت�سهيل  الرتابية  امل�سالك  تعبيد  وعــدم 
ــة والــتــنــقــل وفـــك الــعــزلــة عنهم  ــرك احل
وهطول  ال�ستاء  ف�سل  خالل  تــزداد  التي 
ملــزاولــة  تنقلهم  يــجــعــل  ــا  مم ـــار،  ـــط االأم
الدرا�سة وااللتحاق باأماكن العمل وق�ساء 
�سعبة  مهمة  اليومية  حاجياتهم  خمتلف 
الذين ال ميلكون  الأولئك  بالن�سبة  خا�سة 

مركبات خا�سة.

الفالحية  املــنــطــقــة  فــالحــوا  ويــعــاين 
الواقعة على طول الطريق املوؤدي اإىل كل 
من  عوف  اأوالد  تا�سيوين-   - مقون�سة  من 
هذه  قاطنوت  ي�سطر  اإذ  التامة،  العزلة 
املنطقة الرعوية اإىل نقل االأعالف واملياه 
اإىل موا�سيهم بو�سائل تقليدية نظرا لكون 
امل�سلك الذي يعربونه ترابيا وعدم تعبيد 
اجلهات  بتدخل  هوؤالء  ويطالب  الطريق، 
خالل  من  ملعاناتهم  حد  وو�سع  الو�سية 
الطريق  وتهيئة  الرتابية  امل�سالك  تعبيد 

وفك العزلة عنهم.  
فالحي  طابع  ذات  املنطقة  كــون  ــم  ورغ
املوجهة  املــيــاه  ــدام  ــع ان اأن  اإال  بــامــتــيــاز 
حول  االأخـــرية  ال�سنوات  ــالل  خ لل�سقي 
اإىل  الــفــالحــني  مــن  معترب  عــدد  اأرا�ــســي 
الب�ساتني  اأ�سجار  جفت  اأن  بعد  اأطـــالل 
باأجود  اأ�سحابها  على  جتــود  كانت  التي 
ومل  الفواكه  و  واخل�سر  املزروعات  اأنــواع 
على  اجتاحها  الذي  اجلفاف  اأمام  ت�سمد 
غرار البلديات املجاورة لها  ليرتاجع اإنتاج 
اخل�سر والفواكه على غرار النق�ص احلاد 
الذي مت ت�سجيله خالل هذه ال�سائفة يف 
�سعرها  عرف  التي  امل�سم�ص  فاكهة  انتاج 
الب�سيط  ب�سعرها  مقارنة  كبريا  ارتفاعا 

خالل ال�سنوات الفارطة.
الو�سية  اجلــهــات  ــون  ــالح ــف ال ــد  ــا�ــس ون
ارتوازية  اآبار  م�ساريع  اإجناز  يف  باالإ�سراع 
لل�سقي  املوجهة  املياه  توفري  اىل  اإ�سافة 
وح�سب  ال�سقي،  طرق  وع�سرنة  الفالحي 
جمعية  ا�ستفادت  فقد  م�ستكون  ذكــره  ما 
ــوازي  ارت بئر  اجنــاز  م�سروع  من  فالحية 
منذ حوايل 05 اأ�سهر اال اأن البريوقراطية 

والعقبات االإدارية حالت دون ذلك.
"م�ستة  ال�سياق ا�ستفاد فالحوا  و يف ذات 
بالكهرباء  للربط  م�سروٍع  من  املرازقة" 
الفالحية بتكلفة اجناز قدرت بـ 13 مليار 
�سنتيم يف 02 جانفي 2019 على اأن تنتهي 
اأن  اإال   ،2019 01 فيفري  االأ�سغال به يف 
امل�سروع مل ير النور، نتيجة رف�ص فالحي 
تاريخية  خلفيات  ب�سبب  لــه  املنطقة 
اىل  اإ�سافة  "االأعرا�ص"  بــني  ونــزاعــات 
قامت  وقد  اأرا�سيهم،  تق�سيم  من  تخوفهم 
ال�سلطات املحلية باإجراء عدة اجتماعات 
حتت اإ�سراف رئي�ص دائرة نقاو�ص وح�سور 
لبلدية  البلدي  ال�سعبي  املجل�ص  نـــواب 
ــني املــعــنــيــني وروؤ�ـــســـاء  ــالح ــف بــومــقــر وال
اللجان و اأعيان البلدية، وبعد �سل�سلة من 
االجتماعات التي تكللت مبوافقة املعنيني 
اأنهم  اإال  امل�سروع  اجناز  يف  االنطالق  على 
بيطام  بلدية  اإىل  بتحويله  تــفــاجــاوا 
ويطالب  معروفة،  غري  الأ�سباب  بربيكة 
من  امل�سروع  هــذا  احــيــاء  بــاإعــادة  هـــوؤالء 
التي  اجلفاف  من  اأرا�سيهم  الإنقاذ  جديد 

�سربها خالل ال�سنوات االأخرية. 
جدير بالذكر اأن املنطقة �سهدت يف العقد 
االأخري تراجعا ملحوظا يف انتاج الزيتون 
وزيت الزيتون ذات اجلودة العالية والتي 
ت�ستهر بها اإ�سافة اىل انخفا�ص حم�سو�سو 
يف انتاج امل�سم�ص بعد اأن كانت هذه الفاكهة 
ب�سبب  الب�ساتني  جــوانــب  على  مرتامية 
وفرتها  اأدت  مــا  وكــثــريا  الغزير  االإنــتــاج 

وت�ساقطها من االأ�سجار.

عامل   160 عددهم  يفوق  الذين  املحتجون 
�سبوا  نيوز"،  "االأورا�ص  مــع  حديثهم  ويف 
الو�سايا ب�سبب متاطلها يف  جاّم غ�سبهم على 
�سعف  يف  عددوها  التي  بان�سغاالتهم  التكفل 
االأجور وعدم ا�ستفادتهم من منحة املردودية 
منحة  غرار  على  ال�سنوية  املنح  من  وغريها 
تطرقوا  فيما  والــوفــاة،  الـــزواج  التمدر�ص، 
اأق�سيوا  والتي   19 كوفيد  منحة  اإىل  اأي�سا 

من اال�ستفادة منها رغم اخلطر الذي يحدق 
بهم خالل مزاولتهم ملهامهم، فيما ذكروا اأي�سا 
بالعمل  اخلا�ص  اللبا�ص  من  ا�ستفادهم  عدم 
اأو ال�ستاء وذلك  �سواء املتعلق بف�سل ال�سيف 
للعمال  مينح  حيث  املا�سية،  لالأعوام  خالفا 

مالب�ص خا�سة يرتدونها خالل عملهم.
تاأثري  من  قّلل  باتنة،  لوالية  النقل  مدير 
اأن  وقــال  العمومية  اخلدمة  على  االإ�سراب 

عمالها  دخل  التي  احل�سري  النقل  حافالت 
من  فقط  باملائة   8 �سوى  متثل  ال  اإ�سراب  يف 
عمال  مطالب  اأن  م�سيفا  الوالئية،  احلظرية 
اأنه  كما  االإعــتــبــار،  بعني  �ستوؤخذ  و�سائقي 
ال�سركة  مدير  بني  يجمع  اإجتماع  �سيكون 
عن  وممثل  النقابة  وكــذا  امل�ساركة  وجلنة 
امل�ساكل  جميع  لــدرا�ــســة  الــنــقــل  مــديــريــة 

املطروحة لتح�سني ظروف العمل.

يتخبط دو�ر عز�ب �لذي ال يبعد �صوى م�صافة 6 كلم عن مقر بلدية باتنة، يف م�صاكل ونقائ�س تنموية، 
قال قاطنوه �أنها باتت ت�صكل و�صمة عار يف جبني �مل�صوؤولني �ملحليني، وتاأ�صف �ملعنيون على عدم �لتكفل 

بان�صغاالتهم رغم �أنهم يقطنون منازل تقطع على م�صارف مدينة باتنة.

دخل �أم�س، عمال �ملوؤ�ص�صة �لوطنية للنقل �حل�صري ETUB بوالية باتنة، يف ��صر�ب عن �لعمل، تنديد� منهم بالظروف �ملزرية �لتي يز�ولون فيها 
مهامهم، و�حتج �ملعنيون �صد ما يتعر�صون من حقرة وتهمي�س من �جلهات �مل�صوؤولة �لتي �أد�رت ح�صبها ظهرها ملطالبهم �ملرفوعة منذ �صنو�ت، ومل 

تكلف نف�صها عناء �ال�صتماع الن�صغاالتهم �لعالقة.

تذبذب يف حركة النقل بباتنـة
حملياتبعد دخول عمال املوؤ�ض�ضة العمومية للنقل احل�ضري و�ضبه احل�ضري يف اإ�ضراب عن العمل االثنني  10  �صتنرب  2970/ 21  �صبتمرب  2020 املوافق لـ 04  �صفر 041442

املعايري  ا�ستغربوا  قاطنوا دوار عزاب 
امل�ساريع  تــوطــنــني  وفــقــهــا  يــتــم  الــتــي 
عني  اأو  باتنة  ببلدية  �سواء  التنموية 
ت�ستفيد  الذي  الوقت  ففي  الع�سافري، 
م�ساريع  من  دوريــا  �سكنية  اأحياء  فيه 
ت�سنف بع�سها يف خانة غري امل�ستعجل، 
باملنطقة  العائالت  ع�سرات  تــزال  ال 
تنعم  مل  فيما  مــاء،  قطرة  وراء  تلهث 
دون  هــذا  ــاز،  ــغ وال بالكهرباء  اأخـــرى 
عليها  اأكل  التي  الطريق  عن  احلديث 

الدهر و�سرب.
االأول،  اأم�ص  ياأتي ذلك يف وقت وقف 
مدير امل�سالح الفالحية، رفقة اأع�ساء 

و  لل�سباب  اجلزائرية  ال�سبكة  جمعية 
اأو�ساع ال�سكان باملنطقة  املواطنة على 
ــــر مـــن 110  ــي يــفــتــقــر فــيــهــا اأك ــت ال
اٱخرا  منزال  و20  ال�سرب  ملياه  منزل 
للكهرباء، اإ�سافة اإىل اهرتاء الطريق، 
كما متت معاينة املدر�سة املهجورة منذ 
اأق�سام   3 من  واملتكونة  الت�سعينيات 
اأبوابه  نهبت  مهجور  م�ستو�سف  وكــذا 

ونوافذه.
فالحية  املنطقة  اأن  بالذكر   جدير 
و�سياحية بامتياز تقع على بعد حوايل 
06 كلم من مدينة باتنة، و تنق�سم بني 

بلديتي باتنة وعني الع�سافري.

اأم�ص، �سكان م�ساتي عني تانويت  اأقدم 
واأوالد بوهزة ببلدية براأ�ص العيون يف 
والية باتنة، على غلق الطريق الوطني 
تاأخر  على  منهم  احتجاجا   78 رقــم 

اإجناز م�ساريع تنموية.
ـــربوا عــن تــذمــرهــم من  املــحــتــجــون ع
واجلــهــات  املحلية  ال�سلطات  متــاطــل 
املرفوعة  مبطالبهم  التكفل  يف  املعنية 
يف  بالتعجيل  مطالبني  وتكرارا،  مــرارا 
جت�سيد وعود امل�سوؤولني بخ�سو�ص بعث 
م�ساريع تنموية الزال يعاين من غيابها 

قاطنو امل�ساتي املذكورة اآنفا.
املاء  بتوفري  مطلبهم  املحتجون  ورفــع 
�سرورية  مــادة  اعتباره  على  ال�سروب 

اليزالوا قاطنو امل�ساتي
يعانون من غيابها، حيث يعتمدون على 
�سهاريج املياه باإعتباره ال�سبيل الوحيد 
مع  ــوازاة  م غالئها  من  رغم  على  وذلــك 

ظروفهم املعي�سية ال�سعبة بحيث يتعذر 
على معظمهم االقتناء ب�سكل يومي.

واأكد املحتجون على �سرورة النظر يف 
العاجل  القريب  يف  املرفوعة  مطالبهم 
�سروريا  بات  منها  البع�ص  وان  ال�سيما 
واحلاجة  ال�ستاء  ف�سل  ـــرتاب  اق مــع 

امللحة اإليها.
ات�سال  يف  العيون  راأ�ــص  بلدية  رئي�ص 
اأكد  على اأخذ مطالب  باالأورا�ص نيوز،  
املحتجني بعني االعتبار وطمئن املعنيني 
با�ستدراك النقائ�ص التي تتخبط فيها 
امل�سروع  اإىل  م�سريا  املــذكــورة،  امل�ساتي 
امل�سجل بخ�سو�ص توفري الغاز الطبيعي 
مدة  خــالل  فيه  االنــطــالق  املنتظر  من 
ربط  بخ�سو�ص  ال�سيء  ونف�ص  قريبة، 
امل�ستة ب�سبكة املياه ال�سروب باالإ�سافة 
ــت  الزال التي  امل�ساكن  ا�ــســتــدراك  اإىل 

تعاين من غياب الكهرباء.

دوار "عزاب" بباتنة منطقة
 ظل ممزقة بني بلديتني

قاطنو م�ساتي براأ�س العيون 
يغلقون طريقا وطنيا

ع�ضرات املنازل دون ماء والكهرباء حلم عديد العائالت

احتجاجا منهم على تاأخر جت�ضيد امل�ضاريع التنموية

غياب �سروريات احلياة والفالحة حتت�سر

م�ساتي بلدية بومقر تنتظر بزوغ �سم�س التنمية
�سميحة. ع/ ن.م

ن. م



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

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

ف. قف. ق

�سجلت م�سالح بلدية احلامة بوالية 
التنموية  العمليات  عديد  خن�ســلة، 
تنموية  عملية   86 عددها  بلغ  التي 
وامل�ساتي  بالقرى  التكفل  اأجـــل  مــن 
وخمتلف  الــ�ــســكــانــيــة  والــتــجــمــعــات 
املناطق النائية بالبلدية يف اإطار دعم 
امل�سجلة  امل�ساريع  هذه  الظل،  مناطق 
لها  خ�س�ص  عملية   11 منها  انطلقت 

غالف مايل بلغ 12 مليار �سنتيم.
امل�ساريع يف م�ساريع فك  وتتمثل هذه 
اإ�سافة  ريفية  م�سالك  وفتح  العزلة 
واي�ساله  الغاز  �سبكة  مد  م�ساريع  اإىل 
اإىل  اإ�سافة  وامل�ساتي  القرى  لعديد 
ال�سروب  املاء  باإي�سال  خا�سة  م�ساريع 
حت�سني  اأجـــل  مــن  ال�سبكة  وحتــديــد 
ال�سروب،  باملاء  ال�سكان  تزويد  عملية 
قنوات  �سبكة  اجنـــاز  م�ساريع  وكـــذا 
تدعيم  عن  ناهيك  ال�سحي،  ال�سرف 
وتهيئة  مبطاعم  االبتدائية  املدار�ص 
لتح�سني  القرى  خمتلف  عرب  االق�سام 
اإىل  اإ�سافة  التالميذ  متدر�ص  عملية 
االعتبار  بـــاإعـــادة  خــا�ــســة  عمليات 
امل�ساريع  من  وغريها  العالج  لقاعات 
املعي�سي  االإطــــار  لتح�سني  الــرامــيــة 

لل�سكان.

مليـــار   12
�سنتيم لبعث 

التنمية باحلامـــة

 ت�ضجيل 86 عملية تنموية 
انطلقت منها 11 عملية 

اأم البواقـــي

بن �ستول.�ض

بن �ستول.�ض

خن�شـــــلة

خن�شـــــلة

�سكنات  فــائــ�ــص  مــن  امل�ستفيدون 
عدل، طالبوا وزير ال�سكن بالتدخل 
لدى املدير العام لوكالة عدل بهدف 
من  للم�ستفيدين  بالدفع  اأمر  ار�سال 
اأكــدوا  كنا  ال�سكنية،  احل�سة  هــذه 
لـ"االأورا�ص نيوز" اأنها ت�سررت جراء 
تكاليف ايجار ال�سكنات التي اأرهقت 
و�سط م�سري جمهول ل300  كاهلهم 
عائلة ا�ستفادت �سفهيا دون موافقة 
يف  تتماطل  التي  العامة  املديرية 
لالإ�ستفادة  املر�سحني  معاناة  اإنهاء 
بالرغم  ــدل  ع �سكنات  فائ�ص  مــن 
اأ�ساروا  كما  �سنوات،  منذ  مغلقة  اأنها 
اإىل اأن هناك من ينتظر ال�سكن منذ 
اأنهم  بحكم  �سنوات   10 مــن  اأزيـــد 
ليتم  االجتماعي  ال�سكن  يف  كانوا 
حتويلهم اإىل الرتقوي املدعم ومنه 
االوىل  القائمة  عــدل  �سكنات  اإىل 
 103 والثاين  193 �سخ�ص  تت�سمن 

�سخ�ص.
�سئموا  اأنــهــم  اأكـــــدوا  املــحــتــجــون 
منذ  يعي�سونها  التي  الو�سعية  هذه 
�سنوات وملوا االحتجاجات املتكررة 
رفعها  مت  التي  العديدة  وال�سكاوي 
ب�سرورة  مطالبني  ال�سلطات  ملختلف 
يف  �سكناتهم  من  ومتكينهم  ان�سافهم 

اقرب االآجال .
ال�سكن  من  امل�ستفيدون  جهته  من 
تاوزيانت  ببلدية  املدعم  الرتقوي 
بوالية خن�سلة طالبوا من ال�سلطات 
العاجل  التدخل  ب�سرورة  الوالئية 

الكراء  تكاليف  مع  معاناتهم  واإنهاء 
 5 التي اأرهقت كاهلهم منذ اأزيد من 
التي  �سكناتهم  �سنوات ومتكينهم من 
 ،%70 فيها  االأ�سغال  ن�سبة  بلغت 
امل�ستفيدين  ــدمي  ــق ت مــع  خــا�ــســة 
 50 بــني  تـــرتاوح  مالية  م�ساهمات 
قام  اأيــــن  �سنتيم،  مــلــيــون  و150 
امل�ستفيدون من هذه احل�سة ال�سكنية 
اآخرها  احتجاجية  وقفات  بتنظيم 
ديــوان  مقر  اأمـــام  املا�سي  اال�سبوع 
من  الــعــقــاري  والت�سيري  الــرتقــيــة 
وان�سغاالتهم  �سوتهم  اإي�سال  اأجــل 
متابعة  بغياب  واملتعلقة  للم�سوؤولني 
امل�سروع وكذا العراقيل التي �سادفت 
بتاأخر  ما تعلق  امل�سروع خا�سة  هذا 

امللف االإداري الذي ي�سبق االجناز.
املــحــتــجــون اأكـــــدوا عــلــى �ــســرورة 
واأ�ساروا  نوعيتها  االأ�سغال  مراقبة 

يتم  ــي  ــت ال االأ�ــســغــال  رداءة  اإىل 
مقاوالت  بع�ص  طــرف  من  اإجنــازهــا 
الوالية  وايل  من  وطالبوا  االجناز، 
وال�سكاوي  ــداءات  ــن ال عــديــد  عــرب 
ب�سرورة تنظيم زيارة ميدانية لهذه 
على  ــوف  ــوق وال ال�سكنية  احل�سة 
املعاناة  من  واإخراجهم  ان�سغاالتهم 
دون  �سنوات  منذ  يعي�سونها  الــتــي 

ا�ستالمهم ل�سكناتهم.
الرتقية  ديــوان  م�سالح  جهته  من 
خن�سلة،  لوالية  العقاري  والت�سيري 
موجودة  الــعــراقــيــل  ــذه  ه اأن  اأكـــد 
وعــدت  كما  املــ�ــســروع،  بــدايــة  منذ 
امللكية  عقود  بتحرير  امل�سالح  ذات 
ت�سليــم  مــع  ممكن  ــت  وق اأقـــرب  يف 
امل�سروع بالكامل مل�ستحقيه مع بداية 

ال�سدا�سي االول من ال�سنة املقبلة.

ينا�صد �مل�صتفيدون من فائ�س �صكنات عدل بوالية خن�صلة �ل�صلطات �لعليا للبالد ب�صرورة �لتدخل �لعاجل وو�صع حد 
لالأزمة �لتي يعي�صونها منذ �صنو�ت و�صط وعود مل تطبق على �أر�س �لو�قع.

التماطل يف ت�ضوية خمتلف ال�ضيغ ال�ضكنية يدفع املعنيني اإىل تنظيم وقفة احتجاجية

كــمــال  �ــســطــيــف  وايل  وجــــــه 
اللهجة  �سديدة  تعليمات  عبلة 
بخ�سو�ص  التنفيذيني  لــلــمــدراء 
ــثــمــار وهــــذا على  ــت ــس مــلــفــات االإ�
املحلية  اخللية  تن�سيب  هام�ص 
وحاملي  امل�ستثمرين  اإىل  لالإ�سغاء 

ال�سهادات.
ــد يف هذا  ــدي ــــوايل اجل ال ــــد  واأك
ال�سدد اأنه ال يريد مدراء مي�سكون 
ــط يف اإ�ـــســـارة  ــس ــو� الــعــ�ــســا مـــن ال
عانى  التي  العراقيل  اإىل  وا�سحة 
ال�سنوات  خالل  امل�ستثمرون  منها 
التي  التعطيالت  ب�سبب  الفارطة 
واجهوها من طرف املدراء املحليني، 
واالأكر من ذلك فاإن الوايل اأكد اأن 
اأو ال يف  من ال يقدر على قول نعم 
اأي ملف م�سروع اإ�ستثماري عليه اأن 

يغادر من�سبه.
على  ينبغي  ـــه  اأن الــــوايل  واأكــــد 
ـــدار  ـــس املـــــــدراء الــتــنــفــيــذيــني اإ�
يف  االإ�ستثمار  بخ�سو�ص  قراراتهم 
القانون  اأن  م�سيفا  املحدد  الوقت 
ملفات  درا�ـــســـة  يف  الــفــا�ــســل  هــو 
مطالبون  واجلــمــيــع  االإ�ــســتــثــمــار 
بالقول  ومردفا  القانون،  باإحرتام 
عقاري  وعــاء  اأي  منح  يتم  لن  اأنــه 
الأي م�ستثمر اإال بعد اأن يتم التاأكد 

اأو  م�ساكل  اأي  من  العقار  خلو  من 
عقبات تعرقل اأو توؤخر ال�سروع يف 

اإ�ستغالل هذا الوعاء العقاري.
اإعطاء  مت  اأنـــه  الـــوايل  وك�سف 
اأجل  من  �سونلغاز  ملدير  تعليمات 
اإح�ساء طلبات امل�ستثمرين العالقة 
لــلــتــزود بــالــغــاز والــكــهــربــاء وحل 
وهذا  تاأخري  دون  امل�ساكل  جميع 
عدد  رفعها  الــتــي  الــ�ــســكــاوي  بعد 
التاأخر  بخ�سو�ص  امل�ستثمرين  من 
ــنــوات يف ربــط  ــذ �ــس ــن الـــفـــادح وم
احليوية  ال�سبكة  بهذه  م�ساريعهم 
عرب العديد من املناطق ال�سناعية 
من الوالية، وختم الوايل ت�سريحه 
جميع  مرافقة  �سيتم  اأنــه  بالقول 
وغزالة  احلقيقيني  امل�ستثمرين 
تواجههم  الــتــي  العقبات  جميع 
وهــذا من اأجــل اإعــطــاء دفــع قوي 

لالإ�ستثمار بالوالية. 
عبلة  كمال  �سطيف  وايل  وكــان 
ـــرف عــلــى حــفــل تكرمي  ـــس اأ� قـــد 
والذين  املغادرين  الدوائر  روؤ�ساء 
وكذلك  التقاعد  على  اإحالتهم  مت 
ترقيتهم  متــت  الــذيــن  ــــارات  االإط
التي  اجلــزئــيــة  احلـــركـــة  �ــســمــن 
موؤخرا  اجلمهورية  رئي�ص  اأجراها 

يف �سلك روؤ�ساء الدوائر. 

طالبوا ال�سكـن يف خن�سلة ي�ستنجدون بالوزارة 
الوايل ي�سدد اللهجة مع املدراء التنفيذيني 

ويطالب بت�سهيالت للم�ستثمرين 
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نظم اأم�ص، الع�سرات من الناقلني 

اخلوا�ص مابني الواليات من 
اأ�سحاب احلافالت و�سيارات 
االأجرة، وقفة احتجاجية 

اأمام مقر االحتاد العام للتجار 
واحلرفيني بقاملة، تعبريا منهم 

على ما و�سفوه بالظروف ال�سعبة 
التي يعي�سونها جراء توقف 

ن�ساطهم منذ �سهر مار�ص املا�سي.
وطالب املعنيون بفتح خطوط 

النقل مابني الواليات، مع 
التعوي�ص جراء هذا التوقف 

وكذا تعوي�ص الناقلني العاملني 
حاليا بـ50 باملئة من قدرة 

ا�ستيعاب احلافلة  واإلغاء ق�سيمة 
ال�سيارات اخلا�سة ب�سنة 2020  

ومتديد اأجال دفع اال�سرتاكات 
اخلا�سة بال�سندوق الوطني 

لل�سمان االجتماعي لغري 
االأجراء.

 كما طالب املحتجون باإلغاء 
ال�سرائب اخلا�سة ل�سنة 2020، 

موؤكدين اأن كل هذه املطالب 
جاءت لرفع ال�سرر الكبري الذي 

يعي�سه هوؤالء الناقلون وعائلتهم 
نتيجة التوقف عن العمل ل�سهور 

طويلة ب�سبب جائحة "كورونا 
داعني  املا�سي،  مار�ص   22 "منذ 

يف االأخري ال�سلطات املعنية باأخذ 
مطالبهم هذه بعني االعتبار. 

الناقلون يحتجون 
يف قاملة

بعد العراقيل التي واجهها امل�ضتثمرون 

معاناة متوا�ضلة طوال اأيام ال�ضنة 

لعظام  اأم  قــريــة  �سكان  ي�ستكي 
ببلدية احلامة والواقعة يف اجلهة 
من  �سطيف  ــة  والي مــن  اجلنوبية 
م�سكل امل�سب النهائي للمياه القذرة 
القرية  م�ستوى  على  ي�سب  والذي 
ــول حياتهم  الـــذي ح ــو االأمـــر  وه
جحيم  اإىل  ت�سريحاتهم  ح�سب 
االإنت�سار  بفعل  متوا�سلة  ومعاناة 
ف�سال  الكريهة  لــلــروائــح  الــدائــم 
وخمتلف  الــنــامــو�ــص  انت�سار  عــن 
املتنقلة  االأمرا�ص  وكذا  احل�سرات 
هذا  بــات  حيث  املــيــاه،  طريق  عن 
ال�سحة  يهدد  خطر  م�سدر  امل�سب 

والبيئة يف هذه املنطقة.
ال�سلبية  الـــتـــاأثـــريات  واأمـــــــام 
اأيام  طوال  امل�سب  لهذا  املتوا�سلة 
لعظام  اأم  قرية  �سكان  فاإن  ال�سنة 
ــرورة مــعــاجلــة هذا  طــالــبــوا بــ�ــس
خا�سة  العاجل  القريب  يف  الو�سع 
تاأثري  لها  كــان  الو�سعية  هــذه  اأن 

�سلبي اأي�سا على الن�ساط الفالحي 
تلوث  من  التخوف  مع  املنطقة  يف 
املياه اجلوفية، حيث طالب ال�سكان 
ب�سرورة حتويل امل�سب نحو وجهة 

اأخرى للتخل�ص من هذه املعاناة.
م�سالح  ــاإن  ف االأخـــر  اجلــانــب  ويف 
االإ�سكال  اأن  تعترب  احلامة  بلدية 
املــتــعــلــق مبــ�ــســب املـــيـــاه الــقــذرة 
مبنطقة اأم لعظام من بني اأولويات 
برنامج البلدية من اأجل و�سع حد 
ملعاناة ال�سكان من خالل تخ�سي�ص 
احلل  لكن  الغر�ص  لهذا  م�سروع 
البلدية  م�سوؤويل  ح�سب  االأمــثــل 
يتمثل يف برجمة حمطة للت�سفية 
قرى  لكل  امل�ستعملة  املياه  جتمع 
البلدية، وهو امل�سروع الذي يتطلب 
ي�ستلزم  ممــا  مــعــتــربة  مــيــزانــيــة 
تدخل ال�سلطات الوالئية من اأجل 
جت�سيد هذا امل�سروع واإنهاء معاناة 

�سكان البلدية نهائيا.

مبدر�سة  االأمــ�ــص  نــهــار  اإنــطــلــقــت 
العزيز  عبد  زيـــاد  االأمـــة  اأ�ــســبــال 
اخلام�سة  الع�سكرية  بالناحية 
ـــول  ـــدخ ــة ال ــق ــاب ــس ــ� بــ�ــســطــيــف م
للمدر�سة واخلا�سة بالطور الثانوي 
مرت�سحة   322 مب�ساركة  لل�سبالت 
من خمتلف واليات الوطن، علما اأن 
اأدنى معدل قبول الإجتياز امل�سابقة 

هذه ال�سنة بلغ 17.61 من 20. 
وح�سب املالزم االأول قطاف عبا�ص 
واالإعـــالم  االإيــ�ــســال  مكتب  رئي�ص 
االأمة  اأ�سبال  مبدر�سة  والتوجيه 
االإنت�ساب  م�سابقة  ــاإن  ف ب�سطيف 

الطور  يف  االأمـــة  اأ�ــســبــال  ملــدر�ــســة 
املرت�سحات  خ�سوع  ت�سمل  الثانوي 
لفحو�ص طبية وكذا اإختبار اللياقة 
البدنية وهذا على 03 دفعات، ويتم 
يف  �ساملة  طبية  فحو�سات  اإجــراء 
خمتلف التخ�س�سات على غرار طب 
والعيون  االأ�سنان  وطــب  االأطــفــال 
للتاأكد  النف�ساين  العيادي  والطب 
والنف�سية  ال�سحية  �سالمتهن  من 
التي توؤهلهن لدخول هذه املدر�سة، 
امل�سابقة  ــذه  ه فعاليات  اأن  علما 

تتوا�سل اإىل غاية يوم الثالثاء. 

م�سب للمياه القذرة يهدد ال�سحة 
والبيئة باحلامة 

مدر�سة  لدخول  مرت�سحة    322
اأ�سبال الأمة ب�سطيف

بالكهرباء الربط  تنتظر  منطقة    122

م�ساريع لفك العزلة عن التجمعات ال�سكانية

موازاة مع ت�سجيل حركات 
احتجاجية يف عدة مناطق من الوطن

عبد الهادي. ب 

عبد الهادي. ب 

عبد الهادي. ب 

�شطيـــف
قاملـــة

ــدي،  ــوزي ب عــلــي  خن�سلة  وايل  قـــام 
لبلدية  مــيــدانــيــة  خــرجــة  بتنظيم 
مبواطنني  خالله  التقى  ر�سا�ص،  اأوالد 
من املجتمع املدين طرحوا العديد من 
منها  املتعلقة  خا�سة  الراهنة  امللفات 
ــار  االط وحت�سني  املحلية  بالتنمية 

املعي�سي للمواطن.
ممثلي  ان�سغاالت  اإىل  الوايل  وا�ستمع 

وامل�ساتي  القرى  االحياء  من  العديد 
التابعة الإقليم البلدية والتي �سبت يف 
ال�سبكات  مبختلف  الربط  يف  جمملها 
اخلارجية  والتهيئة  الــعــزلــة  وفــك 
ال�سكنية  واالأحــــيــــاء  لــلــمــجــمــعــات 

اجلديدة وغريها.
وايل الوالية اأكد باأن جل االن�سغاالت 
املدين  املجتمع  طــرف  من  املطروحة 

اللقاء  هــذا  يف  ر�سا�ص  اأوالد  ببلدية 
على  عــازمــة  الــدولــة  واأن  م�سروعة 
تغيري الو�سع بالبلديات التي مل حتظى 
من  كافية  تنموية  عمليات  بت�سجيل 
احتاد  �سرورة  على  واأكــد  النوع،  هذا 
العقبات  كل  تخطي  اأجل  من  اجلميع 
فوق  املواطن  م�سلحة  وجعل  وامل�ساكل 
بروح  التحلي  اإىل  اإ�سافة  اعتبار،  كل 

حما�سر  ــــادراج  ب ـــك  وذل املــ�ــســوؤولــيــة 
االنــ�ــســغــاالت بـــني املــجــتــمــع املـــدين 
منه  ن�سخة  وار�سال  البلدي  واملجل�ص 
كخارطة  لتكون  الوالية  م�سالح  اإىل 
طريق يتم من خاللها التكفل باملطالب 
حــ�ــســب االولــــويــــات والــ�ــســروريــات 
املعي�سي  ــار  االط لتح�سني  االأ�سا�سية 

للمواطن.

مبديرية  مــ�ــســوؤولــة  مــ�ــســادر  ك�سفت 
البواقي،  اأم  بوالية  والــغــاز  الكهرباء 
التقنية  الدرا�سة  عملية  توا�سل  عن 
نائية  منطقة   122 بــربــط  اخلــا�ــســة 
"ظل"  مبناطق  التكفل  بــرامــج  �سمن 
اإقليميا  تابعة  بلدية   29 م�ستوى  على 

لوالية اأم البواقي.
الدرا�سة  ن�سبة  جتــــاوزت  وقـــد  هـــذا 
ينتظر  ــــن  اأي بــاملــائــة،   85 الــتــقــنــيــة 
الربط  عمليات  يف  املــيــداين  االنــطــالق 
قريبا، وحتديد االعتماد املايل اخلا�ص 
املالية  االأغلفة  حتويل  بعد  بامل�سروع، 
للتكفل  الغري منطلقة  امل�ساريع  لعدد من 
مبختلف  وربــطــهــا  الــنــائــيــة  بــاملــنــاطــق 

ال�سبكات احليوية.
الدرا�سات  عرفت  املــو�ــســوع،  ذات  ويف 

ب�سبب  خا�سة  كبرية  �سعوبات  التقنية 
مل  والتي  ال�سغرية  الريفية  التجمعات 
الربط،  بعملية  اخلا�ص  الن�ساب  تبلغ 
بعيدة  مبــواقــع  لتواجدها  باالإ�سافة 
بالكهرباء،  اخلا�سة  التوزيع  مراكز  عن 
الإجناح  بديلة  حلول  ــرتاح  الق اأدى  ما 

عملية الربط.
جتــدر االإ�ــســارة، اأنــه ال تــزال ع�سرات 

واليــة  بــلــديــات  م�ستوى  على  امل�ساتي 
برامج  ــن  م ت�ستفد  مل  ــي   ــواق ــب ال اأم 
بالرغم  احليوية،  بال�سبكات  الــربــط 
ما  "الظل"،  مناطق  �سمن  تواجدها  من 
انتظار  يف  بها،  القاطنني  معاناة  من  زاد 
م�ساريع  مــن  ــثــاين  ال ال�سطر  بــرجمــة 

التكفل باملناطق النائية.

ا�ستفادت عدد من التجمعات الفالحية 
كر�سة،  عني  لــدائــرة  اإقليميا  التابعة 
الريفية  امل�سالك  من  كلم   8 ح�سة  من 
مع  بالتن�سيق  وذلــك  عنها  العزلة  لفك 
حاليا  ت�سرف  التي  الغابات  حمافظة 

على اأ�سغال االجناز.
على  كــلــم   1 م�سافة  تخ�سي�ص  ومت 

قرعة  "ال�سري  دوار  منطقة  م�ستوى 
دوار  من  انطالقا  مرت  و700  �سعيدة" 
على  ــا  اأم للمقربة،  و�ــســوال  "خر�سي" 
من  ا�ستفاد  فقد  دوار"قبايلي"  م�ستوى 
1كلم  وم�سافة  1.300كلم،  م�سافة 
للربط بالطريق الوطني رقم 100، اأما 
مبنطقة "قرعة �سعيدة" فقد ا�ستفادت 

من م�سلك بطول 500 مرت.
عني  بلدية  ا�ــســتــفــادة  ويــرتــقــب  هــذا 
كر�سة من ح�سة جديدة من برامج فك 
العزلة بالتن�سيق مع مديرية الفالحة، 
خا�سة واأن هناك عدد كبري من امل�ساتي 
مبناظق  الــتــكــفــل  بـــرامـــج  متــ�ــســهــا  مل 

"الظل".

خالل لقائهم بالوايل

فيما تتوا�ضل الدرا�ضة التنقية اخلا�ضة بامل�ضروع

دائرة عني كر�ضة

�سكان اأولد ر�سا�س يطرحون ان�سغالتهم ويطالبون باحللول

معاوية. �ض

معاوية. �ض

معاوية. �ض
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وزير التجارة 

وقع اأم�ض الأول، وزير ال�ضياحة وال�ضناعة التقليدية والعمل العائلي حممد حميدو، والوزير 
املنتدب لدى الوزير الأول املكلف باملوؤ�ض�ضات امل�ضغرة ن�ضيم �ضيافات، على اتفاقية اطار لتعزيز 

املقاولتية وروح البداع لدى حاملي امل�ضاريع يف جمالت ال�ضياحة وال�ضناعة التقليدية، �ضيما يف 
اجلنوب واله�ضاب العليا ومناطق الظل.

واأف����اد ب��ي��ان ل��رئ��ا���س��ة اجل��م��ه��وري��ة توج 
املنعقد  ال���وزراء  ملجل�ض  ال��دوري  االجتماع 
يوم اأم�ض، اأنه مت درا�سة عر�سن حول اإجناز 
اجللفة  والية  يف  ال�سرطان  ملكافحة  مركز 
ا�ست�سفائي  وم��رك��ب  �سرير   120 ب�سعة 
جامعة بوالية اجلزائر ب�سعة 700 �سرير.

ودر�ض جمل�ض الوزراء اأي�سا ثالثة م�ساريع 
يف  اجلزائر  مب�ساهمة  االأول  يتعلق  رئا�سية 
البنك  لراأ�سمال  ال�سابعة  العامة  الزيادة 
م�سروع  يتعلق  فيما  للتنمية،  االإف��ري��ق��ي 
االنتقائية  ب��ال��زي��ادات  ال��ث��اين  امل��ر���س��وم 
ملوؤ�س�سة   2018 �سنة  لراأ�سمال  والعامة 
الدويل  للبنك  التابعة  الدولية  التمويل 

واملكلفة بالقطاع اخلا�ض.
الرتخي�ض  ط��ل��ب  ي��خ�����ض  ال��ث��ال��ث  اأم�����ا 
باالكتتاب يف اإعادة تاأ�سي�ض موارد اجلمعية 
الدولية للتنمية باعتبارها اإحدى موؤ�س�سات 

جمموعة البنك الدويل.

حول  عر�سا  ال����وزراء  جمل�ض  در����ض  كما 
كيفيات اإن�ساء تعاونيات �سبابية لال�ستغالل 
امل��ن��ج��م��ي ل��ل��ذه��ب ب���والي���ت���ي مت��را���س��ت 

واإيليزي.

اإلغاء ت�سنيف قطع  ومتت مناق�سة م�سروع 
لبناء  هكتار   47 مب�ساحة  فالحية  اأرا���ض 
زل��زال  منكوبي  لفائدة  �سكنية  جممعات 

ميلة.

اأم�ض  رزي��ق  كمال  التجارة  وزي��ر  اجتمع 
امل�ستلزمات  وم�ستوردي  مبنتجي  االأول، 
اط���ار  يف  ه����ذا  و  امل��در���س��ي��ة  واالأدوات 
اجل  وم��ن  املدر�سي  للدخول  التح�سريات 

توفري امل�ستلزمات واالأدوات املدر�سية.
اأخذت  ال��وزارة  باأن  املنتجن  رزيق  وطماأن 
من  بجملة  ان�سغاالتهم  كل  االعتبار  بعن 
داعيا  الوطني،  املنتوج  حلماية  االإجراءات 
لتمثيل  منظم  هيكل  يف  التكتل  اىل  اإياهم 
هذه ال�سعبة لي�سبحوا قوة اقرتاح ليت�سنى 

للوزارة مرافقتهم.
كما طلب الوزير من امل�ستوردين احلا�سرين 
ن�ساطهم  حتويل  يف  اجلدي  التفكري  �سرورة 
واال����س���ت���ف���ادة م���ن خ��ربت��ه��م يف م��ي��دان 
اال�سترياد اىل اال�ستثمار املحلي واالإنتاج ثم 

الت�سدير.
اجلزائر  رزي��ق��اأن  اك��د  ال�سياق،  ه��ذا  ويف 
واع��دة  ���س��وق  على  االن��ف��ت��اح  على  مقبلة 
من  جملة  مقدما  االإفريقية،  ال�سوق  وهي 
االمتيازات والتحفيزات التي يوفرها قطاع 

التجارة للم�سدرين.
االأدوات  اأ�سعار  اأن  املتحدث  ذات  اأكد  فيما 

املدر�سية ال يجب اأن تكون مرتفعة
دائرته  مبقر  الوزير  اجتماع  عند  وذل��ك 

ال���وزاري���ة، رف��ق��ة ال��وزي��ر امل��ن��ت��دب املكلف 
 ، بالتجارة اخلارجية الدكتور عي�سى بكاي 
بكل من كبار منتجي وم�ستوردي امل�ستلزمات 

واالأدوات املدر�سية.
وح�سب بيان للوزارة، فياأتي هذا االجتماع 
يخ�ض  فيما  امل��در���س��ي  ل��ل��دخ��ول  حت�سريا 
امل�ستلزمات  توفر  حيث  من  التجارة  قطاع 
واالأدوات املدر�سية، وكذلك ال�سعر الذي ال 
يجب اأن يعرف اأي ارتفاع ح�سب ما �سرح به 

الوزير.
وطماأن الوزير املنتجن باأن الوزارة اأخذت 
من  بجملة  ان�سغاالتهم  كل  االعتبار  بعن 

االإجراءات حلماية املنتوج الوطني ، داعيا 
اإياهم ل�سرورة التكتل يف هيكل منظم لتمثيل 
هذه ال�سعبة لي�سبحوا قوة اقرتاح ليت�سنى 

للوازارة مرافقتهم يف باقي مقرتحاتهم.
كما طلب الوزير من امل�ستوردين احلا�سرين 
ب�سرورة التفكري اجلدي يف حتويل ن�ساطهم 
واال�ستفادة من خربتهم يف ميدان اال�سترياد 
اىل اال�ستثمار املحلي واالإنتاج ثم الت�سدير 
االنفتاح  على  مقبلة  اجلزائر  واأن  خا�سة 
 ، االإفريقية  ال�سوق  وهي  واعدة  �سوق  على 
والتحفيزات  االمتيازات  من  جملة  مقدما 

التي يوفرها قطاع التجارة للم�سدرين.

اجلزائرية  ملوؤ�س�سة  العام  املدير  ك�سف 
االول،  اأم�����ض  ا�سماعيل  عمريو�ض  للمياه 
ال�سنة  من  ابتداء  للنجاعة  عقد  و�سع  عن 
كما  امل�سطرة  االأه��داف  فيه  حتدد  املقبلة 
للت�سيري  ال��دوري  بالتقييم  وي�سمح  ونوعا 

على م�ستوى كل وحدة تابعة للموؤ�س�سة.
الوالئية  الوحدات  مديري  مع  لقاء  ويف 
للقطاع،  واجل��ه��وي��ن  امل��رك��زي��ن  وامل����دراء 
براقي  اأرزق��ي  املائية  امل��وارد  وزير  تراأ�سه 
ل��و���س��ع خ��ط��ة ع��م��ل ج��دي��دة ل��ل��وح��دات 
ال�سيد  اأك��د  للمياه،  للجزائرية  الوالئية 
املوؤ�س�سة تعد و�سيلة لرتجمة  اأن  عمريو�ض 
التي  امل��ائ��ي��ة  ل��ل��م��وارد  الوطنية  اخل��ط��ة 

جت�سد الآفاق 2030.
و���س��دد يف ه���ذا االإط�����ار ع��ل��ى اإل��زام��ي��ة 
خالل  من  املواطنن  لتطلعات  اال�ستجابة 
اال�سرتاتيجية  العامة  التوجهات  تبني 

اجلديدة للقطاع.
األف   35 ت�سم  التي  املوؤ�س�سة  وت�ستهدف 
عامل �سمان ا�ستمرارية اخلدمة العمومية 
واحلد  املياه  جودة  على  واملحافظة  للمياه 
املائي من خالل تخفي�ض  امل��ورد  اإه��دار  من 

االإنتاج  �سبكات  م�ستوى  على  ال�سياع  ن�سبة 
والتوزيع وتكثيف احل�سور امليداين الإ�سالح 

الت�سربات وحماربة الربط الع�سوائي.
ك��م��ا اأك���د امل��دي��ر ال��ع��ام يف ه���ذا االط���ار 
ال�سغرية  املوؤ�س�سات  مرافقة  وج��وب  على 
واملتو�سطة الإ�سالح االعطاب واإجناز اأ�سغال 
 300 خ��الل  من  ال��ع��دادات  وو�سع  الربط 
�سركة مت التعاقد معها.وك�سف اي�سا ال�سيد 
و�سائل  تنويع  يف  ال�����س��روع  ع��ن  عمريو�ض 
امل�ستحقات على  لت�سهيل عملية دفع  الدفع 
حت�سيل  على  العمل  جانب  اإىل  امل��واط��ن 

الديون.
تكوين  خطة  و�سع  مت  ذل��ك  جانب  اإىل 
التي  ال�سابة  ال��ك��وادر  ملرافقة  مدرو�سة 
املناجمنت  جم��االت  يف  اليوم  تن�سيبها  مت 
والتجارة  واال�ستغالل  واالت�سال  احلديثة 
ل��ن��ق��ل اخل����ربة وامل��ع��رف��ة وال��ت��اأط��ري بن 
باملعلومات  العام  ال��راأي  وتنوير  االأجيال 

ال�سرورية.
لدور  العام  املدير  اأ�سار  اأخ��رى  جهة  ومن 
العمال  ومم��ث��ل��ي  االج��ت��م��اع��ي  ال�����س��ري��ك 
اال�سرتاتيجية  ه��ذه  اأه���داف  جت�سيد  يف 

جانبهم  للن�ساطات.من  الدورية  واملتابعة 
تطرق املدراء الوالئين املن�سبن اليوم اإىل 
�سرورة  على  واأك��دوا  امليدانية  ال�سعوبات 
واملحلي  املركزي  امل�ستوين  بن  التن�سيق 
يحدث  م��وح��د  ع��ام  ت�سور  وف��ق  وال��ع��م��ل 
تطرق  ال�سابقة.كما  املمار�سات  مع  قطيعة 
املدراء اإىل وجوب العمل على حتقيق مبداأ 
امل�ساواة يف تقدمي اخلدمة العمومية للمياه 

والقدرة على قيادة التغيري.
من جهته اأو�سى املفت�ض العام للوزارة ال�سيد 
بوجوب  اجل���دد  امل���دراء  زن��اق��ي  �سليماين 
وتكثيف  دقيق  بحر�ض  القوانن  تطبيق 
اجلديد  وامل��ايل  املحا�سبي  بالنظام  العمل 
جودة  بتح�سن  ي�سمح  ال��ذي  اجل��زائ��ر  يف 
االدارة املالية واملتابعة الدقيقة.كما لفت 
بن  والتن�سيق  املتوا�سل  العمل  اأهمية  اإىل 
الدائرتن التجارية واملحا�سبية اإىل جانب 

ع�سرنة اأنظمة الفوترة.
التخطيط  م��دي��رة  اأو���س��ح��ت  جهتها  م��ن 
وال�سوؤون املالية بالوزارة ال�سيدة حمداوي 
ف�سيلة على �سرورة حتلي امل�سوؤولن عموما 
اأداء  يف  بامل�سوؤولية  منهم  الوالئيون  �سيما 

وا�ستغالل  وحدة  كل  م�ستوى  على  مهامهم 
اأجل  م��ن  وح��دة  لكل  املالية  االإم��ك��ان��ي��ات 
ترقية القطاع واخلدمة العمومية للمياه.

عقود  اأهمية  على  االإط��ار  هذا  يف  واك��دت 
النجاعة يف حت�سن الت�سيري.

وكان وزير املوارد املائية اأرزقي براقي قد 
عدة  مهام  املا�سي  �سبتمرب  الفاحت  يف  اأنهى 
مدراء وم�سوؤولن تابعن لقطاعه منهم 14 

مدير والئي مبوؤ�س�سة اجلزائرية للمياه.
انتاج  عن  املناق�سة  جل�سة  خالل  وك�سف 
لتلبية  امل��ي��اه  م��ن  �سنويا  م3  مليار  6ر3 
احتياجات تبلغ 7ر2 مليار مرت مكعب فقط، 
وهو ما يظهر ، ح�سبه، الكمية املعتربة من 
املياه التي تبذر �سنويا.وح�سب الوزير فاإن 
50 دج/ ب�  التكلفة احلقيقية للمياه تقدر 

حاليا  املواطن  ي�سددها  تكلفها  مقابل  م3 
بقيمة 12دج/م3 فقط.

امل��دراء  ال��وزي��ر  اأو���س��ى  اللقاء  ختام  ويف 
ال�سريع  بالتدخل  ب��االل��ت��زام  ال��والئ��ي��ن 
بالتنقل  املواطنن  مع  التوا�سل  وتعزيز 
املبا�سر او عرب و�سائل التوا�سل االجتماعي، 

اإىل جانب تر�سيد النفقات.

اأ�ضدى رئي�ض اجلمهورية، عبد املجيد تبون تعليمات اإىل وزير املناجم بالتعجيل يف ا�ضتغالل منجم غار جبيالت للحديد ومنجم واد 
اأميزور للزنك والفو�ضفات ق�ضد التخفيف من العتماد على عائدات املحروقات، على اأن يرافق ذلك باإن�ضاء خط �ضكة احلديد الرابط بني 

تندوف وب�ضار، كما ميكن ال�ضتعانة بال�ضريك ال�ضيني لإجناز هذا امل�ضروع لتدارك التاأخر امل�ضّجل.

ت�سكيل  �سيتم  االتفاقية  هذه  ومبوجب 
عن  ممثلن  ت�سم  ومتابعة  ا�سراف  جلنة 
عمل  برنامج  بو�سع  تكلف  ال��وزارت��ن، 
�سنوي وتقيم وترية تنفيذ االتفاقية مع 
حت�سن  اىل  الرامية  االج��راءات  اتخاذ 

النتائج وتعزيز هذه ال�سراكة.
وتن�ض االتفاقية على مرافقة وا�ستفادة 
ال�سياحة  جم���ال  يف  امل�����س��اري��ع  ح��ام��ل��ي 
وال�سناعة التقليدية من برامج تكوينية، 
يف  م�سغرة  موؤ�س�سات  ان�ساء  ت�سجيع  و 
املحلية  التنمية  يف  للم�ساهمة  امل��ج��ال 

امل�ستدامة.
ت�سجيع  اىل  االت���ف���اق���ي���ة  وت�����س��ع��ى 
ان���ت���اج  امل�������س���اري���ع يف جم�����ال  ح���ام���ل���ي 
واجللود  كالطن  االأول��ي��ة  امل��واد  وتوفري 
ال�سناعة  يف  امل�����س��ت��ع��م��ل��ة  وال�������س���وف 
عملية  ت�سجيع  اىل  التقليدية،باالإ�سافة 
ان�ساء موؤ�س�سات م�سغرة يف جمال  ترقية 
ال�سناعية  املنتجات  وت�سويق  وت��روي��ج 

التقليدية.
ال�سياحة  وزي����ر  اأّك����د  ل���ه،  ك��ل��م��ة  ويف 
العائلي  والعمل  التقليدية  وال�سناعة 
ت�سجيع  �سياق  يف  تندرج  االتفاقية  اأن 
املقاوالتية  ال��روح  يولد  ال��ذي  االبتكار 
الت�سيري  يف  واملرونة  التناف�سية،  والقدرة 

التكنولوجيات  ا���س��ت��ع��م��ال  خ���الل  م��ن 
جمال  يف  اخل��دم��ات  وحت�سن  احلديثة 
ال�سياحة، و �سمان �سناعة تقليدية  اأكرث 
جودة لتغطية االأ�سواق املحلية والتموقع 

يف االأ�سواق اخلارجية.
اال�ستقبال  ج���ودة  اأن  ال��وزي��ر  واأب����رز 
وتقدمي اال�ست�سارات والتوجيهات و�سمان 
و  املقدمة  امللفات  درا���س��ة  يف  ال�سرعة 
توفري املناخ املالئم، تعد من بن العنا�سر 
امل�ساريع  حاملي  ت�سجيع  يف  االأ�سا�سية 
يف  �سيما  ال  م�سغرة  موؤ�س�سات  الإن�����س��اء 

اجلنوب واله�ساب العليا ومناطق الظل.
يف ال�سياق ذاته اأكد حميدو اأنه مت اعطاء 
واملركزية  املحلية  امل�سالح  لكل  تعليمات 
و  البريوقراطية  على  للق�ساء  املعنية 
اىل  امل�ساريع  اأ�سحاب  ال�سباب  توجيه 
متطلبات  ح�سب  م�سغرة  موؤ�س�سات  خلق 

ال�سوق.
من جهته، اأكد الوزير املنتدب لدى الوزير 
اأن  امل�سغرة،  باملوؤ�س�سات  مكلف  االأول 
قطاعه ي�سهر -من خالل االتفاقية-على 
حوايل  لفائدة  واملرافقة  التكفل  �سمان 
املعاناة  بع�ض  يواجه  حريف  األف   400"
لتطوير  بالتمويل  املتعلقة  تلك  �سيما 

ن�ساطاتهم واأ�سواق لبيع منتوجاتهم.

التجارة  وزير  االثنن،  غدا  ي�سرف 
املنتدب  ال��وزي��ر  رفقة  رزي��ق،  كمال 
الدكتور  اخلارجية  بالتجارة  املكلف 
اإ�سارة  اإع��ط��اء  على  ب��ك��اي،  عي�سى 
انطالق اأول عملية ت�سدير منتجات 
امل�سنعة   ”LG “اأجلي  ���س��رك��ة 

باجلزائر.
وح�����س��ب ب��ي��ان ل�����وزارة ال��ت��ج��ارة، 
دولة  نحو  الت�سدير  عملية  �ستتم 
ا�سبانيا، ابتداء من ال�ساعة التا�سعة 
بوحدة  �سباحا،  9:30�سا  والن�سف 
الواقعة  بوماركومباين  �سركة  اإنتاج 
مبنطقة ال�سعيبية، اأوالد ال�سبل بئر 

توتة اجلزائر.
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...البحث عن ثقاللت املال بحب املغامرة  حني يختلط اجل�شع  
ا�ستفتاء  يف  اأم�ض  االإيطاليون  �سوت 
الربملانين  عدد  تخفي�ض  حول  وطني 
مناطق  �سبع  يف  حملية  انتخابات  ويف 
ت�سم اأكرث من 20 مليون ن�سمة الختيار 
مناطق  ث���الث  وجت����ذب  ل��ه��ا.  روؤ����س���اء 
حيث  االنتخابات  هذه  خالل  االنتباه 
يحاول اليمن الظفر بها، ما قد يقو�ض 
و�سيحاول  كونتي.  جوزيبي  حكومة 
اليمن املتطرف الفوز مبنطقة تو�سكانا 
التي تعترب معقل الي�سار منذ ن�سف قرن، 
وتت�سبب الظروف ال�سحية اال�ستثنائية 
با�سطراب لدى املراقبن وروؤ�ساء مراكز 
ترك  منهم  عدد  اختار  الذين  االقرتاع 
بفريو�ض  االإ���س��اب��ة  خ�سية  منا�سبهم 

كورونا.
عودة  رغ��م  اأم�ض  االإيطاليون  وُدع��ي 
اإىل  امل�ستجد،  ك��ورون��ا  ف��ريو���ض  تف�سي 
انتخابات حملية  باأ�سواتهم يف  االإدالء 

وا�ستفتاء وطني يف حن تتجه االأنظار 
خ�سو�سا اإىل تو�سكانا معقل الي�سار منذ 
ن�سف قرن الذي يطمح اليمن املتطرف 

اإىل اال�ستحواذ عليه.
)اأكرث  �سبع مناطق  ال�سكان يف  وي�سوت 
روؤ�سائها  الختيار  ن�سمة(  مليون   20 من 
ثالث  نحو  متجهة  االأن��ظ��ار  كل  اأن  اإال 
اليمن ميكن  انت�سار  اأن  من بينها، حيث 
وهي  كونتي،  جوزيبي  حكومة  يهز  اأن 
ائتالف ت�سكل منذ عام بن حركة خم�ض 
جنوم )التي كانت مناه�سة للموؤ�س�سات( 

واحلزب الدميقراطي )و�سط ي�سار(.
وي����ديل ج��م��ي��ع االإي��ط��ال��ي��ن اأي�����س��ا 
حول  وط��ن��ي  ا�ستفتاء  يف  باأ�سواتهم 
ما  وه���و  ال��ربمل��ان��ي��ن،  ع���دد  تخفي�ض 
خالل  جن��وم  خم�ض  حركة  به  تعهدت 
هذا  ُيخف�ض  وقد  االنتخابية،  حملتها 

العدد من 945 اإىل 600. 

باأن  للنفط  الليبية  املوؤ�س�سة  اأف��ادت 
مل  االآمنة  النفطية  واحلقول  املن�ساآت 
"القوة القاهرة" التي  تعد حتت حالة 
كانت ترادف تعليق العمل ب�سكل موؤقت 
نظرا اإىل ظروف خارجية غري متوقعة 
املتعاقدة  االأط��راف  من  طرفا  متنع  قد 
هذا  وي��اأت��ي  بالتزاماته،  ال��وف��اء  م��ن 
امل�سري خليفة حفرت  االإعالن بعد قرار 
النفط  وت�سدير  اإنتاج  اإع��ادة  اجلمعة 
العادل  "التوزيع  "�سروط" ت�سمن  وفق 
اأن حالة  املوؤ�س�سة  واأو�سحت  لعوائده"، 
على  مفرو�سة  تبقى  القاهرة"  "القوة 
احلقول واملوانئ النفطية التي ال تزال 

حتت �سيطرة "اجلماعات امل�سلحة".
للنفط  الليبية  امل��وؤ���س�����س��ة  واأع��ل��ن��ت 
"القوة القاهرة" عن  ال�سبت رفع حالة 
قرار  يف  "االآمنة"،  النفطية  املن�ساآت 
ليبيا  �سرق  رج��ل  اإع���الن  غ��داة  ي��اأت��ي 
فتح  اإعادة  حفرت  خليفة  امل�سري  النافذ 

اأ�سماء  تذكر  مل  لكنها  املغلقة،  املن�ساآت 
االإنتاج  ا�ستئناف  ي�سملها  التي  احلقول 

اأو تلك التي �ستظل مغلقة.
للعمل  القاهرة" تعليقا  "القوة  وتعني 
االل��ت��زام��ات  مل��واج��ه��ة  م��وؤق��ت  ب�سكل 
عن  الناجمة  القانونية  وامل�سوؤولية 
ب�سبب  النفطية  العقود  تلبية  ع��دم 
اأط��راف  �سيطرة  عن  خارجة  اأح���داث 

التعاقد.
اأعلن  ق��د  حفرت  خليفة  امل�سري  وك��ان 
النفط  وت�سدير  اإنتاج  اإع��ادة  اجلمعة 
العادل  التوزيع  ت�سمن  "�سروط"  وفق 
املن�ساآت  اأه���م  ظلت  بعدما  ل��ع��وائ��ده، 
�سيطرة قواته  الواقعة حتت  النفطية 

مغلقة لثمانية اأ�سهر كاملة.
الوطنية  املوؤ�س�سة  اأ���س��ارت  وال�سبت، 
موقعها  ع��رب  ن�سرته  بيان  يف  للنفط 
القوة  ح��ال��ة  "رفع  اإىل  االإل���ك���رتوين 

القاهرة عن احلقول واملوانئ االآمنة".

واأ�سافت "اأعطيت التعليمات لل�سركات 
الر�سوبية،  االأح��وا���ض  كل  يف  امل�سغلة 
باملوؤ�س�سة،  املخت�سة  االإدارات  كذلك 
االإنتاج  وا�ستئناف  مهامها  مببا�سرة 
وال�������س���ادرات م���ن احل���ق���ول وامل���وان���ئ 

االآمنة".
القاهرة"  "القوة  اأن  اأو���س��ح��ت  كما 
واملوانئ  احلقول  "على  مفرو�سة  تبقى 
عنا�سر  وج���ود  ت��اأك��د  ال��ت��ي  النفطية 
واجلماعات  فاغر  ع�سابات  من  فيها 
وعمليات  اأن�سطة  تعرقل  التي  امل�سلحة 
النفط  موؤ�س�سة  وك��ان��ت  املوؤ�س�سة". 
حفرت  ق��وات  عدة  منا�سبات  يف  اتهمت 
فاغر  �سركة  بعنا�سر  باال�ستعانة 
من�ساآت  اأهم  لتاأمن  الرو�سية  االأمنية 
"الأغرا�ض  وا���س��ت��خ��دام��ه��ا  ال��ن��ف��ط، 

ع�سكرية".
وت�سهد ليبيا فو�سى واأعمال عنف منذ 
العام  يف  ال��ق��ذايف  معمر  نظام  �سقوط 

2011 يف انتفا�سة دعمها حلف �سمال 
االأزمة  وتفاقمت  ع�سكريا،  االأطل�سي 
خليفة  امل�سري  �سن  بعدما  املا�سي  العام 
طرابل�ض،  على  لل�سيطرة  هجوما  حفرت 
م��ق��ر ح��ك��وم��ة ال��وف��اق ال��وط��ن��ي التي 

حتظى باعرتاف االأمم املتحدة.
على  الوفاق  حكومة  قوات  و�سيطرت 
الغرب الليبي اإثر معارك ا�ستمرت الأكرث 
حزيران/يونيو  مطلع  وانتهت  عام  من 
بان�سحاب قوات حفرت، وتوقفت املعارك 
�سرت اال�سرتاتيجية  يف حميط مدينة 
وموانئ  النفط  حقول  بوابة  تعد  التي 

الت�سدير يف ال�سرق الليبي.
يف  ال��ن��زاع  طرفا  اأعلن  اأوت،   22 ويف 
النار  اإط���الق  وق��ف  منف�سلن  بيانن 
انتخابات  وتنظيم  وكامل  فوري  ب�سكل 
ورحبت  البالد،  اأنحاء  يف  املقبل  العام 
الهام"  ب�"التوافق  يومها  املتحدة  االأمم 

بن الطرفن.

اإن  ال�سورية  املعار�سة  يف  م�سادر  قالت 
طائرات رو�سية ق�سفت �سمال غرب �سوريا 
الذي ي�سيطر عليه مقاتلو املعار�سة يوم 
االأحد يف اأعنف غارات منذ اأن اأدى اتفاق 
تركي رو�سي اإىل وقف العمليات القتالية 

الرئي�سية قبل نحو �ستة اأ�سهر.
اإن طائرات حربية ق�سفت  وقال �سهود 
كما  اإدل���ب  ملدينة  الغربية  االأط����راف 
تعر�ست منطقة جبل الزاوية يف جنوب 
مواقع  من  عنيف  مدفعي  لق�سف  اإدل��ب 
حتى  ترد  ومل  ال�سوري،  للجي�ض  قريبة 

االآن تقارير عن وقوع اإ�سابات.
وقال حممد ر�سيد، وهو م�سوؤول �سابق يف 
قوات املعار�سة ومراقب طائرات متطوع 
تغطي �سبكته القاعدة اجلوية الرو�سية 
يف حمافظة الالذقية ال�ساحلية الغربية، 
االأعنف  هي  الثالثن  ال��غ��ارات  ه��ذه  اإن 

حتى االآن منذ اتفاق وقف اإطالق النار.
ك��م��ا ق��ال��ت م��راك��ز ت��ع��ق��ب اأخ����رى اإن 

طائرات رو�سية من طراز �سوخوي ق�سفت 
منطقة حر�ض وقرية عرب �سعيد غربي 
مدينة اإدلب. كما ق�سفت طائرات م�سرية 
عليهما  ي�سيطر  بلدتن  الهوية  جمهولة 
غربي  الغاب  �سهل  يف  املعار�سة  مقاتلو 

حمافظة حماة.
مو�سكو  من  تعليق  االآن  حتى  ي�سدر  ومل 
الذي يتهم منذ وقت  ال�سوري  اأو اجلي�ض 
نفوذ  لها  التي  امل�سلحة  اجلماعات  طويل 
يف اآخر معقل للمعار�سة بتقوي�ض اتفاق 
وقف اإطالق النار ومهاجمة املناطق التي 

ي�سيطر عليها اجلي�ض.
الرئي�ض  ب��ن  االت��ف��اق  اأي�سا  اأدى  كما 
والرئي�ض  اأردوغ���ان  طيب  رجب  الرتكي 
فتيل  نزع  اإىل  بوتن  فالدميري  الرو�سي 
اأن  بعد  بينهما  الع�سكرية  امل��واج��ه��ة 
اأر�سلت اأنقرة اآالف اجلنود اإىل حمافظة 
اإدلب ملنع القوات املدعومة من رو�سيا من 

حتقيق اأي تقدم جديد.

اليمني املتطرف يطمح للفوز بتو�سكانا 
معقل الي�سار التاريخي

 رفع حالة "القوة القاهرة" عن احلقول واملن�ساآت النفطية الآمنة

طائرات رو�سية تق�سف معقال ملقاتلي 
املعار�سة ال�سورية
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حثت اإيران على ل�ضان الناطق با�ضم وزارة خارجيتها الأحد يف موؤمتر �ضحفي دول العامل على التكاتف يف وجه حتركات الوليات املتحدة "املتهورة" 
�ضدها، وكانت اخلارجية الأمريكية قد اأعلنت م�ضاء ال�ضبت اإعادة تفعيل العقوبات الأممية بحق اجلمهورية الإ�ضالمية ودخولها حيز التنفيذ وتوعدت 

الدول غري امللتزمة "بعواقب" اإذا انتهكت هذه العقوبات.
وزارة  عــقــدتــه  �سحفي  مــوؤمتــر  ويف 
ـــد، دعت  اخلــارجــيــة االإيــرانــيــة االأح
طهران دول العامل اإىل توحيد �سفوفها 
يف مواجهة حتركات الواليات املتحدة 
من  وا�سنطن  اأعلنت  بعدما  "املتهورة"، 
العقوبات  تفعيل  ــادة  اإع واحــد  طرف 

االأممية على اجلمهورية االإ�سالمية.
�سعيد  الـــوزارة  با�سم  املتحدث  وقــال 
طهران  يف  املوؤمتر  خالل  زاده  خطيب 
"نتوقع من املجتمع الدويل وجميع دول 
التحركات  هــذه  �سد  الــوقــوف  العامل 
البيت  يف  الــنــظــام  قبل  مــن  املــتــهــورة 
واحد".  ب�سوت  والــتــحــدث  االأبــيــ�ــص 
�سيئا  اإن  باأ�سره  العامل  "يقول  وتابع 
مل يتغري"، م�سيفا اأن العقوبات مطبقة 
االأمريكي  اخلارجية  وزير  "عامل"  يف 

مايك بومبيو "اخليايل" فح�سب.
وحذرت الواليات املتحدة من "عواقب" 

على  بالعقوبات  دولة  اأي  التزام  عدم 
الرغم من اأنها الوحيدة التي ترى اأنها 

دخلت حيز التنفيذ.
"هناك كثري من  واأ�ساف خطيب زاده 
اأن هذه  واأعتقد  اللغط حيال ال �سيء 
مرارة  ــر  االأك هي  وال�ساعات  االأيـــام 
كما  املتحدة".  لــلــواليــات  بالن�سبة 
ما  واأن  "باملعزولة"  وا�سنطن  و�سف 
تفعله الواليات املتحدة هو مترد وذلك 
اإىل  "للعودة  تدعوها  بالده  اإن  بقوله 
الدويل والتزاماتها والتوقف  املجتمع 
ف�سيتقبلكم  وبــالــتــايل،  الــتــمــرد  عــن 
املتحدة  ــات  ــوالي ال واتــهــم  العامل". 
من  اخلــطــاأ  اجلــانــب  "على  بــالــوقــوف 

التاريخ".
العقوبات  دخلت  بومبيو،  وبح�سب 
اعتبارا  جمددا  التنفيذ  حيز  االأممية 

من االأحد. 

اآلية  اىل  بذلك  وا�سنطن  وت�ستند 
ب�ساأن  االتفاق  مبوجب  باك"  "�سناب 
الربنامج النووي االإيراين والتي تتيح 
دولة  الأي  املتحدة  الــواليــات  بح�سب 

تفعيل  ـــادة  اإع االتــفــاق  على  موقعة 
طهران  اإخالل  حال  يف  العقوبات  هذه 
املوقع  االتــفــاق  مبوجب  بالتزاماتها 

عام 2015.
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اجتاحت منطقة اإيرو )جنوب فرن�سا( ال�سبت في�سانات 
ال�سلطات  اأفادت  كما  ج�سيمة،  مادية  خ�سائر  خلفت 
ن�سبة  اأن  الطق�ص  جمال  يف  متخ�س�سون  واأ�سار  املحلية، 
ن�سبتها  فاقت  �ساعات   24 خالل  �سقطت  التي  االأمطار 
يف عدة اأ�سهر مما ت�سهده املنطقة عادة من ن�سب لهطول 

االأمطار.

خم�سة  اأن  بال�سعودية  ر�سمية  اإعالم  و�سائل  ذكرت 
اأطلقه  ع�سكري  مقذوف  �سقوط  اإثر  اأ�سيبوا  مدنيني 
جازان  يف  قرية  على  اإيران  مع  املتحالفون  احلوثيون 

بجنوب اململكة.
ونقلت وكالة االأنباء ال�سعودية عن املتحدث االإعالمي 
ملديرية الدفاع املدين مبنطقة جازان قوله يوم ال�سبت 
اإن املقذوف ت�سبب يف ت�سرر ثالث مركبات مدنية واإ�سابة 
خم�سة مدنيني باإ�سابات خفيفة نتيجة تطاير ال�سظايا 

ومت نقلهم للم�ست�سفى وحالتهم ال�سحية م�ستقرة.
تقاتل  التي  احلوثيني  جماعة  من  تاأكيد  يرد  ومل 
من  اأكر  منذ  باليمن  ال�سعودية  تقوده  الذي  التحالف 
وطائرات  �سواريخ  احلوثيون  واأطلق  �سنوات،  خم�ص 

م�سرية باجتاه مدن �سعودية جرى اعرتا�ص معظمها.
 2015 عام  اآذار  مار�ص  يف  اليمن  يف  التحالف  وتدخل 
بعدما اأطاح احلوثيون باحلكومة املدعومة من الريا�ص 

يف العا�سمة �سنعاء يف اأواخر 2014.

اأثار اغت�ساب طفل وقتله يف مدينة طنجة املغربية هذا 
اململكة،  االإعدام يف  ال�سهر اجلدل جمددا حول عقوبة 
وفجر اغت�ساب الطفل عدنان بو�سوف )11 عاما( وقتله 
ودفنه يف حفرة قرب منزل اأهله موجة غ�سب و�سط من 
يرون �سرورة تطبيق عقوبة االإعدام، يف حني يرى عدد 

من املدافعني عن حقوق االإن�سان �سرورة اإلغائها.
الأ�سرة  وموا�ساة  تعزية  بر�سالة  املغربي  العاهل  وبعث 
املفجوعة،  االأ�سرة  مع  تعاطفه  مربزا  ال�سحية،  الطفل 
االإجرامي  الفعل  هذا  وا�ستنكاره  حزنه  عن  ومعربا 

ال�سنيع.
غ�سبهم  عن  االإن�سان  حقوق  عن  املدافعني  بع�ص  وعرب 
وحزنهم ال�ستمرار مثل هذه الظواهر يف املجتمع، داعني 

اإىل فتح نقا�ص حقيقي وجاد حول الظاهرة.

قال اجلي�ص اللبناين اأنه عر على 1.3 طن من املفرقعات 
املا�سي  ال�سهر  دمره  الذي  بريوت  مرفاأ  يف  بحث  اأثناء 
انفجار هائل ناجم عن تخزين �سيء لكمية كبرية من املواد 

الكيماوية.
وقال اجلي�ص يف بيان على موقعه االإلكرتوين يوم اجلمعة 
وحدات  بها  تقوم  التي  وامل�سح  الك�سف  اأعمال  اإطار  "يف 
كيلوجراما   1320 على  العثور  مت  بريوت  مرفاأ  يف  اجلي�ص 
120 علبة كرتونية وخمزنة يف  من املفرقعات مو�سبة يف 

اأحد العنابر".
ودمر االنفجار ال�سخم يف الرابع من �سهر اأوت املا�سي املرفاأ 
 190 عن  يقل  ال  ما  �سحيته  وراح  بريوت  و�سط  من  وجزء 
تخزين  على  املرفاأ  انفجار  يف  بالالئمة  واألقيت  �سخ�سا، 
2750 طنا من مادة نرتات االأمونيوم �سديدة االنفجار يف 

ظروف �سيئة منذ �سنوات.

اإ�سابة 5 مدنيني يف هجوم للحوثيني 
على جازان بال�سعودية

اغت�ساب طفل وقتله يثري اجلدل 
يف املغرب

اجلي�س اللبناين يعرث على كمية من 
املفرقعات يف مرفاأ بريوت

في�سانات مفاجئة يف جنوب البالد تخلف 
خ�سائر مادية كبرية بفرن�سا

حــول

الوكاالت  

العــامل

دويل
اإيران تدعو العامل لتوحيد �سفوفه يف مواجهة الإدارة الأمريكية

ليبيا
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املنا�سبة كانت اأي�سا لتاأ�سي�ص نادي احتاد نقاو�ص..
فيما طالب االأن�سار باالإ�سراع يف تهيئة امللعب..

عبد الهادي. ب

اأبدى اأن�سار �سباب عني فكرون قلقهم الكبري بخ�سو�ص و�سعية 
اإىل ت�سييع بطاقة ال�سعود والعودة  اإ�سافة  الفريق احلالية، 
اإىل حظرية الرابطة الثانية على الرغم من اأن الفر�سة كانت 
متاحة نظرا ل�سعود ثمانية فرق حيث �سيع الفريق ال�سعود 
ب�سبب امل�ساكل املالية التي يعاين منها الفريق فاأن�سار ال�سباب 
يعي�سون على اأع�سابهم نظرا للركود الذي يعرفه بيت الفريق، 
اإ�سافة اإىل انطالق مرحلة التحويالت ال�سيفية و�سروع بع�ص 
الفرق يف عملية اال�ستقدامات والت�سريحات وال جديد داخل 
الفريق  يوميات  تالحق  التي  ال�سبابية  ب�سبب  الفريق  بيت 
على الرفم من قيام جمموعة من االأن�سار بوقفة احتجاجية 
للفريق  قانوين  خمرج  املحلية الإيجاد  ال�سلطات  على  لل�سغط 
خالل هذه االأيام نظرا ملا عا�سه الفريق �سابقا ب�سبب الديون 
املرتفعة الإ�سافة اإىل عدم االإ�ستفادة من االإعانات املالية يف 
املا�سي فال�سوؤون الداخلية للفريق ما زالت غام�سة ما  املو�سم 
يوحي باإعادة تكرار �سيناريو املو�سم املا�سي حيث عانى الفريق 
الويالت يف بداية املو�سم حيث اإنطلقت التح�سريات اأ�سبوعني 
قبل بداية البطولة يف ظروف �سعبة جدا بعد رحيل االإدارة 
حلول  اإيجاد  مبحاولة  بكو�ص  ح�سان  قيام  ورغــم  ال�سابقة 

يف  ج�سدها  والتي  يعي�سها  التي  لالأزمة  نظرا  بالفريق  خا�سة 
وعد  والــذي  املا�سي  االأ�سبوع  منت�سف  الوالية  وايل  مع  لقاء 
اجليد  التح�سري  االآن  من  يتوجب  حيث  الفريق  مب�ساعدة 
العبني  واإنتداب  فني،  طاقم  جلب  خالل  من  اجلديد  للمو�سم 
جدد واالنطالق يف التح�سري للمو�سم املقبل ريثما يتم ترتيب 

االأمور االإدارية والتنظيمية .
املغادرة  يريدون  املا�سي  املو�سم  ركائز  جعلت  الو�سعية  هذه 
املو�سم  ــالل  خ عا�سها  الــتــي  الفريق  مل�ساكل  تطرقهم  بعد 
وهو  البقاء،  بتحقيق  بدورهم،  قاموا،  اأنهم  وتاأكيد  املا�سي، 
يف  ي�ستمروا  لن  اأنهم  موؤكدين  عليه،  املتفق  الرئي�سي  الهدف 
اللعب ل�سالح الفريق خالل املو�سم املقبل مهما كانت الظروف 
االإدارة  قرار  عن  النادي  حميط  من  مقربة  م�سادر  وحتدثت 
االحتفاظ بـ 12 العبا يف انتظار االإف�ساح عن ذلك ر�سميا لذا 
املالية  ال�سيولة  لتوفري  اجلهود  اأق�سى  ببذل  ملزمة  فــاالإدارة 
الالزمة، التي ت�سندها يف مفاو�ساتها مع العنا�سر التي ترغب 
يف بقائها، حت�سبا للمو�سم القادم، وهي تعلم جيدا اأنها يف موقع 
اأندية عديدة  اأن  االإدارة  الوقت احلايل كما تدرك  �سعف يف 

تراقب تطورات االأمور يف بيت ال�سباب.

انفراجا  الربج  اأهلي  منها  يعاين  التي  االإدارية  االأزمة  عرفت 
العام  املدير  تعيني  مت  اأن  بعد  الفارطة  ال�ساعات  خالل  ن�سبيا 
العام  املدير  الرئي�ص  من�سب  يف  بوزناد  نذير  للفريق  ال�سابق 
ي�سمح  الذي  املن�سب  وهو  البيبان"،  "منور  الريا�سية  لل�سركة 
لبوزناد اأن ميار�ص ن�ساطه بكامل ال�سالحيات واالإم�ساء مبفرده 
الر�سمية،  الهيئات  م�ستوى  على  بالفريق  املتعلقة  الوثائق  على 
كما �سريافق بوزناد يف عمله رئي�ص النادي الهاوي احلوا�ص رما�ص 

الذي اأوكلت له مهمة االإ�سراف على الفئات ال�سبانية للفريق.
واأكد رئي�ص النادي الهاوي الأهلي الربج احلوا�ص رما�ص اأنه لي�ص 
رئي�سا لالأهلي مثلما تداولته بع�ص اجلهات وهذا بعد االجتماع 
االأخري ملجل�ص اإدارة ال�سركة التجارية واأع�ساء النادي الهاوي 
ال�سالحيات  بكامل  بوزناد  تعيني  على  االإتفاق  مت  اأنه  موؤكدا 
تقت�سر  رما�ص  مهام  اأن  حني  يف  االأمــان،  بر  اإىل  االأهلي  لقيادة 

ح�سبه على التكفل بالفئات ال�سبانية خالل املو�سم اجلديد.
ال�سركة  اإدارة  جمل�ص  ع�سو  م�سعودان  جمال  اأكد  جانبه  ومن 
امل�ساهمني  واالأع�ساء  املحلية  ال�سلطات  اإلتزام  على  التجارية 
الوالية  يف  االأول  للفريق  العون  يد  مبد  الريا�سية  ال�سركة  يف 
املرحلة  لتجاوز  املقبلة  الفرتة  خالل  ومعنويا  ماليا  ودعمه 
الع�سيبة التي مير بها اأهلي الربج، حيث مت االإتفاق على دعم 
الفريق ماديا من اأجل مبا�سرة التح�سريات للمو�سم اجلديد يف 

اأقرب وقت ممكن.
واأكدت اإدارة االأهلي اأن بالل دزيري مازال بقوة القانون مدربا 
على  وهذا  الفريق  مع  بعقد  مرتبطا  مــازال  اأنه  بحكم  لالأهلي 

الرغم من اأن االأمور تبقى غام�سة حلد االآن خا�سة يف ظل رغبة 
العار�سة  لقيادة  جديد  مدرب  مع  التعاقد  يف  االأطــراف  بع�ص 
اإدارة  ربطت  حيث  اجلــديــد،  املو�سم  خــالل  للفريق  الفنية 
االأهلي االت�سال باملدرب العا�سمي من اأجل العودة وال�سروع يف 
التح�سريات للمو�سم اجلديد، وما زالت اإدارة مولودية اجلزائر 
عبد  ال�سوداين  املهاجم  خدمات  من  اال�ستفادة  على  م�سرة 
الرحمان الغربال خالل فرتة التحويالت ال�سيفية، حيث كثف 
م�سري والفريق العا�سمي من ات�ساالتهم مع وكيل اأعمال الالعب 
اإقناعه باالنتقال اإىل �سفوف املولودية مقابل عر�ص  من اأجل 

مايل مغري للغاية.

العادية  الــعــامــة  جمعيته  تــازوقــاغــت  جنــم  فــريــق  عقد 
باالإجماع  امل�سادقة  مت  خالله  ومن  املا�سية  ــام  االأي خالل 
مع  ال�سيما  املنق�سي  للمو�سم  واملايل  االأدبي  التقريرين  على 
النتائج الباهرة التي حققها النجم هذا املو�سم والتي دفعت 
به لتحقيق ال�سعود التاريخي اإىل ق�سم الهواة، وهو االجناز 
اأعمارة خدومة والذي  التوايل بقيادة الرئي�ص  الثالث على 
و�سفه اجلميع مبهند�ص االجنازات التي حققها رفقاء القائد 

عادل بلف�سل.
�ست�سرع  النجم  اإدارة  اأن  م�سادرنا  ك�سفت  اآخر  �سعيد  وعلى 
يعقد  اأن  املرتقب  ومن  اجلديد،  للمو�سم  التح�سري  يف  قريبا 
م�سعي  ال�سالم  عبد  بقيادة  البلدي  ال�سعبي  املجل�ص  رئي�ص 
تتمحور  نقاط  عدة  اإىل  للتطرق  النجم  اإدارة  مع  اجتماعا 
للحفاظ  املناف�سة  �سيدخل  الــذي  الفريق  مع  للوقوف  كلها 
ال�سيما  اجلميع  بف�سل  حتقق  ــذي  ال االجنــاز  مك�سب  على 
االإعانات  تقدمي  يف  بتاتا  تبخل  مل  املحلية  ال�سلطات  اأن 

وامل�ساعدات يف املوا�سم املا�سية .
اأجل  من  برناجما  و�سع  خدومة  اأعمارة  الرئي�ص  جهته  من 
اأين  املناف�سة  ملوعد  وا�ستعدادا  تاأهبا  التح�سري  يف  ال�سروع 

التون�سي  بن  ــدرب  امل مع  بالتن�سيق  الطريق  خارطة  و�سع 
به  االحتفاظ  �سيتم  م�سادرنا  ح�سب  الــذي  ال�سغري  حممد 
الفني  الطاقم  خالله  ومن  اآخر  ملو�سم  الفني  طاقمه  مبعية 
دم  ل�سخ  النتدابهم  الالعبني  اأ�سماء  بع�ص  اأجندته  يف  و�سع 
من  كوادرها  مبعظم  االحتفاظ  �سيتم  التي  للت�سكيلة  جديد 

اأجل احلفاظ كذلك على عامل اال�ستقرار .
ينا�سدون  ناربتي  اأن�سار  جهتهم  من  اآخــر  �سعيد  وعلى 
ملعب  تهيئة  يف  واالإ�سراع  االإ�سكال  بفك  املحلية  ال�سلطات 
فتح  يف  كبريا  تاأخرا  يعرف  الــذي  ميزان  الطاهر  ال�سهيد 
اأبوابه لفريق النجم الذي عان كثريا املو�سم املن�سرم حينما 
�ساأنه  الديار  خارج  �سيوفه  ي�ستقبل  وهو  كامل  مو�سم  طيلة 
عمار  حمام  ال�سهيد  مبلعب  وحتديدا  االأخــرى  الفئات  �ساأن 

نيوز  االورا�ــص  لـ  ت�سريحهم  ويف  االأن�سار  ولذا  بخن�سلة 
ينا�سدون ال�سلطات املحلية بااللتزام بوعودهم وفتح امللعب 
خارج  التنقل  من  لالنتهاء  اجلديد  املو�سم  هــذا  من  بداية 
الديار وهو ما اأرهق حياتهم بني ذهاب واإياب بني تازوقاغت 

وخن�سلة.

اخلروب  جمعية  لنادي  العادية  العامة  اجلمعية  تاأجلت 
عدم  ب�سبب  الفارط  االأ�سبوع  نهاية  مع  مقررة  كانت  والتي 
اأع�ساء  من  العديد  غياب  ظل  يف  القانوين  الن�ساب  اكتمال 
على  ذيب  معمر  الرئي�ص  اإدارة  وتراهن  العامة،  اجلمعية 
على  امل�سادقة  اأجل  من  اخلمي�ص  يوم  العامة  اجلمعية  عقد 
احل�سيلة املالية واالأدبية حتى يف حال عدم اكتمال الن�ساب 

على �سوء القانون امل�سري للجمعيات الريا�سية. 
ف�سل  حيث  اجلمعية  لالعبي  اجلماعية  الهجرة  وتتوا�سل 
�سباب  فريق  اإىل  االإن�سمام  بول�سنام  بالل  املتاألق  احلار�ص 

االآن،  حلد  العبني  �ستة  اإىل  املغادرين  عدد  لريتفع  باتنة 
واأثار ح�سور الرئي�ص ال�سابق للجمعية ح�سان ميلية الأ�سغال 
يف  رغبته  بخ�سو�ص  التاأويالت  من  الكثري  العامة  اجلمعية 
اإ�سرار  ظل  يف  خا�سة  الفريق  رئا�سة  اإىل  جديد  من  العودة 
ويحظى  من�سبه،  من  اال�ستقالة  على  ذيب  احلايل  الرئي�ص 
الديون  م�سكل  اأن  غري  االأن�سار  طرف  من  كبري  بدعم  ميلية 
الفارط قد يجعله يرتاجع عن الرت�سح،  املو�سم  العالقة عن 
وميلية  ذيب  بني  مال�سنات  عرفت  العامة  اجلمعية  اأن  علما 

ب�سبب االختالف يف وجهات النظر بني الطرفني.

عدم  فيه  اأكدت  بيانا  ق�سنطينة  مولودية  اإدارة  اأ�سدرت 
التعاقد حلد االآن مع اأي مدرب على خالف االأخبار املنت�سرة 
على �سفحات التوا�سل االإجتماعي، واأكدت اإدارة املولودية 
اأن رئي�ص الفريق عبد احلق دميغة ما زال يف رحلة البحث 
حيث  اجلــديــد  املو�سم  خــالل  الفريق  لقيادة  ــدرب  م عــن 
البيان  ح�سب  تتنا�سب  اأ�سماء  عدة  مع  املفاو�سات  تتوا�سل 
مع طموحات الفريق يف لعب االأدوار االأوىل، وكانت العديد 
من امل�سادر اأ�سارت اإىل تفاو�ص دميغة خالل االأيام ال�سابقة 
مع كل من املدرب ال�سابق لهالل �سلغوم العيد م�سطفى عقون 

وكذا املدرب ال�سابق الإحتاد عنابة كمال موا�سة.
بوعبلو  احلرا�ص  مــدرب  مع  االتفاق  مت  اأخــر  جانب  ومن 

جانب  اإىل  للفريق  اجلديد  الفني  الطاقم  �سمن  للعمل 
اإىل  العابد  احلار�ص  تو�سل  فيما  قريون،  البدين  املح�سر 
خالل  توقيعه  تر�سيم  انتظار  يف  الفريق  اإدارة  مع  اتفاق 
اجلمعية  عقد  على  املولودية  اإدارة  واأكدت  املقبلة،  االأيام 
العامة العادية للفريق هذا الثالثاء بعد اأن تاأجلت ملرتني 
ب�سبب عدم اكتمال الن�ساب يف املرة االأوىل والثانية ب�سبب 
عدم احل�سول على الرتخي�ص من طرف ال�سلطات املحلية، 
املالية  احل�سيلة  مترير  على  دميغة  الرئي�ص  يراهن  حيث 
والتي  للديون  احلقيقية  القيمة  عن  الك�سف  مع  واالأدبية 
يف  الكبري  الت�سارب  ظل  يف  وهذا  الفارطة  املوا�سم  تخ�ص 

االأرقام.

جنوم املنتخب الوطني �صابقا يحيون الذكرى
 الـ13 لرحيل اإبراهيم قليل مبباراة ا�صتعرا�صية 

املغرتب مدور يهدد باللجوء اإىل الفيفا والكوكي منتظر اليوم 

اإدارة البابية ت�صابق الزمن حلل م�صكل م�صتحقات عبا�س 

و�صعية الفريق تثري ا�صتياء ال�صالحف 
وبكو�س يدق ناقو�س اخلطر 

بوزناد يتح�صل على كامل ال�صالحيات 
ورما�س م�صوؤول عن ال�صبان 

االإدارة ت�صرع يف حت�صرياتها للمو�صم اجلديد 

اجلمعية العامة تعقد هذا االأ�صبوع 
وميلية مر�صح خلالفة ذيب 

االإدارة توا�صل رحلة البحث عن مدرب
 وبوعبلو يدعم الطاقم الفني 
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جنم تازوقاغت 

جمعية اخلروب 

مولودية ق�سنطينة 

�سباب عني فكرون

اأهلي الربج

وفاق �سطيف 

مولودية العلمة 

الالعبني  مع  العلمة  مولودية  معاناة  مازالت 
ق�سية  عودة  ظل  يف  وهذا  متوا�سلة  القدامى 
الالعب ال�سابق عبا�ص عبد املالك اإىل الواجهة 
من جديد بعد نهاية املهلة التي منحها للفريق 
من  تبقى  ما  ت�سوية  بخ�سو�ص  �سابق  وقت  يف 
مبلغ  تناهز  والتي  العالقة  املالية  م�ستحقاته 
باللجوء  الــالعــب  هــدد  حيث  �سنتيم،  مليار 
جمددا اإىل جلنة املنازعات التابعة للفيفا يف 
نهاية  قبل  املتبقي  ال�سطر  ت�سوية  عدم  حال 
االأ�سبوع اجلاري، وت�سعى اإدارة املولودية اإىل 
احل�سول  غاية  اإىل  باالنتظار  الالعب  اإقناع 

تناهز  مالية  بقيمة  البلدية  اإعــانــة  على 
تدخل  تعذر  ظل  يف  وهذا  �سنتيم  ماليري   06
"الفاف" من اأجل ت�سوية امل�ستحقات العالقة، 
 06 �سابقا بخ�سم  "الفيفا" قد هددت  وكانت 
نقاط من ر�سيد الفريق يف حال عدم ت�سوية 

م�ستحقات الالعب. 
الدعوة  العلمة  مــولــوديــة  العــبــو  ورفــ�ــص 
للتوقيع  الفريق  اإدارة  طرف  من  لهم  املوجهة 
عــلــى بـــروتـــوكـــول الــتــنــازل عـــن جـــزء من 
التي  بالفرتة  اخلا�سة  املالية  م�ستحقاتهم 
كورونا،  فريو�ص  ب�سبب  املناف�سة  فيها  توقفت 

وبرر الالعبني موقفهم بتاأخر اخلطوة خا�سة 
متاما  معهم  التوا�سل  عدم  ف�سلت  االإدارة  اأن 
طيلة الفرتة ال�سابقة رغم حماوالتهم يف كرة 
مرة التوا�سل مع امل�سريين حلل هذا االإ�سوكال، 
اأوراق  على  احل�سول  الفريق  العبو  وينتظر 
خالل  احلـــايل  ــبــوع  االأ�ــس خـــالل  ت�سريحهم 
جل�سة النظر يف ال�سكاوى املودعة لدى جلنة 

املنازعات.
ومت حتديد تاريخ  �سبتمرب اجلاري موعدا 
والتي  الهاوي  للنادي  العامة  اجلمعية  لعقد 
الفارط  االأ�ــســبــوع  نهاية  مــع  منتظرة  كانت 

التاأخر  برر  رقاب  �سمري  النادي  رئي�ص  اأن  اإال 
من  االنتهاء  بعدم  اجلمعية  عقد  يف  احلا�سل 
�سبط التقرير املايل واالأدبي لل�سنة الفارطة 
�ستكون  العادية  اجلمعية  اأن  علما   ،
اإنتهاء  ظــل  يف  انتخابية  بــاأخــرى  متبوعة 
العهدة االأوملبية للرئي�ص احلايل �سمري رقاب، 
اإىل   �سبتمرب  بني   الفرتة  حتديد  ومت 
االإنتخابية  اجلمعيات  لعقد  موعدا  نوفمرب 
من  مبكرا  التحركات  ــداأت  ب حيث  للنوادي، 
خالفة  بغية  ال�سخ�سيات  من  العديد  طرف 

رقاب يف رئا�سة النادي.

قليل  اإبراهيم  واملــدرب  الالعب  لوفاة  الـ 
القدم،  لكرة  نقاو�ص  احتاد  نادي  تاأ�سي�ص  مع 
حيث �سعت اإدارة هذا الفريق على تذكر اأحد 
رموز الكرة الباتنية ابراهيم قليل الذي �سبق 

وكذا  باتنة  �سباب  ــادي  ن يف  العبا  كــان  وان 
مدربا للكاب والبوبية كما درب احتاد نقاو�ص 
النادي من  يزول هذا  اأن  الت�سعينيات قبل  يف 
ويوؤ�س�ص  ليعود من جديد  الريا�سية  ال�ساحة 
ا�سم  بعث  اإعــادة  اأمل  على  وتطلعات  باأهداف 

هذا النادي يف ال�ساحة الكروية.
املبادرة  هذه  على  القائمني  اأن  الذكر  يجدر 
احلا�سرة  الريا�سية  ــوه  ــوج ال كــل  خ�سوا 
تكرميهم،  مت  اأيــني  باتنة  مبدينة  با�ستقبال 
الرابطة  رئي�ص  نائب  قــال  ال�سياق  هــذا  ويف 

نيوز االأورا�ص  لـ حمودة  جميل  الوالئية 
ون�سكر  املبادرة  هذه  بنجاح  جدا  �سعداء  :
النادي  رئي�ص  خليف  اإ�سالم  الفكرة  �ساحب 
الالعب  نخ�ص   كما،  نقاو�ص  احتاد  الريا�سي 
جمهوداته  على  بال�سكر  عي�سى  حــاج  لزهر 
املقابلة اال�ستعرا�سية،  املبذولة لتنظيم هذه 
التي  املحلية  لل�سلطات  ال�سكر  كل  نقدم  كما 
ويف  الريا�سي  العر�ص  هذا  اجناح  يف  �ساهمت 
القدم  كــرة  رمــوز  احــد  على  نرتحم  اخلــتــام 
ونتمنى  قليل،  ابراهيم  املرحوم  اجلزائرية 

. التوفيق والنجاح لنادي احتاد نقاو�ص

اإلتقى، ع�سية اأم�ص االأول، جنوم الكرة 
اأندية  األــوان  تقم�سوا  ممن  اجلزائرية 
باتنة واألوان املنتخب الوطني يف �سورة 
العب  عي�سى  حاج  لزهر  العرب  باجيو 
�سخرة  عريبي  �سليم  و  باتنة  مولودية 
بن  وريــا�ــص  �سابقا  باتنة  �سباب  دفــاع 
�ــســادي، ومنري عــمــران وكــرمي مــاروك 
اآخرين  العبني  اإىل  اإ�سافة  وغــريهــم، 
ـــص  االأورا� عا�سمة  على  �سيوفا  حلوا 
زافور  و  �سايفي  رفيق  غرار  على  باتنة 
العزيز  عبد  و  غــازي،  وكرمي  ودريو�ص 
روايغية، اأين خا�سوا مباراة ا�ستعرا�سية 
احت�سنها امللعب البلدي بنقاو�ص، واأنهت 
 8 بنتيجة  �سايفي  رفيق  رفقاء  بفوز 
اأهــداف، حيث عرفت   4 مقابل  اأهــداف 
املقابلة  ح�سورا جماهريا غفريا تفاعل 
مع كل ما قدمه العبي املنتخب الوطني 

�سابقا.
وُنظم هذا اللقاء اال�ستعرا�سي اإحياءا 
للذكرى الـ13 لوفاة اأحد رموز كرة القدم 
االأورا�سية اإبراهيم قليل، بحيث اأعطى 

االأخري  هذا  جنله  اللقاء  انطالق  �سارة 
القائمني على  املبادرة و�سكر  الذي ثمن 
تنظيم املقابلة اال�ستعرا�سية وكذا على 

تكرمي عائلة املرحوم قليل.
الذكر  اإحــيــاء  منا�سبة  تزامنت  كما 

ودي  حل  عن  البحث  انتظار  يف  وهذا  ال�سجن، 
بتفعيل  الالعب  يطالب  حيث  الق�سية  لهذه 

العقد اأو احل�سول على تعوي�سات مالية.
وياأمل مدرب الوفاق نبيل الكوكي يف اأن تكون 
�سبتمرب  �سهر  نهاية  قبل  التح�سريات  بداية 

بالتن�سيق  الفني  الطاقم  نية  وت�سري  اجلــاري، 
ثالثة  اأو  ترب�سني  برجمة  اإىل  االإدارة  مــع 
التح�سريات  بــدايــة  قــبــل  كــامــلــة  تــربــ�ــســات 
بالنظر  البطاريات جيدا  �سحن  اأجل  من  وهذا 
�سهر  منذ  للمناف�سة  الطويلة  التوقف  لفرتة 
املدرب  ي�سل  اأن  املنتظر  ومن  الفارط،  مار�ص 
الدخول  مع  اليوم  نهار  اجلزائر  اإىل  الكوكي 
ــدوم   ت ال�سحي  للحجر  فــرتة  يف  مبا�سرة 
ملبا�سرة  اإىل مدينة �سطيف  الو�سول  اأيام قبل 

التح�سريات اجلماعية مع الت�سكيلة.
ووقع الالعب ال�ساب يف �سفوف الفريق الرديف 
مواليد  من  وهو  فالحي  يو�سف  �سطيف  لوفاق 
، على عقده االحرتايف مع النادي  �سنة 
 ، �سبتمرب  اإىل غاية  �سنوات  ملدة ثالثة 
األعاب،  وين�سط الالعب فالحي يف مركز �سانع 
موؤكدا  العقد  على  توقيعه  بعد  م�سرورا  وبدا 
وتقدمي  م�سواره  يف  بعيدا  الذهاب  عزمه  على 

اأف�سل امل�ستويات خالل الفرتة املقبلة.

وجه الالعب املغرتب مهدي مدور مرا�سلة 
ت�سوية  طالبا  �سطيف  وفــاق  اإدارة  اإىل 
و�سعيته مع الفريق ومهددا باللجوء اإىل 
حال  يف  للفيفا  التابعة  املنازعات  جلنة 
الفريق،  اإدارة  مع  و�سعيته  ت�سوية  عدم 
وهو   1997 مواليد  مــن  مــدور  ويعترب 
خريج مدر�سة ماتز ولعب املو�سم الفارط 
يف الدوري اللوك�سمبورغي، وكان الالعب 
مـــدور قــد وقـــع عــلــى عــقــد ملـــدة ثالثة 
جانفي  �سهر  خــالل  الــوفــاق  مع  �سنوات 
دون  ومــن  تامة  �سرية  يف  لكن  الــفــارط 
م�سريي  طرف  من  ال�سفقة  عن  الك�سف 
الذي  لالعب  التوقيع  مت  حيث  الوفاق، 
كان مر�سحا لالإلتحاق بالفريق مع بداية 

املو�سم اجلاري.
املــتــوفــرة يف هذه  املــعــلــومــات  وحــ�ــســب 
االإدارة  جمل�ص  رئي�ص  فـــاإن  الق�سية 
عزالدين اأعراب مل يكن على علم باالأمر 
حيث تفاجاأ مبرا�سلة والد الالعب خالل 

ال�ساعات الفارطة، وح�سب اإدارة الوفاق 
املدير  طرف  من  توقيعه  مت  العقد  فــاإن 
العقد  اأن  التاأكيد على  مع  العام حلفاية 
للكون  ملغي  يعترب  القانونية  ناحية  من 
يف  تــواجــد  مــع  تــزامــن  التوقيع  تــاريــخ 

باتنة 
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املنا�سبة كانت اأي�سا لتاأ�سي�ص نادي احتاد نقاو�ص..
فيما طالب االأن�سار باالإ�سراع يف تهيئة امللعب..

عبد الهادي. ب

اأبدى اأن�سار �سباب عني فكرون قلقهم الكبري بخ�سو�ص و�سعية 
اإىل ت�سييع بطاقة ال�سعود والعودة  اإ�سافة  الفريق احلالية، 
اإىل حظرية الرابطة الثانية على الرغم من اأن الفر�سة كانت 
متاحة نظرا ل�سعود ثمانية فرق حيث �سيع الفريق ال�سعود 
ب�سبب امل�ساكل املالية التي يعاين منها الفريق فاأن�سار ال�سباب 
يعي�سون على اأع�سابهم نظرا للركود الذي يعرفه بيت الفريق، 
اإ�سافة اإىل انطالق مرحلة التحويالت ال�سيفية و�سروع بع�ص 
الفرق يف عملية اال�ستقدامات والت�سريحات وال جديد داخل 
الفريق  يوميات  تالحق  التي  ال�سبابية  ب�سبب  الفريق  بيت 
على الرفم من قيام جمموعة من االأن�سار بوقفة احتجاجية 
للفريق  قانوين  خمرج  املحلية الإيجاد  ال�سلطات  على  لل�سغط 
خالل هذه االأيام نظرا ملا عا�سه الفريق �سابقا ب�سبب الديون 
املرتفعة الإ�سافة اإىل عدم االإ�ستفادة من االإعانات املالية يف 
املا�سي فال�سوؤون الداخلية للفريق ما زالت غام�سة ما  املو�سم 
يوحي باإعادة تكرار �سيناريو املو�سم املا�سي حيث عانى الفريق 
الويالت يف بداية املو�سم حيث اإنطلقت التح�سريات اأ�سبوعني 
قبل بداية البطولة يف ظروف �سعبة جدا بعد رحيل االإدارة 
حلول  اإيجاد  مبحاولة  بكو�ص  ح�سان  قيام  ورغــم  ال�سابقة 

يف  ج�سدها  والتي  يعي�سها  التي  لالأزمة  نظرا  بالفريق  خا�سة 
وعد  والــذي  املا�سي  االأ�سبوع  منت�سف  الوالية  وايل  مع  لقاء 
اجليد  التح�سري  االآن  من  يتوجب  حيث  الفريق  مب�ساعدة 
العبني  واإنتداب  فني،  طاقم  جلب  خالل  من  اجلديد  للمو�سم 
جدد واالنطالق يف التح�سري للمو�سم املقبل ريثما يتم ترتيب 

االأمور االإدارية والتنظيمية .
املغادرة  يريدون  املا�سي  املو�سم  ركائز  جعلت  الو�سعية  هذه 
املو�سم  ــالل  خ عا�سها  الــتــي  الفريق  مل�ساكل  تطرقهم  بعد 
وهو  البقاء،  بتحقيق  بدورهم،  قاموا،  اأنهم  وتاأكيد  املا�سي، 
يف  ي�ستمروا  لن  اأنهم  موؤكدين  عليه،  املتفق  الرئي�سي  الهدف 
اللعب ل�سالح الفريق خالل املو�سم املقبل مهما كانت الظروف 
االإدارة  قرار  عن  النادي  حميط  من  مقربة  م�سادر  وحتدثت 
االحتفاظ بـ  العبا يف انتظار االإف�ساح عن ذلك ر�سميا لذا 
املالية  ال�سيولة  لتوفري  اجلهود  اأق�سى  ببذل  ملزمة  فــاالإدارة 
الالزمة، التي ت�سندها يف مفاو�ساتها مع العنا�سر التي ترغب 
يف بقائها، حت�سبا للمو�سم القادم، وهي تعلم جيدا اأنها يف موقع 
اأندية عديدة  اأن  االإدارة  الوقت احلايل كما تدرك  �سعف يف 

تراقب تطورات االأمور يف بيت ال�سباب.

انفراجا  الربج  اأهلي  منها  يعاين  التي  االإدارية  االأزمة  عرفت 
العام  املدير  تعيني  مت  اأن  بعد  الفارطة  ال�ساعات  خالل  ن�سبيا 
العام  املدير  الرئي�ص  من�سب  يف  بوزناد  نذير  للفريق  ال�سابق 
ي�سمح  الذي  املن�سب  وهو   ، البيبان منور  الريا�سية  لل�سركة 
لبوزناد اأن ميار�ص ن�ساطه بكامل ال�سالحيات واالإم�ساء مبفرده 
الر�سمية،  الهيئات  م�ستوى  على  بالفريق  املتعلقة  الوثائق  على 
كما �سريافق بوزناد يف عمله رئي�ص النادي الهاوي احلوا�ص رما�ص 

الذي اأوكلت له مهمة االإ�سراف على الفئات ال�سبانية للفريق.
واأكد رئي�ص النادي الهاوي الأهلي الربج احلوا�ص رما�ص اأنه لي�ص 
رئي�سا لالأهلي مثلما تداولته بع�ص اجلهات وهذا بعد االجتماع 
االأخري ملجل�ص اإدارة ال�سركة التجارية واأع�ساء النادي الهاوي 
ال�سالحيات  بكامل  بوزناد  تعيني  على  االإتفاق  مت  اأنه  موؤكدا 
تقت�سر  رما�ص  مهام  اأن  حني  يف  االأمــان،  بر  اإىل  االأهلي  لقيادة 

ح�سبه على التكفل بالفئات ال�سبانية خالل املو�سم اجلديد.
ال�سركة  اإدارة  جمل�ص  ع�سو  م�سعودان  جمال  اأكد  جانبه  ومن 
امل�ساهمني  واالأع�ساء  املحلية  ال�سلطات  اإلتزام  على  التجارية 
الوالية  يف  االأول  للفريق  العون  يد  مبد  الريا�سية  ال�سركة  يف 
املرحلة  لتجاوز  املقبلة  الفرتة  خالل  ومعنويا  ماليا  ودعمه 
الع�سيبة التي مير بها اأهلي الربج، حيث مت االإتفاق على دعم 
الفريق ماديا من اأجل مبا�سرة التح�سريات للمو�سم اجلديد يف 

اأقرب وقت ممكن.
واأكدت اإدارة االأهلي اأن بالل دزيري مازال بقوة القانون مدربا 
على  وهذا  الفريق  مع  بعقد  مرتبطا  مــازال  اأنه  بحكم  لالأهلي 

الرغم من اأن االأمور تبقى غام�سة حلد االآن خا�سة يف ظل رغبة 
العار�سة  لقيادة  جديد  مدرب  مع  التعاقد  يف  االأطــراف  بع�ص 
اإدارة  ربطت  حيث  اجلــديــد،  املو�سم  خــالل  للفريق  الفنية 
االأهلي االت�سال باملدرب العا�سمي من اأجل العودة وال�سروع يف 
التح�سريات للمو�سم اجلديد، وما زالت اإدارة مولودية اجلزائر 
عبد  ال�سوداين  املهاجم  خدمات  من  اال�ستفادة  على  م�سرة 
الرحمان الغربال خالل فرتة التحويالت ال�سيفية، حيث كثف 
م�سري والفريق العا�سمي من ات�ساالتهم مع وكيل اأعمال الالعب 
اإقناعه باالنتقال اإىل �سفوف املولودية مقابل عر�ص  من اأجل 

مايل مغري للغاية.

العادية  الــعــامــة  جمعيته  تــازوقــاغــت  جنــم  فــريــق  عقد 
باالإجماع  امل�سادقة  مت  خالله  ومن  املا�سية  ــام  االأي خالل 
مع  ال�سيما  املنق�سي  للمو�سم  واملايل  االأدبي  التقريرين  على 
النتائج الباهرة التي حققها النجم هذا املو�سم والتي دفعت 
به لتحقيق ال�سعود التاريخي اإىل ق�سم الهواة، وهو االجناز 
اأعمارة خدومة والذي  التوايل بقيادة الرئي�ص  الثالث على 
و�سفه اجلميع مبهند�ص االجنازات التي حققها رفقاء القائد 

عادل بلف�سل.
�ست�سرع  النجم  اإدارة  اأن  م�سادرنا  ك�سفت  اآخر  �سعيد  وعلى 
يعقد  اأن  املرتقب  ومن  اجلديد،  للمو�سم  التح�سري  يف  قريبا 
م�سعي  ال�سالم  عبد  بقيادة  البلدي  ال�سعبي  املجل�ص  رئي�ص 
تتمحور  نقاط  عدة  اإىل  للتطرق  النجم  اإدارة  مع  اجتماعا 
للحفاظ  املناف�سة  �سيدخل  الــذي  الفريق  مع  للوقوف  كلها 
ال�سيما  اجلميع  بف�سل  حتقق  ــذي  ال االجنــاز  مك�سب  على 
االإعانات  تقدمي  يف  بتاتا  تبخل  مل  املحلية  ال�سلطات  اأن 

وامل�ساعدات يف املوا�سم املا�سية .
اأجل  من  برناجما  و�سع  خدومة  اأعمارة  الرئي�ص  جهته  من 
اأين  املناف�سة  ملوعد  وا�ستعدادا  تاأهبا  التح�سري  يف  ال�سروع 

التون�سي  بن  ــدرب  امل مع  بالتن�سيق  الطريق  خارطة  و�سع 
به  االحتفاظ  �سيتم  م�سادرنا  ح�سب  الــذي  ال�سغري  حممد 
الفني  الطاقم  خالله  ومن  اآخر  ملو�سم  الفني  طاقمه  مبعية 
دم  ل�سخ  النتدابهم  الالعبني  اأ�سماء  بع�ص  اأجندته  يف  و�سع 
من  كوادرها  مبعظم  االحتفاظ  �سيتم  التي  للت�سكيلة  جديد 

اأجل احلفاظ كذلك على عامل اال�ستقرار .
ينا�سدون   " ناربتي   " اأن�سار  جهتهم  من  اآخــر  �سعيد  وعلى 
ملعب  تهيئة  يف  واالإ�سراع  االإ�سكال  بفك  املحلية  ال�سلطات 
فتح  يف  كبريا  تاأخرا  يعرف  الــذي  ميزان  الطاهر  ال�سهيد 
اأبوابه لفريق النجم الذي عان كثريا املو�سم املن�سرم حينما 
�ساأنه  الديار  خارج  �سيوفه  ي�ستقبل  وهو  كامل  مو�سم  طيلة 
عمار  حمام  ال�سهيد  مبلعب  وحتديدا  االأخــرى  الفئات  �ساأن 
 " نيوز  " االورا�ــص  لـ  ت�سريحهم  ويف  االأن�سار  ولذا  بخن�سلة 
ينا�سدون ال�سلطات املحلية بااللتزام بوعودهم وفتح امللعب 
خارج  التنقل  من  لالنتهاء  اجلديد  املو�سم  هــذا  من  بداية 
الديار وهو ما اأرهق حياتهم بني ذهاب واإياب بني تازوقاغت 

وخن�سلة.

اخلروب  جمعية  لنادي  العادية  العامة  اجلمعية  تاأجلت 
عدم  ب�سبب  الفارط  االأ�سبوع  نهاية  مع  مقررة  كانت  والتي 
اأع�ساء  من  العديد  غياب  ظل  يف  القانوين  الن�ساب  اكتمال 
على  ذيب  معمر  الرئي�ص  اإدارة  وتراهن  العامة،  اجلمعية 
على  امل�سادقة  اأجل  من  اخلمي�ص  يوم  العامة  اجلمعية  عقد 
احل�سيلة املالية واالأدبية حتى يف حال عدم اكتمال الن�ساب 

على �سوء القانون امل�سري للجمعيات الريا�سية. 
ف�سل  حيث  اجلمعية  لالعبي  اجلماعية  الهجرة  وتتوا�سل 
�سباب  فريق  اإىل  االإن�سمام  بول�سنام  بالل  املتاألق  احلار�ص 

االآن،  حلد  العبني  �ستة  اإىل  املغادرين  عدد  لريتفع  باتنة 
واأثار ح�سور الرئي�ص ال�سابق للجمعية ح�سان ميلية الأ�سغال 
يف  رغبته  بخ�سو�ص  التاأويالت  من  الكثري  العامة  اجلمعية 
اإ�سرار  ظل  يف  خا�سة  الفريق  رئا�سة  اإىل  جديد  من  العودة 
ويحظى  من�سبه،  من  اال�ستقالة  على  ذيب  احلايل  الرئي�ص 
الديون  م�سكل  اأن  غري  االأن�سار  طرف  من  كبري  بدعم  ميلية 
الفارط قد يجعله يرتاجع عن الرت�سح،  املو�سم  العالقة عن 
وميلية  ذيب  بني  مال�سنات  عرفت  العامة  اجلمعية  اأن  علما 

ب�سبب االختالف يف وجهات النظر بني الطرفني.

عدم  فيه  اأكدت  بيانا  ق�سنطينة  مولودية  اإدارة  اأ�سدرت 
التعاقد حلد االآن مع اأي مدرب على خالف االأخبار املنت�سرة 
على �سفحات التوا�سل االإجتماعي، واأكدت اإدارة املولودية 
اأن رئي�ص الفريق عبد احلق دميغة ما زال يف رحلة البحث 
حيث  اجلــديــد  املو�سم  خــالل  الفريق  لقيادة  ــدرب  م عــن 
البيان  ح�سب  تتنا�سب  اأ�سماء  عدة  مع  املفاو�سات  تتوا�سل 
مع طموحات الفريق يف لعب االأدوار االأوىل، وكانت العديد 
من امل�سادر اأ�سارت اإىل تفاو�ص دميغة خالل االأيام ال�سابقة 
مع كل من املدرب ال�سابق لهالل �سلغوم العيد م�سطفى عقون 

وكذا املدرب ال�سابق الإحتاد عنابة كمال موا�سة.
بوعبلو  احلرا�ص  مــدرب  مع  االتفاق  مت  اأخــر  جانب  ومن 

جانب  اإىل  للفريق  اجلديد  الفني  الطاقم  �سمن  للعمل 
اإىل  العابد  احلار�ص  تو�سل  فيما  قريون،  البدين  املح�سر 
خالل  توقيعه  تر�سيم  انتظار  يف  الفريق  اإدارة  مع  اتفاق 
اجلمعية  عقد  على  املولودية  اإدارة  واأكدت  املقبلة،  االأيام 
العامة العادية للفريق هذا الثالثاء بعد اأن تاأجلت ملرتني 
ب�سبب عدم اكتمال الن�ساب يف املرة االأوىل والثانية ب�سبب 
عدم احل�سول على الرتخي�ص من طرف ال�سلطات املحلية، 
املالية  احل�سيلة  مترير  على  دميغة  الرئي�ص  يراهن  حيث 
والتي  للديون  احلقيقية  القيمة  عن  الك�سف  مع  واالأدبية 
يف  الكبري  الت�سارب  ظل  يف  وهذا  الفارطة  املوا�سم  تخ�ص 

االأرقام.

جنوم املنتخب الوطني �صابقا يحيون الذكرى
 الـ لرحيل اإبراهيم قليل مبباراة ا�صتعرا�صية 

املغرتب مدور يهدد باللجوء اإىل الفيفا والكوكي منتظر اليوم 

اإدارة البابية ت�صابق الزمن حلل م�صكل م�صتحقات عبا�س 

و�صعية الفريق تثري ا�صتياء ال�صالحف 
وبكو�س يدق ناقو�س اخلطر 

بوزناد يتح�صل على كامل ال�صالحيات 
ورما�س م�صوؤول عن ال�صبان 

االإدارة ت�صرع يف حت�صرياتها للمو�صم اجلديد 

اجلمعية العامة تعقد هذا االأ�صبوع 
وميلية مر�صح خلالفة ذيب 

االإدارة توا�صل رحلة البحث عن مدرب
 وبوعبلو يدعم الطاقم الفني 
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جنم تازوقاغت 

جمعية اخلروب 

مولودية ق�سنطينة 

�سباب عني فكرون

اأهلي الربج

وفاق �سطيف 

مولودية العلمة 

الالعبني  مع  العلمة  مولودية  معاناة  مازالت 
ق�سية  عودة  ظل  يف  وهذا  متوا�سلة  القدامى 
الالعب ال�سابق عبا�ص عبد املالك اإىل الواجهة 
من جديد بعد نهاية املهلة التي منحها للفريق 
من  تبقى  ما  ت�سوية  بخ�سو�ص  �سابق  وقت  يف 
مبلغ  تناهز  والتي  العالقة  املالية  م�ستحقاته 
باللجوء  الــالعــب  هــدد  حيث  �سنتيم،  مليار 
جمددا اإىل جلنة املنازعات التابعة للفيفا يف 
نهاية  قبل  املتبقي  ال�سطر  ت�سوية  عدم  حال 
االأ�سبوع اجلاري، وت�سعى اإدارة املولودية اإىل 
احل�سول  غاية  اإىل  باالنتظار  الالعب  اإقناع 

تناهز  مالية  بقيمة  البلدية  اإعــانــة  على 
تدخل  تعذر  ظل  يف  وهذا  �سنتيم  ماليري   
من اأجل ت�سوية امل�ستحقات العالقة،  الفاف
 06 �سابقا بخ�سم  قد هددت  الفيفا وكانت 
نقاط من ر�سيد الفريق يف حال عدم ت�سوية 

م�ستحقات الالعب. 
الدعوة  العلمة  مــولــوديــة  العــبــو  ورفــ�ــص 
للتوقيع  الفريق  اإدارة  طرف  من  لهم  املوجهة 
عــلــى بـــروتـــوكـــول الــتــنــازل عـــن جـــزء من 
التي  بالفرتة  اخلا�سة  املالية  م�ستحقاتهم 
كورونا،  فريو�ص  ب�سبب  املناف�سة  فيها  توقفت 

وبرر الالعبني موقفهم بتاأخر اخلطوة خا�سة 
متاما  معهم  التوا�سل  عدم  ف�سلت  االإدارة  اأن 
طيلة الفرتة ال�سابقة رغم حماوالتهم يف كرة 
مرة التوا�سل مع امل�سريين حلل هذا االإ�سوكال، 
اأوراق  على  احل�سول  الفريق  العبو  وينتظر 
خالل  احلـــايل  ــبــوع  االأ�ــس خـــالل  ت�سريحهم 
جل�سة النظر يف ال�سكاوى املودعة لدى جلنة 

املنازعات.
ومت حتديد تاريخ 29 �سبتمرب اجلاري موعدا 
والتي  الهاوي  للنادي  العامة  اجلمعية  لعقد 
الفارط  االأ�ــســبــوع  نهاية  مــع  منتظرة  كانت 

التاأخر  برر  رقاب  �سمري  النادي  رئي�ص  اأن  اإال 
من  االنتهاء  بعدم  اجلمعية  عقد  يف  احلا�سل 
�سبط التقرير املايل واالأدبي لل�سنة الفارطة 
�ستكون  العادية  اجلمعية  اأن  علما   ،2019
اإنتهاء  ظــل  يف  انتخابية  بــاأخــرى  متبوعة 
العهدة االأوملبية للرئي�ص احلايل �سمري رقاب، 
 20 اإىل  �سبتمرب   20 بني  الفرتة  حتديد  ومت 
االإنتخابية  اجلمعيات  لعقد  موعدا  نوفمرب 
من  مبكرا  التحركات  ــداأت  ب حيث  للنوادي، 
خالفة  بغية  ال�سخ�سيات  من  العديد  طرف 

رقاب يف رئا�سة النادي.

قليل  اإبراهيم  واملــدرب  الالعب  لوفاة  الـ13 
القدم،  لكرة  نقاو�ص  احتاد  نادي  تاأ�سي�ص  مع 
حيث �سعت اإدارة هذا الفريق على تذكر اأحد 
رموز الكرة الباتنية ابراهيم قليل الذي �سبق 

وكذا  باتنة  �سباب  ــادي  ن يف  العبا  كــان  وان 
مدربا للكاب والبوبية كما درب احتاد نقاو�ص 
النادي من  يزول هذا  اأن  الت�سعينيات قبل  يف 
ويوؤ�س�ص  ليعود من جديد  الريا�سية  ال�ساحة 
ا�سم  بعث  اإعــادة  اأمل  على  وتطلعات  باأهداف 

هذا النادي يف ال�ساحة الكروية.
املبادرة  هذه  على  القائمني  اأن  الذكر  يجدر 
احلا�سرة  الريا�سية  ــوه  ــوج ال كــل  خ�سوا 
تكرميهم،  مت  اأيــني  باتنة  مبدينة  با�ستقبال 
الرابطة  رئي�ص  نائب  قــال  ال�سياق  هــذا  ويف 
نيوز"  لـ"االأورا�ص  حمودة  جميل  الوالئية 
ون�سكر  املبادرة  هذه  بنجاح  جدا  �سعداء   ":
النادي  رئي�ص  خليف  اإ�سالم  الفكرة  �ساحب 
الالعب  نخ�ص   كما،  نقاو�ص  احتاد  الريا�سي 
جمهوداته  على  بال�سكر  عي�سى  حــاج  لزهر 
املقابلة اال�ستعرا�سية،  املبذولة لتنظيم هذه 
التي  املحلية  لل�سلطات  ال�سكر  كل  نقدم  كما 
ويف  الريا�سي  العر�ص  هذا  اجناح  يف  �ساهمت 
القدم  كــرة  رمــوز  احــد  على  نرتحم  اخلــتــام 
ونتمنى  قليل،  ابراهيم  املرحوم  اجلزائرية 

التوفيق والنجاح لنادي احتاد نقاو�ص".

اإلتقى، ع�سية اأم�ص االأول، جنوم الكرة 
اأندية  األــوان  تقم�سوا  ممن  اجلزائرية 
باتنة واألوان املنتخب الوطني يف �سورة 
العب  عي�سى  حاج  لزهر  العرب  باجيو 
�سخرة  عريبي  �سليم  و  باتنة  مولودية 
بن  وريــا�ــص  �سابقا  باتنة  �سباب  دفــاع 
�ــســادي، ومنري عــمــران وكــرمي مــاروك 
اآخرين  العبني  اإىل  اإ�سافة  وغــريهــم، 
ـــص  االأورا� عا�سمة  على  �سيوفا  حلوا 
زافور  و  �سايفي  رفيق  غرار  على  باتنة 
العزيز  عبد  و  غــازي،  وكرمي  ودريو�ص 
روايغية، اأين خا�سوا مباراة ا�ستعرا�سية 
احت�سنها امللعب البلدي بنقاو�ص، واأنهت 
بنتيجة   �سايفي  رفيق  رفقاء  بفوز 
اأهــداف، حيث عرفت  مقابل   اأهــداف 
املقابلة  ح�سورا جماهريا غفريا تفاعل 
مع كل ما قدمه العبي املنتخب الوطني 

�سابقا.
وُنظم هذا اللقاء اال�ستعرا�سي اإحياءا 
للذكرى الـ لوفاة اأحد رموز كرة القدم 
االأورا�سية اإبراهيم قليل، بحيث اأعطى 

االأخري  هذا  جنله  اللقاء  انطالق  �سارة 
القائمني على  املبادرة و�سكر  الذي ثمن 
تنظيم املقابلة اال�ستعرا�سية وكذا على 

تكرمي عائلة املرحوم قليل.
الذكر  اإحــيــاء  منا�سبة  تزامنت  كما 

ودي  حل  عن  البحث  انتظار  يف  وهذا  ال�سجن، 
بتفعيل  الالعب  يطالب  حيث  الق�سية  لهذه 

العقد اأو احل�سول على تعوي�سات مالية.
وياأمل مدرب الوفاق نبيل الكوكي يف اأن تكون 
�سبتمرب  �سهر  نهاية  قبل  التح�سريات  بداية 

بالتن�سيق  الفني  الطاقم  نية  وت�سري  اجلــاري، 
ثالثة  اأو  ترب�سني  برجمة  اإىل  االإدارة  مــع 
التح�سريات  بــدايــة  قــبــل  كــامــلــة  تــربــ�ــســات 
بالنظر  البطاريات جيدا  �سحن  اأجل  من  وهذا 
�سهر  منذ  للمناف�سة  الطويلة  التوقف  لفرتة 
املدرب  ي�سل  اأن  املنتظر  ومن  الفارط،  مار�ص 
الدخول  مع  اليوم  نهار  اجلزائر  اإىل  الكوكي 
 05 ــدوم  ت ال�سحي  للحجر  فــرتة  يف  مبا�سرة 
ملبا�سرة  اإىل مدينة �سطيف  الو�سول  اأيام قبل 

التح�سريات اجلماعية مع الت�سكيلة.
ووقع الالعب ال�ساب يف �سفوف الفريق الرديف 
مواليد  من  وهو  فالحي  يو�سف  �سطيف  لوفاق 
2002، على عقده االحرتايف مع النادي  �سنة 
 ،2023 �سبتمرب  اإىل غاية  �سنوات  ملدة ثالثة 
األعاب،  وين�سط الالعب فالحي يف مركز �سانع 
موؤكدا  العقد  على  توقيعه  بعد  م�سرورا  وبدا 
وتقدمي  م�سواره  يف  بعيدا  الذهاب  عزمه  على 

اأف�سل امل�ستويات خالل الفرتة املقبلة.

وجه الالعب املغرتب مهدي مدور مرا�سلة 
ت�سوية  طالبا  �سطيف  وفــاق  اإدارة  اإىل 
و�سعيته مع الفريق ومهددا باللجوء اإىل 
حال  يف  للفيفا  التابعة  املنازعات  جلنة 
الفريق،  اإدارة  مع  و�سعيته  ت�سوية  عدم 
وهو  مواليد   مــن  مــدور  ويعترب 
خريج مدر�سة ماتز ولعب املو�سم الفارط 
يف الدوري اللوك�سمبورغي، وكان الالعب 
مـــدور قــد وقـــع عــلــى عــقــد ملـــدة ثالثة 
جانفي  �سهر  خــالل  الــوفــاق  مع  �سنوات 
دون  ومــن  تامة  �سرية  يف  لكن  الــفــارط 
م�سريي  طرف  من  ال�سفقة  عن  الك�سف 
الذي  لالعب  التوقيع  مت  حيث  الوفاق، 
كان مر�سحا لالإلتحاق بالفريق مع بداية 

املو�سم اجلاري.
املــتــوفــرة يف هذه  املــعــلــومــات  وحــ�ــســب 
االإدارة  جمل�ص  رئي�ص  فـــاإن  الق�سية 
عزالدين اأعراب مل يكن على علم باالأمر 
حيث تفاجاأ مبرا�سلة والد الالعب خالل 

ال�ساعات الفارطة، وح�سب اإدارة الوفاق 
املدير  طرف  من  توقيعه  مت  العقد  فــاإن 
العقد  اأن  التاأكيد على  مع  العام حلفاية 
للكون  ملغي  يعترب  القانونية  ناحية  من 
يف  تــواجــد  مــع  تــزامــن  التوقيع  تــاريــخ 

باتنة 

عبد الهادي. ب

اأحمد اأمني. ب 

عبد الهادي. ب

بدري. ع

بدري. ع



الدعـــاء
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ال حول وال قوة اإال باهلل العلي العظيم

اأبواب اجلنة الثمانية
وما ينطق عن الهوى

زاويةمن نور

هذه ال�سفحة حتتوي على اأحاديث نبوية واآيات قراآنية فال تهينوها

املكتبة الإ�سالمية من اأقوال 
ال�صاحلني

كتاب الإ�سالم وال�سحة النف�سية

قال اهلل تعاىل: 

بني يدي �آية

مبلغ العر�ضت�سمية املوؤ�س�سةت�سميةرقم
مبلغ العر�ض بعد 

الت�سحيح
املالحظةمدة التوريدالتنقيط

اقتناء اآلية نيفلوز برنامج 
/ رقم: 

�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة 
اأقل عر�ضيومن/دجدجوذات �سخ�ض وحيد بن ح�سي



مبلغ العر�ضت�سمية املوؤ�س�سةت�سميةرقم
مبلغ العر�ض بعد 

الت�سحيح
املالحظةمدة التوريدالتنقيط

اقتناء اآلية نيفلوز برنامج 
/ رقم: 

�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة 
اأقل عر�ضيومن/دجدجوذات �سخ�ض وحيد بن ح�سي

رئي�ض املجل�ض ال�سعبي البلدي

عبد الهادي. ب 

�صطيف
�سفيقة. �ص

اأخ�صائيون نف�صانيون يوؤكدون: "التمدر�س املبكر يدمر الطفل"

مب�ساركة متطوعني وم�سوؤولني ون�سطاء جمعويني

بعد اإختفائهم خالل فرتة احلجر ال�سحي 

�سهدت  التطوعية،  احلمالت  اإطــار  يف 
خن�سلة،  بــواليــة  االأحـــيـــاء  خمتلف 
بادر  وا�سعة،  نظافة  حمالت  تنظيم 
املختلفة  ــاء  ــي االأح �سكان  لتنظيمها 
ون�سطاء  مــ�ــســوؤولــني  ــع  م بالتن�سيق 

جمعويني.
بطريق  ر�سد  ابــن  حــي  �سكان  وبـــادر 
خن�سلة،  الوالية  بعا�سمة  م�سكيانة 
بــتــنــظــيــم حــمــلــة تــنــظــيــف وا�ــســعــة 
غرار  على  القطاعات  عديد  مب�ساركة 
ووحــدة  العمومية  االأ�ــســغــال  م�سالح 
البيئة  م�سالح  للمياه،  اجلــزائــريــة 
التطهري  ديوان  العمومية،  التجهيزات 
عليها  اأ�سرفت  والتي  املائية،  املـــوارد 
بلدية  مع  بالتن�سيق  الوالية  م�سالح 

خن�سلة.
هذه احلملة جاءت بعد الرتاكم الكبري 
واالأتربة  والهامدة  ال�سلبة  للنفايات 
وفق  العملية  ت�ستمر  اين  �سنوات،  منذ 
االجتماعات  خالل  امل�سطر  الربنامج 
ال�سابقة املخ�س�سة لهذا الغر�ص حتت 
م�سوؤوليتنا  املحيط  )نــظــافــة  �سعار 
هذه  ا�ستح�سنوا  احلي  �سكان  جميعا(، 
العملية التي من �ساأنها اإعادة االعتبار 
للمنطقة وحت�سني املظهر اجلمايل لها، 
م�ساريع  ادراج  �سرورة  اإىل  دعــوا  كما 
جت�سيد  غـــرار  عــلــى  بــاحلــي  تنموية 

م�سروع ملعب جواري وم�ساحة خ�سراء 
واإعادة االعتبار للطرقات.

من جهتهم، �سكان حي العوفية ببلدية 
تنظيف  حملة  بتنظيم  قاموا  قاي�ص 
عديدة  الأيـــام  ت�ستمر  والــتــي  وا�سعة 
الهيئات  خمــتــلــف  مبــ�ــســاركــة  وذلــــك 
احلماية  م�سالح  غرار  على  وال�سلطات 
�سباب  وكذا  البلدية  وم�سالح  املدنية 
ورجال  احلــي  جمعية  واأع�ساء  احلــي 
جمع  العملية  هذه  �سهدت  اين  اأعمال، 
احلي  اأرجـــاء  يف  املرتاكمة  النفايات 
التي  ــاب واحلــ�ــســائــ�ــص  ــس ــ� االأع وكـــذا 
�سوهت املنظر والتي مت حرقها، وذلك 
باإ�ستعمال خمتلف االآليات وال�ساحنات 
طرف  من  للعملية  ت�سخريها  مت  التي 

امل�ساركني.
ال�سوناطيبا  حي  �سكان  جهتهم،  من 
قاموا  قاطنوالعمارات  وبالتحديد 
حتت  للحي  نــظــافــة  حملة  بتنظيم 
�سعار ) كل واحد ينظف قدام العمارة 
فئات  ــو(، مبــ�ــســاركــة خمــتــلــف  ــاع ــت ان
املجتمع من اطفال �سغار و�سباب وكهول 
على  املحافظة  اأجل  من  وذلك  و�سيوخ 
الذي  للحي  اخلارجي  املحيط  نظافة 
جعلته  وا�سعة  حملة  مدة  منذ  يعرف 
م�ستوى والية  االأحياء على  اأجمل  من 

خن�سلة

اأولياء االمور بني معار�ص وموؤيد  وانق�سم 
لدور ريا�ص االأطفال واالأق�سام التح�سريية 
االآباء  ي�سارع  اإذ  الطفل،  مهارات  تنمية  يف 
الطور  موؤ�س�سات  اإىل  مدر�سي  دخول  كل  يف 
االبتدائي حلجز مقعد درا�سي يف االأق�سام 
يبلغوا  مل  الذين  الأطفالهم  التح�سريية 
ــرون  اآخ يف�سل  فيما  اخلام�سة،  �سن  بعد 
ودور  االأطــفــال  بريا�ص  اأبنائهم  التحاق 
احل�سانة بهدف اإدماجهم وجعلهم يتكيفون 
�ساهمت  كــمــا  ــم،  ــه ــران اأق مــع  ويــتــفــاعــلــون 
يف  واالقت�سادية  االجتماعية  الــظــروف 
ابنها  ــرك  وت العمل  اإىل  املـــراأة  ا�سطرار 
الر�سيع دون ال�سنتني بني اأح�سان املربيات 
من  اأكر  باملربية  ليتعلق  طويلة،  ل�ساعات 
والدته، ومن جهة اأخرى يرف�ص الكثريون 
االأطفال  ريــا�ــص  يف  اأبنائهم  تــرك  فكرة 
وذلك حلاجة الطفل يف ال�سنوات االأوىل من 
ليتب�سع  اأبويه  واهتمام  رعاية  اإىل  حياته 

بحبهما وحنانها وينمو منوا �سليما.
خا�ص  حديث  لنا  كــان  ال�سدد،  هــذا  ويف 
ق�سم  رئي�سة  ب�ستة"  "حنان  الدكتورة  مع 
التي قالت يف  النف�ص بجامعة جيجل  علم 
االأ�سباب  من  الكثري  هناك  اأن  ت�سريحها، 
االأطفال  تــرك  اإىل  االأولــيــاء  تدفع  التي 
واالآباء  االأمهات  وت�سابق  احل�سانة  دور  يف 
خلفته  ما  بينها  من  اأف�سلها  عن  البحث  يف 
تكنولوجيا املعلومات والتطور الكبري حيث 

اإىل  اأدى  مما  وامل�سوؤوليات  االأعباء  زادت 
خروج املراأة للعمل مل�ساعدة زوجها يف تاأمني 
التقليد  يعترب  كما  الأطفالها،  جيدة  حياة 
اأحد االأ�سباب التي جتعل االأمهات تنف�سلن 
الدرا�سة  مبقاعد  ليلتحقوا  اأبنائهن  عن 
ال�ساد�سة،  �سن  بلوغهم  قبل  ر�سمي  ب�سكل 
بو�سع  البيت  يف  املاكثات  من  كثري  تقوم  اإذ 
وقت  من  متلكه  ما  رغم  الرو�سة  يف  طفلها 
كاٍف لرعاية وتربية وتعليم ابنها اإال انها 

مباهاة وتقليد للمراأة العاملة.
وبخ�سو�ص م�ساألة ترك اأهل االخت�سا�ص 
مرحلة  تالميذ  تــدريــ�ــص  مهمة  يــتــولــون 
التح�سريي وال�سنة االأوىل ابتدائي بدال من 
الذين يدر�سون  التعليم االبتدائي  اأ�ساتذة 
اإىل  االأوىل  ال�سنة  من  امل�ستويات  خمتلف 
اأن  املخت�سة،  ـــدت  اأك اخلــامــ�ــســة،  ال�سنة 
دوما  يــنــادون  النف�ص  علم  يف  املخت�سني 
عملية  االخت�سا�ص  اأهــل  تــويل  ب�سرورة 
االأوىل  ال�سنوات  خا�سة  والرتبية  التعليم 
وعلوم  النف�ص  عــلــم  يف  املخت�سني  كـــون 
الرتبية واالإر�ساد ميتلكون اخلربة الكافية 
ــهــم االكـــر اطــالعــا عــلــى مراحل  اأن كــمــا 
االأ�سا�سية  وحاجاته  الطفل  لــدى  النمو 
وم�ساعدة  احلاالت  ت�سخي�ص  وي�ستطيعون 
االأ�سر على تربية الطفل وتنمية مهاراته 
اجلــوانــب  جــمــيــع  مــن  �سخ�سيته  وبــنــاء 
االأ�سباب  ولهذه  والبيداغوجية،  النف�سية 

تخ�س�سات  خريجي  ا�ستغالل  ي�ستح�سن 
االأطفال  وتعليم  تدري�ص  يف  النف�ص  علم 
لكي  الــدرا�ــســي  م�سوارهم  يف  ومرافقتهم 
املهني  االإخــتــيــار  ــارات  ــه م لديهم  تنموا 

واختيار ما ينا�سبهم م�ستقبال.
من  كبري  ــزء  ج ا�ستقالة  اأن  ــافــت،  واأ�ــس
االأولياء من م�سوؤوليتهم اجتاه اأطفالهم من 
حيث الرعاية              و االهتمام والرتبية 
اأبناءهم يف  اإذ يف�سلون زج  التوا�سل معهم، 
عبء  من  للتخل�ص  جمعية  او  رو�سة  اأي 
اأن  فيه  يفرت�ص  الــذي  الوقت  يف  الرتبية 
جعل  �ساأنها  من  التي  االآلــيــات  يف  يفكروا 
مراحل  ويعي�ص  �سليما  منــوا  ينمو  الطفل 
عمره ب�سكل طبيعي لكي يكون متوازنا عقليا 

ونف�سيا وال�سغط على الطفل باإر�ساله قبل 
للتمدر�ص، ال يخدمه، رغم  القانوين  ال�سن 
اأن االأ�سرة تبحث عن تنمية مهارات ابنها، 
اإال اأن نف�ص املهارات �ستنمى يف وقتها وعليه 
النمو  بحرية  الطفل  يتمتع  اأن  من  البــد 
التحوالت  اأثرت  وقد  واالكت�ساف،  واللعب 
العاملية احلديثة يف فكر االأولياء وانعك�ست 
على  وعجزهم  الرتبية  مفهوم  على  �سلبا 
االجتماعية  التن�سئة  اأ�ــســالــيــب  اتــبــاع 
يكون  اأن  املحتمل  من  انه  كما  ال�سحيحة، 
نف�سي  مبر�ص  اأ�سيبوا  قد  االأولياء  بع�ص 
اأنه  يعتقدون  فتجدهم  التعبري-  �سح  -اإن 
كلها  االأوىل  الطفل  �سنوات  ا�ستغالل  يجب 
وهذا  املكثف  والتعليم  املبكرة  الدرا�سة  يف 

مرحلة  ــم  اأه على  ي�ستولون  الأنــهــم  خطاأ 
واإ�سباع  اللعب  اإىل  فيها  يحتاج  للطفل 
اأو  االأ�ساليب  من  اللعب  يعد  اذ  حاجاته 

بيداغوجيا التعليم.
اأو  ــحــاب  ــس ــ� الـــدكـــتـــورة، االن واأرجـــعـــت 
االأزواج،  طــرف  من  ــدور  ال عن  اال�ستقالة 
بالن�سبة  والوقت  اجلهد  وقلة  التعب  اإىل 
انت�سار  اإىل  ذلــك  يعود  قــد  كما  للعاملة، 
فال  موؤخرا  مبكرة  �سن  يف  ــزواج  ال ظاهرة 
ال�ساب اأو ال�سابة ميلكون اخلربة يف كيفية 
الإر�ساله  في�سطرون  الطفل  مع  التعامل 
من  االإن�سحاب  �سبب  يعود  كما  للرو�سة، 
مواقع  على  االإدمـــان  اإىل  االأبــنــاء  تربية 
يف  املاكثات  االأمــهــات  من  فكثري  االنــرتنــت، 
الهاتف  مــع  وقتها  معظم  تق�سي  البيت 
اأنف�سهم  يــجــدون  الــذيــن  اأطفالها  وتهمل 
اإىل ت�سليمه  اأو ت�سطر  اإما يف غرف مغلقة 
جتد  اأو  باالألعاب  مدجما  اإلكرتونيا  لوحا 
لرتيح  االأمثل  احلــل  للرو�سة،  اإر�ساله  يف 
�ستقوم  بــديــلــة  اأم  هــنــاك  الأن  �سمريها 

برعايته عو�سا عنها.
وختمت ب�ستةكالمها، "نحن فعال يف ع�سر 
وم�سادره  التعلم  واأ�ــســبــح  التكنولوجيا 
متاحة يف اأي وقت واأي مكان فعلى االأولياء 
يجعلهم  ومــا  اأطــفــالــهــم  ينا�سب  مــا  اأخـــذ 
نف�سي  بتوافق  ويتمتعون  بالر�سا  ي�سعرون 

تربوي واجتماعي".

�سطيف،  بوالية  الكربى  املــدن  �سوارع  عــادت 
الالجئني  ــن  م بــالــعــديــد  جــديــد  ــن  م لتكتظ 
واجلن�سيات،  االأعــمــار  خمتلف  مــن  االأفــارقــة 
الكربى  املدن  يف  جمددا  للظهور  عادوا  والذين 
من  فـــرتة  بــعــد  والــعــلــمــة  �سطيف  ـــرار  غ عــلــى 
وبال�سبط  كاملة  اأ�سهر   06 قاربت  االإختفاء 
وفر�ص  كــورونــا  فــريو�ــص  اإنت�سار  بــدايــة  منذ 
احلجر ال�سحي، غري اأن االأيام الفارطة عرفت 
اأجل  من  ال�سوارع  اإىل  املهاجرين  قوافل  عودة 
الت�سول واحل�سول على ما تي�سر من م�ساعدات 
املواطنني بعد حت�سن االأو�ساع الوبائية ب�سفة 
�سابق  اإىل  الن�ساطات  ملحوظة وعودة خمتلف 

عهدها.
تبدو  االأفــارقــة  الالجئني  اأعـــداد  اأن  ــم  ورغ
قبل  عليه  كانت  مبا  مقارنة  املــرة  هــذه  قليلة 
مينع  مل  ــك  ذل اأن  اإال  ال�سحي،  احلــجــر  ــرتة  ف
ممار�سة  اإىل  العودة  من  االأطفال  من  الع�سرات 
كما  وال�سوارع  الطرقات  خمتلف  عرب  الت�سول 
من  خمــاوف  و�سط  وهــذا  الــعــادة  عليه  جــرت 
طرف املواطنني بخ�سو�ص اإمكانية نقل العدوى 
اإحرتام  عدم  ظل  يف  كورونا  بفريو�ص  اخلا�سة 
من  للوقاية  املتخذة  للتدابري  االأطفال  هوؤالء 
اأو  اإ�ستعمال الكمامات  هذا الفريو�ص على غرار 
اإقامة هوؤالء  عن  ف�سال  االأمان  م�سافة  اإحرتام 
الالجئني يف ظروف �سيئة يف الغالب من خالل 

املبيت يف العراء.
يلقاها الالجئون  التي  املعاملة احل�سنة  ورغم 
باب  من  الوالية  مواطني  طرف  من  االأفارقة 
الواجب االإن�ساين واالأخالقي، اإال اأن هذا االأمر 
واالإ�ستياء  التذمر  من  نوع  وجــود  من  مينع  مل 
لدى املواطنني بخ�سو�ص االأ�ساليب التي يتبعها 
هوؤالء االأفارقة يف الت�سول من خالل اإ�ستعمال 

االأطـــفـــال واالإحلــــــاح كــثــريا لــلــحــ�ــســول على 
ت�سل  قد  والتي  املواطنني  من  مالية  م�ساعدات 
يف بع�ص االأحيان اإىل حد الرتهيب واالإعتداء 
االإنت�سار  ــن  ع ف�سال  الــنــ�ــســاء،  �ــســد  خــا�ــســة 
الع�سوائي يف الطرقات وهو االأمر الذي ت�سبب 
يف وقوع بع�ص احلوادث املوؤ�سفة كما ح�سل مع 
وفاة  ت�سجيل  مت  حيث  الفارط  االأ�سبوع  نهاية 
 05 العمر  من  يبلغ  نيجريية  جن�سية  من  طفل 
جتارية،  �سيارة  طرف  من  ده�سه  بعد  �سنوات 
بالقرب  الطفل  لوجود  ال�سائق  ينتبه  حيث مل 
العديد  اأكد  فقد  ال�سياق  هذا  ويف  ال�سيارة،  من 
من املواطنني �سرورة فر�ص رقابة على ت�سرفات 
ال�سغار االأفارقة خا�سة على م�ستوى  االأطفال 
الطرقات الكربى يف ظل املخاطر املحدقة بهم 

من طرف اأ�سحاب املركبات ال�سيما خالل فرتة 
التوقف اأمام االإ�سارات ال�سوئية.

ينبغي  فاإنه  املواطنني،  من  العديد  نظر  ويف 
خا�سة  الالجئني  هــوؤالء  لو�سعية  حل  اإيجاد 
مع اإقرتاب ف�سل ال�ستاء واالأجواء الباردة التي 
الليل، حيث يبقى  املنطقة خ�سو�سا يف  تعرفها 
والتكفل  لهم  مــاأوى  عن  البحث  ال�سروري  من 
بهم من جميع النواحي وهذا اإىل غاية اإيجاد 
حل نهائي لو�سعيتهم من خالل اإعادة ترحيلهم 
اأو ال�سماح لهم  اإىل بلدانهم يف القريب العاجل 
بالعمل على غرار الالجئني ال�سوريني، علما اأن 
ال�سلطات االأمنية قامت يف وقت �سابق برتحيل 
بلدانهم  اإىل  الالجئني  مــن  كبرية  جمموعة 

االأ�سلية. 

دعوات لرتك الأبناء يعي�سون مرحلة الطفولة دون �سغوطات

الالجئون الأفارقة يعودون بقوة اإىل �سوارع �سطيف
حمالت تنظيف وا�سعة ت�سمل 

اأحياء ولية خن�سلة 
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�لطفولة هي �إحدى �أهم �ملر�حل يف حياة �لفرد، فهي �الأ�صا�س �لذي ي�صكل �صخ�صيته وقد �هتمت �لكثري من �لدر��صات بالطفولة يف ع�صرنا �حلايل من طرف �لباحثني و�لرتبويني نظر� الأهمية فرتة ما قبل �لتمدر�س، كونها �الأ�صا�س يف بناء وحتديد 

�جتاهاته �مل�صتقبلية ال �صيما ونحن نعي�س يف ع�صر �ملعلوماتية حيث تتكاثف �ملعرفة ويزد�د حجمها كما تتغري طبيعة �لعالقات بني �الأفر�د و�ملجتمعات وتتغري �أ�صاليب معاملة �لو�لدين الأبنائهم وطرق �لتن�صئة �الجتماعية بتغري �لزمن، مما ي�صتدعي 
مو�كبة �لتقدم و�لتعاي�س معه و�إعد�د �الأبناء لهذ� �لع�صر ما دفع باالأولياء و�لقائمني على �لرتبية �إىل �الهتمام بنمو �لطفل منو� �صويا �صحيحا وتطوير مهار�ته �ملتنوعة بحثا عن �أطفال مبدعني مبتكرين، خا�صة �أن �لطفل يتعلم ب�صرعة كبرية وي�صتخدم 
حو��صه وج�صده من �أجل �لتفاعل مع �لبيئة �لتي يعي�س فيها، ومن بني �حلقائق منذ �لوالدة �ىل غاية �صن �خلام�صة، وفق �لعامل �ملخت�س يف علم �لنف�س "بياجيه" فاإن �لطفل من �صن 2 �إىل 6 �صنو�ت �أي مرحلة ما قبل �لعمليات متتاز بفرط �حلركة 

و�لن�صاط و�صعف �لرتكيز ون�صيان �لقو�نني.

خن�صلة

معاوية. �ص

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية باتنة

دائرة ثنية العابد
بلدية ثنية العابد

مكتب التنظيم وال�سوؤون العامة

تاأ�صي�س جمعية حملية
مبقت�سى القانون رقم 06/12 املوؤرخ يف 18 �سفر عام 1433 املوافق لـ 12 
 2020/09/10 اليوم  هذا  مت  باجلمعيات،  املتعلق   2012 �سنة  جانفي 

ت�سليم و�سل الت�سريح بتاأ�سي�ص اجلمعية املحلية امل�سماة:
جمعية االأمل

الكائن مقرها بـ: اأوالد عزوز ـ بلدية ثنية العابد

االأورا�س نيوز ـ العدد: 1637 االثنني 21  �صبتمرب  2020

رئي�ص املجل�ص ال�سعبي البلدي



خملفات احلجر ال�صحي يف اجلزائر تتفاقم ..

�صطيف

رئي�ص املجل�ص ال�سعبي البلدي

الباركي�سيوني�ست  )الــر�ــســام،  الفنان  قــرر  اأخـــريا 
على  واملــعــروف  الدين"  نــور  "جزار  والكالفي�ست( 
العزوبية  تطليق  "ق�ستور"  با�سم  الفنية  ال�ساحة 
معلنا االفراح بدخوله للقف�ص الذهبي يوم اخلمي�ص 

املن�سرم 17 �سبتمرب 2020.
الكاريكاتوري�ست  يتقدم  ال�سعيدة  املنا�سبة  وبهذه 
االآماين  واأطيب  التهاين  حريزة" باأحر  بن  "حل�سن 
الزوجية  احلــيــاة  لــه  يــبــارك  ان  اهلل  مــن  راجــيــا 

ويرزقهما الكثري من البنني والبنات.

احريزة  اأوالد  بدوار  بوكثري  عائلة  الفرحة  عمت 
القف�ص  بوكثري"  "ه�سام  ابنها  دخــول  مبنا�سبة 
الق�سبة  انغام  على   19/09/2020 يوم  الذهبي 
ال�ساوية والزغاريد التي اأ�سفت بهجة و�سرور و�سط 

العائلة واالأ�سدقاء.
الكاريكاتوري  يتقدم  ال�سعيدة  املنا�سبة  وبــهــذه 
االماين  واأطيب  التهاين  حل�سن" باأحر  حريزة  "بن 
اإن  ال�ساحلة  للذرية  ولعاقبة  الكرميني  للزوجني 

�ساء اهلل.

األف الف مليون مربوك.

األف الف مليون مربوك.

تهنئة

تهنئة
  

يومية اإخبارية عامة

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

journalelauresnews@gmail.com :لربيد �لإلكرتوين�

لكل اإ�سهاراتكم واإعالناتكم
                                       "االأورا�ص نيوز"

توفر لكم خدمة راقية  
                          وباأ�سعـــار تناف�سية
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�إعالن عن �ملنح �ملوؤقت

  ANEP                2025003288 El Aures News:  21  Septembre 2020

تنظيم  املت�سمن   2015/09/16 يف  املوؤرخ   247/15 رقم  الرئا�سي  املر�سوم  من   65 املادة  الأحكام  طبقا 
طلب  عن  االإعالن  يف  امل�ساهمن  العار�سن  جميع  علم  يف  ليكن  العام.  املرفق  وتفوي�سات  العمومية  ال�سفقات 

عرو�ض وطني مفتوح مع ا�سرتاط قدرات دنيا للعملية التالية:
� اجناز �سبكة التطهري بالتجمع ال�سكاين غرزويل وعوملي عمار مع حو�ض الت�سفية �

املن�سورة يف اجلرائد الوطنية:
� جريدة االورا�ض نيوز بتاريخ: 2020/08/16 

� جريدة L’EST بتاريخ: 2020/08/17 
ونظرا الجتماع اللجنة البلدية لفتح االأظرفة وتقييم العرو�ض، مت منح امل�سروع موؤقتا ل�:

تنظيم  املت�سمن   2015/09/16 يف  املوؤرخ   247/15 رقم  الرئا�سي  املر�سوم  من   82 املادة  باأحكام  عمال 
ال�سفقات العمومية وتفوي�سات املرفق العام.

اأق�ساه  اأجل  يف  البلدية  العمومية  ال�سفقات  جلنة  اإىل  االختيار  هذا  �سد  طعونهم  تقدمي  املتعهدين  باإمكان 
ع�سرة )10( اأيام ابتداء من تاريخ هذا االإعالن.

االت�سال  واملالية  التقنية  عرو�سهم  لتقييم  املف�سلة  النتائج  على  االطالع  يف  الراغبن  املتعهدين  وباإمكان 
مب�سلحة ال�سفقات العمومية البلدية يف اأجل اأق�ساه 03 اأيام ابتداء من تاريخ ن�سر االإعالن عن املنح املوؤقت.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية ميلة

دائرة تاجنانت
بلدية تاجنانت

م�سلحة ال�سفقات
ر.ت.ج: 098443085110430 

املبلغ بكل الر�سوم بعد املقاولةامل�سروع
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مالحظاترقم التعريف اجلبائياالآجال

اجناز �سبكة 
التطهري بالتجمع 
ال�سكاين غرزويل 
وعوملي عمار مع 
حو�ض الت�سفية

موؤ�س�سة 
االأ�سغال 

العمومية 
الكربى 
والري 

اأحمد عزام 
نور الدين 
تاجنانت

دج  39.286.660.00
 18
197919320030824�سهرا

موؤهل 
تقنيا30.11ن/60ن



ق. ث

نور�سني. م

عبد الهادي. ب

اأم البواقي

باتنة

عنابة

قماز الدين  ح�سام  ح��وار: 

مت اقرتاحه من طرف جمعية الطاوو�س الثقافية

االإن�ساين  االأم��ن  خمرب  ع��ن   �سدر 
"حدود  كتاب   1 باتنة  بجامعة 
العالقة بن الهجرة غري ال�سرعية 
وت��ه��ري��ب ال��ب�����س��ر واالجت�����ار بهم 
و�سبل املواجهة"، الواقع، الرهانات 
لكل   م�سرتك  كتاب  وه��و  واالأف���اق، 
عوا�سرية  رق��ي��ة  ال��دك��ت��ورة  م��ن 
والدكتورة فوزية بن عثمان، ويقع 
املوؤلف �سمن 93 �سفحة من القطع 

املتو�سط.
عوا�سرية  رقية  الدكتورة  وقالت 
االأورا����ض  ليومية  حديثها  خ��الل 
حواها  ال��ت��ي  ال��درا���س��ة  اأن  ن��ي��وز 
عمق  مناق�سة  اإىل  ت�سعى  املوؤلف 

ب�سور  الرتباطها  ال�سرعية  غري  الهجرة  اإ�سكاليات 
اجلرمية املنظمة خا�سة تهريب الب�سر واالجتار بهم، 
ومن ثم و�سع ت�سور للتعامل مع ظاهرة تنامي العالقة 
باالأ�سخا�ض  واالجت���ار  ال�سرعية  غري  الهجرة  بن 

يحاكي اإطار حقوق االإن�سان.
اإىل  الدرا�سة  تو�سلت  اأن  واأ�سافت يف جممل حديثها 
اإثبات اأن تهريب الب�سر واالجتار بهم يرتبط وجودا 
مواجهة  فاإن  وعليه  ال�سرعية،  غري  بالهجرة  وعدما 
هذه االأخرية ح�سبها يوؤدي حتما اإىل احلد اأو التقليل 
وك��ذا  املهاجرين  تهريب  جرميتي  م��ن  االأق���ل  على 
االجتار بالب�سر، ب�سرط االبتعاد عن احللول االأمنية 
حقوق  منطق  تتبنى  �ساملة  مقاربة  نحو  والتوجه 
االإن�سان، مو�سحتا اأن مبداأ احرتام الكرامة االإن�سانية 
بامتياز،  وقائية  مقاربة  ي�سكل  االإن�سان  اأم��ن  وبناء 
يف  الدولة  دور  تفعيل  االأوىل  اآليتن،  وف��ق  تتحقق 
اإدارة التنمية املحققة الأمن االإن�سان، والثانية التزام 
لر�سا  املحققة  العامة  اخل��دم��ات  بتح�سن  ال��دول��ة 

املواطن، توؤكد ذات املتحدثة. 
وتدعيما  اأن��ه  عوا�سرية  رقية  الدكتورة  واأ���س��ارت 
االإن�سانية  الكرامة  على  القائمة  الوقائية  للمقاربة 

اأم��ن االإن�����س��ان، تاأتي  وب��ن��اء 
ال��ع��الج��ي��ة، وهي  امل��ق��ارب��ة 
اإدارة  ح��وك��م��ة  م���ق���ارب���ة 
ال��ت��ن��م��ي��ة و����س���ون ح��ق��وق 
اإدارة  واأن�����س��ن��ة  االإن�����س��ان، 
ال��ه��ج��رة ال��ت��ي ت��وؤك��د على 
اإعمال نهج قائم على حقوق 
القوانن  وتنقيح  االإن�����س��ان 
ال���وط���ن���ي���ة وال�����س��ي��ا���س��ات 
يحفظ  مب���ا  االج��ت��م��اع��ي��ة 
االأ�سخا�ض  حقوق  وي�سون 
ال�سرعين  غ��ري  املهاجرين 

و�سحايا االجتار.
اجلدير بالذكر اأن الدكتورة 
رقية عوا�سرية، اأ�ستاذة بكلية احلقوق جامعة باتنة 
1 حا�سلة على درجة دكتوراه دولة  يف القانون العام 
م�سر  �سم�ض،القاهرة،  عن  جامعة  احلقوق  كلية  من 
بتقدير جيد جدا مع التو�سية بالتبادل مع اجلامعات 
احلقوق  بكلية  م�ساعدة  كاأ�ستاذة  عملت  االأخ���رى، 
اإىل  ترقيتها  ومتت   ،2001 عام  منذ  باتنة  جامعة 

اأ�ستاذ التعليم العايل عام 2009.
كما تراأ�ست فرقة االأمن االإن�ساين من منظور قانوين  
العديد  وناق�ست  واأط���رت  االإن�����س��اين،  االأم��ن  مبخرب 
وتعد  واملا�سرت،  واملاج�ستري  الدكتوراه  اأطروحات  من 

خبرية لدى العديد املجالت العلمية املحكمة.
اأ�ستاذة  عثمان  بن  فوزية  الدكتورة  تعترب  حن  يف 
والعلوم  احل��ق��وق  كلية  احل��ق��وق  بق�سم  حم��ا���س��رة 
جامعة  دب���اغ���ن،  مل��ن  حم��م��د  ج��ام��ع��ة  ال�سيا�سية 
�سطيف2، حا�سلة على �سهادة دكتوراه العلوم من كلية 
احلقوق والعلوم ال�سيا�سية جامعة باتنة1، ع�سوة يف 
فرقة االأمن االإن�ساين من منظور االأمن االإن�ساين، لها 
العديد من املقاالت العلمية يف جمال حقوق االإن�سان 
من  العديد  لدى  خبرية  تعد  كما  االإن�ساين،  واالأم��ن 

املجالت العلمية.

االأخ�سر،  ال�سوء  الثقافة،  وزارة  م��وؤخ��را،  اأع��ط��ت، 
لتنظيم تظاهرة مهرجان وطني مل�سرح الكبار بوالية 
عنابة، والتي مت اقرتحها من قبل جمعية الطاوو�ض 
الثقاقية، حيث مت اإعداد البطاقة التقنية للمهرجان 
بريق  �سيعيد  طموحا  ثقافيا  برناجما  ي�سم  ال��ذي 

م�سرح الكبار بالوالية.
الطاوو�ض  جمعية  رئي�ض  بناري،  قدور  اأم�ض،  ك�سف، 
اأن  نيوز"،  "االأورا�ض  ل�يومية  ات�سال  يف  الثقافية 
وزيرة الثقافة وافقت على م�سروع  تظاهرة  مهرجان 
وطني للم�سرح الكبار بوالية عنابة، والذي �ستنظمه 
 ، اأي��ام   5 ملدة  �سخم  ثقايف  برنامج  وي�سم  اجلمعية، 
والتعاونيات،  اجلمعيات  من  العديد  فيه  و�ست�سارك 
لتقدمي  �سانحة  فر�سة  �سيكون  املهرجان  اأن  م�سريا 
الفاعلن يف جمال م�سرح الكبار واإبداعاتهم وعرو�سهم 
للهواة  جمال  �سيفتح  كما  املناف�سة،  داخل  امل�سرحية، 
واكت�ساب  اخلربات  لتبادل  املناف�سة  خارج  للم�ساركة 

�ستخ�س�ض  امل�سدر،  ذات  وح�سب   . حمرتفة  جت��ارب 
جمال  يف  وخرباء  اأ�ستاذة  يوؤطرها  تكوينية،  ور�سات 
�سيحظى  كما  ال�سباب،  ودعم  الإدماج  املحرتف  امل�سرح 

الفائزون بتكرميات وجوائز قيمة.
يف  امل�ساهمة  اإىل  بناري-  –ح�سب  املهرجان  ويهدف   
تن�سيط وتطوير احلياة امل�سرحية من خالل عرو�ض 
مميزة يف الق�سايا واملعاجلات الفنية، كما يهدف اإىل 
وامللتقيات  الندوات  خالل  من  امل�سرحي  الوعي  ن�سر 
ال��ف��ك��ري��ة وال��ف��ن��ي��ة وحت��ل��ي��ل وم��ن��اق�����س��ة االأع��م��ال 
امل�سرحية يف اإطار النقد املو�سوعي واجلاد اإىل جانب 
املواهب  واكت�ساف  امل�سرحية  التجارب  وت�سجيع  دعم 
والقدرات الفنية ومواكبة االأ�ساليب الفنية والتقنية 
امل�سرحية  للحركة  الرتويج  واأي�سا  فيها،  امل�ستخدمة 
م�سرحية  جماهريية  قاعدة  لتاأ�سي�ض  اآخر  كم�سعى 
واالإقليمي  املحلي  امل�سرح  مع  التفاعل  فر�ض  وتوفري 

وطرح اأفكاره وق�ساياه.

الثقافة  م��دي��ري��ة  ت�����س��ت��ع��د 
ال��ب��واق��ي الإ���س��دار  اأم  ل��والي��ة 
جم��ل��ة اإل��ك��رتون��ي��ة م���ن اأج���ل 
بالوالية  الثقايف  امل�سهد  اإثراء 
والوطن عامة، حيث يتم حاليا 
على  االأخ��رية  الرتو�سات  و�سع 
مت  والتي  "تيجي�سي�ض"،  جملة 
التحرير  رئا�سة  مهمة  اإ�سناد 
وال�ساعر  االأ���س��ت��اذ  اإىل  فيها 
ف��ري��د م���رازق���ة، يف ح���ن مت 
واالأك���ادمي���ي  ال�����س��اع��ر  تعين 
نائب  من�سب  يف  بوكراع  ر�سيد 
مدير  فيما  التحرير،  رئي�ض 

الثقافة  مدير  هو  االإلكرتونية  املجلة  لهذه  التحرير 
للوالية علي بوزوالغ.

بن  تن�سيق  اج��ت��م��اع  ع��ق��د  ومت 
الثقافة  ق��ط��اع  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ن 
بالوالية رفقة اأ�سرة املجلة خالل 
اأجل  م��ن  وه��ذا  الفارطة  االأي���ام 
العدد  على  اللم�سات  اأخ��ر  و�سع 
يرى  اأن  املنتظر  من  ال��ذي  االأول 
االتفاق  مت  اأن  بعد  قريبا  النور 
على اخلطوط العري�سة الأهداف 

هذه املجلة الثقافية.
 ومن املنتظر اأن تكون هذه املجلة 
خا�سة  املنطقة  ملثقفي  حا�سنة 
الأعمالهم  وواجهة  ال�سباب  منهم 
االأدب��ي��ة واالإب��داع��ي��ة ف�سال عن 

التعريف بالرتاث الثقايف للوالية واملنطقة ككل. 

بن  مليكة  والفنون  الثقافة  وزيرة  اأعلنت 
دودة االأ�سبوع املن�سرم باجلزائر العا�سمة 
عن م�سروع الإن�ساء متحف خا�ض باللبا�ض 
التقليدي اجلزائري من اأجل احلفاظ على 

هذا الرتاث الثقايف وتثمينه.
اختتام  حفل  خالل  الوزيرة  اإعالن  وجاء 
للبا�ض  املخ�س�ض  ال��الم��ادي  ال��رتاث  �سهر 
التقليدي الذي نظم بق�سر الثقافة مفدي 
اأع�ساء من احلكومة  زكرياء بح�سور عدة 
من  م�ستوحاة  اإبداعات  عر�ض  مت  وحيث 
االأ�سيلة  القطع  وبع�ض  التقليدي  اللبا�ض 
القبائلية  واجلبة  وال�سدة  الكاراكو  مثل 

والبلوزة الوهرانية.
املنا�سبة  بهذه  دودة  بن  ال�سيدة  وقامت 
مطربة  غ��رار  على  كبار  فنانن  بتكرمي 
واملمثلة  الب�سارية  ح�سناء  ال��دي��وان  فن 
بهية را�سدي والفنان عبد احلميد بوزاهر 

واملمثل حممد عجاميي.
املخ�س�ض  ال��الم��ادي  ال���رتاث  �سهر  ومكن 
اأوت   11 يف  انطلق  الذي  التقليدي  للبا�ض 
بق�سر  كبري  معر�ض  تنظيم  من  ال��ف��ارط 
اإىل  باالإ�سافة  زك��ري��اء  مفدي  الثقافة 
معار�ض حملية مت الرتويج لها عرب و�سائل 

بهدف احلفاظ على  التوا�سل االجتماعي 
هذا االإرث وتثمينه وتطويره وترقيته.

ل��ق��اءات  ال�سهر  م���دار  ع��ل��ى  نظمت  ك��م��ا 
مو�سوعي  ح���ول  اف��رتا���س��ي��ة  ون�����دوات 
الرتاث  على  واحلفاظ  التقليدي  اللبا�ض 

الالمادي.

رقية. ل

حــوار

الأدب  �ضماء  اقتحم  واع��د،  كاتب  عماد 
نحو  الأوىل  خطوتك  كانت  كيف  مبكرا، 

عامل الأدب؟
يف احلقيقة مل تكن �سيء �سهل خا�سًة 
متاًحا  لي�ض  اأدبًيا  فًنا  اخ��رتت  اأنني 
لوحده  ال���رواي���ة  جن�ض  للجميع، 
اأ�سعب،  العلمي  واخليال  �سعب  �سيء 
النجاح يف جتربتي  لكن مامكنني من 
االأوىل هو اأنني عا�سٌق للخيال العلمي 
يل  فكان  الكتابة  واأم��ا  ال�سغر  منذ 
موقعي االإلكرتوين الذي كنت اأن�سره 
وهذه  الزمن  عرب  �سفر  �سل�سلة  عليه 
طريق  ع��ن  ال��ك��ت��اب��ة  يف  ال��ت��ج��رب��ة 
االنرتنت مكنتني من تخطي �سعوبات 
اأعمايل  ب��اك��ورة  وتقدمي  البدايات 

بنجاح بتوفيق من الل.

طياتها  يف  موؤلفاتك  حتمله  ما  لنا  ا�ضرد 
خمتلف"؟ احلياة" و"فكر  حياة  "ق�ضة 

حياة  "ق�سة  ل��ك��ت��اب  ب��ال��ن�����س��ب��ة 
اأ�سئلة  ع��ن  ي��ج��ي��ب  ف��ه��و  احلياة"، 
يف  وبالتحديد  ج��ًدا  �سائعة  علمية 
بن  م��ن  اأذك���ر  البيولوجيا،  جم��ال 
هذه االأ�سئلة التايل : ماهو االإنتقاء 
امل�سرتك؟  االأ�سل  وماهو  الطبيعي؟ 
التطور  التطور؟ ومالفرق بن  وماهو 
وغريه  الكربوي؟  والتطور  ال�سغروي 
 Pop" والكتاب يعترب تب�سيط علمي
خمتلف"   "فكر  اأم��ا   ،"Science
�سائدة  اأف��ك��ار  يناق�ض  الكتاب  فهذا 
واأ�سارك من خالل  �سائبة  اأراها غري 
لهذه  ال�سخ�سي  الكتاب منظوري  هذا 
واملوت  اخل��وف  بينها  وم��ن  املوا�سيع 
وال�سخرية  االجتماعية،  والعالقات 
املوا�سيع  هذه  كل  واالأه��داف  واحلب 
نظر  وج��ه��ة  م��ن  مبناق�ستها  ق��م��ت 
كذلك  الفل�سفية  ونظرتي  الفل�سفة، 

يف الدميقراطية وال�سيا�سة.

جديد  هو  احلياة"،  حياة  "ق�ضة  كتاب 

م��ن ن��وع��ه، لأن���ه يف 
كتب  لدينا  اجل��زائ��ر 

والتي  طويلة  اأكادميية 
طبًعا،  الإحرتام  كل  لها 

كتب  هنالك  لي�ض  ولكن 
لتب�ضيط  للعامة  موجهة 

فاأتى  معقدة،  علمية  م�ضائل 
العلم  لإي�ضال  الكتاب  ه��ذا 

و�ضهل  وا�ضح  ب�ضكل  للعامة 
ولعك  �ضبب  م��ا  ت���رى  ج����دًا. 

باخليال العلمي؟
لدي  ك��ان  ال�سغر  منذ  احلقيقة  يف 
االأخبار  باآخر  ج��ًدا  كبرًيا  اإهتماًما 
عامًة،  والعلم  العلمية  واالكت�سافات 
امل�سل�سالت  اأو  االأف����الم  اأغ��ل��ب  واإن 
اأ���س��اه��ده��ا ه��ي خ��ي��ال علمي،  ال��ت��ي 
امل�سادر  اطالع  اأنني  اإىل  اإ�سافًة  ذلك 
ب�سكل  باالإجنليزية  االأولية  العلمية 
م��ب��ادئ  تب�سيط  واأح��ب��ب��ت  ي��وم��ي 
فيزيائية للقارئ وكان ذلك على �سكل 

رواية اأ�سميتها "الالزمن".

هل يغلب طابع اخليال العلمي يف تاأليفك 
وكتابتك؟

نعم، واأف�سل اأن يبقى على هذا النحو 
معن  واح��د  �سيء  يف  اأتخ�س�ض  لكي 
واأحرتفه واإن �ساء الل �ستكون هنالك 
اخليال  بطابع  قريًبا  روائية  اأعمال 

العلمي وتكون اأح�سن من �سابقاتها.

الكتابة  واقع  ترى  كيف 
ب��اأ���س��ل��وب اخل���ي���ال ال��ع��ل��م��ي يف 

اجلزائر؟
لدي اأ�سدقاء اأ�سمائهم المعة يف هذا 
اأعمالهم  ب��ق��راءة  وا�ستمتع  امل��ج��ال 
العامل  يف  العلمي  اخل��ي��ال  اأن  واأرى 
يف  خا�سًة  واجل��زائ��ر  عامًة  العربي 
جًدا  قليلة  ن�سبة  الأنه  م�ستمر  تطور 
من ميكنها ممار�سته وهذا اأحد اأح�سن 
جوانبه يف راأيي ال�سخ�سي كما اأنه يف 
الغالب يكون موجه للخا�سة وبالتايل 
من  متابعن  وطبقة  جمهور  ل��دي��ه 

نخبة القراء. 

عامل  يف  امل�ضتقبلية  خططك  ه��ي  م��ا 
الكتابة والتاأليف؟

ال��ك��ث��ري م��ن اخل��ط��ط التي  ه��ن��ال��ك 
اإىل  حالًيا  اأغلبها  ذكر  على  اأحتفظ 
ما  لكن  تطبيقها،  يف  ال�����س��روع  ح��ن 
بداأنا  اأننا  هو  به  الت�سريح  ميكنني 
م�سرتك  لعمل  التخطيط  يف  بالفعل 
بن جنوم اخليال العلمي الإنتاج �سيء 

بامل�ستوى العاملي يف هذا املجال.

بالفل�صفي  العلمي  اخليال  مزج  بومعراف" كاتب  "عماد 

فاألف كتابيه "ق�صة حياة احلياة" و"فكر خمتلف"

موؤلف جديد يك�صف الوجه االآخر من 
منها احلد  ال�صرعية" و�صبل  غري  "الهجرة 

وزارة الثقافة توافق على اإطالق تظاهرة 
الكبار" مل�صرح  الوطني  "املهرجان 

االإعالن عن م�صروع الإن�صاء متحف
 خا�س باللبا�س التقليدي

و�صع اللم�صات االأخرية الإ�صدار جملة "تيجي�صي�س"
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و�لطبيعة،  �حلياة  مظاهر  يف  �لد�ئم  و�لت�صاوؤل  بالفل�صفة  �ملمزج  �لعلمي  للخيال  فكان  مبكر�  �الأدب  ميد�ن  �قتحم  و�عد  بومعر�ف" كاتب  "عماد 
مربمج ومرتجم عمل يف �ل�صحافة �لعلمية ملدة 5 �صنو�ت و�أ�ص�س مبادرة تب�صيط علوم عربية حتت �إ�صم"�لباحثون �جلز�ئريون"، ثم قام بتاأ�صي�س 
مبادرة ونادي مر�جعة وقر�ءة كتب متنوعة حتت ��صم "�لنقطة �لزرقاء"، �أي�صا قام بن�صر رو�ية خيال علمي "�لالزمن" و�صارك بها يف �ملعر�س 
�لدويل للكتاب عام 2018 ، موؤخرً� قام باإ�صد�ر مولدين �أدبيني مميزين ون�صرهما يف د�ر نقطة، �الأول بعنو�ن "ق�صة حياة �حلياة" وهذ� كتاب 

تب�صيط لنظرية �لتطور �لبيولوجي حيث �صيكون �لكتاب متكون من عدة �أجز�ء وقام بن�صر �جلزء �الأول منه �إىل حني جتهيز باقي �الأجز�ء، و�لكتاب 
�لثاين بعنو�ن "فكر خمتلف" وهو جتميعة مقاالت كان قد كتبها على مد�ر �خلم�س �صنو�ت �ملا�صية، وكان جلريدة �الأور��س نيوز لقاء ذو طعم خا�س 

مع هذ� �لكاتب �لناب�صة �أنامله. 
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الإيجاد اللغز  اأجد احلروف  املرقمة

التعريف:
الكوكب الوحيد الذي يدور مع 

حركة عقارب ال�ساعة

ال�ضبكة العمالقة
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2
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3

6
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لغز العدد
اللغز: ما ال�سيء الذي له جلد 

ولي�ص حيوان .. وله ورق ولي�ص 
نباتا .. وله ل�سان ولي�ص اإن�سان

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

السجن)م(

ضروري للحياة

للتفسير

برر

السحر

ود

من األسلحة القدميا)م(

صغير الشاة

املصائب)م(

من الضمائر

إعالن وفاة

راجع)م(

برر

والدة)م(

الزبون

من األلوان)م(

قرابة

خزي)م(

قبر

ثخني

يدل علينا

املناسب

مدينة سعودية)م(

الورع

أفعى

اجملرب

عشية

من مشتقات احلليب)م(

سئم)م(

التفتيش

اأقوال وحكم
ـ  علمني كيف اأ�سطاد ال�سمك خري من اأن تعطيني �سمكة 

كل يوم.
ـ  اأ�سعف النا�ص هو من �سعف عن كثمان �سره.

ـ  من يتكلم اأوال...يفكر ثانيا ويندم ثالثا.
ـ  ال�سداقة كنز ...ومن يحافظ على كنزه يظل غنيا.

ـ  الكافر كالورقة ال�سفراء ي�سقط من اأول ن�سمة هواء.
ـ  لي�ص مهما اأن تعلم متى تتحدث ولكن االأهم اأن تعلم 

متى ت�سمت.
ـ  لي�ص مهما اأن يحدث ما ي�سيء ولكن االأهم اأال يتكرر 

حدوثه.
ـ  ال�سداقة كاملاء .�سهل اأن ت�سيعه و �سعب اأن حتتفظ 

به.
ـ  لي�ص ال�سجاع من يعرتف باخلطاأ ولكن من ال يكرره.

ـ  اأظلم من الظامل من ي�ساعد الظامل على ظلمه.
ـ  ما حت�سل عليه دون جهد تفقده دون ندم.

ـ  ال�سديق املزيف كالعملة املزيفة ال تك�سف اإال عند 
التعامل.

ـ  اأف�سل االأعمال هي التي تعمل يف �سمت.

حسن وبهاء

متشابهان

ماء باألمازيغية

تام

قسم

ثلثا لعب

ضروري للطعام

نقيض العرب

شدة اإلندفاع)م(

عمر

حديث الليل)م(

مدينة عراقية

وجهة نظر

للنهي

القاطع)م(

مفرد زوار

نقيض جن

سطل)م(

للتمني)م(

طعام

سلم)م(

ملكي

وضع

مباح

على قيد احلياة

نصر)م(

وجع

الصعب املنال

متشابهان

بارحة)م(

معظم

نقيض ساخن)م(

جوهر

متشابهان

مقر)م(

للتعريف

جنة)م(

إهانة)م(

صحف)م(

للنصب)م(

زوجة آدم

برقيات)م(

اخلاطر

فعل ماض ناقص)م(
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تفل�ضف
االأب لولدو: غدوة تقراو؟

االبن: الل اأعلم
ما  اأع���ل���م  الل  ك��ي��ف��ا���ض  االأب: 

عالبالك�ض تقراو واّل..ال ال
ران��ا  ف��ق��ت  اإذا  االإب����ن: 

فقت�ض  ما  ن��ق��راو..اإذا 
ال يكلف الل نف�سا اإال 

و�سعها؟!.

تعدد الهو�ضات
قالك واحد قال ملرتو 

���س��ح��ال من  : ع��الب��ال��ك 
مرة تزوج خالد بن الوليد ؟

فجاءه الرد املبا�سر : غري �سارك يف ربع 

غزواته اأومبعد اتزوج وال اندب؟!.

در�ض خا�ض
الليمون  ب���ن  ال���ف���رق  م���ا  االأ����س���ت���اذ: 

والزيتون
ن�ستخرج  الزيتون  التلميذ: 
م���ن���ه زي������ت ال���زي���ت���ون 
ن�ستخرج  ال  وال��ل��ي��م��ون 

منه ليم الليمون
ن�سنع  بالليمون  واأي�سا 
لكننا  ال��ل��ي��م��ون��ا���س��ة 
ب���ال���زي���ت���ون  ن�����س��ن��ع  ال 

الزيتونا�سة
االأ�ستاذ افتجاأ وراه يف ات�سال دائم 

مع بن خربيط لر�سد اأ�سباب الظاهرة!!؟.

معلومات م�سلية

بولفاف 

�أمثال �سعبية

ال�ساد�سة  احلا�سة  اأن  اأثبتت  الدرا�سات  اإحدى   •
قليلة  اأيام  قبل  حاالتها  اأقوى  يف  ت�سبح  املراأة  لدى 

من موعد دورتها ال�سهرية.
قيا�ص  اأراد  جات�سونيد�ص"  "مو�ص  الهولندي   •
تقي�سها  مراقبة  كــامــريا  فابتكر  �سيارته  �سرعة 
ال�سرعة  مراقبة  كامريات  بداية  ثمرة  تلك  وكانت 

يف �سوارع العامل.
واملحفوظة  الكهوف  يف  املــوجــودة  الر�سومات   •
الن�ساء  قبل  من  معظمها  ر�سم  مت  قد  ال�سنني  الآالف 

ولي�ص الرجال كما كان يعتقد.
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.
"اللبان"  العلك  م�سغ  فــاإن  ال�سائع  عك�ص  على   •

يحفز الدماغ ليعمل باأداء اأف�سل.
لذلك  لقب  بل  ا�سم  لي�ص  االأيوبي  الدين  �سالح   •
اأيوب  القائد العظيم، ا�سمه احلقيقي هو يو�سف بن 
التكريتي  الدويني  يعقوب  بن  مروان  بن  �ساذي  بن 

لتكريت". "ن�سبة 

15
modhik@yahoo.com : :اإ�سرتاحةالأورا�س�ساركنا ال�سفحة على الربيد االإلكرتوين

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

جو�ب 
�ملحاجية

حاجيتك 
على اللي وقفو 

و ت�سافو البي�ص 
ك�ساهم ال هو كفن 

و ال ن�ساهم 

حدث يف مثل هذا اليوم
الواحد والع�سرون 

من �سهر �سبتمرب
1792 ـ اإلغاء النظام امللكي واإعالن قيام 

اجلمهورية يف فرن�سا.
ماجالن  م�سيق  تغزو  ت�سيلي  ـ   1843

لي�سبح حتت �سيادتها.
يف  الرتكية  احلامية  ا�ست�سالم  ـ   1916

الطائف للقوات العربية.
رئي�سا  اخلوري  ب�سارة  انتخاب  ـ   1943

للبنان.
اجلزائر  لتجار  عــام  اإ�ــســراب  ـ   1955
االإجــــراءات  على  احتجاجا  العا�سمة 
االحتالل  �سلطات  اتخذتها  التي  القمعية 
جلبهة  دعمهم  على  لهم  عقابا  حقهم  يف 

التحرير الوطني.
دولة  و  �سوريا  و  م�سر  اعرتاف  ـ   1958

اليمن باحلكومة اجلزائرية املوؤقتة.
باإعدام  ياأمر  ـ عبد الكرمي قا�سم   1959

�سباط نا�سريني اتهموا بالتاآمر عليه.
احلكومة  اأع�ساء  كافة  اجتماع  ـ   1959
ــة لــلــجــمــهــوريــة اجلـــزائـــريـــة مع  ــت ــوؤق امل
رئي�ص  اقــرتاح  ملناق�سة  املناطق  م�سوؤويل 
بتقرير  املــتــعــلــق  ــول  ــغ دي ــارل  ــس � فــرنــ�ــســا 

امل�سري.
ملجل�ص  اجــتــمــاع  اأول  انــعــقــاد  ـ   1963
الوزراء منذ دخول الد�ستور حيز التنفيذ 

ويقرر اإر�سال اأربعة وفود اإىل اخلارج .
تاأميم  تقرر  اجلديدة  احلكومة  ـ   1963
داجلريي"  ديبا�ص  "ال  ال�سحافة  هيئات 
دي  ديــبــا�ــص  "ال  و  دوران"  "ليكو  و 

كو�ستانتني".
اململكة  عــن  مالطة  ا�ستقالل  ـ   1964

املتحدة.
على  يتوافدون  العرب  الروؤ�ساء  ـ   1970
احلرب  حــول  طارئة  قمه  لعقد  القاهرة 
والتي  الفل�سطينية   / االأردنــيــة  االأهلية 

عرفت با�سم اأيلول االأ�سود.
رئي�سا  اجلمّيل  اأمــني  انتخاب  ـ   1982
الرئي�ص  اأخيه  اغتيال  بعد  وذلك  للبنان 

املنتخب ب�سري اجلمّيل.
الطائف  مــوؤمتــر  انعقاد  بــدء  ـ   1989
االأهلية  احلــرب  م�سكلة  حلل  بال�سعودية 

اللبنانية.
مبجل�ص  امل�سلحة  القوات  جلنة  ـ   1989
تر�سيح  على  تــوافــق  االأمــريــكــي  ال�سيوخ 
باول  كولن  للجرنال  بو�ص  جورج  الرئي�ص 
اأول  باول  اجلرنال  ليكون  لالأركان،  رئي�سا 
هذا  اإىل  ي�سل  اأفريقي  اأ�سل  من  اأمريكي 

املن�سب الع�سكري الرفيع.
االإحتاد  عن  اأرمينيا  ا�ستقالل  ـ   1991

ال�سوفياتي.
بوفجي  ريا�ص  االإعالمي  وفاة  ـ   2007
�سيء  "وكل  التلفزيونية  احل�سة  مقدم 
ناهز  عمر  عن  ع�سال  مر�ص  اإثــر  ممكن" 
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تخاريف 
�سي عالوة املو�سطا�ش

عندك تقطع اجلورنان
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�سي عالوة ينتظر اأ�سئلتكم ليجيب عليها، �ساركونا بها 
modhik@yahoo.com :على الربيد االإلكرتوين
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ال��زه��ر  م���ا ع��ن��دو���ض  يل 
الكر�سة يف  ل��ع��ظ��م  ي��ل��ق��ى 

حكـــمة

كلما ازدادت ثقافة املرء 
ازداد ب�ؤ�سه

� اأجمل الن�ساء هي من تكون يف ح�سورك 
اأنثى ويف غيابك رجل؟

اأميمة نزاري باتنة
ما  دارك  يف  عندنا  القامي  امل�سكل  ب�سح 
حتب  وغري  �ساحبك  وبن  بينها  تفرق�ض 
انت  وارواح  املغيبة  االأنوثة  تبان  تخرج 

و�سلكها..؟!.
� وزي����ر ال�����س��ح��ة ي��ط��ال��ب اجل��زائ��ري��ن 
بالتعاي�ض مع فريو�ض كورونا والعودة للعمل 

ب�سفة عادية..عمر را�سك يا �سي عالوة؟
�سناء بوعبد الل عن مليلة
مع  بالتعاي�ض  احلكومة  يطالب  وال�سعب 

وباء كوفيد 19 وهي رايحة؟!.
�سيكون  املال كيف  ما  اأحدهم  �ساألك  اإذا   �

جوابك اأيها املخرف؟
فوزية بوطالب عن مليلة
هو وطن من ال وطن له..واأ�سل من ال اأ�سل 
له..و �سحة من ال �سحة له..وكرعن من 

له.. ثقافة  ال  من  ثقافة  له..و  كرعن  ال 
اجلنحن  لك  له..يدير  علم  ال  من  وعلم 
تعي�ض  فقدته  ال��ع��ي��ن��ن..اإذا  ويفتحلك 
من  ال�سح..دعك  هو  "منن"..هذا  تخمم 
مقولة املال ال ي�سنع ال�سعادة فهو ال�سعادة 

عينها!!؟.
� اإذا درات عليك االيام ماذا تفعل يا �سي 

عالوة؟
هنيدة مرمي معرف خن�سلة

جنيها من الدورة التالية؟!.
� �سمعت اأنك متوت على املحجوبة؟

هناء مفتاح باتنة
هي يل متوت عليا!؟.

� هل تعلم اأن من و�سائل االرتقاء يف اأيامنا 
هذه.. حل�ض احلذاء؟

اأمين قدوري باتنة 
برك..وقتكم  مي�سحوه  كانوا  وقتنا  يف 

�سعيب يا حماينك!؟.

�سورة م�سحكة

م�سافة 
االأمان؟!



عبد الهادي. ب

بلقا�سم. ز

اأمر اأم�ص، قا�ســي التحقيق لدى حمكمة 
باتنة، باإيداع 3 جمركيني احلب�ص املوؤقت، 
فيمــا اأ�ســدر حكمــا يق�ســي بو�ســع موظف 
بــاإدارة اجلمــارك يف واليــة خن�سلة واأحد 

التجار حتت الرقابة الق�سائية.
االأحــكام  باتنــة،  حمكمــة  واأ�ســدرت 
ال�سالفــة الذكــر، بعــد اأن ُتوبــع موظفــوا 
�سلــك اجلمــارك االأربعــة، بتهمــة تكويــن 
جمعية اأ�ســرار، الن�سب واالحتيال، اإ�ساءة 
ا�ستغــالل الوظيفــة، فيمــا وجهــت للتاجر 
وجنحــة  اأ�ســرار  جماعــة  تكويــن  تهمــة 
امل�ساركــة يف الن�ســب واالحتيــال، وح�سب 
مــا توفر مــن معلومات فــاإن الق�سيــة تعود 
اإىل تاريــخ 15 مار�ــص 2020، حيث تلقت 
حمكمة باتنة �سكوى من طرف �سخ�ص �سد 
موظفــي �سلــك اجلمــارك ال�سالفــي الذكر، 
حيــث اأنه وبتاريــخ 3 مار�ص وبعــد عودته 
رفقــة ابنــه مــن مدينــة عــني امليلــة، مت 
توقيفــه بنقطــة املراقبة للجمــارك بعني 
ياقــوت، حيث اأخ�سعت مركبتــه للمراقبة 
والتفتي�ــص، ليتم العثور على مبلغ مايل من 
العملة الوطنية واالأجنبية، ليطلب اأعوان 
اجلمــارك من املعني التنقــل معهم اإىل مقر 
الفرقة املتنقلــة للجمارك مبدينة باتنة، 
للتاأكــد من �سحة وثائــق املركبة، غري اأنهم 
باملبالــغ  احتفظــوا  العمليــة،  امتــام  فــور 

املالية دون اإرجاعها ل�ساحبها، على اأ�سا�ص 
اأنهــا حمولــة غــري قانونيــة وجــب التاأكد 
منهــا، وبعــد مــرور االأيــام حــاول ال�ساكــي 
ا�سرتجــاع اموالــه، مهــددا باإيــداع �سكوى، 
ليقــوم املتهمــون باإعــادة ن�ســف املبلــغ  لــه 

�سرط عدم تقدميه ل�سكوى.
نيابــة اجلمهوريــة لدى حمكمــة باتنة، 
وبعــد التحقيــق يف الق�سيــة، تو�سلــت اإىل 
وهــو  الق�سيــة  يف  اأخــرى  اأطــراف  �سلــوع 
موظف باجلمارك يف والية خن�سلة "ب.ر" 
وتاجر يدعى "ه.م"، حيث ك�سفت املكاملات 
"ب.ع"  اجلمركيــني  انتقــال  الهاتفيــة 
و"ع.ك" بعد الوقائع من والية باتنة نحو 
والية امل�سيلة وتنقل اجلمركي "ب.ع" اإىل 
مقــرة وبرهــوم وتنقــل اجلمركــي "ع.ك" 
اإىل امل�سيلة ولقاءه مع جمركي اٱخر يدعى 
" ع.�ص" وهو و�سيط بني اجلمارك امل�ستكي 
منهــم وعائلــة ال�ساكــي وذلــك يــوم قبــل 
اإيــداع ال�سكوى، كمــا ك�ســف التحقيق على 
اأن قيــام اأعوان اجلمــارك بنقطة مراقبة 
يــوم الواقعة كان بناء على معلومة تلقاها 
العامــل  اجلمركــي  "ب.ع" مــن  اجلمركــي 
بواليــة خن�سلــة "ب.ر"، هذا االأخــري اأكد 
اأنــه تلقــى املعلومة مــن التاجــر "ه.م"  من 
مدينــة عــني امليلــة، فيمــا مت الك�سف عن 
عدد كبري من املكاملات قبل توقيف ال�سيارة 

بباتنــة  العامــل  "ب.ع"  اجلمركــي  بــني 
واجلمركي "ب.ر" العامل بخن�سلة.

هــذا وقــد اأ�ســدر قا�ســي التحقيــق لدى 
حمكمــة باتنــة االأحــكام ال�سالفــة الذكر 

بعد انتهاء التحقيق.
نا�سر. م

�صطيف

عنابة

باتنـــة

عبد الهادي. ب

فيما مت و�سع اآخر يعمل بوالية خن�سلة وتاجر حتت الرقابة الق�سائية

عمال امل�ست�سفى احتجوا للمطالبة بتوفري االأمن

نظم �سباح اأم�ض، ع�سرات العمال مب�ست�سفى 
ال��رازي  وقفة  بكر  ابو  العقلية  االأمرا�ض 
املديرية  مقر  اأم���ام  ع��ارم��ة  احتجاجية 
وتوظيف  االأمن  بتوفري  للمطالبة  العامة 
ع��دد ج��دي��د م��ن اأع����وان احل��را���س��ة على 
�سافر  اعتداء  اإىل  زميلهم  تعر�ض  خلفية 

من طرف اأحد املر�سى اأدى اإىل برت اأذنه
ال���رازي  بكر  اب��و  م�ست�سفى  ع��م��ال  وع��رب 
التجاهل  �سيا�سة  من  ال�سديد  غ�سبهم  عن 
املنتهجة �سدهم  ونق�ض التغطية االأمنية  
اأ�سخا�ض  ي�سم  الذي  ال�سحي  الهيكل  بهذا 
على  حقيقا  خطرا  ي�سكلون  عقليا  مر�سى 
حياة االأعوان و االأطباء وحتى املمر�سن 
اخلمي�ض  ع�سية  فعال  وق��ع   ما  وهو  هناك 
الفارط عندما قام اأحد املر�سى بالدخول 
النزالء،  من  زمالئه  مع  عنيف  �سجار  يف 
حمدثن فو�سى كبري  االأمر الذي ا�ستدعى 

تدخل عون االأمن الوحيد  هناك املتواجد 
ال�سجار  فك  بهدف  الوحدة  م�ستوى  على 
القلم  عنهم  رف��ع  اأ���س��خ��ا���ض  ب��ن  ال��ق��ائ��م 
كان  التي  اله�ستريية  للحالة  نظرا  ولكن 
املت�سبب االول  اأحدهم الذي يعترب   عليها 
االأخري  ق��ام  ال�سائدة،  الفو�سى  حالة  يف 
م�ستوى  على  وع�سه  االأمن  عون  مبهاجمة 
لكانت  العمال  بع�ض  تدخل  ول��وال  االذن 
اىل  حتويله  يتم  اأن  قبل  اأك��رب  الكارثة 
اال�سعافات  لتلقي  اال�ستعجاالت  م�سلحة 

الالزمة.
باحلادثة،  وقفتهم  خالل  املعنيون  ون��دد 
بل   نوعها  من  االوىل  لي�ست  اأنها  موؤكدين 
جمددين  امل�ستخدمن،  يوميات  عن  تعرب 
مطلبهم ب�سرورة تدخل االدارة من وتوفري 

االأمن.

�سي الأورا�سي..
العرب... يل مارفع  التطبيع ي�سري بني 
وال�سمت  وهــرب...  ما�ساف�ص  لعبها  يدو 
�ساد حتت حجة ملينا من احلرب... طبقو 
وخالونا  �سبب...  بــدون  القرن  �سفعة 
الق�سية  مــابــاعــو  بعد  االجــنــا�ــص  ــرة  ع

الفل�سطينية على طبق من كذب...

hamzalaribi005@gmail.com

اإيداع 3 جمركيني احلب�س بباتنة

وجب الكالم

يف بيان لرئا�سة اجلمهورية اجلزائرية عرب �سفحتها 
مت  "فاي�سبوك"،  االجتماعي  التوا�سل  موقع  على 
التطرق اإىل تعليمة من رئي�ص اجلمهورية اإىل اأع�ساء 
ن�ست  والتي  االأمنية،  االأجهزة  وم�سوؤويل  احلكومة 
"هناك تقارير واردة اإىل رئا�سة اجلمهورية  على اأن 
وامل�سوؤولني  الدولة  اإطــارات  من  عددا  اأن  اأبــرزت  قد 
بناء  ق�سائيا  متابعتهم  متت  امل�ستويات  خمتلف  على 
على جمرد ر�سائل جمهولة غالبا ما كانت عارية من 
االأمنية  االأجهزة  خمتلف  اإىل  توجيهها  مت  ال�سحة، 
وموؤ�س�سات الدولة"، ويف هذا ال�سدد، كان من البديهي 
اأن نت�ساءل نحن هل اأن املتابعات الق�سائية يف بالدنا 
تتم بهذه ال�سهولة؟ مبعنى هل ميكن اأن يتابع م�سوؤول 
ق�سائيا ملجرد اتهامه يف ر�سالة جمهولة وهو بريء؟ 
اأو  حتقيق  دون  ق�سائيا  م�سوؤول  يتابع  اأن  ميكن  وهل 
دون اإيفاد جلنة حتقيق لتق�سي ما اإذا كان ما ورد يف 
الر�سالة املجهولة �سحيحا اأم ال؟ واإذا كانت املتابعات 
الق�سائية يف حق اأي م�سوؤول تتم بهذه الطريقة اأي 
فاإن  والتق�سي  والتحري  التحقيق  مرحلة  بتجاوز 
يبا�سر  من  يف  بل  املجهولة  الر�سائل  يف  لي�ص  العيب 
اأية  اأتى يف  "التاأكد مما  الق�سائية قبل  االإجــراءات 

ر�سالة".
ال�سروري  اأنه من  اأتى احلديث عن  البيان،  يف ذات 
عن  الناجمة  الت�سيري  اأخطاء  بني  التمييز  يتم  اأن 
تخدم  ال  التي  العمدية  والت�سرفات  التقدير  �سوء 
رئي�ص  تعليمة  اأن  يعني  ما  وهذا  بها،  القائمني  �سوى 
اجلمهورية اإىل اأع�ساء احلكومة وم�سوؤويل االأجهزة 
اأي  اتــخــاذ  قبل  الـــرتوي  ب�سرورة  تق�سي  االأمنية 
اأي�سا  بها  يراد  تعليمة  وهي  م�سوؤول،  اأي  �سد  اإجراء 
الناجمة  االأخطاء  باأن  املواطنني  اإىل  ر�سالة  اإي�سال 
"الف�ساد" ويف هذا  عن �سوء التقدير ال تدخل �سمن 
على  قــدر  هل  نت�ساءل  اأن  اأي�سا  بنا  يجدر  ال�سدد 
اأخطاء  من  غريه"  "م�سوؤولية  يتحمل  اأن  املــواطــن 
ت�سيري حتى واإن كانت ناجمة عن �سوء التقدير؟ وهل 
اأن يتحمل م�سوؤولية تكري�ص مبداأ  املواطن  قدر على 
"الرجل غري املنا�سب يف املكان غري املنا�سب" حتى واإن 

مل يكن فا�سدا؟
الف�ساد  مكافحة  مــن  فعال  نتمكن  كــي  اأنـــه  نــرى 
امل�سوؤولني  نــوجــه  وكـــي  و�سل�سة،  مــرنــة  بطريقة 
و�سل�سة  مرنة  بطريقة  التقدير"  ي�سيئون  "الذين 
اإرادة �سيا�سية ونية  اأن تكون هناك  اأي�سا فال بد من 
وهذا  الواقع،  اأر�ص  على  �سبق  ما  جت�سيد  يف  �سادقة 
من  اأكرب  "جماال  ال�سحفي  منح  اإذا  اإال  يتحقق  ال  ما 
اأيا  الف�ساد  ق�سايا  اإىل  ليتطرق  واحلماية"  احلرية 
كانت درجتها، وال ميكن مكافحة الف�ساد اأي�سا اإال اإذا 
املعنية" ثقافة اال�ستجابة  "ال�سلطات  تر�سخت لدى 
واإن  حتى  الف�ساد  عن  التبليغات  مع  االآين  والتفاعل 
على  القدرة  للدولة  وتبقى  جمهولة"،  "ر�سائل  كانت 
"التمييز بني ما هو حق وما هو باطل، وبني ما يجب 
هو  ما  وبــني  ق�سائيا  اإثــره  على  م�سوؤول  اأي  متابعة 

جمرد بالغ كاذب".

كالم يف "مكافحة الف�ساد"

حمزه لعريبي

 اإنقاذ فتاة من املوت اإثر
 ت�سرب للغاز 

بباتنة مرور  حادث  يف  جرحى   4

جمارك �سطيف حتجز مفرقعات 
و�سماعات اأذن مهربة

اإ�سرتجاع 18 مركبة م�سروقة 
منذ بداية ال�سنة اجلارية 

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية املدنية بعني خملوف، بحي 
م�سياد حممد الطاهر، بعد ت�سرب غاز اأحادي اأك�سيد الكربون من 

موقد مما اأدى اإىل اختناق فتاة تبلغ من العمر 18 �سنة، حيث 
مت اإ�سعافها ونقلها اإىل املوؤ�س�سة العمومية لل�سحة اجلوارية، ويف 
�سياق مت�سل، تدخلت الوحدة الرئي�سية للحماية املدنية ب�سارع 

�سويداين بوجمهة بلدية قاملة الأجل حادث متثل يف اإنفجار 
كتلة غازية داخل مطبخ �سقة بعمارة بالطابق االأر�سي، وحل�سن 
احلظ مل يخلف خ�سائر ب�سرية، اأما اخل�سائر مادية فتمثلت يف 

اإتالف نافذة املطبخ من االأملنيوم وباب خ�سبي.

اأ�سيب ع�سر اأم�ص، 4 اأ�سخا�ص ترتاوح اأعمارهم بني 18 و61 
�سنة، بجروح متفاوتة اخلطورة اإثر انحراف وانقالب �سيارة 

�سياحية، باإقليم منطقة تافرنت على م�ستوى الطريق الوطني 
رقم 3، وتدخلت م�سالح احلماية املدنية، حيث قامت باإ�سعاف 

املعنيني قبل نقلهم امل�ست�سفى لتلقي العالج الالزم.

متكنت م�سالح الفرقة املتنقلة للجمارك مبفت�سية اأق�سام 
اجلمارك �سطيف من حجز كمية كبرية من املفرقعات متثلت 

يف 28200 وحدة من نوع "ميك"، وكذا 4950 وحدة من نوع 
النارية  االألعاب  من  وحدة  اأّلف   20 اإىل  بوب" اإ�سافة  "بوب 
من نوع "�سينيال"، وكذا 06 وحدات من �ساعات يدوية مزودة 
بكامريا، ناهيك عن 25 �ساحن كهربائي خارجي، و50 �ساحن 

هواتف نقالة، مع حجز 06 �سماعات اأذن، وهي االأفعال 
املن�سو�ص واملعاقب عليها وفق قانون اجلمارك.

متكنت امل�سلحة الوالئية لل�سرطة الق�سائية باأمن والية 
ميلة وامتداداتها على م�ستوى اأمن الدوائر واحلوا�سر من 
اإ�سرتجاع 18 مركبة م�سروقة منذ مطلع ال�سنة اجلارية 

اإىل غاية نهاية �سهر اأوت، ومتثلت املركبات التي مت 
ا�سرتجاعها يف 14 �سيارة �سياحية من خمتلف االأ�سناف 
وكذا 04 �ساحنات من خمتلف االأحجام، منها التي متت 

�سرقتها داخل تراب الوالية ومنها امل�سروقة من خمتلف 
واليات الوطن ومنها املبحوث عنها دوليا، ومكنت جهود 
عنا�سر ال�سرطة باأمن الوالية والتحقيقات املعمقة من 

تفكيك عدة �سبكات اإجرامية خمت�سة يف هذا املجال، منها 
النا�سطة على امل�ستوى املحلي ومنها النا�سطة على امل�ستوى 

الوطني والدويل مع ا�سرتجاع املركبات �سالفة الذكر 
وت�سليمها ملالكيها بعد ا�ستكمال االإجراءات القانونية 

وتقدمي املتورطني اأمام اجلهات الق�سائية. 

متكنت م�سالح اأمن والية �سطيف من 
و�سع حد لن�ساط �سخ�سن يحرتفان 
ترويج املخدرات واملوؤثرات العقلية 
بعا�سمة الوالية، و�سمحت العملية 

بحجز 111 قر�سا من املوؤثرات 
العقلية وكمية من املخدرات "كيف 
معالج"، باالإ�سافة اإىل �سالح اأبي�ض 
حمظور "�سكن" مع ا�سرتجاع مبلغ 

مايل ناهز 04.5 مليون �سنتيم 
والذي يعترب من عائدات ترويج هذه 

ال�سموم.
ومت تاأطري العملية من قبل فرقة 

مكافحة املخدرات التابعة للم�سلحة 
الوالئية لل�سرطة الق�سائية 

باأمن والية �سطيف وجاءت عقب 
اال�ستغالل اجليد ملعلومات تفيد 
بتورط �سخ�ض رفقة �سقيقه يف 

ترويج املخدرات واملوؤثرات العقلية 
باأحد اأحياء املدينة ، ليتم فور ذلك 

اإطالق اأبحاث وحتريات مو�سعة 
اأف�ست اإىل حتديد الهوية الكاملة 

للم�ستبه فيهما، وبعد مراقبتهما مت 
توقيف اأحدهما وتفتي�ض م�سكنيهما 

بناءا على اإذن بالتفتي�ض �سادر 
عن وكيل اجلمهورية لدى حمكمة 

�سطيف، حيث مت �سبط 111 قر�سا 
من املوؤثرات العقلية و كمية من 

املخدرات "كيف معالج"، باالإ�سافة 
اإىل �سالح اأبي�ض حمظور "�سكن" 

ومبلغ مايل ناهز 04.5 مليون �سنتيم 
والذي يعترب من عائدات ترويج هذه 
ال�سموم، ليتم اإحالة املوقوفن اأماكم 

اجلهات الق�سائية املخت�سة. 
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