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اأزمة كورونا اأّثرت �ضلبا على العملية

كورونا حتجر على التفاح بخن�سلة

جمعيات على الورق

انتقادات جلمعيات 
اأولياء التالميذ ب�سبب 

�سمتها يف باتنة
عربرّ الع�سرات من اأولياء التالميذ مبختلف املوؤ�س�سات الرتبوية 
بوالية باتنة عن تذمرهم ب�سبب ال�سمت املتوا�سل وغري املربر 

جلمعيات اأولياء التالميذ ووقوفها موقف املتفرج على �سل�سلة 
النقائ�ص الكثرية التي تتخبط  فيها املدار�ص يف ظل االأزمة 

�ص 04ال�سحية التي اأثرت �سلبا على �سري الدرا�سة... 

مل حترك �ضاكنا اجتاه النقائ�ص التي تتخبط فيها املوؤ�ض�ضات الرتبوية

جلنة الرت�سيحات توؤكد 
عدم ا�ستالمها اأي ملف 

واملولودية تدخل النفق املظلم

ديون فريق مولودية باتنة فاقت 2 مليار �صنتيم

�ص 08

ي�شتكى العديــد من منتجي التفاح بوالية خن�شلة من م�شكل تكد�ص كميات هائلة من التفاح املنتج حمليا على 
م�شتوى عديد البلديات على راأ�شها طامزة، حيث ظلت قناطري من التفاح دون ت�شويق يف ظل جائحة كورونا التي 

�ص 05انعك�شت تداعياتها �شلبا على عملية البيع باجلمـلة... 

كــرة اليـد 

ا

اأم البواقي



nawara.boubire@gmail.com

نوارة بوبري

ال�شحراء الغربية... 
منفذ ت�شميم اإفريقيا 

بعيدا عن اجلزائر وبعد اأن ف�سلت كل حماوالت 
ال�سقيقة املتنكرة املغرب يف ا�سرتجاع العالقات 

الدبلوما�سية مع اجلزائر واإعادة فتح احلدود 
بني املتخا�سمتني، وجد املخزن لنف�سه اأ�سلوبا 
اآخر لي�ص باجلديد واإمنا هو قدمي ا�ستعجلت 

عملية ا�ستعماله حت�سبا للظروف الراهنة وبعد 
اأن "فا�ص" كا�ص ال�سرب وتراجعت جتارة "الرهج" 

يف البالد ليكون الهجوم الغادر الذي ا�ستهدف 
البوليزاريو اإحدى الثغرات التي تبحث املغرب 

عن تو�سيعها من اجل النفاذ اإىل اإفريقيا من 
خالل موريطانيا للتوغل داخل القارة ال�سمراء 

و�سحبها اإىل هاوية القنب الهندي وبالتايل 
ال�سيطرة على هذه ال�سوق "ال�سالة" التي حترمها 
خمتلف العقائد وال�سرائع واالأعراف واملعتقدات 

عرب كافة دول وجمتمعات العامل الب�سري.
فاالإح�ساءات التي قدمتها الواليات املتحدة 
االأمريكية حول اإنتاج القنب الهندي باملغرب 

والذي بلغ خالل �سنة 2019 نحو 1000 
طن، ليتم متريره وت�سويقه عرب عديد املنافذ 

ومبختلف الطرق والو�سائل واالأ�ساليب 
واالأالعيب اإىل دول اإفريقيا مرورا مبوريتانيا 

التي تلقته حتى يف �سكل قوالب من ال�سابون 
حتت راية "الغاية تربر الو�سيلة" فالهدف هو 

التو�سع والتوغل يف اإفريقيا واحلرب هي االأ�سلوب 
والطريقة التي �ستفتح اأبوابا اأمام بارونات هذا 

النوع من التجارة التي �سارت مالزمة للمملكة 
املغربية يف حد ذاتها وهو ما ال يخفى عن العام 

واخلا�ص على حد �سواء، حتى اأن �سموم املخدرات 
مبختلف اأنواعها قد وجدت لنف�سها منافذ 

على احلدود الغربية للجزائر رغم جهود هذه 
االأخرية.

فالق�سية ال تتعلق بال�سعب ال�سحراوي وحده 
وال املغرب وال اجلزائر يف حد ذاتها مثلما هي 

متعلقة بالقارة ال�سمراء برمتها ومبدى خطورة 
"الرهج املغربي" الذي يبحث اليوم عن منفذ اآخر 

له بعد اأن اتعبته ال�سيا�سة اجلزائرية واأرهقت 
م�ساعيه، الأن املطامع املغربية بال�سحراء 

الغربية لي�ست وا�سحة مثلما يخيل لنا واإمنا 
هي ا�سرتاتيجية ذات اأبعاد جتارية اقت�سادية 

اجتماعية �سيا�سية حتمل يف طياتها الكثري 
من اخلبايا التي دفعت باملخزن للتهور ملثل هذا 

اخلرق الوا�سح التفاقيات دولية واأممية، 
كاملنت�سي الذي يعري واقعه وما يخفيه وكل 

اأ�سراره اأمام املالأ بعد اأن فقد التوازن و�سقطت 
عنه حكمة العقل واتزان ال�سلوك حتت رحمة 

العقل". "مذهبات 
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رغــم انتمائها اإداريا وجغرافيــا  لعا�سمة والية باتنة اإال 
اأنهــا تو�سك على اأن ت�سنــف �سمن املناطق النائيــة، فاأحياء 
كل من حملة 1 وحملة 2 وحملة 3 ال تزال تعاين من �سعف 
يف التغطيــة ل�سبكة الهاتف النقال خا�سة ما تعلق باملتعامل 
موبيلي�ــص، ورغــم ال�ســكاوى املرفوعــة مــن طــرف ال�ســكان 
وتطــرق خمتلــف و�سائل االإعــالم لالأمر، اإال اأنــه ال حياة ملن 
تنــادي وبقيت االأحياء املذكــورة متاأخــرة يف اللحاق بركب 
التكنولوجيا ونحن علــى م�سارف عام 2021 الذي قد ي�سهد 

جيال خام�سا خلدمة الهاتف واالنرتنت.

بطاقة حمـــــــــراء

auresbook

ققال: �شليمان �شنني
 )رئي�س املجل�س ال�شعبي الوطني(
قريبا  �شيعود  اجل��م��ه��وري��ة  ..."رئي�س 

معافى اإىل اأر�س الوطن".
الأدوار  تبادل  يا راجل... متى حدث  قلنا: 

بينك وبني "حمند ال�سعيد"؟

ك�سف وكيل اجلمهورية لدى حمكمة �سر�سال، اأن نتائج التحقيق االأولية اأكدت عمدية احلرائق االأخرية التي �سهدتها بع�ص 
الغابات التابعة الإقليم الوالية، م�سريا اإىل اأنه مت الك�سف عن هوية 25 �سخ�سا متورطا بالفعل االإجرامي من داخل وخارج 

الوطن، مو�سحا اأنه من خالل التحريات مت معاينة ر�سائل ن�سية ق�سرية التي تتم بينه وبني اأطراف تقيم خارج الوطن.

دعت وزارة العمل والت�سغيل وال�سمان االجتماعي الهيئات حتت الو�ساية اإىل ا�ستعمال اللغة الوطنية والر�سمية للدولة يف 
املن�سورات واالإعالنات والالفتات املوجهة اإىل املواطن، م�سددة على ا�ستعمال كلمات اللباقة يف ال�سعارات والالفتات املوجهة 
اإىل املواطن على غرار كلمة "لطفا" اأو "اأرجوا" واالإبتعاد كل البعد عن ا�ستعمال كلمة "ممنوع" اأو "يحظر" اأو غريها من 

الكلمات املماثلة.

IDOOM FIBRE املوجه للزبائن اخلوا�ص، وذكر بيانها  اأطلقت ات�ساالت اجلزائر عر�سها الرتويجي اجلديد 
ا�سرتاك جديد  الب�سرية جمانا عند كل  االألياف  للزبون اال�ستفادة من جهاز مودام  العر�ص اجلديد  اأنه من خالل 
ملدة ثالثة اأ�سهر اأو اأكرث يف خدمة، واأ�سار البيان العر�ص الرتويجي اجلديد واملغري �سالح ملدة �سهر واحد ابتداء من 

تاريخ 17 نوفمرب 2020.

انتهت جلنة املالية وامليزانية باملجل�ص ال�سعبي الوطني، من و�سع اللم�سات االأخرية على م�سروع قانون املالية الذي 
2021 اإىل جانب بع�ص  20 تعديال يف م�سروع قانون املالية ل�سنة  اأزيد من  اأم�ص الثالثاء بقبول  عر�ص للم�سادقة 

التعديالت التي مل يتم االتفاق حولها، حيث تركت للف�سل فيها من قبل النواب يف قاعة اجلل�سات.

هناأ نادي مان�سي�سرت �سيتي قائد املنتخب الوطني ريا�ص حمرز بعد تاألقه يف مباراة زميبابوي، وكتب  النادي ال�سماوي 
يف ح�سابه: "ريا�ص حمرز يقود منتخب اجلزائر للتاأهل ر�سميا اإىل نهائيات كاأ�ص االأمم االأفريقية 2021 بعد التعادل 

بنتيجة )2-2( مع زميبابوي، اأين �سجل جنم مان�س�سرت �سيتي الهدف الثاين الأبطال اأفريقيا بطريقة وال اأروع".

اأعلنت �سركة موديرنا االأمريكية، اأن لقاحها امل�ساد لفريو�ص كورونا اأظهر فعاليته االأ�سا�سية بن�سبة 94.5 باملئة، حيث 
اأوردت اأن النتائج االأولية ا�ستندت اإىل 95 حالة متنوعة وخمتلفة من اأ�سل التيني واأمريكي واأفريقي واآ�سيوي، ومل 
يتم االإبالغ عن اأي خماوف تتعلق بال�سالمة، م�سرية اإىل اأنها تعتزم تقدمي طلب احل�سول على ترخي�ص اال�ستخدام 

الطارئ خالل االأ�سابيع القليلة املقبلة.

جمعية  من  مببادرة  وذلك  الالجئني  مبخيمات  ال�سحراوي  ال�سعب  اىل  ت�سامنية  قافلة  �سطيف  والية  من  انطلقت 
العلماء امل�سلمني اجلزائريني )مكتب �سطيف(، واأن هذه القافلة ت�سم 1500 حمفظة مدر�سية بجميع لوازمها مثلما 
على  لوازمها  بجميع  مدر�سية  حقيبة   7500 بتوزيع  اجلديد  الدرا�سي  املو�سم  انطالق  مع  تزامنا  املكتب  ذات  بادر 

العائالت املعوزة على م�ستوى مناطق الظل بالوالية.

هــو عــدد االإ�سابــات اجلديــدة بفريو�ــص كورونــا خــالل الـ 24 
�ساعــة االأخرية باجلزائــر، ح�سب ما اأعلن الناطــق الر�سمي للجنة 
ر�ســد ومتابعة تف�سي وبــاء كورونا يف اجلزائر، جمــال فورار، اأم�ص 

الثالثاء،  ليرتفع العدد االإجمايل 69591 حالة موؤكدة.
وك�سف فورار يف ندوته ال�سحفية اليومية عن ت�سجيل 18 حالة 

وفاة جديدة بفريو�ص كورونا لي�سل العدد االإجمايل اإىل 2190.
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من املظاهر التي يعي�سها املواطن اجلزائري يوميا ظاهرة 
اخرتاق التعليمات وعدم االلتزام بها من طرف اجلهات 

املخولة بتطبيقها وال�سهر عليها، وهذا ما يدفع بالكثريين 
اإىل التذمر واالحتجاج وال�سعور بالغ�سب ال�سديد نتيجة 

هذا التجاوز املثري لال�ستغراب وكل م�ساعر الرف�ص ملثل هذه 
الت�سرفات غري االحرتافية والبعيدة كل البعد عن التمدن 
والتح�سر وروح امل�سوؤولية وكل ما من �ساأنه اأن ي�سعك �سمن 

قائمة املر�سي عنهم قوال وعمال..
فاأن يخرج املعلمون واالأ�ساتذة لالحتجاج واملطالبة بتوفري 

كل و�سائل التعقيم والوقاية من وباء كورونا وكذا توفري 
بيئة تعليمية نظيفة ومنا�سبة لهم وللمتمدر�سني فهذا حق 

ال يجب امل�ساومة عليه اأو اال�ستهانة يف اال�ستجابة له، الأنه 
ميثل مطالب يف ال�سميم وال عالقة لها بامتيازات �سخ�سية 

اأو ا�ستثناءات لقطاع دون اآخر كما يحاول البع�ص تقزمي 
تلك املطالب وتهمي�سها واتهام املعلمني باإثارة البلبلة يف 

وقت حرج يحتاج من اجلميع وقفة ت�سامنية اإىل اأن تنفرج 
االأو�ساع ل�سالح اجنالء الوباء وا�ستقرار موؤ�سرات ال�سحة 

العامة املتدهورة بارتفاع معدالت االإ�سابة بفريو�ص كوفيد 
19 اأو املوت حتت اأعرا�سه.. خا�سة واأن �ساعات الدرا�سة قد 

مت متديدها ب�سبب خ�سو�سية الربامج اليومية واالأ�سبوعية 
والتي تتنا�سب مع التفويج املقرر تفاديا لالكتظاظ ومن 

ثم تف�سي الوباء يف االأو�ساط التعليمية ما يجرب التالميذ 
على ا�ستعمال دورات املياه والتي تفتقر يف معظمها للماء و 

الغ�سول املعقم ومواد التنظيف بينما هم مطالبون باحلر�ص 
واالحرتا�ص من االإ�سابة بالوباء ون�سر العدوى فيما بينهم 

وبني معلميهم الذين بات الو�سع الكارثي للموؤ�س�سات الرتبوية 
يربكهم يف غياب عمال النظافة وعدم التزام البلديات 

بواجب تطبيق كل الربوتوكوالت املتعلقة بالنظافة والتعقيم 
يوميا..

علما اأن هذا الواجب ال يرتبط بوباء كورونا بل يجب اأن 
يبقى على طول ال�سنة الدرا�سية الأنه حق من حقوق التالميذ 

واملدر�سني وال يجب التنازل عنه باأي حال، ومن العار اأن ي�سبح 
مطلبا يخرج االأ�ساتذة واملعلمني من اأجل حتقيقه مب�ساندة 
االأولياء والتالميذ كما لو اأنه خارج عن متناول التحقيق..

ومن املفرت�ص اأن ُي�سنف عدم وجود عمال النظافة وو�سائل 
التعقيم والوقاية من الوباء وغريه من االأوبئة امل�سكوت 

عنها يف الوقت احلايل لطغيان كوفيد 19 على امل�سهد العام 
و�سرقته )االأ�سواء( من بقية امل�ساكل واالأمرا�ص املتعلقة 

بال�سحة اخلا�سة والعامة �سمن الت�سيري الفا�سد الذي يجب 
اأن يتابع من اجلهات الو�سية ويف اأروقة الق�ساء اإن لزم االأمر 

الأنه بب�ساطة ُيعر�ص االأرواح الأخطار حمتملة واأخرى حمققة 
وهذا جرم اأكرب من اأن ُي�سكت عنه يف ظل �سعي الدولة احلثيث 

من اأجل تطوير املنظومة الرتبوية واالرتقاء بها.. بينما 
ما نزال يف جدال عقيم عن دورات املياه و�سرورة التنظيف 

الدوري لها؟!.

زووووووم الأورا�س....

�شماح خميلي

اأمازيغي-عربي-فرن�شي( اأمقراد" )  "اأموال 
اأمقراد"  بـ"اأموال  املعنون  العمل  عربي،  ـ  اأمازيغي  قامو�ص  خن�سلة  والية  من  اأوني�سي  ال�سالح  حممد  للكاتب  �سدر 
)مبعنى قامو�ص ثالثي اللغات( وال�سادر عن دار اأدلي�ص بلزمة بوالية باتنة يت�سمن 271 �سفحة، هو قامو�ص ثالثي 
الكلمات  الآالف  والتف�سيل  بال�سرح  القامو�ص  هذا  ويتطرق  كلمة،  اآالف   5 حلوايل  فرن�سي  ـ  عربي  ـ  اأمازيغي  اللغات 
االأمازيغية ب�سفة عامة وامل�سطلحات ال�ساوية ب�سفة خا�سة والتوثيق للرتاث ال�سفوي االأمازيغي، كما يعترب هذا 

القامو�ص مرجعا لالأجيال القادمة. 

ال�سورة ماأخوذة من 
حي 830 م�سكن 

وممرات ال�سديق بن 
يحيى مبدينة ب�سكرة، 

وهي تو�سح كيف اأن 
امل�سابيح م�ستعلة يف 
و�سح النهار، يف حني 

اأكد �سكان اأحياء اأخرى 
على غرار حي املمرات 
الرئي�سية "التعاونية" 
باأنهم يعانون من انعدام 

لالإنارة العمومية 
منذ مدة، فهل انقلبت 

املوازين يف ب�سكرة اأم اأن 
ال�سلطات املعنية ت�سهر 

ليال وتنام نهارا؟



.

نوارة بوبري

بايدن... 
االأر�س يف  املعذبني  رجل 

ا�ستب�سر امل�سلمون وامل�سطهدون وكذا الفئات 
االأقلية عرب العامل خريا بعد افتكاك جو بايدن 
لرئا�سة الواليات املتحدة االأمريكية الذي دخل 

البيت االأبي�ص من بابه الوا�سع رافعا �سعارات 
امل�ساواة التي كثريا ما كان يرددها دفاعا عن 

االأقليات امل�سطهدة وعن امل�سلمني وحقوقهم يف 
العي�ص الكرمي واملعاملة اجليدة عرب العامل على 

وجه اخل�سو�ص، ليتحول رجل الدميقراطيني 
املنتخب اإىل �سمعة اأمل جديدة يف نظر املهم�سني 

واملحقرين واملعذبني يف االأر�ص التي كثريا 
ما وجدت نف�سها حتت اإمرة مر�سى نف�سانيني 
وعن�سريني هدفهم االأهم يف احلياة تكري�ص 

العن�سرية وتغليب املال على االإن�سانية والت�سبب 
يف انهيار �سعر االإن�سان يف بور�سة امل�سالح 

واال�سرتاتيجيات.
بايدن الذي عزف على وتر العن�سرية والظلم 

حتى ي�سل اإىل احلكم اأكد مرارا انه يحمل 
برناجما تغيرييا يف هذا املجال وهو املجال الذي 

يعد االأكرث ح�سا�سية و�سعوبة وا�ستع�ساء خا�سة 
اإذا تعلق االأمر باالإ�سالم وامل�سلمني، وخا�سة اأن 
العامل على قناعة تامة بان الواليات املتحدة 

االأمريكية وكل موؤ�س�سات العامل ال�سيا�سية اإمنا 
ت�سري على منهج وخطى املحافظني اجلدد الذين 
يعدون اللوبي االأكرث ثقال و�سغطا وتاأثريا على 

كافة امليادين وخا�سة االإعالم واالقت�ساد اللذان 
باتا ي�سكالن وجهان لورقة واحدة تقلبها القوى 

العظمى كيفما �ساءت وهي تتخذ من الت�سليل 
بو�سلة  لتحديد 

االجتاهات والتوجهات 
والتالعب باأ�سعار 

النفط نتيجة تغري 
وفقها كافة املجريات 
وحتقق بها ال�سقوط 

املر لبع�ص احلكومات 
وال�سعود احلر لالأقوى 

واالأ�سد حتمال لالزمات.
وكاأننا اأمام �سيناريو 

فيلم التالعب ب�سخ�سياته هو االأ�سهل عرب الزمان 

نوارة 

�شعر الوقاية خري من تكاليف 
ونتائج العالج

مع تزايد عدد �سحايا ومر�سى الكوفيد 
باجلزائر جتددت وتعالت اأ�سوات ودعوات 

وحمالت التح�سي�ص من اجل تكري�ص ثقافة 
يف  وقاية  وال   ، العالج من  خري  الوقاية 

عهد الكورونا اإال باحلجر ال�سحي والتباعد 
االجتماعي واإتباع كل اأ�ساليب وطرق 

الربتوكول ال�سحي الذي ا�ست�سعبه الكثريون 
وا�ست�سغرته الغالبية ال�ساحقة لت�سحق نتائج 

الفريو�ص التاجي الذي حري العامل كل يوم اآمال 
اجلزائريني يف العودة اإىل احلياة الطبيعية 

والعي�ص خارج املنازل بعفوية وب�سورة عادية 
ليتحول هذا الوباء امل�ستجد اإىل رفيق فر�ص 

نف�سه على حياة اجلميع وي�سيطر على حتركات 
ون�ساطات و�سلوكات الكل، كما اأنه و�سع فئة ذوي 
االأمرا�ص املزمنة يف دائرة احلظر واإطار اخلطر 

يف كل دقيقة و�ساعة ويوم.
ونظرا لعودة الو�سع اإىل و�سعية التدهور 

وب�سبب تراكم اخلربات وتنافر املعلومات وت�سارع 
التعليمات حول حقيقة املر�ص واأعرا�سه 
وعالجه، وجدت ال�سحة نف�سها م�سطرة 

لالعتماد على املناعة الذاتية والبعد كل البعد 
عن التكفل على م�ستوى املوؤ�س�سات اال�ست�سفائية 

الذي بات ينظر اإليه على اأنه اخطر من الوباء يف 
حد ذاته للثقة الكبرية بني املري�ص ومنظومته 

من جهة �سخون ومن جهة  ال�سحية على حكمة 
، ويف حال ال�سقوط يف �سرك الكوفيد  يكوي
�ستزيد   

االأعباء اأكرث 
ومعها تكاليف 
ونتائج العالج 

الذي فعال 
�سيدفع �ساحبه 

اإىل املخاطرة 
واملغامرة 

مادامت الق�سية 
مبهمة اإىل حد 

ال�ساعة، والزالت حم�سورة بني حرارة مرتفعة 
واأعرا�ص اأنفلونزا معهودة اأ�سقطت حكم ال�سكانري 

بالتزامن مع ف�سل ال�ستاء.
لي�سيع ال�سائع بني حكم قدمي واأعرا�ص 

جديدة 
واأنظمة 

ك�سف �سارت 
مع مرور 

. .

نوارة بوبري

ال�شحراء الغربية... 
منفذ ت�شميم اإفريقيا 

بعيدا عن اجلزائر وبعد اأن ف�سلت كل حماوالت 
ال�سقيقة املتنكرة املغرب يف ا�سرتجاع العالقات 

الدبلوما�سية مع اجلزائر واإعادة فتح احلدود 
بني املتخا�سمتني، وجد املخزن لنف�سه اأ�سلوبا 
اآخر لي�ص باجلديد واإمنا هو قدمي ا�ستعجلت 

عملية ا�ستعماله حت�سبا للظروف الراهنة وبعد 
الرهج كا�ص ال�سرب وتراجعت جتارة  فا�ص اأن 

يف البالد ليكون الهجوم الغادر الذي ا�ستهدف 
البوليزاريو اإحدى الثغرات التي تبحث املغرب 

عن تو�سيعها من اجل النفاذ اإىل اإفريقيا من 
خالل موريطانيا للتوغل داخل القارة ال�سمراء 

و�سحبها اإىل هاوية القنب الهندي وبالتايل 
التي حترمها  ال�سالة ال�سيطرة على هذه ال�سوق 
خمتلف العقائد وال�سرائع واالأعراف واملعتقدات 

عرب كافة دول وجمتمعات العامل الب�سري.
فاالإح�ساءات التي قدمتها الواليات املتحدة 
االأمريكية حول اإنتاج القنب الهندي باملغرب 

والذي بلغ خالل �سنة  نحو  
طن، ليتم متريره وت�سويقه عرب عديد املنافذ 

ومبختلف الطرق والو�سائل واالأ�ساليب 
واالأالعيب اإىل دول اإفريقيا مرورا مبوريتانيا 

التي تلقته حتى يف �سكل قوالب من ال�سابون 
فالهدف هو  الغاية تربر الو�سيلة حتت راية 

التو�سع والتوغل يف اإفريقيا واحلرب هي االأ�سلوب 
والطريقة التي �ستفتح اأبوابا اأمام بارونات هذا 

النوع من التجارة التي �سارت مالزمة للمملكة 
املغربية يف حد ذاتها وهو ما ال يخفى عن العام 

واخلا�ص على حد �سواء، حتى اأن �سموم املخدرات 
مبختلف اأنواعها قد وجدت لنف�سها منافذ 

على احلدود الغربية للجزائر رغم جهود هذه 
االأخرية.

فالق�سية ال تتعلق بال�سعب ال�سحراوي وحده 
وال املغرب وال اجلزائر يف حد ذاتها مثلما هي 

متعلقة بالقارة ال�سمراء برمتها ومبدى خطورة 
الذي يبحث اليوم عن منفذ اآخر  الرهج املغربي

له بعد اأن اتعبته ال�سيا�سة اجلزائرية واأرهقت 
م�ساعيه، الأن املطامع املغربية بال�سحراء 

الغربية لي�ست وا�سحة مثلما يخيل لنا واإمنا 
هي ا�سرتاتيجية ذات اأبعاد جتارية اقت�سادية 

اجتماعية �سيا�سية حتمل يف طياتها الكثري 
من اخلبايا التي دفعت باملخزن للتهور ملثل هذا 

اخلرق الوا�سح التفاقيات دولية واأممية، 
كاملنت�سي الذي يعري واقعه وما يخفيه وكل 

اأ�سراره اأمام املالأ بعد اأن فقد التوازن و�سقطت 
عنه حكمة العقل واتزان ال�سلوك حتت رحمة 

. العقل مذهبات 

/  نوفمرب  املوافق لـ  ربيع الثاين  الأورا�س بلو�س+الأربعاء   ونرب 

رغــم انتمائها اإداريا وجغرافيــا  لعا�سمة والية باتنة اإال 
اأنهــا تو�سك على اأن ت�سنــف �سمن املناطق النائيــة، فاأحياء 
كل من حملة  وحملة  وحملة  ال تزال تعاين من �سعف 
يف التغطيــة ل�سبكة الهاتف النقال خا�سة ما تعلق باملتعامل 
موبيلي�ــص، ورغــم ال�ســكاوى املرفوعــة مــن طــرف ال�ســكان 
وتطــرق خمتلــف و�سائل االإعــالم لالأمر، اإال اأنــه ال حياة ملن 
تنــادي وبقيت االأحياء املذكــورة متاأخــرة يف اللحاق بركب 
التكنولوجيا ونحن علــى م�سارف عام  الذي قد ي�سهد 

جيال خام�سا خلدمة الهاتف واالنرتنت.

بطاقة حمـــــــــراء

ققال: �شليمان �شنني
 )رئي�س املجل�س ال�شعبي الوطني(

قريبا  �شيعود  اجل��م��ه��وري��ة  رئي�س  ...
. معافى اإىل اأر�س الوطن

الأدوار  تبادل  يا راجل... متى حدث  قلنا: 
؟ حمند ال�سعيد بينك وبني 

ك�سف وكيل اجلمهورية لدى حمكمة �سر�سال، اأن نتائج التحقيق االأولية اأكدت عمدية احلرائق االأخرية التي �سهدتها بع�ص 
الغابات التابعة الإقليم الوالية، م�سريا اإىل اأنه مت الك�سف عن هوية  �سخ�سا متورطا بالفعل االإجرامي من داخل وخارج 

الوطن، مو�سحا اأنه من خالل التحريات مت معاينة ر�سائل ن�سية ق�سرية التي تتم بينه وبني اأطراف تقيم خارج الوطن.

دعت وزارة العمل والت�سغيل وال�سمان االجتماعي الهيئات حتت الو�ساية اإىل ا�ستعمال اللغة الوطنية والر�سمية للدولة يف 
املن�سورات واالإعالنات والالفتات املوجهة اإىل املواطن، م�سددة على ا�ستعمال كلمات اللباقة يف ال�سعارات والالفتات املوجهة 
اأو غريها من  يحظر اأو  ممنوع واالإبتعاد كل البعد عن ا�ستعمال كلمة  اأرجوا اأو  لطفا اإىل املواطن على غرار كلمة 

الكلمات املماثلة.

اأطلقت ات�ساالت اجلزائر عر�سها الرتويجي اجلديد  املوجه للزبائن اخلوا�ص، وذكر بيانها 
ا�سرتاك جديد  الب�سرية جمانا عند كل  االألياف  للزبون اال�ستفادة من جهاز مودام  العر�ص اجلديد  اأنه من خالل 
ملدة ثالثة اأ�سهر اأو اأكرث يف خدمة، واأ�سار البيان العر�ص الرتويجي اجلديد واملغري �سالح ملدة �سهر واحد ابتداء من 

. تاريخ  نوفمرب 

انتهت جلنة املالية وامليزانية باملجل�ص ال�سعبي الوطني، من و�سع اللم�سات االأخرية على م�سروع قانون املالية الذي 
اأزيد من  تعديال يف م�سروع قانون املالية ل�سنة  اإىل جانب بع�ص  اأم�ص الثالثاء بقبول  عر�ص للم�سادقة 

التعديالت التي مل يتم االتفاق حولها، حيث تركت للف�سل فيها من قبل النواب يف قاعة اجلل�سات.

هناأ نادي مان�سي�سرت �سيتي قائد املنتخب الوطني ريا�ص حمرز بعد تاألقه يف مباراة زميبابوي، وكتب  النادي ال�سماوي 
ريا�ص حمرز يقود منتخب اجلزائر للتاأهل ر�سميا اإىل نهائيات كاأ�ص االأمم االأفريقية  بعد التعادل  يف ح�سابه: 

. ( مع زميبابوي، اأين �سجل جنم مان�س�سرت �سيتي الهدف الثاين الأبطال اأفريقيا بطريقة وال اأروع - بنتيجة )

اأعلنت �سركة موديرنا االأمريكية، اأن لقاحها امل�ساد لفريو�ص كورونا اأظهر فعاليته االأ�سا�سية بن�سبة  باملئة، حيث 
اأوردت اأن النتائج االأولية ا�ستندت اإىل  حالة متنوعة وخمتلفة من اأ�سل التيني واأمريكي واأفريقي واآ�سيوي، ومل 
يتم االإبالغ عن اأي خماوف تتعلق بال�سالمة، م�سرية اإىل اأنها تعتزم تقدمي طلب احل�سول على ترخي�ص اال�ستخدام 

الطارئ خالل االأ�سابيع القليلة املقبلة.

جمعية  من  مببادرة  وذلك  الالجئني  مبخيمات  ال�سحراوي  ال�سعب  اىل  ت�سامنية  قافلة  �سطيف  والية  من  انطلقت 
العلماء امل�سلمني اجلزائريني )مكتب �سطيف(، واأن هذه القافلة ت�سم  حمفظة مدر�سية بجميع لوازمها مثلما 
على  لوازمها  بجميع  مدر�سية  حقيبة  بتوزيع   اجلديد  الدرا�سي  املو�سم  انطالق  مع  تزامنا  املكتب  ذات  بادر 

العائالت املعوزة على م�ستوى مناطق الظل بالوالية.

هــو عــدد االإ�سابــات اجلديــدة بفريو�ــص كورونــا خــالل الـ  
�ساعــة االأخرية باجلزائــر، ح�سب ما اأعلن الناطــق الر�سمي للجنة 
ر�ســد ومتابعة تف�سي وبــاء كورونا يف اجلزائر، جمــال فورار، اأم�ص 

الثالثاء،  ليرتفع العدد االإجمايل  حالة موؤكدة.
وك�سف فورار يف ندوته ال�سحفية اليومية عن ت�سجيل  حالة 

. وفاة جديدة بفريو�ص كورونا لي�سل العدد االإجمايل اإىل 

يومية وطنية �إخبارية
�أور��س نيوز ت�صدر عن م �س و ذ م م 

املدير العام
م�سوؤول الن�سر

�سمري بوخنوفة

�لطبع: 
�صركة �لطباعة �ل�صرق 

�لتوزيع:

�حل�صاب �لبنكي:
      

وكالة باتنة
�لإ�صهار: م�صلحة �لإ�صهار بجريدة �لأور��س نيوز

�أو �لوكالة �لوطنية للن�صر و�لإ�صهار �صارع با�صتور ـ �جلز�ئر 
ـ  �لهاتف:  

�لإد�رة ـ �لتحرير
�ملنطقة �حل�صرية �لثانية جتزئة  رقم  ـ باتنة

�لهاتف: 
�لفاك�س: 

. �لربيد �لإلكرتوين: 

من املظاهر التي يعي�سها املواطن اجلزائري يوميا ظاهرة 
اخرتاق التعليمات وعدم االلتزام بها من طرف اجلهات 

املخولة بتطبيقها وال�سهر عليها، وهذا ما يدفع بالكثريين 
اإىل التذمر واالحتجاج وال�سعور بالغ�سب ال�سديد نتيجة 

هذا التجاوز املثري لال�ستغراب وكل م�ساعر الرف�ص ملثل هذه 
الت�سرفات غري االحرتافية والبعيدة كل البعد عن التمدن 
والتح�سر وروح امل�سوؤولية وكل ما من �ساأنه اأن ي�سعك �سمن 

قائمة املر�سي عنهم قوال وعمال..
فاأن يخرج املعلمون واالأ�ساتذة لالحتجاج واملطالبة بتوفري 

كل و�سائل التعقيم والوقاية من وباء كورونا وكذا توفري 
بيئة تعليمية نظيفة ومنا�سبة لهم وللمتمدر�سني فهذا حق 

ال يجب امل�ساومة عليه اأو اال�ستهانة يف اال�ستجابة له، الأنه 
ميثل مطالب يف ال�سميم وال عالقة لها بامتيازات �سخ�سية 

اأو ا�ستثناءات لقطاع دون اآخر كما يحاول البع�ص تقزمي 
تلك املطالب وتهمي�سها واتهام املعلمني باإثارة البلبلة يف 

وقت حرج يحتاج من اجلميع وقفة ت�سامنية اإىل اأن تنفرج 
االأو�ساع ل�سالح اجنالء الوباء وا�ستقرار موؤ�سرات ال�سحة 

العامة املتدهورة بارتفاع معدالت االإ�سابة بفريو�ص كوفيد 
 اأو املوت حتت اأعرا�سه.. خا�سة واأن �ساعات الدرا�سة قد 

مت متديدها ب�سبب خ�سو�سية الربامج اليومية واالأ�سبوعية 
والتي تتنا�سب مع التفويج املقرر تفاديا لالكتظاظ ومن 

ثم تف�سي الوباء يف االأو�ساط التعليمية ما يجرب التالميذ 
على ا�ستعمال دورات املياه والتي تفتقر يف معظمها للماء و 

الغ�سول املعقم ومواد التنظيف بينما هم مطالبون باحلر�ص 
واالحرتا�ص من االإ�سابة بالوباء ون�سر العدوى فيما بينهم 

وبني معلميهم الذين بات الو�سع الكارثي للموؤ�س�سات الرتبوية 
يربكهم يف غياب عمال النظافة وعدم التزام البلديات 

بواجب تطبيق كل الربوتوكوالت املتعلقة بالنظافة والتعقيم 
يوميا..

علما اأن هذا الواجب ال يرتبط بوباء كورونا بل يجب اأن 
يبقى على طول ال�سنة الدرا�سية الأنه حق من حقوق التالميذ 

واملدر�سني وال يجب التنازل عنه باأي حال، ومن العار اأن ي�سبح 
مطلبا يخرج االأ�ساتذة واملعلمني من اأجل حتقيقه مب�ساندة 
االأولياء والتالميذ كما لو اأنه خارج عن متناول التحقيق..

ومن املفرت�ص اأن ُي�سنف عدم وجود عمال النظافة وو�سائل 
التعقيم والوقاية من الوباء وغريه من االأوبئة امل�سكوت 

عنها يف الوقت احلايل لطغيان كوفيد  على امل�سهد العام 
و�سرقته )االأ�سواء( من بقية امل�ساكل واالأمرا�ص املتعلقة 

بال�سحة اخلا�سة والعامة �سمن الت�سيري الفا�سد الذي يجب 
اأن يتابع من اجلهات الو�سية ويف اأروقة الق�ساء اإن لزم االأمر 

الأنه بب�ساطة ُيعر�ص االأرواح الأخطار حمتملة واأخرى حمققة 
وهذا جرم اأكرب من اأن ُي�سكت عنه يف ظل �سعي الدولة احلثيث 

من اأجل تطوير املنظومة الرتبوية واالرتقاء بها.. بينما 
ما نزال يف جدال عقيم عن دورات املياه و�سرورة التنظيف 

الدوري لها؟!.

زووووووم الأورا�س....

�شماح خميلي

اأمازيغي-عربي-فرن�شي(  ( اأمقراد اأموال 
اأمقراد اأموال  بـ املعنون  العمل  عربي،  ـ  اأمازيغي  قامو�ص  خن�سلة  والية  من  اأوني�سي  ال�سالح  حممد  للكاتب  �سدر 

)مبعنى قامو�ص ثالثي اللغات( وال�سادر عن دار اأدلي�ص بلزمة بوالية باتنة يت�سمن  �سفحة، هو قامو�ص ثالثي 
الكلمات  الآالف  والتف�سيل  بال�سرح  القامو�ص  هذا  ويتطرق  كلمة،  اآالف  حلوايل   فرن�سي  ـ  عربي  ـ  اأمازيغي  اللغات 
االأمازيغية ب�سفة عامة وامل�سطلحات ال�ساوية ب�سفة خا�سة والتوثيق للرتاث ال�سفوي االأمازيغي، كما يعترب هذا 

القامو�ص مرجعا لالأجيال القادمة. 

ال�سورة ماأخوذة من 
حي  م�سكن 

وممرات ال�سديق بن 
يحيى مبدينة ب�سكرة، 

وهي تو�سح كيف اأن 
امل�سابيح م�ستعلة يف 
و�سح النهار، يف حني 

اأكد �سكان اأحياء اأخرى 
على غرار حي املمرات 

التعاونية الرئي�سية 
باأنهم يعانون من انعدام 

لالإنارة العمومية 
منذ مدة، فهل انقلبت 

املوازين يف ب�سكرة اأم اأن 
ال�سلطات املعنية ت�سهر 

ليال وتنام نهارا؟

�أكد وزير �لعدل حافظ �لأختام، بلقا�شم زغماتي، �أم�ص �لثالثاء، �أن م�شروع �لقانون �ملتعلق بالوقاية من جر�ئم �ختطاف �لأ�شخا�ص ومكافحتها، يرمي �إىل 
�لختطاف. ظاهرة  خا�شة  �جلديدة،  لالأ�شكال  للت�شدي  موؤهال  جعله  ق�شد  �لإجر�م  تطور  مع  �لوطني  �لت�شريع  "تكييف 

تعليمة  جــراد،  العزيز  عبد  االأول،  الوزير  وجــه 
اإىل اأع�شاء احلكومة اأمرهم فيها بتعليق  التعيينات 

واإنهاء مهام االإطارات التابعني لقطاعاتهم.
لكافة  االأول  الوزير  وجهها  التي  التعليمة  وح�شب 
القرار  هــذا  اتخاذ  مت  قد  فاإنه  احلكومة،  اأع�شاء 
يف  املــوؤرخ   39-20 رقم  الرئا�شي  املر�شوم  على  بناء 
الوظائف  يف  بالتعيني  اخلا�ص   2020 فيفري   02

املدنية والع�شكرية العليا.
وطلب جراد من الوزراء اتخاذ التدابري ال�شرورية 
للإطارات  مهام  اإنهاء  اأو  تعيني  اإقــراح  كل  بتعليق 
�شواء يف الوزارات اأو على م�شتوى املوؤ�ش�شات العمومية 
واملوؤ�ش�شات ذات الطابع االقت�شادي وذلك اإىل غاية 

اإ�شعار اآخر.
احلــاالت  تعليمته   يف  االأول  ــر  ــوزي ال وا�شتثنى 
لهذه  ــارم  الــ�ــش بالتطبيق  ـــر  اأم كــمــا  امل�شتعجلة، 

التعليمة.

املجل�ص  نــواب  م�شادقة  عقب  زغماتي  وقــال 
يف  القانون،  هذا  م�شروع  على  الوطني،  ال�شعبي 
�شليمان   ، املجل�ص  رئي�ص  تراأ�شها  علنية  جل�شة 
�شنني، بح�شور وزيرة العلقات مع الربملان ب�شمة 
عزوار، اإن هذا الن�ص من �شاأنه "الت�شدي للأ�شكال 
اجلديدة للإجرام خا�شة ظاهرة االختطاف التي 

تعد دخيلة على جمتمعنا ومنافية عن قيمنا".
ويت�شمن هذا الن�ص،"عقوبات م�شددة ت�شل اإىل 
خطورة  ح�شب  وذلــك  واالإعـــدام،  املوؤبد  ال�شجن 
علوة  عليه"،  املرتبة  ــار  واالآث املرتكب  الفعل 
اإىل مليوين  التي قد ت�شل  املالية  "الغرامة  على 

دينار جزائري".
العامة  للنيابة  ميكن  امل�شروع  لهذا  وا�شتنادا 

يف  حتى  تلقائيا  العمومية  الدعوى  "حتريك  من 
والهيئات  للجمعيات  يحق  كما  ال�شكوى"،  غياب 
االإن�شان،  حــقــوق  حماية  ــال  جم يف  النا�شطة 
مبقت�شى هذا الن�ص، "تقدمي �شكوى اأمام اجلهات 
املطالبة  مع  مدين  كطرف  والتاأ�ش�ص  الق�شائية 

بالتعوي�ص".
م�شروع  ــاإن  ف الوقائي،  باجلانب  يتعلق  وفيما 
و�شع  ـــة  ـــدول ال "تويل  عــلــى  يــنــ�ــص  الــقــانــون 
ــن جرمية  لــلــوقــايــة م ا�ــشــراتــيــجــيــة وطــنــيــة 
وتنفذ  ت�شاغ  حملية  وا�شراتيجيات  االختطاف 
املجتمع  مب�شاركة  العمومية  الهيئات  قبل  من 

املدين".
واالإداريــة  القانونية  ال�شوؤون  جلنة  اأن  يذكر 

اأو�شت  الوطني،  ال�شعبي  باملجل�ص  واحلــريــات 
خلل تقريرها التكميلي حول امل�شروع، ب�شرورة 
"تفعيل" دور �شلطة ال�شمعي الب�شري يف مراقبة 
و�شائل االإعلم املرئية لتجنب التهويل االإعلمي 
على  حفاظا  التحقيقيات  �شرية  على  واحلفاظ 

�شلمة ال�شحايا وخ�شو�شياتهم.
بروتوكوالت  "و�شع  اللجنة،  اقــرحــت  كما 
املعنية  والهيئات  القطاعات  بني  م�شركة  عمل 
االأ�شخا�ص  اخــتــطــاف  جــرائــم  مــن  بــالــوقــايــة 
الباحثني  اإ�شراك  على  عــلوة  عملها،  وتن�شيق 
يف اإعداد درا�شات من �شاأنها امل�شاهمة يف �شياغة 
جرائم  من  بالوقاية  اخلا�شة  اال�شراتيجيات 

االختطاف".

�شليمان  الوطني  ال�شعبي  املجل�ص  رئي�ص  ك�شف 
عبد  اجلمهورية  رئي�ص  اأن  الثلثاء،  اأم�ص  �شنني، 

املجيد تبون �شيعود قريبا اإىل اأر�ص الوطن.
اأن  املجل�ص،  مبقر  لــه  كلمة  يف  �شنني  ــاف  ــش واأ�
التي  وامل�شاريع  املــوؤامــرات  يرف�شون  اجلزائريني 
متر  اجلــزائــر  اأن   مــوؤكــدا  وهــنــاك،  هنا  من  تاأتي 
مبرحلة ح�شا�شة لكونها م�شتهدفة من قبل جهات 
املبدئية  مواقفها  ب�شبب  واخلـــارج،  الــداخــل  يف 

الوا�شحة التي لن حتيد عنها.
م�شتهدفة  "اجلزائر  ال�شياق:  هــذا  يف  واأ�ــشــاف 
كذلك الأن لديها موؤ�ش�شات من�شجمة، والدليل على 

ذلك طريقة مناق�شة م�شاريع القوانني، وم�شتهدفة 
الوطن،  الأر�ص  قريبا  �شيعود  ال�شرعي  رئي�شها  الأن 

معافى يوا�شل مهامه التي �شرع بها".
ويف االجتاه ذاته ثمن املتحدث الدور الكبري الذي 
يقوم به اجلي�ص الوطني ال�شعبي من اأجل حماية 
حدود الدولة من خطر اأمني يهدد اأمنها ووحدتها 

املحمية اأ�شل بتما�شك �شعبها.
اإىل �شرورو  للربملان  ال�شفلى  الغرفة  رئي�ص  ودعا 
متتني اجلبهة الداخلية اأكرث واأكرث، لكونه ال ميكن 
دول  يف  ح�شل  �شيناريو  اأي  ي�شتن�شخ  اأن  اأحد  الأي 

اٱخرى هنا يف اأر�ص اجلزائر.

العزيز  عــبــد  اجلـــزائـــري  الــديــبــلــومــا�ــشــي  قـــال 
�شل�شلة  يف  املغرب  تدعم  اخلليج  دول  ان  رحابي 
خرق  بعد  الغربية  ال�شحراء  على  اعــتــداءاتــه 
هنالك  لي�ص  انه  م�شريا  النار،  اطلق  وقف  قانون 
ا�شراتيجيًا  حتالفًا  يعد  فاالأمر  الده�شة،  يثري  ما 
بالن�شبة لدول اخلليج، التي متول اجلهود احلربية 

للمغرب. 
ال�شكل،  بهذا  م�شمم  العامل  اإن  رحابي  وك�شف 
باجلميع يح�شي اأ�شدقاءك يف االأوقات الع�شيبة. 
وا�شاف املتحدث يف من�شور له على مواقع التوا�شل 
الدول  جامعة  اأن  هي  احلقيقة  ان  االجتماعي، 
كثريا،  الق�شية  بهذه  تهتم  مل  كمنظمة  العربية 
وتواجه  لل�شحراويني.  بالن�شبة  مفيد  اأمر  وهذا 
اجلامعة �شعوبة يف اإ�شلح نف�شها كما فعل االحتاد 
الدول  روؤ�شاء  احتاد  �شورة  تعك�ص  اإذ  االأفريقي، 
دون اأي تاأثري على ق�شايا حل ال�شراعات اأو حفظ 

ال�شلم يف العامل.
عملية  نفذ  املغربي  اجلي�ص  ان  اي�شا  اكد  رحابي 

اململكة  بــني  الــفــا�ــشــلــة  املــنــطــقــة  يف  ع�شكرية 
وال�شحراء الغربية. وقد ردت جبهة البولي�شاريو 

باإعلن حالة احلرب. 
الذي  ال�شلل  ب�شبب  متوقعا  الت�شعيد  هــذا  كــان 
اأ�شاب العملية ال�شيا�شية، والوعود غري املوَف بها، 
ال�شعب  �شحيتها  راح  الذي  الواقع  االأمر  و�شيا�شة 
45 عامًا، اإذ مل  ال�شحراوي، الذي نفي ق�شرًا منذ 
يتم تنفيذ اأٌي من االأحكام الرئي�شية التفاق وقف 
1991، وُقل�ص دور املينور�شو يف  اإطلق النار لعام 

دور �شرطة املرور.
تغتنم  اأن  االن  اجلزائر  على  انه  رحابي  وك�شف 
احلادثة لعر�ص ق�شية ال�شحراء الغربية جمددا 
وهذا  االأفــريــقــي،  واالحتـــاد  املتحدة  االأمم  على 
ا�شتقرار  تــهــدد  الــتــي  املخاطر  حــول  لتنبيههما 
وت�شجيعهما  مب�شوؤوليتهما  وتذكريهما  املنطقة، 
ا�شتفتاء.  تنظيم  حول  املحادثات  ا�شتئناف  على 
ومن هذا املنطلق، فاإن تعيني مبعوث خا�ص للأمني 
العام للأمم املتحدة، غيرا�ص، اأمر �شروري. كا�شفا 

ان للأمم املتحدة م�شوؤولية يف تطور االأمور، خا�شة 
اأن الو�شع الراهن قد دام طويل منذ توقيع خطة 
فرن�شا  ان  رحابي  وا�شاف   .1991 �شنة  الت�شوية 
والواليات املتحدة، ال تفكران يف اأي حل اآخر غري 
وتخ�شيان  الغربية،  ال�شحراء  على  املغرب  �شلطة 

نتيجة ا�شتفتاء تقرير امل�شري. 
بالوعود  انخدعوا  باأنهم  ال�شحراويون  وي�شعر 
املــقــطــوعــة مـــن قــبــل جمــلــ�ــص االأمـــــن مــنــذ عــام 
حتثهم  التي  االأ�شباب  كل  لديهم  واأن   ،1991
�شجعت  وقــد  م�شريهم.  على  ائتمانه  عــدم  على 
اإطلق  وقف  توقيع  على  ال�شحراويني  اجلزائر 
من  كان  التي  اال�شتفتاء  عملية  يف  للدخول  النار 
املفر�ص اأن تكون متاحة وحرة و�شفافة ونزيهة. 

ولكن االأمر مل يكن كذلك.
بع�ص  تاأييد  تــاأثــري  مــدى  عــن  رحــابــي  وت�شاءل 
منظمة  على  املــغــرب  ململكة  العربية  الــبــلــدان 
خلفات  هناك  واأن  خا�شة  العربية  اجلامعة 

متزايدة تف�شل بني الدول االأع�شاء؟.

ومتابعة  ر�شد  للجنة  الر�شمي  الناطق  اأعلن 
اأم�ص  فــورار،  جمال  الدكتور  كورونا   فريو�ص 
جديدة  اإ�شابة   1002 ت�شجيل  عن  الثلثاء، 
حالة  و18  )كوفيد-19(  كــورونــا  بفريو�ص 
وفاة خلل الـ24 �شاعة االأخرية يف اجلزائر، 
مري�شا   611 فيه  متــاثــل  الـــذي  الــوقــت  يف 

لل�شفاء.
املخ�ش�ص  اليومي  االإعلمي  اللقاء  وبر�شم 

لتطور الو�شعية الوبائية لفريو�ص كوفيد 19، 
بلغ  املوؤكدة  احلــاالت  اإجمايل  اأّن  فــورار  اأبــرز 
وبلغ  جديدة،  حالة   1002 بينها   68.591
متاثلوا  الذين  للأ�شخا�ص  االإجــمــايل  العدد 
االإجمايل  الــعــدد  وبــلــغ   ،45.699 لل�شفاء 
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ا حالًيا يف العناية املركزة. مري�شً
اأقل  بها  �شجلت  والية   12 اأّن  فورار  واأ�شاف 

واليات   10 ت�شّجل  مل  بينما  ــاالت،  ح  9 من 
26 والية اأخرى  اأي حالة، يف مقابل اإح�شاء 

الأزيد من 10 حاالت.
االلتزام  اإىل  املواطنني  دعــوة  فــورار  وجــّدد 
باإجراءات الوقاية واليقظة واحرام قواعد 
على  م�شّدًدا  اجل�شدية،  وامل�شافة  النظافة 
ال�شحي  احلجر  لقواعد  االمــتــثــال  �ــشــرورة 

واالرتداء االإلزامي للأقنعة الواقية.

ال�شلكية  واملـــوا�ـــشـــلت  الــربيــد  وزيــــر  اأكــــد 
الثلثاء  يــوم  بــومــزار  اإبــراهــيــم  والل�شلكية 
ع�شية �شب معا�شات التقاعد و ذوي احلقوق ان 
"ال�شيولة �شتكون متوفرة يف كل مراكز الربيد 

عرب الراب الوطني".
واأ�شاف بومزار يف ت�شريح لل�شحافة مبنا�شبة 
لتعقيم  وطنية  حملة  انطلق  اإ�ــشــارة  اإعطاء 
مــراكــز الــربيــد عــلــى املــ�ــشــتــوى الــوطــنــي اأن 
احرام  املواطنني  على  واأنه  متوفرة  "ال�شيولة 
االجراءات الوقائية والتباعد االجتماعي ملنع 

انت�شار الفريو�ص كوفيد-19".
ولفت اىل اأن االأيام الت�شع املخ�ش�شة لدفع هذه 
�شهر(  كل  من   18 تاريخ  من  )ابتداء  املعا�شات 
تو�شيع  على  العمل  و�شيتم  كافية  غري  اأ�شحت 
15 مــن كــل �شهر(  ــداء مــن  ــت ــذه الــفــرة )اب ه
وال�شمان  والت�شغيل  العمل  وزارة  موافقة  بعد 

االجتماعي و�شندوق التقاعد.
االجراءات  بكل  ال�شياق  ذات  يف  الوزير  وذكر 

والت�شهيلت التي اقرها القطاع بهدف احلفاظ 
اجلزائر  بريد  عمال  على  ال�شغط  تخفيف 
والتباعد  الوقائية  االجــراءات  احرام  �شيما 

االجتماعي.
املوجهة  تلك  اأي�شا  الت�شهيلت  هذه  بني  ومن 
�شحب  امكانية  الوزير  ذكر  املتقاعدين،  لفئة 
اال�شتثنائي"،  "التوكيل  طريق  عن  معا�شاتهم 
موؤكدا يف ذات الوقت باأن هذا االإجراء "ي�شمح 
اإىل مكاتب  التنقل  لل�شخ�ص الذي ال يرغب يف 
الربيد، بتفوي�ص �شخ�ص اآخر ينوب عنه للقيام 
بالعملية وذلك بهدف احلد من تنقل االأ�شخا�ص 
عر�شة  االأكرث  يعتربون  الذين  امل�شنني  خا�شة 

للعدوى بالفريو�ص''.
امكانية  ـــر،  ـــوزي ال يـــوؤكـــد  ـــك  ذل عـــن  فــ�ــشــل 
بالبنوك  اخلا�شة  االآلية  ال�شبابيك  ا�شتغلل 
االلــكــروين  الــدفــع  ــزة  ــه اأج ا�شتعمال  وكـــذا 
طريق  عن  الفواتري  دفع  وكذا  اجلزائر  لربيد 

االأنرنت.

اأعلن متعامل الهاتف النقال اأوريدو عن تربعه 
لقطاع  الــواقــيــة  االأقــتــعــة  مــن  كــبــرية  بكمية 
ملكافخة  الدولة  جهود  دعم  اإطــار  يف  ال�شحة، 

تف�شي فريو�ص كورونا.
تبقى  اأوريـــدو  اأن  له  بيان  يف  املتعامل  وقــال 
موؤ�ش�شة مواطنة بامتياز، حيث توا�شل جهودها 
عن  وتعلن  الراهنة  ال�شحية  االأزمـــة  خــلل 

اإطلق عملية جديدة ل�شالح القطاع ال�شحي.
تزويد  اجلــديــدة  العملية  هـــذه  وتت�شمن 
  36900 بـ  للم�شت�شفيات  املركزية  ال�شيدلية 
ثلثية  بي2"  اأف  ''اأف  ــوع  ن مــن  واقـــي  قــنــاع 
قطاع  عمال  احتياجات  لدعم  وذلك  الطبقات 

ال�شحة وامل�شت�شفيات يف اإطار مكافحة الوباء.
اآالإبراهيم،  ب�شام  ال�شيد  �شرح  املنا�شبة،  بهذه 
''مـــن واجــبــنــا كمتعامل  ــعــام:  ال املــديــر  نــائــب 
اقت�شادي وكموؤ�ش�شة مواطنة اأن نقف اإىل جانب 
هذا  مكافحة  جهود  دعم  ملوا�شلة  اجلزائريني 
الوباء وتلبية من خلل هذا التربع احتياجات 
يف  ال�شحي  الــقــطــاع  ومــوظــفــي  امل�شت�شفيات 

اخلطوط االأمامية ملواجهة الوباء''.
من خلل هذه العملية املواطنة، توؤكد اأوريدو  
التزامها اللم�شروط جتاه قطاع ال�شحة واإىل 
االأزمة  خلل  ال�شيما  اجلزائري  ال�شعب  جانب 

ال�شحية الراهنة.

جلنة  ع�شو  مهياوي  ريا�ص  الربوفي�شور  اأو�شح 
ر�شد ومتابعة فريو�ص كورونا، اأن مدة الـ15 يوما 
اخلا�شة باإجراءات احلجر ال�شحي التي اتخذتها 
احلكومة موؤخرا، هي فرة اإنتقال العدوى ومدة 

االإح�شاء والك�شف عن جناعة احلجر.
يتم  االإجــــراء  اأن  ت�شريح،  يف  مهياوي  وقــال 
العمل به منذ 10 نوفمرب اجلاري اإىل غاية 24 
نتائج  على  متوقف  �شيء  وكل  ال�شهر،  نف�ص  من 

االإجراءات.
االإجــراءات  هذه  فــاإن  املتحدث،  ذات  وبح�شب 
اإرفاقها  �شرورة  اإىل  داعيا  لوحدها،  كافية  غري 

اإحــرام  اأجــل  مــن  للمواطنني،  كبرية  بتوعية 
التباعد االجتماعي لتفادي الكارثة.

قلقه  عن  مهياوي  الربوفي�شور  عرب  املقابل  يف 
اإزاء االإرتفاع الكبري حلاالت االإ�شابة والوفيات، 
احرام  عدم  حالة  يف  كارثيا  يكون  قد  والــذي 
االإرتفاع  هذا  اأن  اإىل  م�شريا  الوقائية،  التدابري 

ت�شبب يف اكتظاظ امل�شت�شفيات.
اإىل  للفريو�ص  املــذهــل  االإنت�شار  اأرجـــع  حيث 
املواطنني  تــهــاون  ــذا  وك دينامكيته  يف  التغيري 
وغريها  واملحلت  االأ�شواق  يف  التجمعات  وكرثة 

من االأماكن.

ــ�ــص اأ�ـــشـــاتـــذة الــثــانــويــات  حـــّمـــل جمــل
الربية  ووزارة  ال�شلطات  اجلــزائــريــة، 
يف  ال�شحي  الو�شع  انعكا�شات  م�شوؤولية 
�شبه  ''غــيــاب  ب�شبب  الربوية  املوؤ�ش�شات 
يف  جاء  ما  بتج�شيد  املتعلقة  للو�شائل  تام 
فريو�ص  من  للوقاية  ال�شحي  الربوتوكول 
كورونا'' )الكمامات، املحول املعقم، املقيا�ص 

احلـــــراري، مـــواد الــتــنــظــيــف(. واعــتــرب ت 
من  الكثري  ''يف  ا�شابات  ظهور  ان  النقابة 

املوؤ�ش�شات واخفاء اخرى ينذر باخلطر''.
واأ�شاف الكل يف بيان له: ''نحمل انعكا�شات 
الو�شع لل�شلطات والوزارة الو�شية ونترباأ من 
يجعل  مما  الو�شع  يتغري  مل  اإذا  ذلك  نتائج 

غلق املوؤ�ش�شات قرارا يفر�ص نف�شه''.

غلق املوؤ�س�سات الرتبوية قرارا 
يفر�ص نف�سه

ال�سيولة �ستكون متوفرة يف جميع
مراكز الربيد عرب الرتاب الوطني

اأوريدو تتربع بـ 37 األف 
قناع واقي لقطاع ال�سحة

االإجراءات املتخذة موؤخرا ملواجهة
 كورونا غري كافية

الوطنيالأربعاء  07 ونرب 2970/ 18 نوفمرب 2020 املوافق لـ 03 ربيع الثاين 031442 جراد ياأمر بتعليق تعيني واإنهاء مهام اإطارات الدولة

قانون الوقاية من جرائم االختطاف موؤهل ل�سّد اأ�سكال االإجرام اجلديدة

''الرئي�ص تبون �سيعود قريبا اىل ار�ص الوطن''

ت�سجيل 1002 اإ�سابة جديدة و18 وفاة يف 24 �ساعة

''االمم املتحدة م�سوؤولة عن تطور الو�سع يف ال�سحراء الغربية'' 
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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 
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ب�صبب قلة �لوعي وال مباالة بع�س �لـمو�طنني.
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تتوا�سل معاناة ال�سكان ببلدية الرحبات حفيظة. ب
املعي�سي  امل�ستوى  تدين  جــراء  وم�ساتيها 
بعدما  للمواطن  اليومية  احلياة  وم�سقة 
تقليدية  واأ�ساليب  باأدوات  ي�ستعني  اأ�سبح 

لتوفري �سروريات ومقومات احلياة.
الزيتون  �سعبة  م�ستة  �سكان  وي�ستكي 
ببلدية الرحبات بدائرة راأ�ص العيون من 
نقائ�ص باجلملة، نغ�ست حياتهم اليومية 
خا�سة  الــدائــمــة،  معاناتهم  مــن  وزادت 
التنموية  امل�ساريع  بغياب  منها  تعلق  ما 
والتهيئة العمرانية، وتن�سل امل�سوؤولني من 
مهامهم واالإهمال امل�سجل عرب كامل قطر 
حياة  امل�ساتي  ُجل  تعي�ص  حيث  البلدية 

البوؤ�ص واحلرمان.
"�سعبة  بـم�ستة  الــقــاطــنــون  الــ�ــســكــان 
الزيتون" ا�ستكوا االإق�ساء والتهمي�ص من 
اأ�سبحوا  اأن  بعد  خا�سة  امل�سوؤولني  طرف 
التنموية،  امل�ساريع  عن  البعد  كل  بعيدين 
اأكدوا  نيوز"  "االأورا�ص  مع  حديثهم  ويف 
من  م�ستتهم  وخلو  الكبرية  املعاناة  على 
عديد ال�سروريات، والتي لعل اأبرزها اأزمة 
املنازل  حنفيات  عن  املياه  وغياب  العط�ص 
جذرية  حلول  وجــود  دون  طويل  لوقت 
لهذه االأزمة، ف�سال عن معاناة الفالحني يف 

م�ستثمراتهم  وعط�ص  اجلفاف  من  امل�ستة 
الدائم يوؤرقهم ب�سكل يومي حيث يدفعهم 
تلف  من  خوفا  للمياه  م�سادر  عن  للبحث 
خا�سة  اأجلها  من  تعبوا  التي  حما�سيلهم 
بعد جفاف البئر االرتوازي االأخري جراء 
حفر م�سالح البلدية لبئر اأخر جعل االأول 
ناهيك عن  مياهه غورا،  واأ�سبحت  ين�سب 
غرار  على  معي�ستهم  اأخرى نخرت  م�ساكل 
غياب امل�سالك واهرتاء الطرقات وانت�سار 
احلــفــر واملــطــبــات يف طــرقــات االأحــيــاء 
وامل�ساتي االأخرى، باالإ�سافة الفتقار اأغلب 
ال�سحي  ال�سرف  قنوات  ل�سبكة  االأحياء 
االأر�ـــص  حفر  طريقة  يعتمدون  حيث 
و�سب املخلفات، اأي�سا معاناة عدة عائالت 
من الربط بالكهرباء والغاز وانتظار قدوم 

دورهم الذي طال و�سوله.
منطقة  امل�ستة  اأن  اإىل  ــارة  ــس االإ� جتــدر 
املوا�سي  ومــربــي  فــالحــون  وبــهــا  جبلية 
حيث  العمومية  االإنارة  غياب  من  ا�ستكوا 
وعتاد  موا�سيهم  �سرقة  من  خوفا  ــدوا  اأب
الوقت ب�سرورة  فالحتهم، مطالبني بذات 
عرفت  التي  التنموية  للحركة  �سمهم 
ركودا وتوقفا طويال حال دون ا�ستفادتهم 

من اأي م�سروع تنموي.

مطالب بوقف امل�ضروع ب�ضبب تهديده لل�ضحة العمومية
عربرّ �لع�صر�ت من �أولياء �لتالميذ مبختلف �ملوؤ�ص�صات �لرتبوية بوالية باتنة، عن تذمرهم ب�صبب �ل�صمت �ملتو��صل وغري �ملربر جلمعيات �أولياء �لتالميذ ووقوفها 

موقف �ملتفرج على �صل�صلة �لنقائ�س �لكثرية �لتي تتخبط  فيها �ملد�ر�س يف ظل �الأزمة �ل�صحية �لتي �أثرت �صلبا على �صري �لدر��صة.

نوفمرب  اأول  مدر�سة  اأ�ساتذة  اأم�ص،  احتج 
بتجاهل  تنديدا  بباتنة،   3 بحملة   1954
املعنية،  واجلـــهـــات  املــحــلــيــة  الــ�ــســلــطــات 
االعتماد  بخ�سو�ص  املــرفــوعــة  ملطالبهم 
على بروتوكول �سحي �سارم ل�سمان حماية 
ــوي والــتــالمــيــذ مــن عــدوى  ــرتب الــطــاقــم ال

فريو�ص كورونا.
اأمام  جتمهروا  الذي  املحتجني  اإىل  وان�سم 
املوؤ�س�سة الرتبوية اأولياء التالميذ، معربين 
املتعلقة  االإمكانات  غياب  من  خماوفهم  عن 
احلرارة،  قيا�ص  واأجهزة  الوقاية  بو�سائل 
باأنهم  نيوز"  "االأورا�ص  لـ  املعنيون  ــال  وق
املعنية  واجلهات  البلدية  امل�سالح  را�سلوا 
الو�سائل  يف  املــلــحــوظ  النق�ص  ــدارك  ــت ل
الفريو�ص  بعدوى  االإ�سابة  لتفادي  الالزمة 

امل�ستجد، اإىل جانب غياب عامالت النظافة 
دفع  ــذي  ال االأمـــر  املوؤ�س�سة،  م�ستوى  على 
بعمليات  والــقــيــام  للمبادرة  بــاالأ�ــســاتــذة 

التنظيف يف العديد من املرات.
امل�سوؤولني  تق�سري  باأن  املحتجون،  واأ�ساف 
يهدد  بات  ال�سحي  الربوتوكول  تطبيق  يف  
بعد  ال�سيما  املتمدر�سني،  و�سحة  ب�سالمة 
يف  فيها  م�ستبه  ــاالت  ح من  عــدد  ت�سجيل 
الذي  الو�سع  ذات  وهو  التالميذ،  اأو�ساط 
بني  كبريين  وا�ستياء  غ�سب  موجة  خلف 
على  االأولياء  جانب  اإىل  الرتبوي  الطاقم 

حد �سواء.
غياب   جـــراء  املــدر�ــســة  و�سعية  واأثــــارت 
�سروط النظافة �سواء على م�ستوى االأق�سام 
الرتبوية اأو املراحي�ص على حد �سواء قلق 

اأ�ساروا اإىل  املعنيني وزاد من خماوفهم، اأين 
اإىل  االلــتــفــات  اأهمية  يف  النظر  �ــســرورة 
نظافة املحيط املدر�سي موازاة مع الفريو�ص 
املعنيني  حماية  الأجـــل  وذلـــك  امل�ستجد، 

واأوليائهم من عدوى كوفيد 19.
رئي�ص  معمري"  "حممد  ــد  اأك جانبه  مــن 
بلدية وادي ال�سعبة، على مرا�سالته اجلهات 
النظافة  عامالت  توفري  اأجــل  من  املعنية 
وتغطية النق�ص امللحوظ على م�ستوى هذه 
املوؤ�س�سة، م�سيفا يف ذات ال�سياق عن توقف 
عمليات التوظيف منذ �سنة 2013، ما حال 
ذات  واأ�ــســار  العاملة،  االأيـــدي  توفري  دون 
�سهدتها  التي  التعقيم  اإىل عمليات  امل�سوؤول 
اأجـــل مكافحة  مــن  املــدر�ــســة االبــتــدائــيــة 

جائحة كورونا وتفادي انت�سارها.

ببلدية بومقر  �سوداء  نقاط  القذرة يف عدة  املياه  اأثار ت�سرب 
الو�سع  من  ال�سديد  امتعا�سهم  اأبــدوا  الذين  ال�سكان  حفيظة 
قنوات  وترميم  العطب  ت�سليح  وعــدم  يعي�سونه  الــذي  املــزري 
من  كبرية  كميات  منها  تت�سرب  التي  املهرتئة  ال�سحي  وال�سرف 
ال�سكان  خاللها  ل  حتمرّ كاملة،  �سنة  من  اأكرث  منذ  القذرة   املياه 
عن  ناهيك  والبعو�ص  احل�سرات  واأ�ــســراب  الكريهة  الــروائــح 
اأمرا�ص واأوبئة خا�سة تلك املتنقلة  خوفهم من ت�سبب ذلك يف 

عرب املياه.
ويوؤكد �سكان اأحياء "ال�سهداء" و"احلنان�سة" و"�سنطوط"، اأنهم 
هذه  وترميم  بالتدخل  عديدة  مرات  املحلية  ال�سلطات  طالبوا 
بالتجاهل  قوبل  مطلبهم  اأن  اإال  الت�سرب،  بداية  منذ  القنوات 
لتغرق هذه االأحياء يف املياه القذرة حيث  تعترب اأكرب االأحياء 
يف  الت�سرب   فيه  �سجل  الذي  �سنطوط  حي  خا�سة  البلدية  يف 
ابراهيم"  فالحي  "ال�سهيد  لثانوية  حماذية  حيوية  منطقة 
وامللعب اجلواري و كذا جتمعات �سكنية يقطنها مئات املواطنني 
الذين �ساقوا ذرعا من ا�ستن�ساقهم لتلك الروائح املزعجة ب�سكل 
هوؤالء  وطالب  والبيئة،  املحيط  تلويث  اإىل  باالإ�سافة  يومي، 
م�سوؤويل بلدية بومقر بالتدخل العاجل واإيقاف هذه الت�سربات 

واإنهاء معاناتهم التي دامت الأكرث من �سنــة.

طالب مو�طنون يف بلدية جرمة بباتنة، عرب �صكوى ر�صمية تلقتها "�الأور��س نيوز"، بالتدخـل 
و�لتحقيق يف م�صاألة �إجناز م�صنع لل�صري�ميك د�خل �ملحيط �لعمر�ين، حيث عرب �ملو�طنون عن 

معار�صتهم الإجناز هذ� �مل�صروع من طرف م�صتثمر خـا�س.

انتقادات جلمعيات اأولياء التالميذ ب�شبب �شمتها يف باتنة

اأ�شاتذة يحتجون على غياب النظافة وخرق الربوتوكول ال�شحي

اأحياء بومقر الرئي�شية تغرق يف املياه القذرة

مل حترك �ضاكنا جتاه النقائ�ص التي تتخبط فيها املوؤ�ض�ضات الرتبوية

مدر�ضة اأول نوفمرب بحملة 3

ب�ضبب �ضبكة ال�ضرف املهرتئـة
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قدم  عندما  تعود  الق�سية  حيثيات 
م�سروع  ــاز  اإجن بطلب  خا�ص  م�ستثمر 
باملكان  ال�سرياميك  ل�سناعة  وحــدة 
فــيــمــا تقدم  �ــســيــدي خــيــار،  املــ�ــســمــى 
املنطقة  ــذات  ب القاطنون  املــواطــنــون 
مبعار�سة للم�سروع نظرا لكونه �سي�سيد 
يف منطقة عمرانية وي�سكل خطرا على 
اأكد  حيث  لل�سكان،  العمومية  ال�سحة 
املقدمة  ال�سكوى  ن�ص  املواطنون ح�سب 
من طرفهم باأنه مت على اإثر معار�ستهم 
�سنة  ملــدة  ـــازه  اإجن توقيف  للم�سروع 

قبل  املواطنني  ملطلب  ا�ستجابة  كاملة 
على  االقت�سادي  املتعامل  يتح�سل  اأن 
املوافقة على جت�سيد امل�سروع بطريقة 
يف  االأخــري  هــذا  با�سر  حيث  غام�سة، 
2018 على  �سنة  منذ  امل�سروع  جت�سيد 
طرف  من  املقدمة  املعار�سة  من  الرغم 
هذه  �ــســوء  وعــلــى  ب�ساأنه،  املــواطــنــني 
املنطقة  مــواطــنــوا  يطالب  احلــقــائــق 
نظرا  امل�سروع  اإجنـــاز  وقــف  ب�سرورة 
الــوخــيــمــة عــلــى �سحة  النــعــكــا�ــســاتــه 

املواطنني.

اإجناز م�شنع لل�شرياميك و�شط 
املحيط العمراين يف جرمة

م�شتة �شعبة الزيتون تعاين يف �شمت

نيــوز"،  "االأورا�ص  بهم  التقت  اأوليــاء  وقال 
اأنها متثل التالميذ  اأن اجلمعيات التي تزعم 
للجهات  وانــ�ــســغــاالتــهــم  معاناتهم  وتــنــقــل 
ال�سلطات  اأو  الرتبية  وزارة  �سواء  الو�سية، 
املحلية اأو خمتلف املديريات التي لها عالقة 
اآمالهم يف ظل  بالدخول االجتماعي، خيبت 
ال�سمت املمنهج الذي اتخذته كموقف لها يف 
ظل هذه االأزمة التي مت�ص بالقطاع من خالل 
التالميذ  اأو�ساط  يف  كورونا  فريو�ص  انت�سار 
خوفا  الدرا�سة  بتعليق  االأولــيــاء  ومطالب 

ف�سال  ولعائالتهم،  لهم  العدوى  انتقال  من 
التي  املدر�سية  الكتب  يف  الفادح  النق�ص  عن 
عنها  للبحث  االأولياء  من  الع�سرات  ا�سطرت 
دون  املجاورة  للواليات  والتنقل  املكتبات  يف 

جدوى.
التالميذ  فيه  يــواجــه  الـــذي  الــوقــت  ويف 
مبختلف  ــوي  ــرتب ال والــطــاقــم  ــذة  ــات ــس واالأ�
املوؤ�س�سات، �سبح انتقال عدوى فريو�ص كورونا 
ال�سحي  فاإن غياب تطبيق الربوتوكول  لهم، 
التكفل  وغياب  الكمامات  ونق�ص  االآخــر  هو 

الالزم مبختلف املدار�ص باعتماد االإجراءات 
تخوف  ت�ساعف  يف  �ساهم  قــد  الــوقــائــيــة، 
للجمعيات  اتهاماتهم  وجهوا  الذين  االأولياء 
املعتمدة يف خمتلف املدار�ص وممثليها الذين 
التزموا ال�سمت واحلياد ومل ي�سدر منهم اأي 
موقف اأو مبادرة ت�ساهم يف تخفيف االأعباء 
التح�سي�ص  حمالت  خالل  من  التالميذ،  عن 
والتوعية وكذا توجيههم للح�سول على الكتب 
املدر�سية واأدوات الوقاية من الفريو�ص التي 

اإميان. جتبقى ان�سغالهم البارز يف الظروف احلالية.



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

نوارة. ب

�سطيـــف
بعد الحتجاجات الأخيـرةب�ضبب نق�ص التغطية ال�ضحية

رفع التجميد عن م�شاريع قطاع 
ال�شحة ب�شطيف

جل�شة �شلح بني مكتتبي عدل 2 
واملديرية اجلهوية

بلدية  فــالحــي  بــعــ�ــص  ـــــد  واأك
النا�سطني  من  عــددا  اأن  طامزة، 
ا�سرتوا  باجلملة،  التفاح  بيع  يف 
من  التفــاح  مــن  هائلة  كميات 
ودفــعــوا  ــفــالحــني،  وال املنتجني 
ثمنها ليجدوا اأن�سفهم يف مواجهة 
عن  عجزهم  بعد  االإفال�ص  �سبح 
بيعها لتظل تلك الكميات الكبرية 
معلقة يف انتظار عملية ت�سويقها، 

كما ذكر بع�ص املنتجني اأن ن�ساط 
ت�سويق التفاح كان مرتبطا ب�سكل 
كبري مبطاعم املوؤ�س�سات الرتبوية 
واجلامعات وغريها من املوؤ�س�سات 
النوع  هــذا  ت�ستهلك  كانت  التي 
ويف  كــبــري،  ب�سكل  ـــتـــاج  االإن مــن 
من  قناطري  ظلت  اجلائحة  ظل 
كبد  ما  ت�سويق  دون  االأخري  هذا 
كبرية  خ�سائر  واملنتجني  الباعة 

االأمر الذي دفع بهم اإىل منا�سدة 
ت�سويق  اجل  من  املعنية  امل�سالح 
بالطرق  تــخــزيــنــه  اأو  املــنــتــوج 
نوعيته  على  للحفاظ  املنا�سبة 
تن�سيبها  مت  واليــة  يف  وجودته 
للتفاح ومنطقة منتجة  كعا�سمة 
بامتياز الزالت تعاين من اإ�سكالية 
الت�سويق وما ينجم عن تاأخره من 

�سلبيات.

خن�ســـــلة

تكد�س للتفـاح يف غياب الت�شويــق بخن�شلة

بخن�شلة االأرا�شـي  �شغل  خمططات  لبعث  �شنتيم  مليار   2

ي�صتكى �لعديــد من منتجي �لتفاح بوالية خن�صلة، من م�صكل تكد�س كميات هائلة من �لتفاح �ملنتج حمليا على م�صتوى 
عديد �لبلديات على ر�أ�صها طامزة، حيث ظلت قناطري من �لتفاح دون ت�صويق يف ظل جائحة كورونا �لتي �نعك�صت 

تد�عياتها �صلبا على عملية �لبيع باجلمـلة.

بعديد  خن�سلة،  ــة  واليـــ تدعمت 
البناء  قــطــاع  يف  الــهــامــة  املــ�ــســاريــع 
التح�سني  عمليات  منها  والتعمري 
احل�سري التي خ�س�ص لها غالف مايل 
اإ�سافة  دينار  مليار   2 جتــاوز  معترب 

اإىل بعث خمططات �سغل االأرا�سـي.

وك�سف وايل الوالية عن تهيئة 60 
موقــع خا�ص بالبناء الريفي مبجموع 
2726 وحدة �سكنية مع االنتهاء من 
بـ  والكهرباء  بالغز  الربط  اأ�سغال 
�سكنية،  وحدة   623 منها  موقع   22
اأ�سغال  من  االنتهاء  عن  ك�سف  كما 

خا�سة  مبوقعني  احل�سري  التح�سني 
بلدية  من  بكل  الت�ساهمي  بال�سكن 
ــع اإطـــالق  ــارة مــركــز م قــايــ�ــص وملــ�ــس
بلديات،   5 عرب  مواقع  بـ6  االأ�سغال 
االنتهاء  مــن  االنتظار  اإىل  اإ�سافة 
ب  للتكفل  ال�سروط  دفرت  اإعــداد  من 

كما  الوالية،  بلديات  عرب  موقع   36
التهيئة  اأ�سغال  اإطــالق  اإعــادة  �سيتم 
عرب  ــي  االأرا�ــس �سغل  خمطط   14 بـــ 
بلديات الوالية واإعادة االعتبار لـ 7 
مواقع �سكنات يف اإطار اإعادة االعتبار 

للحظرية ال�سكنية بالوالية.

وال�سكان  ال�سحة  وزارة  قررت م�سالح 
عن  التجميد  رفع  امل�ست�سفات  واإ�سالح 
عدد من م�ساريع قطاع ال�سحة بوالية 
�سطيف وهذا من اأجل االإ�سراع يف و�سع 
بالنظر  اخلــدمــة  حيز  الهياكل  هــذه 
من  عدد  يف  ال�سحية  التغطية  بنق�ص 
بدا  الــذي  االأمــر  وهو  الوالية  مناطق 
املرتبطة  احلالية  االأزمــة  خالل  جليا 

بتف�سي فريو�ص كورونا.
ــرة فـــاإن  ــوف ــت ــومــات امل ــعــل وحــ�ــســب امل
تتمثل  التجميد  برفع  املعنية  امل�ساريع 
مب�ست�سفى  االإ�ستعجاالت  م�سلحة  يف 
من  ال�سمالية  اجلهة  يف  الكبرية  عني 
ت�سفية  م�سلحتي  عن  ف�سال  الوالية 
م�ست�سفى  من  بكل  الكلى  وغ�سيل  الدم 
اجلهة  يف  ورثــيــالن  وبني  عزيز  بني 
ومن  اأيــ�ــســا،  ــة  ــوالي ال مــن  ال�سمالية 
مع  امل�ساريع  هــذه  تنطلق  اأن  املنتظر 
تخ�سي�ص  بعد  املقبلة  ال�سنة  بداية 

امليزانية الالزمة.
اأن  قلتها  على  امل�ساريع  هذه  �ساأن  ومن 
املفرو�ص  ال�سغط  تخفيف  يف  ت�سهم 
خا�سة  الـــواليـــة  م�ست�سفيات  عــلــى 
البلديات  يف  الكلى  ملر�سى  بالن�سبة 
يعانون  والذين  الوالية  من  ال�سمالية 
م�سافات  على  التنقل  م�سكل  من  كثريا 
يف  وهذا  العالج،  تلقي  اأجل  من  بعيدة 
الت�ساوؤالت  فيه  تبقى  الــذي  الــوقــت 
امل�ست�سفى  م�سري  بخ�سو�ص  متوا�سلة 
اجلهة  يف  الــعــلــمــة  بــبــلــديــة  ــد  ــدي اجل
ظل  يف  وهـــذا  الــواليــة  مــن  ال�سرقية 
املرفق  هــذا  ت�سليم  يف  الكبري  التاأخر 
ال�سحي ال�سخم، حيث ياأمل املواطنون 
اأجل  من  ال�سحة  مديرية  حتــرك  يف 
تالحق  التي  امل�ساكل  اإنهاء  يف  االإ�سراع 
�ساأنه  مــن  الــذي  ال�سحي  املــرفــق  هــذا 
للجهة  ال�سحية  التغطية  يــوفــر  اأن 

ال�سرقية من الوالية.

اجلهوية  الــوكــالــة  مقر  احت�سن 
�سلح  جل�سة  �سطيف  مبدينة  لعدل 
عدل  ومكتتبي  الوكالة  اإدارة  بني 
مكتتبي  جمعية  يف  املنخرطني   2
بعد  وهـــذا  العلمة  ببلدية  عــدل 
االحتجاجات االأخرية التي ح�سلت 
يف  وت�سببت  املكتتبني  طـــرف  مــن 
اأع�ساء  �سد  ق�سائية  دعــوى  رفــع 
من  �سحبها  يتم  اأن  قبل  اجلمعية 
ال�سلح  جل�سة  بعد  الوكالة  طــرف 
دائــرة  رئي�ص  بح�سور  جــرت  التي 

العلمة وكذا رئي�ص البلدية.
الوكالة  اإدارة  بني  االتفاق  وجرى 
املحلية  وال�سلطات  لعدل  اجلهوية 
القائمة  عن  ــراج  االإف �سرورة  على 
 1500 مبوقع  للمكتتبني  اال�سمية 
العاجل،  القريب  يف  بالعلمة  م�سكن 
على  البلدية  م�سالح  ــدت  اأك حيث 

مطالب  عــلــى  املــوافــقــة  ـــرورة  �ـــس
العلمة  مــن  املــنــحــدريــن  املكتتبني 
هذه  مــن  اال�ــســتــفــادة  يف  واملتمثلة 
مناطق  اإىل  توجيههم  دون  احل�سة 
بــعــيــدة عــن مــقــرات �ــســكــنــاهــم اأو 

عملهم.
ويف �سياق مت�سل مبلف ال�سكن فقد 
العلمة تنظيم  دائرة  قررت م�سالح 
ال�سكن  طالبي  مــع  دوريـــة  لــقــاءات 
االجتماعي مبقر الدائرة من خالل 
ومن  اأ�سبوع  كل  جمموعة  ا�ستقبال 
بعد  وهذا  مطالبهم  يف  النظر  اأجل 
بها  قام  التي  االحتجاجات  �سل�سلة 
ب�سبب  االجتماعي  ال�سكن  طالبو 
من  ال�سابق  الــدائــرة  رئي�ص  تهرب 
املتكررة  الوعود  وكــذا  ا�ستقبالهم 
بالك�سف عن قوائم امل�ستفيدين دون 

جدوى حلد االآن.
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تتوا�سل معاناة �سكان عدد من 
االأحياء مبنطقة بئر ال�سهداء 

التابعة اإقليميا لدائرة �سوق 
نعمان، ب�سبب الو�سعية املزرية 

التي يتواجد بها احلي منذ اأزيد 
من �سهــر.

ياأتي ذلك  بالرغم من ا�ستفادة 
البلدية من غالف مايل يتجاوز 13 

مليار �سنتيم من اأجل االنطالق يف 
اأ�سغال التهيئة احل�سرية لعدد من 

االأحياء التي تعرف اهرتاء �سبكات 
�سرف املياه، ويف ذات املو�سوع، 

ك�سفت م�سادر م�سوؤولة باملجل�ص 
البلدي ببلدية بئر ال�سهداء، اأنه 

�سيتم االنتهاء اأ�سغال التهيئة 
اخلا�سة بحي "النه�سة" قريبا 
با�ستغالل الغالف املايل املتبقي 

من املناق�سة االأوىل، خا�سة و اأن 
املقاول امتنع عن اقتناء اأغطية 
البالوعات بحجة عدم توفرها 

بال�سوق، ما حال دون اإمتام م�سروع 
تهيئة احلي.

لالإ�سارة، ينتظر اإعادة بعث 
امل�سروع قريبا، والذي �سيكون على 

عاتق مديرية البناء والتعمري 
بوالية اأم البواقي، بعد اإمتام 

االإجراءات القانونية واالإدارية 
اخلا�سة باملناق�سة.

ندرة اأغطية 
البالوعات ي�شل 
م�شاريع التهيئة 

ببئر ال�شهداء

االحتجاجية  احلــركــة  تــتــوا�ــســل 
على  املــتــمــدر�ــســني  الــتــالمــيــذ  الأوالء 
مربوك"  "بلم�سعي  ابتدائية  م�ستوى 
اأم  ــرون يف واليــــة  ــك ــني ف مبــديــنــة ع
البواقي، لليوم ال�ساد�ص على التوايل.

ـــرتام  ـــدم اح ـــك بــ�ــســبــب ع يـــاأتـــي ذل
داخل  ال�سحي  الربوتوكول  اإجراءات 
املدر�سة منذ بداية الدخول املدر�سي، 
بني  املــتــواجــد  لالن�سداد  بــاالإ�ــســافــة 
ومديرة  التالميذ  ــاء  ــي واأول املعلمني 
املطعم   جاهزية  عدم  وكذا  املدر�سية، 
لتالميذ  �ــســاخــنــة  ــات  ــب وج لــتــقــدمي 
اأولياء  وطــالــب  الــرتبــويــة،  املوؤ�س�سة 
الفوري  الرحيل  ب�سرورة  التالميذ، 

الت�سيري  �سوء  ب�سبب  املوؤ�س�سة  ملديرية 
عن  ناهيك  املدر�سة،  داخــل  املتواجد 
منحها  مت  الــتــي  ال�سابقة  الــفــر�ــص 
ملــديــريــة املــدر�ــســة مــن اأجـــل تــدارك 
حد  على  جــدوى  دون  لكن  النقائ�ص 

تعبري االأولياء املحتجني.
البواقي  اأم  بوالية  الرتبية  مديرية 
من جهتها، قامت باإيفاد جلنة حتقيق 
املوؤ�س�سة  و�ــســعــيــة  ــى  عــل لـــالطـــالع 
تدهور  �سبب  اإرجاع  مت  اأين  الرتبوية، 
ال�سيولة  النــعــدام  املــدر�ــســة  و�سعية 
املالية اخلا�سة باإعادة تهيئة املدر�سة، 
والتي تكون على عاتق املجل�ص البلدي 

لبلدية عني فكرون.

القدمي  ال�سوق  حي  �سكان  طالب 
بو�سط  "ال�سا�ص"  بحي  وامللقب 
مدينة اأم البواقي، ب�سرورة التدخل 
العاجل للم�سالح الوالئية، للوقوف 
بها  يتواجد  التي  الو�سعية  على 
احلي، بعد تراكم االأوحال و�سعوبة 

تنقل القاطنني داخل احلي.
ا�ستفادت  من  بالرغم  ذلــك  ياأتي 
ــي مــوؤخــرا مــن جتــديــد قنوات  احل
من  االنتهاء  مت  والتي  املياه  �سرف 

القليلة  االأيــام  خالل  بها  االأ�سغال 
املا�سية من قبل اأحد املقاولني.

ــكــان احلــي  ــس هــــذا وقــــد طـــالـــب �
للم�سالح  العاجل  التدخل  ب�سرورة 
التدفق  عــلــى  لــلــوقــوف  الــبــلــديــة 
قنوات  وان�سداد  لالأوحال،  الكبري 
احرتام  عدم  يوؤكد  ما  املياه،  �سرف 
م�سروع  على  املــ�ــســوؤولــة  املــقــاولــة 
جتديد قنوات �سرف املياه للمعايري 

القانونية.

نظم عمال املوؤ�س�سة العمومية لل�سحة 
اال�ست�سفائية ال�سعيد عوامري ببلدية 
الــ�ــســمــالــيــة من  ــة  بــوقــاعــة يف اجلــه
وقفة  ـــص  ـــ� االأم �ــســبــيــحــة  ـــة  ـــوالي ال
اأجل  من  املوؤ�س�سة  مبقر  احتجاجية 
االأجور  �سب  موعد  بتحديد  املطالبة 
توفري  عن  ف�سال  والعالوات  ال�سهرية 
املياه ال�ساحلة لل�سرب بامل�ست�سفى بعد 
االأزمة التي ح�سلت موؤخرا يف التزود 
بهذه املادة، كما رفع املحتجون مطالب 
التكفل اجليد  ب�سرورة  متعلقة  اأخرى 
املخت�ص  الطبيب  وتــوفــري  باملر�سى 
اخلا�ص  الــنــقــل  ــري  ــوف وت بــاالإنــعــا�ــص 
العطل مع تدعيم  اأيام  بالعمال خالل 
االأطقم الطبية و�سبه الطبية بالعتاد 

والتعداد.
ـــن جــانــبــهــم نــظــم جمــمــوعــة من  وم
وقفة  ب�سطيف  الــ�ــســرائــب  موظفي 
ــفــوه  ـــا و�ــس ــة بــ�ــســبــب م ــي ــاج ــج ــت اح
بــالــتــهــمــيــ�ــص والـــ�ـــســـغـــوطـــات الــتــي 
القانون  غياب  ظل  يف  لها  يتعر�سون 

ــي، ورفــــع املــحــتــجــون عــدة  ــس ــا� ــس االأ�
�سعارات خالل هذه الوقفة على غرار 
و�سرورة  و"احلقرة"،  للتهمي�ص"،  "ال 
عن  ـــراج  واالإف للموظف  االعتبار  رد 
القانون االأ�سا�سي وحماية املوظف من 

ال�سغوطات.
كما نظم جمموعة من عمال وموظفي 
بلدية عني اأزال يف اجلهة اجلنوبية من 
للمطالبة  احتجاجية  وقفة  الوالية 
ومهددين  الــعــمــل  ظـــروف  بتح�سني 
يف  العمل  عــن  ــراب  اإ�ــس يف  بــالــدخــول 
املوظفون  ــب  وطــال املــقــبــلــة،  ــفــرتة  ال
حد  لو�سع  كاف  ب�سكل  االأمــن  بتوفري 
للتجاوزات التي طالتهم من حني الأخر 
طالب  كما  املواطنني،  بع�ص  طرف  من 
هوؤالء اأي�سا بت�سليح التدفئة املركزية 
باالإ�سافة  ال�ستاء،  ف�سل  حلول  قبل 
وفق  امل�ستخدمني  انت�ســـار  اإعــادة  اإىل 
احلاجة يف ظل وجود �سغط كبري على 

بع�ص امل�سالح دون االأخرى.

اأولياء التالميذ مينعون اأبنائهم
 من الدرا�شة بعني فكرون

حي "ال�شا�س" باأم البواقي 
يغرق يف االأوحال

غليان يف عدة قطاعات يف �شطيف

 اإيفاد جلنة حتقيق اإىل مدر�ضة "بلم�ضعي مربوك"

يف ظل غياب م�ضاريع التهيئة

احتجاجات لعمال قطاعات ال�ضحة.. الضضرائب والبلديات

اأزمة كورونا اأّثرت �ضلبا على العملية

تهيئة 60 موقع خا�ص بالبناء الريفي

عبد الهادي. ب عبد الهادي. ب عبد الهادي. ب 

معاوية. �ص

اأم البواقـــي

بن �شتول.�ص

بن �شتول.�ص

بن �شتول.�ص



ا�شتقبل وزير ال�شناعة،  فرحات اآيت علي 
براهم، اأم�ص الثلثاء مبقر الوزارة، �شعادة 
�شفرية اأملانيا باجلزائر، اليزابيث وولربز.

الطرفان  تباحث  الــلــقــاء،  هــذا  وخــلل 
جممل الق�شايا االقت�شادية ذات االهتمام 
التنظيمية  اجلــوانــب  ال�شيما  امل�شرك، 
ــتــثــمــار االأجـــنـــبـــي يف  املــــوؤطــــرة لــل�ــش

اجلزائر.
لل�شفرية  الوزير  �شرح   املنا�شبة،  وبهذه 
االأملانية خمتلف االإجراءات، التعديلت 
ـــحـــاور  والــتــ�ــشــحــيــحــات املــتــخــذة وامل
امل�شري  امل�شتقبلي  للقانون  الرئي�شية 

لل�شتثمار االأجنبي يف اجلزائر.
اجلزائر  باأن  براهم  علي  اآيت  واأو�شح  
القانونية  الر�شانة  خــلل  من  تطمح، 
والتنظيمية اجلديدة، اإعادة بعث االآلة 

متينة  اأ�ش�ص  على  الوطنية  ال�شناعية 
و�شركاء موؤهلني.

كما رحب بكل اأ�شكال ال�شراكة مع اأملانيا، 
املجال  يف  للجزائر  التاريخي  احلليف 
ال�شناعي خلل �شنوات 1970، داعيا- يف 
رابح- �شراكات  اإقامة  اإىل  ــار-  االإط هذا 

رابح دائمة.
االأملانية  ال�شفرية  اأبـــدت  جانبها،  ومــن 
باال�شتثمار  االأملانية  املوؤ�ش�شات  اهتمام 
اأكرث يف اجلزائر بعد االإ�شلحات االأخرية 
ال�شيما  باال�شتثمار  يتعلق  فيما  املتخذة 
لل�شتثمار  امل�شرية   49/51 قاعدة  رفــع 

االأجنبي.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية باتنة
دائرة نقاو�ص
بلدية نقاو�ص

مكتب اجلمعيات
رقم: 58/م اإ ج/2020

تاأ�صي�س جمعية حملية
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املتعلق باجلمعيات، مت اليوم: 22 جوان 2020 ت�سليم و�سل الت�سريح بتاأ�سي�ص اجلمعية 
املحلية امل�سماة:

اجلمعية اجلزائرية لالأعمال اخلريية نقاو�ص
رئي�ص اجلمعية: جواهلل �سالح الدين
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�أ�شرف وزير �ملناجم حممد عرقاب، �أم�ص، على تن�شيب حممد �شخر هر�مي رئي�شا مدير� عاما للمجمع �ل�شناعي �لعمومي ''مناجم �جلز�ئر'' 
)منال( خلفا  لطاهر �شريف زر�رقة.

  

اتفق كل من وزير االنتقال الطاقوي والطاقات 
التكوين  ووزيرة  �شيتور  الدين  �شم�ص  املتجددة 
والتعليم املهنيني هيام بن فريحة على تن�شيب 
وخمت�شني  خــرباء  من  تتكون  خمتلطة  جلنة 
�شعب  حتديد  مهمة  اإليها  توكل  القطاعني  من 
النجاعة  ــال  جم يف  االأولــويــة  ذات  التكوين 
اأفاد  ح�شبما  املتجددة،  والطاقات  الطاقوية 
به يوم االثنني بيان لوزارة االنتقال الطاقوي 
بيان  بــه  اأفـــاد  ح�شبما  املــتــجــددة،  والــطــاقــات 
لوزارة االنتقال الطاقوي والطاقات املتجددة. 

ـــه "يف اإطــــار املــ�ــشــاورات  واأو�ـــشـــح املــ�ــشــدر اأن
القطاعية امل�شركة التي بادر بها وزير االنتقال 
القطاعات  مع  املتجددة  والطاقات  الطاقوي 
ــــرى بــهــدف حتــديــد واإعــــداد  الـــوزاريـــة االأخ
االنتقال  جمــال  يف  قطاعية  طريق  خــارطــة 
�شم�ص  ا�شتقبل  املتجددة،  والطاقات  الطاقوي 
والتعليم  التكوين  وزيرة  قبل  �شيتورمن  الدين 

املهنيني هيام بن فريحة". 

عقدت �لبلد�ن �مل�شاركة يف بيان �لتعاون ملنظمة �أوبيب وخارج �وبيب يوم �لثنني �جتماعا تقنيا عن طريق تقنية 
�لتحا�شر �ملرئي عن بعد خ�ش�ص لدر��شة تطور �ل�شوق �لبرتولية، ح�شبما �أ�شارت �ليه �ملنظمة.

اأوبيب عرب ح�شابها على  اأعلنت منظمة  وقد 
للجنة  الـ46  االجتماع  "انعقاد  عن  التوير 
البيان  يف  امل�شاركة  للبلدان  امل�شركة  التقنية 
التحا�شر  تقنية  طريقة  عن  التعاون  حــول 
املرئي عن بعد". كما اأخطرت اللجنة التقنية 
حول  امل�شركة  الــوزاريــة  اللجنة  امل�شركة، 
انعقاد اجتماعها  ال�شوق البرولية بعد  تطور 

الـ24 يوم الثلثاء 17 نوفمرب 2020".
ملنظمة  العام  ــني  االأم اأكــد  املنا�شبة،  وبهذه 
تف�شي  اأن  باركيندو  �شنو�شي  حممد  اأوبــيــب 
ـــراءات  واالج كوفيد-19  بــوبــاء  اال�ــشــابــات 
ال�شاأن  هذا  يف  املتخذة  اجلديدة  االحرازية 
ال�شوق  انتعا�ص  تعر�شان  تــزالن  ال  بــاأوروبــا 
العاملية للقت�شاد والبرول. وقد ابدى االمني 
يف  املحقق  التقدم  بعد  تفاوؤال  الأوبيب  العام 
يف  توفره  يف  اأمله  عن  معربا  اللقاح  تطوير 

اأقرب االآجال.
كــمــا اأكــــد عــلــى �ـــشـــرورة الــتــحــلــي بــاحلــذر 
ظــروف  لــتــغــريات  لل�شتجابة  واال�ــشــتــعــداد 
الــ�ــشــوق ومــوا�ــشــلــة الــعــمــل مــن اجـــل حتقيق 
واأعترب  البرولية.  لل�شوق  م�شتدام  ا�شتقرار 
امل�شوؤول ذاته اأن "البيان حول التعاون ت�شدى 
اأمــــام حتديات  لــهــذه املــحــنــة وحــقــق هــدفــه 

ال�شوق" على حد قوله.
باركيندو  ال�شيد  ــع  اأطــل اأخــــرى،  جهة  مــن 
ــمــاع  ــني يف هــــذا االجــت ــارك ــش ــ� ــتــدبــني امل ــن امل
اأجرتها  الــتــي  امل�شتوى  رفيعة  بــاملــحــادثــات 
ال�شيما  الفاعلة  االأطـــراف  اأهــم  مع  االأمــانــة 
منتدى  و  االوروبـــي  واالحتـــاد  والهند  رو�شيا 

الدول امل�شدرة للغاز.

كما ا�شاف يقول اأن هذه االجتماعات ت�شاعد 
نظر  وجــهــة  يف  الــ�ــشــوق  تفهم  تــدعــيــم  عــلــى 
"االإجماع  اأن  م�شيفا  امل�شتهلكني.  و  املنتجني 
جرت  الــتــي  املــحــادثــات  جميع  يف  االأ�ــشــا�ــشــي 
االعــراف  يف  متثل  االجتماعات  هــذه  خــلل 
اأدت دوًرا مهًما يف احلد من  بكون االأوبيب قد 
التقلبات طوال االأ�شهر الطويلة وال�شعبة من 
االأزمة الوبائية، و�شاهمت يف عودة اال�شتقرار 

الن�شبي والثقة يف ال�شوق".
عن  الطاقة  وزارة  اأعلنت  ال�شدد،  هذا  ففي 
اجتماع  يف  عطار  املجيد  عبد  الوزير  م�شاركة 
االتفاق،  ملتابعة  امل�شركة  الوزارية  اللجنة 
النفطية  ال�شوق  اأو�شاع  لبحث  خ�ش�ص  والذي 

العاملية واآفاق منوها على املدى الق�شري.
اأع�شاء  على  يتعني  اأنه  الطاقة  وزارة  وترى 
االتفاق  ملتابعة  امل�شركة  الــوزاريــة  اللجنة 
خف�ص  اللــتــزامــات  االمتثال  م�شتوى  تقييم 
يف  التعاون  اعلن  على  املوقعة  للدول  االإنتاج 
خلل  عليها  امل�شادقة  متت  كما  اأكتوبر،  �شهر 
االأع�شاء  للدول  العا�شر  الـــوزاري  االجتماع 
 12 يف  املنعقد  وخارجها  االأوبيك  منظمة  يف 

اأبريل 2020.
ويف نهاية االأ�شبوع املا�شي، اأعلن وزير الطاقة 
اأن  عطار  املجيد  عبد  االأوبيب،  ندوة  ورئي�ص 
االإجراءات  باتخاذ  ملتزمة  زالت  ما  "اأوبيب 
اإعــلن  يف  ال�شركاء  مــع  بالتعاون  املــلئــمــة، 
وهذا  وفعالة.  ا�شتباقية  بطريقة  التعاون، 
ــاج  ــت االإن تــعــديــلت  متــديــد  اإمــكــانــيــة  ي�شمل 
التعديلت  هذه  وتعميق   ،2021 يف  احلالية 

اإذا كان الو�شع يف ال�شوق يتطلب ذلك".

التعاملت  يف  �شعودها  النفط  اأ�ــشــعــار  وا�ــشــلــت 
عن  االإعــلن  من  بدعم  الثلثاء،  ليوم  ال�شباحية 
بن�شبة  كــورونــا  فــريو�ــص  لعلج  فعال  لقاح  ــود  وج
مما  االنتاج،  خف�ص  ا�شتمرار  واحتمالية   ،٪94.5
مرة  اخلام  النفط  على  الطلب  عمليات  ينع�ص  قد 

اأخرى.
القيا�شي  "برنت"  خلام  االآجلة  العقود  وارتفعت 
دوالر   44.17 اإىل   %0.8 بنحو  جانفي  ت�شليم 
للربميل، كما زادت عقود خام "ناميك�ص" االأمريكي 
41.61 دوالر  0.7% عند  ت�شليم دي�شمرب بن�شبة 

للربميل.

تعاف  باآمال   مدفوعة  االأ�شهم  اأ�شواق  وارتفعت 
لقاحها  "مودرنا" اأن  اأعلنت  بعدما  اأ�شرع  اقت�شادي 
باملائة  5ر94  بن�شبة  لكوفيد-19 فعال  التجريبي 
لبيانات  وفقا  باملر�ص  االإ�ــشــابــة   من  الوقاية  يف 
اأولية. وجاءت نتائج "مودرنا" بعد اأن اأعلنت خمابر 
فايزر االأ�شبوع املا�شي اأن لقاحها  فعال بن�شبة تفوق 

باملائة.  90
وعقد جمموعة "اأوبك+" التي ت�شم منظمة اأوبك 
وزارية  للجنة  اجتماعا  رو�شيا  بينهم   من  وحلفاء 
جميع   يجتمع  حني  االإنتاج  ح�ش�ص  بتغيري  اأو�شي 

الوزراء يومي 30 نوفمرب والفاحت دي�شمرب املقبل.

الوطني  ال�شعبي  املجل�ص  ــواب  ن �ــشــادق 
اأم�ص  عقدت  علنية  جل�شة  يف  باالأغلبية 

على م�شروع قانون املالية ل�شنة 2021.
�شاعة  حوايل  العلنية  اجلل�شة  وتاأخرت 
افتتحها  وقد  الن�شاب،  تاأخر  عدم  ب�شبب 
قانون  م�شروع  على  بامل�شادقة  الــنــواب 
كان  الذي  االختطاف  جائم  من  الوقاية 

حمل اإجماع.
للمجل�ص  وامليزانية  املالية  جلنة  وكانت 
االأحد،  يوم  عقدت  قد  الوطني،  ال�شعبي 
التعديلت  لــدرا�ــشــة  خ�ش�ص  اجتماعا 
التي  الــقــانــونــيــة  لــلــ�ــشــروط  امل�شتوفية 
املالية  ــون  ــان ق مــ�ــشــروع  عــلــى  ــت  ــرح اق
2021 وذلك من اأجل درا�شتها مع مندوبي 

اأ�شحابها.
م�شروع  على  الت�شويت  �شهد  باملقابل 

حيث  الــنــواب،  بــني  جــدال  املالية  قــانــون 
واالأرنـــدي  االأفـــلن  نــواب  ل�شاحله  �شوت 
جبهة  ونـــواب  ال�شعبية  واحلــركــة  ــاج  وت

حم�ص  ــواب  ن عار�شه  حني  يف  امل�شتقبل، 
نواب  قاطع  حني  يف  والتنمية،  والعدالة 

االأفافا�ص واالأر�شيدي اجلل�شة.

الرئي�ص  تن�شيب  مرا�شم  خلل  كلمته  ويف 
ــه مت  ــد عــرقــاب اأن املــديــر الــعــام اجلــديــد، اأك
اختيار حرامي بحكم جتربته يف هذا القطاع 
ال�شيما يف ت�شيري امل�شاريع الكربى وتلك التي 

اأجنزت يف اإطار ال�شراكات.
واأو�شح الوزير اأن ''هذا التعيني يندرج �شمن 
امل�شاريع التي نود اإقرارها على م�شتوى القطاع 
الوطنية  لل�شناعة  وال�شماح  بعجلته  للدفع 

التحويلية بامتلك املواد االأولية حمليا''.
كما يكمن الهدف من تغيري امل�شوؤولني، ح�شب  
تنظيم  واإعــادة  واإ�شلح  حتويل  يف  عرقاب، 
املجمع ال�شناعي منال وجعله ''جممعا للمهن 

حتى ي�شبح قاطرة لقطاع املناجم''.
من  جمموعة  و�شع  اإىل  امل�شوؤول  ذات  واأ�شار 
ت�شرف  حتت  وخارجيني  داخليني  اخلــرباء 
تنظيمه،  اإعـــادة  مبهمة  ي�شطلعون  املجمع 
تــطــور هذه  مــرافــقــة  ــرورة  �ــش مــ�ــشــددا على 
اإطارها  حتيني  خلل  من  ال�شناعية  الهيئة 

التنظيمي.
العام  املــديــر  الرئي�ص  اأ�ــشــار  جانبه،  ومــن 
املهمات  اأن  اىل  ــر  ــزائ اجل ملناجم  اجلــديــد 
منال  للمجمع  اجلديدة  لــلإدارة  االأ�شا�شية 
خلل  ''مــن  املوؤ�ش�شة  هيكلة  اعــادة  يف  تكمن 

تنفيذ  على  قـــادر  قــوي  جممع  ا�ــشــتــحــداث 
طريق  عن  واحلكومة،  الــوزارة  ا�شراتيجية 
الق�شري،  ــدى  امل على  طريق  خارطة  اعــداد 
الإجناز  الفعلي  االطــلق  اىل  التو�شل  ف�شد 

االجراءات العملياتية''.
هرامي،  يوا�شل  االجــراءات،  هاته  وت�شمل 
خا�شة بعث برامج اال�شتثمارات على م�شتوى 
الفعلي  االطلق  وكذا  املجمع  موؤ�ش�شات  كافة 
ال�شتغلل الذهب، عن طريق مرافقة وتاأطري 
ال�شباب الأجل متكينهم من التحكم يف تقنيات 
يف  بالتعجيل  االأمــر  يتعلق  كما  اال�شتغلل. 

ا�شتغلل منجم احلديد لغار جبيلت بوالية 
لوادي  والفو�شفات  الزنك  ومنجم  تندوف 

اأميزور بوالية بجاية.
''�شنقوم  يقول  نف�شه  امل�شوؤول  وا�شتطرد 
بتنفيذ ب�شكل فوري و�شائل تنقيب وا�شتغلل 
لطلب  اال�شتجابة  بــهــدف  املنجمية  املـــواد 
وقف  و  االولية  املــواد  على  الوطنية  ال�شوق 
�شيتم  التدابري  ''كل  اأن  م�شيفا  ا�شتريادها''، 
مبا�شرة  عمل  منا�شب  خلق  بهدف  اتخاذها 
حملية  اأولــيــة  ــواد  م وتــوفــري  مبا�شرة  وغــري 

لفائدة ال�شناعة الوطنية''. 
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�أعلن وزير �خلارجية �لأمريكي مايك بومبيو �لثنني فر�ص و��شنطن �شل�شلة عقوبات ت�شتهدف خ�شو�شا وز�رة �لدفاع �لإير�نية و�لرئي�ص �لفنزويلي 
نيكول�ص مادورو يف �إطار �لعمل جمدد� بعقوبات �لأمم �ملتحدة على �إير�ن. بذلك تكون �لوليات �ملتحدة �لقوة �لكربى �لوحيدة �لتي تعترب �أن �لعقوبات 

�لأممية دخلت من جديد حيز �لتنفيذ، وذلك بعدما و�جهت �عرت��شات من حلفائها وخ�شو�شا �لأوروبيني.

 17 الــثــلثــاء  ــاء  ــب االأن وكـــاالت  ك�شفت 
الرو�شي  الرئي�ص  اأن   ،2020 نوفمرب 
من�شاأة  اإقامة  على  وافق  بوتني  فلدميري 
على  قــادرة  ال�شودان  يف  رو�شية  بحرية 
مما  النووية،  بالطاقة  تعمل  �شفن  اإر�شاء 
ع�شكري  قدم  موطئ  الأول  الطريق  ميهد 
�شقوط  مــنــذ  اإفــريــقــيــا  يف  ملو�شكو  كــبــري 

االحتاد ال�شوفييتي.
حلم  االأحــمــر  البحر  يف  رو�شيا  وجـــود 
يبدو  واليوم  القدم،  منذ  الكرملني  حلكام 
بوتني  فــلدميــري  الــرو�ــشــي  الرئي�ص  اأن 
الرو�شي  التواجد  عرب  حتقيقه  يحاول 
من  كثري  ي�شوبه  مازال  الذي  ال�شودان  يف 

الغمو�ص.
كما اأ�شارت تقارير اإىل اأن رو�شيا حاولت 
يف اأكرث من مرة احل�شول على موطئ قدم 
عدن  وخليج  االأحــمــر  البحر  منطقة  يف 
عن  بعيدة  التاريخ  اأغلب  يف  كانت  والتي 
النفوذ الرو�شي، واالإغراءات التي قدمتها 

لدول املنطقة لتحقيق ذلك.

املن�شاأة  �شتكون  بحري:  لوجي�شتي  مركز 
ــورت  ــرر بــنــاوؤهــا قـــرب ب ــق اجلـــديـــدة، امل
�شودان، قادرة على ا�شتيعاب ما ي�شل اإىل 
على  عــلوة  ومــدين  ع�شكري  فرد   300
حت�شني قدرة رو�شيا على العمل يف املحيط 

الهندي، مما يو�شع نفوذها يف اإفريقيا.
اإنه  االإثنني  ُن�شر  مر�شوم  يف  بوتني  وقال 
الرو�شية  احلكومة  اقـــراح  على  وافـــق 
اإن�شاء مركز لوجي�شتي بحري يف ال�شودان 
اتفاق  على  بالتوقيع  الدفاع  وزارة  واأمــر 

لتحقيق ذلك.
كما حتدثت م�شودة وثيقة تتعلق باالأمر 
اأعلنتها احلكومة هذا ال�شهر عن من�شاأة ال 
اأربع �شفن يف نف�ص  اأكرث من  اإر�شاء  ميكنها 
الوقت. واأ�شافت اأن املن�شاأة �شت�شتخدم يف 
عمليات االإ�شلح واإعادة االإمداد، وكموقع 

ي�شريح فيه اأفراد البحرية الرو�شية.
جمانًا  للقاعدة  االأر�ص  ال�شودان  �شيقدم 
اأي  جلب  يف  احلق  على  مو�شكو  و�شتح�شل 
التي  املعدات  من  وغريها  وذخرية  اأ�شلحة 

ال�شودان  وموانئ  مطارات  عرب  حتتاجها 
لدعم املن�شاأة اجلديدة.

فيما متتلك رو�شيا من�شاأة مماثلة يف ميناء 
قاعدة  لها  اأن  كما  ب�شوريا.  طرطو�ص 
جوية يف �شوريا اأي�شًا، حتر�ص مو�شكو على 
 54 ت�شم  التي  اإفريقيا،  يف  نفوذها  زيادة 
دولة ع�شوًا يف االأمم املتحدة ومتلك ثروة 
مربحة  �شوقًا  متثل  ورمبا  هائلة  معدنية 
تتناف�ص  كما  ال�شنع.  رو�شية  للأ�شلحة 
دول  مع  اإفريقيا  يف  النفوذ  على  رو�شيا 

اأخرى، مبا يف ذلك ال�شني.
بحرية  قواعد  جيبوتي  ت�شت�شيف  اإذ 
بينما  وفرن�شا،  املتحدة  والواليات  لل�شني 
ـــرى  االأخ الــبــحــريــة  الــقــوات  ت�شتخدم 

ميناءها يف كثري من االأحيان.
فيما توقعت وكالة تا�ص الرو�شية للأنباء 
اأن املن�شاأة اجلديدة �شت�شهل على البحرية 
من  الهندي  املحيط  يف  العمل  الرو�شية 
خلل قدرتها على الطريان باأطقم بديلة 

ل�شفنها بعيدة املدى.

جو  املنتخب  االأمــريكــي  الرئي�ص  حــذر 
ا�شتمّر  اإذا  وخيمة  عواقب  من  بايدن، 
الرئي�ص دونالد ترامب واإدارته يف رف�ص 
ب�شاأن  االنــتــقــايل  فريقه  مــع  التن�شيق 
ومنع  اجلديد،  كورونا  فريو�ص  جائحة 
وق�شايا  القومي،  االأمن  ب�شاأن  االإحاطة 

ال�شيا�شة، وخطط اللقاحات.
�شرامة  االأ�شد  الت�شريحات  هذه  وُتعّد 
عدم  ب�شاأن  االآن  حتى  بايدن  جانب  من 
اعراف ترامب بخ�شارته يف االنتخابات، 
اأجل  من  القادمة  االإدارة  مع  والتعاون 

انتقال �شلمي و�شل�ص لل�شلطة.
مدينة  يف  �شحايف  موؤمتر  خــلل  وقــال، 

ميوت  "قد  ديلوير،  بوالية  ويلمنغتون 
نن�شق".  مل  اإذا  االأمــريكــيــني  مــن  املــزيــد 
مو�شحا اأن ''خططه لتقليل عدم امل�شاواة، 
قال  لكنه  االأمريكي،  االقت�شاد  وتعزيز 
اأواًل  تعتمد  هيكلية  اإ�ــشــلحــات  اأي  اإن 
"مبجرد  الوباء. وقال  انت�شار  على وقف 
الق�شاء على الفريو�ص، وتقدمي االإغاثة 
ميكننا  وال�شركات،  للعمال  االقت�شادية 
من  اأف�شل  ب�شكل  البناء  اإعــادة  يف  البدء 

ذي قبل".
توزيع  خطة  على  ترامب  اإدارة  وتعمل 
لبايدن  م�شاعد  اأ�شار  بينما  بها،  خا�شة 
�شيوا�شل  ــتــقــايل  االن فــريــقــه  اأن  اإىل 

منف�شل  ب�شكل  بــه  اخلــا�ــص  التخطيط 
ب�شبب العراقيل التي يواجهها.

ودعت جمموعة اأكرب من اجلمهوريني يف 
املا�شي  االأ�شبوع  اإدارة ترامب  الكونغر�ص 
لل�شماح لبايدن بالبدء يف تلقي معلومات 

واإحاطات خا�شة باالأمن القومي.
حتى  واليته  املنتهية  الرئي�ص  ورف�ص 
االآن االن�شياع ل�شغوط الدميقراطيني اأو 
اجلمهوريني، ويوا�شل رف�ص خ�شارته اأمام 
يف  �شوتًا   270 حّد  جتاوز  الذي  بايدن، 
ويفوق  رئي�شًا،  لي�شبح  االنتخابي  املجمع 
5.5 مليني �شوت على  ترامب باأكرث من 

ال�شعيد الوطني.

رو�شيا: بوتني ينوي تاأ�شي�س قاعدة رو�شية بال�شودان

بايدن يحذر من عواقب وخيمة ال�شتمرار رف�س
 اإدارة ترامب التن�شيق مع فريقه
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مقتل �شتة على االأقل 
يف هجوم على مطعم 

يف العا�شمة ال�شومالية
اإن �ستة  ال�سرطة  قال متحدث با�سم 
يف  الــثــالثــاء  اأمــ�ــص  قتلوا  اأ�ــســخــا�ــص 
العا�سمة ال�سومالية مقدي�سو بعد اأن 
فجر مهاجم انتحاري نف�سه يف مطعم 
قرب اأكادميية لل�سرطة لكن مل يت�سح 

بعد من وراء الهجوم.
يف  انــفــجــار  "وقع  املــتــحــدث  وقــــال 
ال�سرطة،  ــة  ــي ــادمي اأك قـــرب  مطعم 
�ستة  واإن  الحقا،  التفا�سيل  �سنورد 
الهجوم''.  يف  قتلوا  املــهــاجــم  منهم 
�سهود  واأحــــد  متجر  �ــســاحــب  وقـــال 
فتحت  ال�سرطة  اإن  لرويرتز  الواقعة 
راأى  اأنه  واأ�ساف  االنفجار.  بعد  النار 
املطعم  فوق  تت�ساعد  الدخان  �سحب 
الو�سول  حتــاول  االإ�سعاف  و�سيارات 
اإىل املوقع يف حي حمر جاجاب قرب 

ميناء مقدي�سو.
وقال �ساهد اآخر، اإن االأمطار الغزيرة 
دفعت العديد من النا�ص للمطعم بحثا 
عن ماأوى. واأ�ساف "وقع االنفجار واأنا 
اأحت�سي ال�ساي واأنظر الأ�سفل. من هذا 
واأ�سيبت  حدث".  ما  اأعرف  مل  املكان 

قدماه ويداه وراأ�سه بال�سظايا. 
ال�سباب  حــركــة  تنفذ  ــا  م ــريا  ــث وك
ــقــاعــدة  املــتــحــالــفــة مـــع تــنــظــيــم ال
اأخرى  ومناطق  مقدي�سو  يف  هجمات 
يف ال�سومال يف اإطار حملتها لالإطاحة 
احلركة  وتريد  املركزية.  باحلكومة 
لل�سريعة  املت�سدد  تف�سريها  تطبيق 

االإ�سالمية يف البالد.
ق.د
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�أفادت و�شائل �إعالم باك�شتانية، �لثالثاء 17 نوفمرب 2020، باأن �إ�شالم �آباد ب�شدد طرد �ل�شفري �لفرن�شي لديها يف غ�شون �شهرين �إىل 3 �أ�شهر،
 و�أنها لن تعنينّ �شفري�ً جديد�ً مكانه.

يك  لبرّ "حركة  اأن  اإىل  امل�سادر  اأ�سارت  اإذ 
باك�ستان"، التي توا�سل منذ نهاية االأ�سبوع 
ت�سريحات  �سد  احتجاجاتها  الــفــائــت 
مــاكــرون  ــويــل  اإميــان الفرن�سي  الــرئــيــ�ــص 
املناه�سة لالإ�سالم والنبي حممد �سلى اهلل 
تو�سلت  روالبندي،  مدينة  يف  و�سلم  عليه 

التفاق مع احلكومة الباك�ستانية.
وين�ص االتفاق على اإ�سدار الربملان لقرار 
اإ�سالم  لدى  الفرن�سي  ال�سفري  طرد  ب�ساأن 
اأباد، وعدم تعيني �سفري جديد، ومقاطعة 
الدولة،  م�ستوى  على  الفرن�سية  املنتجات 
اأع�ساء  ــن  م املــوقــوفــني  ــراح  ــس � واإطــــالق 

باك�ستان''. يك  لبرّ "حركة 
وزارة  ـــدرت  ـــس اأ� مــتــ�ــســل،  �ــســعــيــد  عــلــى 
الداخلية خالل االأيام االأخرية توجيهات 

يك  لبرّ "حركة  اأعــ�ــســاء  ــراح  �ــس الإطـــالق 
باك�ستان" املوقوفني يف اإقليم البنجاب.

ُيذكر اأن ال�سفري الباك�ستاين لدى باري�ص 
معني احلق، مت تعيينه يف اأغ�سط�ص املا�سي 
اإ�سالم  تعني  ومل  بكني،  يف  لبالده  ك�سفري 

اآباد �سفريًا جديدًا لها يف فرن�سا.
روالبندي  مدينة  �سهدت  املا�سي  االأحــد 
اآباد،  اإ�سالم  العا�سمة  جنوب  الباك�ستانية 
الرئي�ص  بت�سريحات  دة  مــنــدرّ مــظــاهــرة 
املعادية  ــرون  ــاك م ــويــل  اإميــان الفرن�سي 
عليه  اهلل  )�سلى  حممد  وللنبي  لالإ�سالم 

و�سلم(.
جتمع مئات االأ�سخا�ص من اأع�ساء "حركة 
يك باك�ستان" مرددين هتافات مناه�سة  لبرّ

لفرن�سا ورئي�سها ماكرون.

 بعد العمليات االإرهابية طالبت جهات 
قوانني  جميع  بتعليق  ماكرون  فرن�سية 
احلدود  على  خا�سة  واللجوء،  الهجرة 
املطالب  هذه  رقعة  وات�سعت  االإيطالية، 
املطالبة  متت  حيث  النم�سا  اأحداث  بعد 
بت�سديد الرقابة على احلدود االأوروبية 

والت�سدي بحزم لالإرهاب.
و�سبق للمفو�سية االأوروبية اأن اأعلنت، 
�سيا�سة  الإ�ــســالح  جــديــد  اقــــرتاح  عــن 
اإعادة  عمليات  ت�سديد  يت�سمن  الهجرة 
وتعزيز  الــقــانــونــيــني  ــري  غ املــهــاجــريــن 
ــى احلـــــدود اخلــارجــيــة  املـــراقـــبـــة عــل

وت�سريع االآليات.
اجلهات  تطمح  املراقبني،  بع�ص  ووفــق 
النظر يف  اإعـــادة  االأوروبــيــة من خــالل 
االلتفاف  اإىل  الهجرة،  دبلن حول  نظام 
على الرف�ص امل�ستمر من قبل بع�ص الدول 

كما  املهاجرين،  با�ستقبال  الراغبة  غري 
ر�سوخ  اأنــه  اإن�سانية  جمعيات  اعتربت 
جمموعة  مثل  الراف�سة،  ــدول  ال لهذه 
واجلمهورية  واملجر  بولندا  في�سغراد، 
ا�ستقبال  ــوفــاكــيــا،  ــل و�ــس الــتــ�ــســيــكــيــة 

توزيع  ف�سل  اإىل  اأدى  مــا  مــهــاجــريــن، 
الذي  الالجئني  عــبء  تقا�سم  ح�س�ص 
تقرر بعد اأزمة العام 2015، يف حماولة 

للخروج من املاأزق.
االأوروبــيــة  املفو�سية  رئي�سة  ودعــت 

اأور�ـــســـوال فــون ديــر اليــني اإىل تــوازن 
''امل�سوؤولية  بــني  ومــنــطــقــي''  ''عــــادل 
والت�سامن''بني الدول االأع�ساء الـ27 يف 
�سنوات  خم�ص  فبعد  االأوروبــي،  االحتاد 
ين�ص   ،2015 عام  الالجئني  اأزمة  على 
الهجرة  ــول  املــيــثــاق االأوروبــــي ح ــذا  ه
الــدول  م�ساركة  ــوب  وج على  واللجوء 
بطالبي  التكفل  تريد  ال  التي  االأع�ساء 
اإعادة  يف  تدفق،  ح�سل  حال  يف  اللجوء 
طالبي اللجوء الذين رف�ست طلباتهم من 
الدولة االأوروبية التي و�سلوا اإليها اإىل 

بلدهم االأ�سلي.
لالإ�سارة فاإن ازمة الهجرة غري النظامية 
قوارب  قوافل  عرب  املهاجرين  وتدفق 
ت�سغل  التي  امللفات  اأهم  اأحد  يعد  املوت 
بنوع  وت�ستحوذ  االأوروبيني،  القادة  بال 

من التباين يف وجهات النظر.
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نفذ العراق يوم االثنني حكم االإعدام �سنقا يف 21 �سخ�سا اأدينوا 
باالإرهاب والقتل ح�سبما ورد يف بيان لوزارة الداخلية. 

وجاء يف البيان اأن من بني من ُنفذ فيهم حكم االإعدام يف �سجن 
هجومني  يف  دور  لهم  كان  اأ�سخا�ص  اجلنوبية  النا�سرية  مبدينة 

انتحاريني راح �سحيتهما الع�سرات يف بلدة تلعفر ال�سمالية.
عددا  ونفذ  جهاديون  باأنهم  ي�ستبه  ممن  املئات  العراق  ويحاكم 
''داع�ص''  تنظيم  مقاتلي  هزمية  منذ  اجلماعية  االإعدامات  من 
 .  2017 عام  اإىل   2014 عام  من  ا�ستمرت  ع�سكرية  حملة  يف 
وتتهم جماعات حقوق االإن�سان القوات العراقية وقوات اإقليمية 
اأخرى بارتكاب خمالفات يف العملية الق�سائية. ويقول العراق اإن 

حماكماته عادلة.
العراق  اأرا�سي  �سيطر على ثلث  املت�سدد قد  الدولة  كان تنظيم 
عام 2014 وتكبد الهزمية اإىل حد كبري يف العراق و�سوريا على 

مدى ال�سنوات الثالث التالية.

قالت م�سادر دبلوما�سية، اإن حكومات اإفريقية واأوروبية عديدة 
ت�سغط من وراء الكوالي�ص على اإثيوبيا لتبداأ التفاو�ص مع القادة 
منذ  امل�ستمر  ال�سراع  اإنهاء  اأجل  من  تيجراي  اإقليم  يف  املحليني 
اأمنية، لقي املئات  اأ�سبوعني. ح�سبما ذكر اجلانبان وم�سادر  نحو 
قادة  اتهام  نفت  اإثيوبيا  اأن  اإال  االآن،  حتى  االأزمة  يف  حتفهم 

تيجراي باأن ال�سربات اجلوية ت�ستهدف مواقع مدنية.
اإن  االإثنني  قالت  اأحمد  اآبي  االإثيوبي  الوزراء  رئي�ص  حكومة 
قواتها �سيطرت على بلدة اأخرى يف اإقليم تيجراي ب�سمال البالد 
اأ�سبوعني، والذي امتد بالفعل  اإطار ال�سراع امل�ستمر منذ نحو  يف 
اأنحاء  باقي  املجاورة ويهدد بزعزعة اال�ستقرار يف  اإريرتيا  اإىل 

القرن االإفريقي.
وُقتل املئات وفر 20 األفًا على االأقل اإىل ال�سودان ووردت اأنباء 
عن ارتكاب اأعمال وح�سية ب�سن �سربات جوية وهجوم بري على 

زعماء تيجراي لتحديهم �سلطته.

اجتاح اإع�سار اأيوتا امل�سنرّف من الفئة اخلام�سة الق�سوى، ال�ساحل 
رياح  ورافقته  الكاريبي،   البحر  على  املطل  لنيكاراغوا  ال�سمايل 
اأعلنت االأر�ساد  رة، بح�سب ما  عاتية واأمطار غزيرة وعوا�سف مدمرّ
كارثية  رياح  ترافقه  الو�سطى.  اأمريكا  يف  الواقع  البلد  يف  اجلوية 

رة.  واأمطار غزيرة وعوا�سف مدمرّ
خالل  "اإنيتري"  معهد  يف  اجلوية  االأر�ساد  دائرة  مدير  وقال 
اأطراف  احلايل  الوقت  يف  "تالم�ص  االإع�سار  عني  اإنرّ  �سحايف  موؤمتر 
بيلوي  40 كلم من مدينة  �ساحل هولوفر" الواقع على بعد حوايل 

ال�ساحلية.
اإيتا،  فقط  يومًا   15 قبل  �سلكه  الذي  نف�سه  امل�سار  اأيوتا  وي�سلك 
االإع�سار الذي �سنرّف يومها من الفئة الرابعة وخلرّف اأكرث من 200 

قتياًل واأحلق دمارًا وا�سعًا يف اأمريكا الو�سطى.

 ،2020 نوفمرب   16 االإثنني  بريو،  يف  الكونغر�ص  اختار 
فران�سي�سكو �ساجا�ستي رئي�سًا موؤقتًا للبالد، يف حماولة لنزع فتيل 
رئي�سني  ورحيل  غا�سبة  احتجاجات  بعد  حادة،  �سيا�سية  اأزمة 

االأ�سبوع املا�سي.
ثالث رئي�ص يف اأيام: وفاز �ساجا�ستي )76 عامًا( املنتمي حلزب 
مورادو الو�سطي بعدد كاف من االأ�سوات لرئا�سة الكونغر�ص، مما 
يعني اأنه �سيتوىل مبوجب الد�ستور رئا�سة بريو قبل االنتخابات 

التي جترى يف اأبريل املقبل، وفقًا ملا ذكرته وكالة رويرتز. 
ح�سل �ساجا�ستي على تاأييد 97 ع�سوًا من اأ�سل 123 �ساركوا يف 

الت�سويت، وت�ستمر واليته حتى 28 يوليو 2021.
بعد  اأ�سبوع،  يف  لبريو  رئي�ص  ثالث  �ساجا�ستي  �سيكون  بذلك 
بعد  الفائت،  االأحد  يوم  مانويل مريينو  املوؤقت  الزعيم  ا�ستقالة 
ب�سلفه  االإطاحة  عقب  الد�ستورية  اليمني  اأداء  من  اأيام  خم�سة 

مارتن فيزكارا.

�شغط اأوروبي اأفريقي من اأجل 
اإنهاء ال�شراع يف اإثيوبيا

اإع�شار اأيوتا امل�شنف من الفئة 
اخلام�شة يبداأ باجتياح نيكاراغوا

تعيني 3 روؤ�شاء خالل اأ�شبوع 
فقط يف بريو

العراق ينفذ حكم االإعدام �شنقا يف 
االإرهاب بتهمة  �شخ�شا   21

حــول

الوكاالت  

العــامل

دويل
باك�شتان تعتزم طرد �شفري فرن�شا ب�شبب الر�شوم امل�شيئة

االحتاد االأوروبي يعيد النظر يف �شيا�شة الهجرة
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ال�سابق لوفاق �سطيف عبد  الرئي�ص  وعد 
�سركة  جلب  على  بالعمل  �ــســرار  احلكيم 
وهذا  الوفاق  لتمويل  للطريان  القطرية 
اإدارة  جمل�ص  تــراأ�ــص  يف  جناحه  حــال  يف 
�سرار  بات  حيث  املقبلة  الفرتة  يف  الوفاق 
ظل  يف  املن�سب  هذا  اإىل  العودة  من  قريبا 
عرفها  التي  الكبرية  ــة  االإداري التغيريات 
جعلت  التي  العوامل  ومن  موؤخرا،  الفريق 
امتالكه  هــو  ــود  ــوع ال هـــذه  يطلق  ــرار  �ــس
اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  مع  جيدة  لعالقات 
بحكم  وهــذا  للطريان  القطرية  ال�سركة 
قناة  مع  قطر  يف  ل�سنوات  عمل  �سرار  اأن 
ــن تكوين  م الــقــطــريــة ومتــكــن  اجلــزيــرة 
عالقات مهمة هناك وهو االأمر الذي يعمل 
على اإ�ستغالله ل�سالح الوفاق، ويرغب عبد 
القطرية  ال�سركة  �سرار يف دخول  احلكيم 
للطريان يف �سراكة مع الوفاق دون امتالك 
اأ�سهم الفريق ب�سفة كلية بالنظر للقوانني 
املــفــعــول يف هذا  الــ�ــســاريــة  ــة  ــري ــزائ اجل
اخل�سو�ص، حيث يراهن �سرار على �سراكة 
�سارت  حال  يف  القطري  الطرف  مع  مثمرة 

االأمور كما ينبغي.
الهاوي  للنادي  اجلــديــد  الرئي�ص  ــرر  وق

دعوة  توجيه  اليف  كمال  �سطيف  لوفاق 
للنادي  ا�ستثنائية  عامة  جمعية  لعقد 
االأيام  خالل  االعتماد  على  ح�سوله  بعد 
اجلمعية  هذه  خالل  �سيتم  حيث  املقبلة، 
ال�سركة  يف  الــهــاوي  الــنــادي  ممثل  تعيني 
هو  اليف  يكون  اأن  املنتظر  ومن  التجارية، 

�ساحب  يعترب  الــذي  الــهــاوي  الــنــادي  ممثل 
االأغلبية يف ال�سركة التجارية وهو االإجراء 
�سرار  احلكيم  عبد  لتعيني  متهيدا  يعد  الذي 
وهو  ال�سركة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  من�سب  يف 
يف  مرار  اليف  عنه  اأعلن  اأن  �سبق  الذي  االأمــر 

ت�سريحاته قبل انتخابه.

�سطيف  لوفاق  الهاوي  النادي  رئي�ص  واأقــدم 
الالعبني  اأعمال  وكيل  تعيني  على  اليف  كمال 
االإدارة  بني  املن�سق  من�سب  يف  بوعود  ه�سام 
الكبرية  التغيريات  �سياق  يف  وهذا  والت�سكيلة 
التي ينوي اليف القيام بها من الناحية االإدارية 
بوعود  املن�سق  تقدمي  ومت  الراهن،  الوقت  يف 
عقده  الــذي  االإجتماع  هام�ص  على  لالعبني 
الرئي�ص كمال اليف بالت�سكيلة بعد التغيريات 
احلا�سلة يف الرتكيبة االإدارية موؤخرا، و�سرع 
للوفاق ه�سام بوعود يف عمله  املن�سق اجلديد 
حيث  البارحة  �سبيحة  الت�سكيلة  مع  ر�سميا 
�سيتوىل التن�سيق بني اإدارة الفريق والالعبني 

يف االأمور املتعلقة بامل�ستحقات.
وحتدث رئي�ص جمل�ص االإدارة ال�سابق لوفاق 
التي  الظروف  عن  اأعــراب  عزالدين  �سطيف 
متت  والــتــي  الفريق  مــن  لالإن�سحاب  دفعته 
الهاوي  للنادي  العامة  اجلمعية  بعد  مبا�سرة 
ان�سحابي جاء  وقال اأعراب يف هذا ال�سياق :
مل�سلحة الفريق، واأنا دوما اأبحث عن ا�ستقرار 
وقمنا  م�ساكل،  اأي  حـــدوث  وعـــدم  الــفــريــق 
اإدارة  الدين رئي�سا ملجل�ص  بتعيني كتفي فخر 
يف  بع�سويتي  احتفظت  كما  بالنيابة  النادي 

. املجل�ص و�ساأراقب �سري االأمور من بعيد

عرفت االأيــام االأخــرية ارتفاع كبري يف عدد 
جعل  ما  كــورونــا  بوباء  امل�سجلة  االإ�ــســابــات 
اإجــراءات  تفر�ص  بالبالد  العليا  ال�سلطات 
وقائية م�ستعجلة يف خمتلف القطاعات وم�ص 
املن�ساآت  بغلق  اأقــرت  حيث  الريا�سة  حتى 
�سباب  اإدارة  القرارات  لت�سع هذه  الريا�سية، 
عني ياقوت يف حرية من اأمرها وهي التي كانت 
لل�سروع  الو�سية  ال�سلطات  ترخي�ص  تنتظر 
هذا  من   25 يوم  اجلماعية  التح�سريات  يف 
يف  وترتيث  ح�ساباتها  تعيد  جعلها  ما  ال�سهر، 
اتخاذ اأي اإجراء قد تنجر عنه اآثار �سلبية، 
ويتوجب على اإدارة "ال�سيارباي" التفكري من 
الذي  الوقائي  الربوتوكول  �سبط  يف  االآن 
باحتمالية  االأمر  تعلق  �سواء  اعتماده  �سيتم 

ال�سروع يف التدريبات قريبا اأو تاأجيلها لوقت 
لل�سلطات  الر�سمي  االإعــالن  انتظار  يف  الحق 
اإدارة  اأن تعمل  العودة حيث يحب  عن موعد 
الفريق على و�سع خمطط م�سبوط لتج�سيد 
املفرو�سة  الوقائية  لالإجراءات  وفقا  العمل 
الــفــريــق من  القلق داخـــل  مــن  نــوع  ويــ�ــســود 
البطولة،  انطالق  موعد  تاأجيل  احتمالية 
تاأجيل  بخ�سو�ص  املتداولة  االأخبار  ظل  يف 
اإىل  الريا�سية  املناف�سات  ا�ستئناف  موعد 

اأجل غري حمدد.
لزهر  ال�سباب  رئي�ص  يكثرّف  اأخر،  �سياق  ويف 
كــاتــه يف الــفــرتة االأخـــرية  عــمــوري مــن حتــررّ
وي�سعى حل�سم �سفقات جديدة قبل غلق فرتة 
االإدارة  يف  االأول  امل�سوؤول  وكان  االإنتقاالت، 

الالعبني  بع�ص  مــوافــقــة  على  ل  حت�سرّ قــد 
وتعمل  الر�سمي  لالإعالن  توقيعهم  وينتظر 
قبل  بــتــاأن  الــعــرو�ــص  درا�ــســة  على  االإدارة 
�سيدعمون  الذين  الالعبني  هوية  يف  الف�سل 

فريق ال�سباب خالل بطولة املو�سم اجلديد.
مبدى  الفريق  م�ستقبل  االإدارة  رهنت  كما 
الرعاية وامل�ساعدة من طرف ال�سلطات املحلية 
باتنة  وواليــة  ياقوت،  عني  بلدية  �سورة  يف 
اأن  ترى  حيث  والريا�سة،  ال�سباب  ومديرية 
هواة  الثاين  لبطولة  اجلديد  ال�ساعد  م�سري 
املحلية  ال�سلطات  �ستقدمه  ما  مبدى  مرهون 
خا�سة  االآجــال  اأقــرب  يف  للفريق  والوالئية 
جت�سيد  جتد  اأن  دون  الوعود  من  ملت  واأنها 

على اأر�ص الواقع.   

بالنادي  اخلا�سة  الرت�سيحات  جلنة  ا�ستقبلت 
الهاوي ملولودية العلمة ثالثة ملفات للراغبني 
املنتهية  بالرئي�ص  ــر  االأم ويتعلق  الرت�سح  يف 
ال�سابق  الرئي�ص  وكــذا  رقــاب،  �سمري  عهدته 
العلمي  بلول  الفريق  لت�سيري  املوؤقتة  للهيئة 
ن�سيم  العامة  اجلمعية  يف  الع�سو  عن  ناهيك 
اجلمعية  عقد  يتم  اأن  املنتظر  ومــن  حبي�ص، 
اإختيار  ــل  اأج مــن  اخلمي�ص  هــذا  االإنتخابية 
الرئي�ص اجلديد للفريق، حيث �سيكون التناف�ص 
الفريق  رئا�سة  الراغبة يف  االأ�سماء  كبريا بني 
اأع�ساء  الذي مييز موقف  الغمو�ص  مع  خا�سة 

اجلمعية العامة.

ووقع اأم�سية اأول اأم�ص املدافع املحوري ال�سابق 
لنجم مقرة معزيز عقدا ملو�سمني مع مولودية 
مع  جمعته  التي  املفاو�سات  جناح  بعد  العلمة 
حيث  الفارطة،  االأيـــام  خــالل  الفريق  اإدارة 
ال�سوامع  بحي  النادي  مقر  اإىل  الالعب  ح�سر 
التدريبات  يف  ي�سرع  اأن  على  عقده  على  ووقع 
مع املجموعة بداية من نهار اليوم بعد اخل�سوع 
اإىل الفحو�سات ال�سرورية للك�سف عن فريو�ص 
كورونا، وجاء التعاقد مع معزيز بغية تدعيم 

اخلط اخللفي للفريق. 
اليوم  نهار  العلمة  مولودية  ت�سكيلة  وت�سرع 
من  اجلديد  للمو�سم  اجلدية  التح�سريات  يف 

جماعية  تدريبية  ح�سة  اأول  اإجــراء  خــالل 
جميع  بح�سور  حــار�ــص  عمار  ال�سهيد  مبلعب 
وقت  يف  معهم  االتــفــاق  مت  الــذيــن  الــالعــبــني 
ب�سبب  اال�ستئناف  ح�سة  تاأخري  ومت  �سابق، 
الفحو�سات الطبية، واأ�سارت اإدارة الفريق اإىل 
اإمكانية التخلي عن بع�ص العنا�سر التي تخ�سع 
للتجريب يف الوقت الراهن وهذا ب�سبب الت�سبع 
اإدارة  تاأمل  حيث  املنا�سب،  بع�ص  يف  احلا�سل 
نهاية  قبل  النهائي  التعداد  �سبط  يف  الفريق 
فتح  املولودية  اإدارة  وتنتظر  املقبل،  االأ�سبوع 
اأن  بعد  الالعبني  لتاأهيل  اال�ستثنائية  الفرتة 
تعذر ذلك يف وقت �سابق ب�سبب ال�سراعات التي 

كانت حا�سلة مع النادي الهاوي.
وك�سف الناطق الر�سمي ملولودية العلمة حممد 
والتي  املنازعات  جلنة  ديون  ارتفاع  عن  كتفي 
تخ�ص العبي املو�سم قبل الفارط اإىل نحو  
مليار �سنتيم بعد اأن كانت يف حدود  ماليري 
يف وقت �سابق وهذا بعد �سدور اأحكام جديدة 
جعل  الذي  االأمر  وهو  الفارطة،  االأيــام  خالل 
اإدارة الفريق تقرر التفاو�ص ب�سفة م�ستعجلة 
الديون  كتلة  لتقلي�ص  الدائنني  الالعبني  مع 
الالعبني  تــاأهــيــل  مــن  الــفــريــق  يتمكن  حــتــى 
اجلدد الذين مت التعاقد معهم خالل املريكاتو 

احلايل.

اخل�سر يواجهون البحرين وديا 
حت�سريا ملونديال 2021

جلنة الرت�سيحات توؤكد عدم ا�ستالمها 
اأي ملف واملولودية تدخل النفق املظلم

االإدارة ت�سبط التعداد وت�سرع 
يف املفاو�سات مع بع�ص املدربني 

اجلمعية االنتخابية تعاد اليوم ورما�ص 
يف طريقه لعهدة جديدة

�سرار يعد بجلب القطرية للطريان لتمويل 
الوفاق واليف ي�سرع يف التغيريات 

تاأجيل ال�سروع يف التدريبات بعد قرار غلق املن�ساآت الريا�سية

رقاب.. بلول وحبي�ص مر�سحون لرئا�سة النادي الهاوي
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وفاق �سطيف 

�سباب عني ياقوت 

مولودية العلمة 

�سباب قاي�س 

اأهلي الربج

اأعلن االحتاد البحريني لكرة اليد عن اتفاقه مع نظريه 
اجلزائري على اقامة مواجهتني وديتني مبملكة البحرين 
للرجال   2021 العامل  لبطولة  حت�سبا  املقبل  جانفي  يف 
املقررة مب�سر خالل الفرتة املمتدة من 13 اىل 31 جانفي، 
اجلزائري  املنتخبني  بــني  الــوديــتــني  املــبــاراتــني  وتلعب 
بالعا�سمة  جانفي  العا�سر  و  الــثــامــن  يف  البحريني  و 
البحرينية املنامة قبل التوجه اىل القاهرة للم�ساركة يف 

الطبعة ال�سابعة و الع�سرين من مونديال كرة اليد.
يذكر ان املنتخب اجلزائري �سرع يف حت�سرياته يف �سبتمرب 
الفارط مبركز حت�سري وجتمع الفرق الوطنية ب�سريايدي 
يف عنابة  حتت ا�سراف املدرب الوطني الفرن�سي اأالن بورت 

بعد عدة اأ�سهر من التوقف عن التدريبات ب�سبب اجلائحة 
التي اأ�سابت العامل.

اكتوبر  �سهر  يف  اال�ستعدادات  جمدت  ما  �سرعان  لكن 
الفارط بعد ان قررت االحتادية اجلزائرية للعبة توقيف 
ترب�ص اجلزائر العا�سمة حت�سريا ملونديال-2021 ب�سبب 
اإ�سابة خم�سة اأفراد بفريو�ص كورونا "كوفيد-19". و حلد 

اليوم مل ي�ستاأنف رفاق م�سعود بركو�ص تدريباتهم.
و يبا�سر ''اخل�سر'' بطولة العامل 2021 �سمن املجموعة 
يواجه  بعدها  جانفي    14 يــوم  املغرب  اأمــام  ال�ساد�سة 
املنتخب  و�سيختتم  ال�سهر،  نف�ص  من  الـ16  يف  اإي�سلندا 

الوطني الدور االأول اأمام الربتغال يف الـ18 جانفي.

فريق  بيت  من  مقرب  م�سدر  من  نيوز"  "االأورا�ص  علمت 
الوطني  الق�سم  يف  النا�سط  اليد،  لكرة  باتنة  مولودية 
اأي ملف بخ�سو�ص  اأن جلنة الرت�سيحات مل ت�ستلم  املمتاز، 
الرت�سح لرئا�سة الفريق لعهدة اأوملبية جديدة رغم انق�ساء 
عهدته  املنتهية  الرئي�ص  اأن  كما  لذلك،  القانونية  االآجال 
رمزي لعرين الذي قاد الفريق وحقق معه ال�سعود ملو�سمني 
املمتاز،  الق�سم  يف  االأول  املركز  املو�سم  هذا  واحتل  متتالني 
اأعلن هو االآخر عدم تر�سحه لرئا�سة الفريق وبهذا يدخل 
النفق   1995 �سنة  القاري  اللقب  �ساحب  العريق  النادي 

املظلم.
وح�سب ذات امل�سدر فاإن الرئي�ص رمزي لعرين رف�ص الرت�سح 
يعي�سها  التي  اخلانقة  املالية  االزمة  ب�سبب  جديدة  لعهدة 
النادي االأبي�ص واالأ�سود يتخبط يف  الفريق، والتي جعلت 
الديون حيث بلغت 2 مليارو300 مليون �سنتيم، لتبقى هذه 
املدر�سة تعاين يف �سمت رهيب و�سط غياب ال�سلطات املحلية 
اقرتب  الذي  للفريق  حلول  اليجاد  �ساكنا  حترك  مل  التي 
هذا املو�سم من ح�سد لقب الدوري اجلزائري ومن املحتمل 

ان ي�ستلم درع البطولة يف اال�سابيع القليلة القادمة.

بعدما مت تن�سيب اللجنة املوؤقتة لت�سيري �سوؤون فريق �سباب 
االأخري  هذا  �سرع  رمادنية  حممود  الرئي�ص  بقيادة  قاي�ص 
االإدارة  فاإن  الرجل  من  املقربني  وح�سب  اال�ستقدامات،  يف 
مدينة  خارج  من  العبا  مع   االتفاق  اإىل  ر�سميا  تو�سلت 
املعلقة  االأمــور  بع�ص  بت�سوية  يتعلق  االأمــر  وكذلك  قاي�ص، 
حلوايل  جتديد  ومت  املا�سي  املو�سم  من  العنا�سر  بع�ص  مع 
رمادنية  الرئي�ص  اأن  يبقى  املو�سوع  �سياق  ويف  العبا،   
ف�سل ال�سرية فيما يخ�ص قائمة االنتدابات الأنه ينتظر يف 
قدوم املدرب اجلديد الذي بدوره �سيعطي راأيه يف موا�سفات 
ال�سيما  املنا�سب،  خمتلف  يف  يحتاجهم  الــذيــن  الالعبني 
وح�سب ما يدور يف اأروقة بيت القاي�سية اأن الرئي�ص اجلديد 

ورقة  على  اللعب  الرئي�سي  الهدف  �سطر  رمادنية  حممود 
على  تركز  الراهن  الوقت  يف  االإدارة  جعل  ما  وهو  ال�سعود، 
جارية  املفاو�سات  اأن  م�سادرنا  وت�سري  اجلديد  املدرب  ا�سم 
تدريب  تويل  فكرة  عليهم  لعر�ص  تقنيني  اأ�سماء  بع�ص  مع 
بها  �سيخرج  التي  مفاجاأة  يف  ينتظر  واجلميع  �سياربكا 
اللعب  على  كثريا  يراهن  الذي  احلايل  املوؤقت  امل�سري  املكتب 
الوقت كثريا لتحقيق  على االأدوار االأوىل وال يريد ت�سييع 
يف  يدور  ما  ح�سب  الأنه  الثاين  الوطني  الق�سم  اإىل  ال�سعود 
الهدف  هذا  حتقيق  على  قادر  ال�سباب  فريق  اأن  الكوالي�ص 
بعدما اكت�سب اخلربة يف ق�سم الهواة ناهيك االنتدابات التي 

يتحدث عليها كثريا القاي�سية.

الهاوي  للنادي  اليوم اجلمعية االإنتخابية  تنعقد �سبيحة 
الأهلي الربج بدار ال�سباب حممد م�سدق وهذا بعد اأن تقرر 
اإعادة اجلمعية للمرة الثانية ب�سبب اخلروقات التي ح�سلت 
خالل اجلمعية املنعقدة يوم ال�سبت الفارطة والتي اأفرزت 
لعهدة  الهاوي  للنادي  رئي�سيا  رما�ص  احلوا�ص  اإنتخاب  عن 
اجلمعية  ــادة  اإع قــرار  اأن  رما�ص  وك�سف  جديدة،  اأوملبية 
عدم  بخ�سو�ص  امل�سجلة  التحفظات  بعد  جاء  االإنتخابية 
و�سعه مللف تر�سحه خالل اجلمعية االأوىل وهو االأمر الذي 
ال�ساعات  خالل  الرت�سح  مللف  و�سعه  خالل  من  تداركه  مت 
لالأهلي  رئي�سا  رما�ص  تزكية  نحو  االأمــور  وت�سري  الفارطة، 
النادي  رئا�سة  عن  االآن  حلد  امل�سجل  العزوف  ظل  يف  وهذا 
فتح  ب�سرورة  االأطــراف  بع�ص  مطالبة  رغم  لالأهلي  الهاوي 
و�سع  اأجل  من  العامة  اجلمعية  يف تركيبة  االإنخراط  باب 

ملفات الرت�سح.  
جميع  ح�سور  الثالث  الرتب�ص  يف  االأوىل  احل�سة  وعرفت 
الالعبني با�ستثناء املهاجم حمزة بانوح الذي غاب لظروف 
عائلية، فيما اإلتحق الالعب رحبة �سالح باملجموعة �سبيحة 
فريو�ص  عن  الك�سف  حتاليل  التعداد  رفقة  ــرى  واأج اأم�ص 

كورونا وهذا بعد اأن غاب خالل احل�س�ص ال�سابقة لظروف 
عائلية، ويف ختام احل�سة التدريبية اإجتمع امل�سوؤول االأول 
واأ�سر  بالالعبني  للفريق بالل دزيري  الفنية  العار�سة  عن 
على االإن�سباط والعمل والرتكيز خالل التدريبات للو�سول 
اإىل درجة عالية من حيث العمل �سواء التكتيكي اأو البدين، 
و�ستخو�ص ت�سكيلة االأهلي مباراة ودية رابعة يوم اخلمي�ص 
من  بداية  املحلي  ال�سباب  اأمام  بق�سنطينة  اخلروب  مبلعب 
ال�ساعة الثانية والن�سف زواال، وي�سمح هذا اللقاء بالتعرف 
على مدى جاهزية اأ�سبال املدرب دزيري بالل خا�سة يف ظل 

اقرتاب موعد انطالق املناف�سة الر�سمية
خدمات  اإىل  الــراهــن  الوقت  يف  االأهــلــي  ت�سكيلة  تفتقد 
الفارطة عملية  اأجرى خالل االأيام  املدافع بوجمعة الذي 
راحة  منحه  تقرر  حيث  الركبة  م�ستوى  على  جراحية 
مطولة للتعايف قبل العودة اإىل التدريبات، ومن جانب اأخر 
�سيدريك  املغرتب  احلار�ص  التحاق  يف  االأهلي  اإدارة  تاأمل 
اأن احلار�ص  اأقرب وقت ممكن خا�سة  الفريق يف  بتدريبات 
فرتة  بقاء  مع  االآن  حلد  التح�سريات  من  كبري  جزء  �سيع 

ق�سرية عن بداية بطولة املو�سم اجلديد.

كــرة اليـد 

مولوديـــــــة باتنــــة 
ديون الفريق فاقت 2 مليار �سنتيم..
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ال�سابق لوفاق �سطيف عبد  الرئي�ص  وعد 
�سركة  جلب  على  بالعمل  �ــســرار  احلكيم 
وهذا  الوفاق  لتمويل  للطريان  القطرية 
اإدارة  جمل�ص  تــراأ�ــص  يف  جناحه  حــال  يف 
�سرار  بات  حيث  املقبلة  الفرتة  يف  الوفاق 
ظل  يف  املن�سب  هذا  اإىل  العودة  من  قريبا 
عرفها  التي  الكبرية  ــة  االإداري التغيريات 
جعلت  التي  العوامل  ومن  موؤخرا،  الفريق 
امتالكه  هــو  ــود  ــوع ال هـــذه  يطلق  ــرار  �ــس
اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  مع  جيدة  لعالقات 
بحكم  وهــذا  للطريان  القطرية  ال�سركة 
قناة  مع  قطر  يف  ل�سنوات  عمل  �سرار  اأن 
ــن تكوين  م الــقــطــريــة ومتــكــن  اجلــزيــرة 
عالقات مهمة هناك وهو االأمر الذي يعمل 
على اإ�ستغالله ل�سالح الوفاق، ويرغب عبد 
القطرية  ال�سركة  �سرار يف دخول  احلكيم 
للطريان يف �سراكة مع الوفاق دون امتالك 
اأ�سهم الفريق ب�سفة كلية بالنظر للقوانني 
املــفــعــول يف هذا  الــ�ــســاريــة  ــة  ــري ــزائ اجل
اخل�سو�ص، حيث يراهن �سرار على �سراكة 
�سارت  حال  يف  القطري  الطرف  مع  مثمرة 

االأمور كما ينبغي.
الهاوي  للنادي  اجلــديــد  الرئي�ص  ــرر  وق

دعوة  توجيه  اليف  كمال  �سطيف  لوفاق 
للنادي  ا�ستثنائية  عامة  جمعية  لعقد 
االأيام  خالل  االعتماد  على  ح�سوله  بعد 
اجلمعية  هذه  خالل  �سيتم  حيث  املقبلة، 
ال�سركة  يف  الــهــاوي  الــنــادي  ممثل  تعيني 
هو  اليف  يكون  اأن  املنتظر  ومن  التجارية، 

�ساحب  يعترب  الــذي  الــهــاوي  الــنــادي  ممثل 
االأغلبية يف ال�سركة التجارية وهو االإجراء 
�سرار  احلكيم  عبد  لتعيني  متهيدا  يعد  الذي 
وهو  ال�سركة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  من�سب  يف 
يف  مرار  اليف  عنه  اأعلن  اأن  �سبق  الذي  االأمــر 

ت�سريحاته قبل انتخابه.

�سطيف  لوفاق  الهاوي  النادي  رئي�ص  واأقــدم 
الالعبني  اأعمال  وكيل  تعيني  على  اليف  كمال 
االإدارة  بني  املن�سق  من�سب  يف  بوعود  ه�سام 
الكبرية  التغيريات  �سياق  يف  وهذا  والت�سكيلة 
التي ينوي اليف القيام بها من الناحية االإدارية 
بوعود  املن�سق  تقدمي  ومت  الراهن،  الوقت  يف 
عقده  الــذي  االإجتماع  هام�ص  على  لالعبني 
الرئي�ص كمال اليف بالت�سكيلة بعد التغيريات 
احلا�سلة يف الرتكيبة االإدارية موؤخرا، و�سرع 
للوفاق ه�سام بوعود يف عمله  املن�سق اجلديد 
حيث  البارحة  �سبيحة  الت�سكيلة  مع  ر�سميا 
�سيتوىل التن�سيق بني اإدارة الفريق والالعبني 

يف االأمور املتعلقة بامل�ستحقات.
وحتدث رئي�ص جمل�ص االإدارة ال�سابق لوفاق 
التي  الظروف  عن  اأعــراب  عزالدين  �سطيف 
متت  والــتــي  الفريق  مــن  لالإن�سحاب  دفعته 
الهاوي  للنادي  العامة  اجلمعية  بعد  مبا�سرة 
وقال اأعراب يف هذا ال�سياق :"ان�سحابي جاء 
مل�سلحة الفريق، واأنا دوما اأبحث عن ا�ستقرار 
وقمنا  م�ساكل،  اأي  حـــدوث  وعـــدم  الــفــريــق 
اإدارة  الدين رئي�سا ملجل�ص  بتعيني كتفي فخر 
يف  بع�سويتي  احتفظت  كما  بالنيابة  النادي 

املجل�ص و�ساأراقب �سري االأمور من بعيد".

عرفت االأيــام االأخــرية ارتفاع كبري يف عدد 
جعل  ما  كــورونــا  بوباء  امل�سجلة  االإ�ــســابــات 
اإجــراءات  تفر�ص  بالبالد  العليا  ال�سلطات 
وقائية م�ستعجلة يف خمتلف القطاعات وم�ص 
املن�ساآت  بغلق  اأقــرت  حيث  الريا�سة  حتى 
�سباب  اإدارة  القرارات  لت�سع هذه  الريا�سية، 
عني ياقوت يف حرية من اأمرها وهي التي كانت 
لل�سروع  الو�سية  ال�سلطات  ترخي�ص  تنتظر 
هذا  من  يوم   اجلماعية  التح�سريات  يف 
يف  وترتيث  ح�ساباتها  تعيد  جعلها  ما  ال�سهر، 
اتخاذ اأي اإجراء قد تنجر عنه اآثار �سلبية، 
التفكري من  ال�سيارباي ويتوجب على اإدارة 
الذي  الوقائي  الربوتوكول  �سبط  يف  االآن 
باحتمالية  االأمر  تعلق  �سواء  اعتماده  �سيتم 

ال�سروع يف التدريبات قريبا اأو تاأجيلها لوقت 
لل�سلطات  الر�سمي  االإعــالن  انتظار  يف  الحق 
اإدارة  اأن تعمل  العودة حيث يحب  عن موعد 
الفريق على و�سع خمطط م�سبوط لتج�سيد 
املفرو�سة  الوقائية  لالإجراءات  وفقا  العمل 
الــفــريــق من  القلق داخـــل  مــن  نــوع  ويــ�ــســود 
البطولة،  انطالق  موعد  تاأجيل  احتمالية 
تاأجيل  بخ�سو�ص  املتداولة  االأخبار  ظل  يف 
اإىل  الريا�سية  املناف�سات  ا�ستئناف  موعد 

اأجل غري حمدد.
لزهر  ال�سباب  رئي�ص  يكثرّف  اأخر،  �سياق  ويف 
كــاتــه يف الــفــرتة االأخـــرية  عــمــوري مــن حتــررّ
وي�سعى حل�سم �سفقات جديدة قبل غلق فرتة 
االإدارة  يف  االأول  امل�سوؤول  وكان  االإنتقاالت، 

الالعبني  بع�ص  مــوافــقــة  على  ل  حت�سرّ قــد 
وتعمل  الر�سمي  لالإعالن  توقيعهم  وينتظر 
قبل  بــتــاأن  الــعــرو�ــص  درا�ــســة  على  االإدارة 
�سيدعمون  الذين  الالعبني  هوية  يف  الف�سل 

فريق ال�سباب خالل بطولة املو�سم اجلديد.
مبدى  الفريق  م�ستقبل  االإدارة  رهنت  كما 
الرعاية وامل�ساعدة من طرف ال�سلطات املحلية 
باتنة  وواليــة  ياقوت،  عني  بلدية  �سورة  يف 
اأن  ترى  حيث  والريا�سة،  ال�سباب  ومديرية 
هواة  الثاين  لبطولة  اجلديد  ال�ساعد  م�سري 
املحلية  ال�سلطات  �ستقدمه  ما  مبدى  مرهون 
خا�سة  االآجــال  اأقــرب  يف  للفريق  والوالئية 
جت�سيد  جتد  اأن  دون  الوعود  من  ملت  واأنها 

على اأر�ص الواقع.   

بالنادي  اخلا�سة  الرت�سيحات  جلنة  ا�ستقبلت 
الهاوي ملولودية العلمة ثالثة ملفات للراغبني 
املنتهية  بالرئي�ص  ــر  االأم ويتعلق  الرت�سح  يف 
ال�سابق  الرئي�ص  وكــذا  رقــاب،  �سمري  عهدته 
العلمي  بلول  الفريق  لت�سيري  املوؤقتة  للهيئة 
ن�سيم  العامة  اجلمعية  يف  الع�سو  عن  ناهيك 
اجلمعية  عقد  يتم  اأن  املنتظر  ومــن  حبي�ص، 
اإختيار  ــل  اأج مــن  اخلمي�ص  هــذا  االإنتخابية 
الرئي�ص اجلديد للفريق، حيث �سيكون التناف�ص 
الفريق  رئا�سة  الراغبة يف  االأ�سماء  كبريا بني 
اأع�ساء  الذي مييز موقف  الغمو�ص  مع  خا�سة 

اجلمعية العامة.

ووقع اأم�سية اأول اأم�ص املدافع املحوري ال�سابق 
لنجم مقرة معزيز عقدا ملو�سمني مع مولودية 
مع  جمعته  التي  املفاو�سات  جناح  بعد  العلمة 
حيث  الفارطة،  االأيـــام  خــالل  الفريق  اإدارة 
ال�سوامع  بحي  النادي  مقر  اإىل  الالعب  ح�سر 
التدريبات  يف  ي�سرع  اأن  على  عقده  على  ووقع 
مع املجموعة بداية من نهار اليوم بعد اخل�سوع 
اإىل الفحو�سات ال�سرورية للك�سف عن فريو�ص 
كورونا، وجاء التعاقد مع معزيز بغية تدعيم 

اخلط اخللفي للفريق. 
اليوم  نهار  العلمة  مولودية  ت�سكيلة  وت�سرع 
من  اجلديد  للمو�سم  اجلدية  التح�سريات  يف 

جماعية  تدريبية  ح�سة  اأول  اإجــراء  خــالل 
جميع  بح�سور  حــار�ــص  عمار  ال�سهيد  مبلعب 
وقت  يف  معهم  االتــفــاق  مت  الــذيــن  الــالعــبــني 
ب�سبب  اال�ستئناف  ح�سة  تاأخري  ومت  �سابق، 
الفحو�سات الطبية، واأ�سارت اإدارة الفريق اإىل 
اإمكانية التخلي عن بع�ص العنا�سر التي تخ�سع 
للتجريب يف الوقت الراهن وهذا ب�سبب الت�سبع 
اإدارة  تاأمل  حيث  املنا�سب،  بع�ص  يف  احلا�سل 
نهاية  قبل  النهائي  التعداد  �سبط  يف  الفريق 
فتح  املولودية  اإدارة  وتنتظر  املقبل،  االأ�سبوع 
اأن  بعد  الالعبني  لتاأهيل  اال�ستثنائية  الفرتة 
تعذر ذلك يف وقت �سابق ب�سبب ال�سراعات التي 

كانت حا�سلة مع النادي الهاوي.
وك�سف الناطق الر�سمي ملولودية العلمة حممد 
والتي  املنازعات  جلنة  ديون  ارتفاع  عن  كتفي 
تخ�ص العبي املو�سم قبل الفارط اإىل نحو 7.2 
مليار �سنتيم بعد اأن كانت يف حدود 06 ماليري 
يف وقت �سابق وهذا بعد �سدور اأحكام جديدة 
جعل  الذي  االأمر  وهو  الفارطة،  االأيــام  خالل 
اإدارة الفريق تقرر التفاو�ص ب�سفة م�ستعجلة 
الديون  كتلة  لتقلي�ص  الدائنني  الالعبني  مع 
الالعبني  تــاأهــيــل  مــن  الــفــريــق  يتمكن  حــتــى 
اجلدد الذين مت التعاقد معهم خالل املريكاتو 

احلايل.

اخل�سر يواجهون البحرين وديا 
حت�سريا ملونديال 

جلنة الرت�سيحات توؤكد عدم ا�ستالمها 
اأي ملف واملولودية تدخل النفق املظلم

االإدارة ت�سبط التعداد وت�سرع 
يف املفاو�سات مع بع�ص املدربني 

اجلمعية االنتخابية تعاد اليوم ورما�ص 
يف طريقه لعهدة جديدة

�سرار يعد بجلب القطرية للطريان لتمويل 
الوفاق واليف ي�سرع يف التغيريات 

تاأجيل ال�سروع يف التدريبات بعد قرار غلق املن�ساآت الريا�سية

رقاب.. بلول وحبي�ص مر�سحون لرئا�سة النادي الهاوي
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وفاق �سطيف 

�سباب عني ياقوت 

مولودية العلمة 

�سباب قاي�س 

اأهلي الربج

اأعلن االحتاد البحريني لكرة اليد عن اتفاقه مع نظريه 
اجلزائري على اقامة مواجهتني وديتني مبملكة البحرين 
للرجال  العامل   لبطولة  حت�سبا  املقبل  جانفي  يف 
املقررة مب�سر خالل الفرتة املمتدة من  اىل  جانفي، 
اجلزائري  املنتخبني  بــني  الــوديــتــني  املــبــاراتــني  وتلعب 
بالعا�سمة  جانفي  العا�سر  و  الــثــامــن  يف  البحريني  و 
البحرينية املنامة قبل التوجه اىل القاهرة للم�ساركة يف 

الطبعة ال�سابعة و الع�سرين من مونديال كرة اليد.
يذكر ان املنتخب اجلزائري �سرع يف حت�سرياته يف �سبتمرب 
الفارط مبركز حت�سري وجتمع الفرق الوطنية ب�سريايدي 
يف عنابة  حتت ا�سراف املدرب الوطني الفرن�سي اأالن بورت 

بعد عدة اأ�سهر من التوقف عن التدريبات ب�سبب اجلائحة 
التي اأ�سابت العامل.

اكتوبر  �سهر  يف  اال�ستعدادات  جمدت  ما  �سرعان  لكن 
الفارط بعد ان قررت االحتادية اجلزائرية للعبة توقيف 
ترب�ص اجلزائر العا�سمة حت�سريا ملونديال- ب�سبب 
. و حلد  كوفيد- اإ�سابة خم�سة اأفراد بفريو�ص كورونا 

اليوم مل ي�ستاأنف رفاق م�سعود بركو�ص تدريباتهم.
و يبا�سر ''اخل�سر'' بطولة العامل  �سمن املجموعة 
يواجه  بعدها  جانفي   يــوم   املغرب  اأمــام  ال�ساد�سة 
املنتخب  و�سيختتم  ال�سهر،  نف�ص  من  الـ  يف  اإي�سلندا 

الوطني الدور االأول اأمام الربتغال يف الـ جانفي.

فريق  بيت  من  مقرب  م�سدر  من  نيوز االأورا�ص  علمت 
الوطني  الق�سم  يف  النا�سط  اليد،  لكرة  باتنة  مولودية 
اأي ملف بخ�سو�ص  اأن جلنة الرت�سيحات مل ت�ستلم  املمتاز، 
الرت�سح لرئا�سة الفريق لعهدة اأوملبية جديدة رغم انق�ساء 
عهدته  املنتهية  الرئي�ص  اأن  كما  لذلك،  القانونية  االآجال 
رمزي لعرين الذي قاد الفريق وحقق معه ال�سعود ملو�سمني 
املمتاز،  الق�سم  يف  االأول  املركز  املو�سم  هذا  واحتل  متتالني 
اأعلن هو االآخر عدم تر�سحه لرئا�سة الفريق وبهذا يدخل 
النفق  �سنة   القاري  اللقب  �ساحب  العريق  النادي 

املظلم.
وح�سب ذات امل�سدر فاإن الرئي�ص رمزي لعرين رف�ص الرت�سح 
يعي�سها  التي  اخلانقة  املالية  االزمة  ب�سبب  جديدة  لعهدة 
النادي االأبي�ص واالأ�سود يتخبط يف  الفريق، والتي جعلت 
الديون حيث بلغت  مليارو مليون �سنتيم، لتبقى هذه 
املدر�سة تعاين يف �سمت رهيب و�سط غياب ال�سلطات املحلية 
اقرتب  الذي  للفريق  حلول  اليجاد  �ساكنا  حترك  مل  التي 
هذا املو�سم من ح�سد لقب الدوري اجلزائري ومن املحتمل 

ان ي�ستلم درع البطولة يف اال�سابيع القليلة القادمة.

بعدما مت تن�سيب اللجنة املوؤقتة لت�سيري �سوؤون فريق �سباب 
االأخري  هذا  �سرع  رمادنية  حممود  الرئي�ص  بقيادة  قاي�ص 
االإدارة  فاإن  الرجل  من  املقربني  وح�سب  اال�ستقدامات،  يف 
مدينة  خارج  من  العبا   15 مع  االتفاق  اإىل  ر�سميا  تو�سلت 
املعلقة  االأمــور  بع�ص  بت�سوية  يتعلق  االأمــر  وكذلك  قاي�ص، 
حلوايل  جتديد  ومت  املا�سي  املو�سم  من  العنا�سر  بع�ص  مع 
رمادنية  الرئي�ص  اأن  يبقى  املو�سوع  �سياق  ويف  العبا،   13
ف�سل ال�سرية فيما يخ�ص قائمة االنتدابات الأنه ينتظر يف 
قدوم املدرب اجلديد الذي بدوره �سيعطي راأيه يف موا�سفات 
ال�سيما  املنا�سب،  خمتلف  يف  يحتاجهم  الــذيــن  الالعبني 
وح�سب ما يدور يف اأروقة بيت القاي�سية اأن الرئي�ص اجلديد 

ورقة  على  اللعب  الرئي�سي  الهدف  �سطر  رمادنية  حممود 
على  تركز  الراهن  الوقت  يف  االإدارة  جعل  ما  وهو  ال�سعود، 
جارية  املفاو�سات  اأن  م�سادرنا  وت�سري  اجلديد  املدرب  ا�سم 
تدريب  تويل  فكرة  عليهم  لعر�ص  تقنيني  اأ�سماء  بع�ص  مع 
بها  �سيخرج  التي  مفاجاأة  يف  ينتظر  " واجلميع  �سياربكا   "
اللعب  على  كثريا  يراهن  الذي  احلايل  املوؤقت  امل�سري  املكتب 
الوقت كثريا لتحقيق  على االأدوار االأوىل وال يريد ت�سييع 
يف  يدور  ما  ح�سب  الأنه  الثاين  الوطني  الق�سم  اإىل  ال�سعود 
الهدف  هذا  حتقيق  على  قادر  ال�سباب  فريق  اأن  الكوالي�ص 
بعدما اكت�سب اخلربة يف ق�سم الهواة ناهيك االنتدابات التي 

يتحدث عليها كثريا القاي�سية.

الهاوي  للنادي  اليوم اجلمعية االإنتخابية  تنعقد �سبيحة 
الأهلي الربج بدار ال�سباب حممد م�سدق وهذا بعد اأن تقرر 
اإعادة اجلمعية للمرة الثانية ب�سبب اخلروقات التي ح�سلت 
خالل اجلمعية املنعقدة يوم ال�سبت الفارطة والتي اأفرزت 
لعهدة  الهاوي  للنادي  رئي�سيا  رما�ص  احلوا�ص  اإنتخاب  عن 
اجلمعية  ــادة  اإع قــرار  اأن  رما�ص  وك�سف  جديدة،  اأوملبية 
عدم  بخ�سو�ص  امل�سجلة  التحفظات  بعد  جاء  االإنتخابية 
و�سعه مللف تر�سحه خالل اجلمعية االأوىل وهو االأمر الذي 
ال�ساعات  خالل  الرت�سح  مللف  و�سعه  خالل  من  تداركه  مت 
لالأهلي  رئي�سا  رما�ص  تزكية  نحو  االأمــور  وت�سري  الفارطة، 
النادي  رئا�سة  عن  االآن  حلد  امل�سجل  العزوف  ظل  يف  وهذا 
فتح  ب�سرورة  االأطــراف  بع�ص  مطالبة  رغم  لالأهلي  الهاوي 
و�سع  اأجل  من  العامة  اجلمعية  يف تركيبة  االإنخراط  باب 

ملفات الرت�سح.  
جميع  ح�سور  الثالث  الرتب�ص  يف  االأوىل  احل�سة  وعرفت 
الالعبني با�ستثناء املهاجم حمزة بانوح الذي غاب لظروف 
عائلية، فيما اإلتحق الالعب رحبة �سالح باملجموعة �سبيحة 
فريو�ص  عن  الك�سف  حتاليل  التعداد  رفقة  ــرى  واأج اأم�ص 

كورونا وهذا بعد اأن غاب خالل احل�س�ص ال�سابقة لظروف 
عائلية، ويف ختام احل�سة التدريبية اإجتمع امل�سوؤول االأول 
واأ�سر  بالالعبني  للفريق بالل دزيري  الفنية  العار�سة  عن 
على االإن�سباط والعمل والرتكيز خالل التدريبات للو�سول 
اإىل درجة عالية من حيث العمل �سواء التكتيكي اأو البدين، 
و�ستخو�ص ت�سكيلة االأهلي مباراة ودية رابعة يوم اخلمي�ص 
من  بداية  املحلي  ال�سباب  اأمام  بق�سنطينة  اخلروب  مبلعب 
ال�ساعة الثانية والن�سف زواال، وي�سمح هذا اللقاء بالتعرف 
على مدى جاهزية اأ�سبال املدرب دزيري بالل خا�سة يف ظل 

اقرتاب موعد انطالق املناف�سة الر�سمية
خدمات  اإىل  الــراهــن  الوقت  يف  االأهــلــي  ت�سكيلة  تفتقد 
الفارطة عملية  اأجرى خالل االأيام  املدافع بوجمعة الذي 
راحة  منحه  تقرر  حيث  الركبة  م�ستوى  على  جراحية 
مطولة للتعايف قبل العودة اإىل التدريبات، ومن جانب اأخر 
�سيدريك  املغرتب  احلار�ص  التحاق  يف  االأهلي  اإدارة  تاأمل 
اأن احلار�ص  اأقرب وقت ممكن خا�سة  الفريق يف  بتدريبات 
فرتة  بقاء  مع  االآن  حلد  التح�سريات  من  كبري  جزء  �سيع 

ق�سرية عن بداية بطولة املو�سم اجلديد.

كــرة اليـد 

مولوديـــــــة باتنــــة 
ديون الفريق فاقت  مليار �سنتيم..



�إن �الأمر��س و�الأوبئة كانت 
�لعائلة تخ�ص�س و�حد� من �أفر�دها ي�صرف على �إطعامه عالجه فقط ويتعامل معه معاملة فردية دقيقة كلها حذر كما �أن بيته يف حجرة منفردة ويدخل عليه �لطبيب �أو �الإن�صان �لذي ي�صرف على هناك عزل �صحي كامل �إىل �أن يقع �ملحظور عندها يعزل �ملري�س يف من �لب�صر، حينها مل ي�صل �لعلم ال لالأم�صال وال للقاحات وال كان موجودة مند �لقدم، وقد �صربت �لعامل و�أخذت �لكثري 

وتغيري مالب�صه..�لخ
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الأمرا�س والأوبئة بني الأم�س واليوم

مرت باجلزائر اأزمة قاتلة اأغرقتها يف عدة اأوبئة مثل: الطاعون والكولريا واجلدري واملالريا والتيفو�ص، واحلمى االإ�سبانية حمى اخلنازير وال�سعال 
الديكي والتي انت�سرت فيها قبل �سنة 1867 ب�سبب القادمني من اخلارج مع عودة املعمرين اإىل اجلزائر، واحلجاج من البقاع املقد�سة واالأقدام ال�سود 

وقدوم االأ�سبان املهاجرين اإىل وهران واحلاملني لوباأ الكولريا والتي ح�سدت من ال�سكان حوايل 15 باملائة

فنزل  ــواره؛  ــاأن ب االإ�ــســالم  قــدم  اأن  اإىل  هكذا 
الر�سول  فعلم  الــبــلــدان  اإحـــدى  يف  الــطــاعــون 
للنا�ص  نا�سحا ومبينا  كلمته  -�ص- بذلك فقال 
اأحاديث منها  ما يفعلون وقد ورد ذلك يف عدة 
واأن  تدخلوه،  فال  ما  مكان  يف  الوباء  نــزل  اإذا 
اخلارج  و�سبه  منه  تخرجوا  فال  بداخله  كنتم 
الذنوب  كبائر  الزحف وهو من  من  كالفار  منها 
اأجر  له  بــاأن  الــوبــاء  هــذا  على  ال�سابر  وب�سر 
�سهيد ، وذاك ما فعله  �سيدنا عمر بن اخلطاب 
من  رفاقه  وا�ست�سارة  بحكمته  عنه  اهلل  ر�سي 
للهجرة  ع�سر  الثامن  الــعــام  ففي  ـ  ال�سحابة 
امل�سادر  تذكره  ما  وهو  مروع؛  ف�سيع  �سيء  وقع 
با�سم }طاعون عماو�ص{ وقد �سمي بهذا اال�سم 
ن�سبة للبلدة التي نزل فيها وهي اأول بلدة ينزل 
فيها هذا الوباء ثم انت�سر يف ال�سام ، مما جعل 
الدخول  ر�سي اهلل عنه ميتنع عن  �سيدنا عمر 
اأىل ال�سام هو ومن معه رّ؛ وحني �ساأله اأحد رفاقه 
اهلل  ر�سي  قال  عمر  يا  اهلل  ق�ساء  من  اأتهرب 

عنه }اأهرب من ق�ساء اهلل اإىل ق�ساء اهلل{.
توؤرق  تزال  وال  كانت  التي  االأوبئة  اإىل  نعود 
ــا يهمنا  ــرب وعــجــٍم. وم ــعــامل  اأجــمــع مــن ع ال
اجلزائر  يف  فعلته  مــا  هــو  ــذا  ه مو�سوعنا  يف 
والتي  االأورا�ـــص  منطقة  منها  مناطق  عــدة  يف 
املت�سررة  املناطق  من  وهي  مرات  عدة  �سربتها 
لهذه  ت�سمياتهم  بع�ص  وكــانــت  الع�سور  عــرب 

االأمرا�ص تختلف من موطن اإىل اآخر 
التي  االأمرا�ص  ت�سميات  بع�ص  وهذه 
ـ  البقلة  ـ  }التيفو�ص  باالأورا�ص  مرت 
"العوعاي�سا"ـ  هاعوعا�ست  ـ  اجلــدري 
ن�سبة  بــريــجــي  �ــســمــي  وقـــد  ريــجــي، 
للبلدة التي �سربها مبنطقة "هاغيث" 
للتكوت،  منها  وانتقل   1971 �سنة 
مما  الــقــريــتــني  ــني  ب م�سالح  ــود  ــوج ل
لق�ساء  بينهما  يتنقلون  ال�سكان  يجعل 
معهم،  الــوبــاء  ويحملون  حوائجهم 
ولكنه مل ينت�سر ومل ينتقل اإىل اأماكن 
ــود االخــتــالط وقد  لعدم وج اأخـــرى 
خا�سة  ال�سكان  من  الكثري  على  ق�سى 

من تاغيت{.
وكان النا�ص يواجهون هذه االأوبئة واالأمرا�ص 
بحذر و�سرب ويلجوؤون للتداوي منها باالأع�ساب، 
والتي ال يزال ا�ستعمالها يف بع�ص املناطق متبعا 
اإىل حد االآن، و كان املعاجلون باالأع�ساب يقومون 
به كفعل اإن�ساين اأي اأنهم ال يطلبون مقابل مادي 
هدفهم فقط هو تخلي�ص املري�ص مما يعانيه من 
من  انتقاله  من  ويحدون  وبدنية  نف�سيه  اآالم 

وبع�ص  والنباتات  باالأع�ساب  اآخر،  اإىل  �سخ�ص 
وامللجاأ  املالذ  هي  كانت  ولقد  االأخرى  العقاقري 
عند  �سائدا  يــزال  وال  حينها  املنت�سر  الوحيد 
بع�ص االأفراد، واملر�سى يعتمدون  على ا�ست�سارة 
اأهل احلكمة والتجربة واحلنكة ومن له القدرة 
اأ�سلح  االأع�ساب  اأي  لــريى  العالجية  واخلــربة 
ن�ساأ عندهم  للتداوي اخلارجي، هكذا  اأو  لالأكل 
يجب  من  هو  القرية  يف  املــداوي  ال�سيخ  مفهوم 
يجب  عما  والبحث  اأ�سرة  كل  اأحــوال  يعلم  اأن 
فعله حتى واإن جلاأ اإىل القرى املجاورة؛ رغم اأن 
املر�ص  اإىل ت�سخي�ص  ي�سل  القدمي مل  االإن�سان 
احلقيقي   املــوت  اأ�سباب  معرفة  وال  وحتديده؛ 
جتربتها  ح�سب  االأ�سباب  ــوؤول  ت منطقة  وكــل 
كان  وبيئتها   وتقاليدها  وعاداتها  وتخمينها 
املاألوفة  الف�سلية  العادية  لالأمرا�ص  عالجهم 
عندهم باالأع�ساب وبع�ص االأفعال التي تعرفها 
العجائز يف املنطقة كالكمادات والدلك والتفل 
و�سد الراأ�ص بع�سابة منديل اأحمر اأو اأخ�سر مع 
و�سع البيخة الطيب واخلل وماء الورد اأو عطر 
وامل�ستع�سية  املعقدة  االأمرا�ص  اأمــا  اخلزامة؛ 
التي يطول اأمدها وتوؤدي اإىل املوت فهم يوؤولونها 
اإىل رمبا اإىل ال�سحر اأو امل�ص اأو دخول �سيطان اأو 
اأو من اهلل كل ح�سب معتقده  �سخط من االآلهة 
وقد يت�ساءلون اإن كان امل�ساب قد تخطى جمرى 
اأو  م�ستنقع  يف  ا�ستحم  اأو  الو�سخة  املجاري  من 
من  الأ�سرة  ذهب  اأو  ؛  اجلن  ي�سكنها  مغارة  دخل 
اأالأ�سر التي ي�ساع اأنها ت�ستعمل ال�سحر واأكل من 
طعامهم ، وهذه كلها ـ طبعا ـ خزعبالت ال اأ�سا�ص 

لها من ال�سحة.
بال�سرب  يعالج  االأعرا�ص  بهذه  امل�ساب  وهذا 
يكوى  اأو  بــدنــه  ــن  م اجلـــن  الإخـــــراج  ــا  ــان اأحــي
منه  ويطلب  ب�سكني   اأو  باملنجل  اأو  بالنحا�ص 
عمره  ويطول  ليتعافى  االأحمر  الزئبق  حمل 
جذا  خطري  وهــذا  �سربه  منه  يطلب  واأحيانا 
للم�ساعفات التي يحدثها يف الق�ساء على الكبد 
للتداوي  التاريخية  ـــة  االأدل وجنــد  والــكــلــى   

احلجري  الع�سر  يف  وجــدت  والتي  باالأع�ساب 
اأنه  اأي  60{عام،   000{ حــوايل  منذ  القدمي 
قاموا  الــذيــن  ال�سومريني  ح�سارة  اإىل  تعود 
وا�ستخداماتها  النباتات  بهذه  قوائم  بكتابة 
الطبية، واجتهد املعاجلون فيما بعد يف اختيار 

االأع�ساب والنباتات كل ح�سب بيئته.
كما اأن القدامى كانوا كثريا ما يلجوؤون اإىل الكي 
وبعدها جاءت احلجامة يف عهد الر�سول }�ص{ 
املنطقة  يف  معروفون  املــداوون  املعاجلون  وكان 
بخربتهم و �سواء اأكانوا رجاال اأو ن�ساء .وكانوا 
العالجات  معرفة  على  احلر�ص  كل  حري�سني 
ال�سرورية لكل داء ح�سب اأعرا�سه وتطوراته؛ 
كل   ، ال�سكان  بني  وتنت�سر  تتواجد  واالأمرا�ص 
تكرث  ال�سحراء  ففي  منطقته  طبيعة  ح�سب 
يكون  وقد  تراكوم.{  ـ  }الرمد  العيون  اأمرا�ص 
اأو  اأو ح�سا�سية  اأو فايرو�ص  اإثر عدوى بكترييا 
من تلوث اجلو اأو �سوائب دخلت العني وعالجه 
يكون بكمادات ال�سبار اأو ال�ساي االأخ�سر املغلي 
تكجيل  اأو  الزعفران  اأو  الك�سرب  اأو  الزعرت  اأو 
اأو  الليمون  يف  نقعه  اأو  وحده  بالقرنفل  العني  
بالكحل املعالج األذي يخلط فيه مثال: }حبات 
املحروق  الغر�ص  متر  ونــوى  حمروقة  ال�سعري 
يف  ويــغــربــل  جــيــدا  طحنهم  يتم  والــزعــفــران 
العيون  غ�سل  مع   } العني...  به  وتكحل  �سا�ص 
امللح  اأو  الليمون  مــن  وقــطــرات  الــدافــئ  بــاملــاء 
عــدة مــرات يف الــيــوم ويــكــون ذلــك يف الظالم 
كمادات  امل�سابة  العني  على  تو�سع  النوم  وعند 
ال�سحراء  يف  يكرث  ،كما  الدافئ،  واملاء  امللح  من 
لدغ العقارب واالأفاعي، والعالج يف 
هذه احلاالت يكون بربط املو�سع 
ربطا جيدا من اجلهتني من فوق 
ومن حتت وي�سلِّط ب�سفرة ومي�ص 
املو�سع من طرف اإن�سان ال يعاين 
من ت�سو�ص االأ�سنان وال جروح يف 
والع�سل  بالثوم  يحك  ثم  ؛  الفم 
اأو  ــد،  وج اإن  االأحــمــر  الب�سل  و 
والليمون  والثوم  احلن�سل  خلط 
على  اخللطة  وتو�سع  والبابوجن 

املو�سع مع تغيريه با�ستمرار.
ـ االإمــ�ــســاك احلــــاد يــعــالــج ب 
}اأذريي�ص  بونافع  نبتة  تناول 
الطعام  يف  خملوط  الدريا�ص{  ـ 
النبتة  هذه  مل�ص  اأو  تناول  الأن  الزيتون  وزيت 
جتعل اجل�سم يلتهب وتظهر عليه حبوب حمراء 
مع حكة، �سرعان ما تزول وكذلك �سرب احللبة 

اأو زيت اخلروع اأو مغلي اأوراق ال�سدر.
يكرث  باأنه  يقولون  "بو�سحيط"  االإ�سهال:  ـ 
قــد يكون  اأو  ــــرارة  امل املــ�ــســابــني مبــر�ــص  عــنــد 
اأو  ملوث  ماوؤه  واد  اأو  م�ستنقع  من  �سرب  امل�ساب 
قليال  اأخــف  اأعرا�سه  يالئمه   مل  طعاما  اأكــل 

اأعرا�ص الكولريا ويعالج ب�سرب املاء بكرثة  من 
و�سرب الزجنبيل واحللبة واأكل الذرى واالأفيد 
داخل  تــوجــد  الــتــي  ال�سدر  حــبــات  تــنــاول  هــو 

مع  وغربلتها  هر�سها  "النبق" بعد  النوى 
لبطن  امل�ستمر  اخلفيف  الدلك 

الزيتون  بزيت  املري�ص 
و�سرب منقوع العرعار 

ال�سدر  اأوراق  اأو 
اأوحـــبـــة حـــالوة 
}العرق  والكركم 
حب  اأو  االأ�سفر{ 
الر�ساد اأو النعناع 

لتهدئة  وحلـــبـــق 
االأع�ساب، اأو اخلروع 

ح�سب  يـــتـــم  ــــعــــالج  ال
يوجد  التي  والبيئة  املنطقة 

فيها املعالج.
املري�ص  ين�سح  املعالج  والظهر:  املفا�سل  اآالم  ـ 
الرمل احلار  ليدفن يف  ال�سحراء  اأىل  بالذهاب 
بهذا  املخت�سني  من  برعايته  يقوم  من  وهناك 
العمل اأو ي�سعون له كمادات من نبات الدريا�ص 
}بونافع{ رمبا اأ�سمه بالعربية "ال�سوك اللبني" 
}يهر�ص  احلــرمــل  مــن  كــمــادات  اأو  بــه  الكي  اأو 
وكذلك  املري�ص{  الع�سو  على  ويو�سع  ويحمى 
ال�سحراوي  ال�سبار،  بنبات  الــداء  هذا  يعالج 

على اخل�سو�ص.
ـ ع�سر اله�سم: هذا ال يعترب مر�سا بل عار�ص 
اأو  اأو تناول طعام غري �سحي  ناجت عن القرحة 
اأكل كمية كبرية مع قلة امل�سغ للقمة ويحاولون 
يعالج  اأو   النعناع  وم�سروب  بالين�سون  عالجه 
بطحني  خمــلــوط  "الغر�ص"  الــطــري  بالتمر 
حبوب ال�سدر "النبق" اأو العرعار اأو منقوع ق�سر 

الرمان.
ـ اإخراج ال�سموم من اجل�سم: عالجه يكون بـ: 
اأو  الليمون باملاء وال�ساي والنعناع  �سرب ع�سري 
االأخ�سر  وال�ساي  بالليمون  خملوط  الزجنبيل 
ع�سبة  منقوع  �سرب  وميكن  فــراغ  على  ي�سرب 

مرمي 
اأو  املزمن  الكلوي  العجز  �سواء  الكلى   ت�سرر  ـ 
فيه ح�سى، العالج يكون ب�سرب اأو تناول جذور 
الكرف�ص }لكراف�ص وي�سمى بال�ساوية هاجلامني{ 
ي�ساعد على در البول واإخراج ال�سموم من الكلى 
على  يحتوي  ــه  الأن الكلوي  للعمل  من�سط  فهو 
وي�ساعد  والبوتا�سيوم  ال�سوذيوم  مثل  مغذيات 
املعدنو�ص  نبات  وكذلك  االآالم  تخفيف  على 
امل�سي  بكرثة  وين�سح   والع�سل  املــاء  يف  منقوع 
وال�سرب من ينابيع معروفة عند النا�ص  وكذلك 
�سرب �ساي الهندباء و�ساي �سعر الذرى اأو حبات 
اإناء  يف  منقوعة  تبقى  اأو  املاء  يف  تنقع  الــذرى 
فراغ  على  وي�سرب  �ساعة   حــوايل  ملدة  مغطى 

االبتعاد على تناول الطعام املالح، �سرب ع�سري 
العرق ال�سو�ص  اأو �سايه فهو يطهر الكلى من كل 
ال�سوائب، وكذلك الكركم والزجنبيل والقرفة 
الليمون  من  القليل  مع  املــاء  يف  مغالرّة 
يف  مرتني  وي�سرب  والع�سل 

اليوم
ال�سغري  ــــورم  ال ـ 
يــــظــــهــــر عـــلـــى 
ـــن الـــعـــني  ـــف ج
العني  دمــل  اأو 
}عــيــطــلــيــت 
 : } ية و ل�سا با
بو�سع  ــج  ــال ــع ي
�ساخنة  كــمــادات 
ــني  ــع عـــلـــى جـــفـــن ال
بال�ساي  اأو  باملاء  لدقائق 
ال�سعري  مع  املطحون  بالنعناع  اأو 
ويو�سع  الدافئ  باملاء  ويخلط  كذلك  املطحون 
مع  الطعام  مبلح  ميزج  اأو  الــورم  على  ككمادات 
ويو�سع  املهرو�سة  الثوم  من  وف�سو�ص  الطحني 
اخلليط فوق الورم كما ميكن مزج ع�سري الب�سل 
الدمل  على  ويو�سع  وي�سخن  الــثــوم  وع�سري 
القليل  يف  احللبة  من  حبات  و�سع  اأو  بالتدريج 
من املاء ويو�سع على النار ثم يرتك ليربد قليال 
قما�ص  قطعة  بوا�سطة  الدمل  على  يو�سع  ثم 
ال�سيح  نبتة  ا�ستعمال  واأح�سن عالج هو  نظيفة 
النحل  ع�سل  من  كمية  اإليها  وي�ساف  ت�سحق 
املكونات  االأبي�ص وبعد خلط  والقليل من اخلل 
جيدا ويو�سع اخلليط تدريجيا على الورم عدة 
مرات يف اليوم لينفجر ويفرغ ما بداخل الدمل 
مع التوقف من ا�ستعمال الكحل بالن�سبة للمراأة  
حفرات  بو�سع  يــقــومــون  املــنــاطــق  بع�ص  ويف 
منها  ــاء  امل يقطر  حيث  القربة  حتــت  �سغرية 
وعندما جتف قليال يوؤخذ الطني من تلك احلفر 
ويو�سع على الدمل حتى يجف الطني على العني 
القربة  حتت  و�سعت  التي  احلفر  من  وكذلك 

وهكذا يجف الدمل.
اللوزتني  بالتهاب  االإ�سابة  اللوزتني:  عالج  ـ 
هذا  وينتقل  بالبكترييا  االإ�سابة  بعد  عــادة 
�سليم  �سخ�ص  اإىل  م�ساب  �سخ�ص  من  الفريو�ص 
.عالجها يكون ب�سرب مغلي جذور التوت ، �سرب 
الريحان  اأوراق  اإ�سافة  مع  احللبة  بذور  مغلي 
االأخ�سر }حلبق{ اإىل كوب من احلليب ،وي�سربه 
املري�ص عدة مرات يف اليوم، عمل غرغرة بخل 
التفاح وامللح واملاء الدافئ مع االإكثار من �سرب 
امل�سروبات الدافئة مثل ال�ساي والتيزانة الويزة 
اأن هناك من يقوم بالذهاب اإىل  بالليمون، كما 
الديك  بري�سة  اللوزتني  مب�سح  خمت�ص  معالج 
�ساي  وكذلك  بيقنون  ع�سل  والقطران  الرومي 

العرق�سو�ص بالع�سل.

جناحي ـ  فاطمة  باي  يحي 
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�ل�صحر و�لعني :
الع�سور  منذ  مــوجــودان  والــعــني  ال�سحر 
كلما  النا�ص  معظم  اإليهما  ويلجاأ  البائدة 
حدث م�سكل يف االأ�سرة خا�سة بني الزوجة 
وال�سحرة }فهم  امل�سعوذون  والزوج، وكرثة 
على  يلعبون  يعالج،  مــن  وهــم  ي�سحر  مــن 
اأجل  من  النا�ص  بعقول  ويلعبون  احلبلني 
باملحرمات  جلهلهم  يعود  ــذا  وه الك�سب{ 
وبالرقية ال�سرعية وتالوة القراآن خا�سة 
يف الو�سط الن�سوي ،وكلما �سب اخلالف بني 
ال�سحر  اإىل  ــر  االأم ين�سب  االأ�ــســرة  اأفـــراد 
ين�سح  واملعالج  ـ  ربك  رحم  من  اال  ـ  والعني 
في�ساب  اأ�سبوع   ملدة  احلناء  منقوع  ب�سرب 
معدته  ت�سفى  حتى  بــاإ�ــســهــال  ــان  االإنــ�ــس
ــي  اأورم اململح،  ــاء  امل �سرب  مــع  وم�سارينه 
االأحد  يوم  اأحمر  ديك  ذبح  اأو  الع�سابة، 
الباقي  ويرمى  مرقه  من  املري�ص  وي�سرب 
الباكر  ال�سباح  يف  الطرقات  مفرتق  بني 
قبل اأن تبداأ حركة  املارة، لتنتقل االإ�سابة 
اإىل �سخ�ص اآخر وي�سفى مري�سهم  اأو يرمى 
االإ�سابة  انتقال  بدعوى  مهجور  مكان  يف 
حبة  بتعليق  ين�سح  من  وهناك  اجلن،  اإىل 
بالن�سبة  خا�سة  احلنتيت  اأو  ــة  ــودع ال
نبات  ب�سرب  ين�سح  كما  ال�سغار  لالأطفال 
ال�سدر اأو اإكليل اجلبل واألبع�ص يعالج حالة 
االإ�سابة بالعني  ـ والعني حق ـ، ولكن هناك 
يبداأ  حني  ،فمثال  العني  لعالج  البدع  بع�ص 
ال�سك يف �سخ�ص ما معروف بينهم اأن عينه 
من  القليل  ويق�ص  مبق�ص  فياأتى  مــوؤديــة 
ويذر  ويحرق  يــدري  اأن  دون  خل�سة  ثوبه 
وهناك  الريح  مع  االأذى  ليذهب  الهواء  يف 
يقوم  مــن  وهــنــاك  اخلـــالء  يف  يدفنه  مــن 
بك�سر عود من احلطب يف وجه من ي�سكون 
اأن  اأن عينه موؤذية ويح�سد النا�ص دون  يف 
ينتبه لذلك ـ طبعا ـ، اأما اذا راأى االأهل باأن 
جيدا  ياأكل  وال  هزيل  اجلديد  مولودهم 
ويتقياأ فمبا�سرة يبحثون عن امراأة اأجنبت 
قبل تلك الفرتة اأو حتى كان بني املولودين 
من �سهر اأىل ثالثة اأ�سهر وقامت بزيارتهم 
تبادل  منها  فيطلنب  والتهنئة  للمباركة 
ال�سحة  يف  النمو  يف  ليت�ساركا  القماطات 
}هناك من يقبل وهناك من يرف�ص{ خوفا 
من تاأثر �سغريهم وي�سبح هزيال مثل االآخر 
}هذه بع�ص العالجات التي كانت ت�ستعمل 
زمان"،  االأمرا�ص عند" نا�ص  لبع�ص  كعالج 

والتي زال معظمها اليوم{

�الأوبئة و�لفريو�صات
اأغرقتها  قاتلة  اأزمـــة  بــاجلــزائــر  مــرت   
والكولريا  الطاعون  مثل:  اأوبئة  عدة  يف 
واحلمى  والتيفو�ص،  واملــالريــا  واجلـــدري 
االإ�سبانية حمى اخلنازير وال�سعال الديكي 
والتي انت�سرت فيها قبل �سنة 1867 ب�سبب 
املعمرين  ــودة  ع مــع  اخلـــارج  مــن  القادمني 
اإىل اجلزائر، واحلجاج من البقاع املقد�سة 
واالأقدام ال�سود وقدوم االأ�سبان املهاجرين 
والتي  الكولريا  لوباأ  واحلاملني  وهران  اإىل 
باملائة   15 ــوايل  ح ال�سكان  مــن  ح�سدت 
موجودة  تكن  مل  وااه  كلمة  اأن  }ويــقــال 
ح�سل  مــا  مــع  بـــداأت  بــل  قبل  مــن  عندهم 
عندهم من كرثة الوفيات جراء هذا الوباأ 
وال  العائالت  كــل  املــر  طعمه  اأذاق  ــذي  ال
والتي  واحل�سرة  الــتــاأوه  اإال  منهم  ت�سمع 
زاد  ومما  وااااه{  وااااه،،  كلمة   يف  متثلت 
الطني بلة هو و�سعية اجلزائريني اآن ذاك، 
التغذية  و�ــســوء  الفقر  مــن  يعانون  كــانــوا 

جــراء  ف�سيع  ب�سكل  املــجــاعــة  وانــتــ�ــســار 
االأرا�ــســي  على  ا�ستوىل  ــذي  ال االإحــتــالل 
جعل  "الكولون" مما  الغا�سم  املعمر  ل�سالح 
االأع�ساب  اأكــل  اإىل   يلجوؤون  اجلزائريني 
حبات  مثل:  الربية  االأ�سجار  تنتجه  وما 
�سجرة  }غلة  وجيجيب  وال�سدر  العرعار 
بالعربية{  والرتم�ص  بال�ساوية،  املايعة 
نوى  طحن  وحتى  ال�سغري  الــربي  والتفاح 
عند  اأكثري  وي�سمى  تالغودة  ونبات  التمر، 
االأمازيغ }وهو نبات ينبت يف حقول الزرع{ 
فهو  اخلبز  منه  ي�سنع  يوؤكل  النبات  هــذا 
البول  ويــدر  االإنتفاخ  وينزع  اجلــوع  ي�سد 
االأورام  ويعالج  احل�سى  يفتت  اأنــه  وقيل 
التي تظهر يف ال�سيقان والذبحة ال�سدرية 
ويخرج الديدان من االأمعاء }نقول احلمد 
لوجود  حمظوظني  نعترب   ، العاملني  رب  هلل 
واإال  متــور:  ووجــود  كثرية  جبلية  نباتات 
الذي  ال�سيني  لل�سعب  ح�سل  ما  لنا  حل�سل 
اأنواع احليوانات واحل�سرات...الخ  اأكل كل 

اإىل اأن اأ�سبحوا بوؤرة لالأوبئة{.
يف  الـــطـــاعـــون  قــتــل   1835 �ــســنــة  ويف 
ــاة  وف  1500 ـــرث  اأك ــا  ــده وح ق�سنطينة 
عدد  بلغ  }وقــد  فقط،  ــام  اأي ثالثة  خــالل 
�سحية{  ــف  األ  80 اجلــزائــر  يف  ال�سحايا 
رغم عدم وجود املوا�سالت للنقل من مكان 
ولو   ، فعلته  فعل  الوباء  اأن  اإال  مكان  اأىل 
كانت املوا�سالت مثل االآن الأنقر�ص ال�سعب 
اجلــزائــري وانــتــهــى اأمــــره، وكــذلــك ظهر 
الطاعون االأ�سود يف منت�سف القرن الرابع 
املاليني  ع�سرات  وفاة  اإىل  اأدى  وقد  ع�سر 
�سكان  عدد  تراجع  يف  وت�سبب  الب�سر  من 
جلده  على  يــرتك  منه  جنــا  ومــن  ـــص  االأر�
دبل �سوداء كبرية ت�سل اإىل حجم البي�سة 
ثم  واالأو�ـــســـاخ  بالعفن  املليئة  الفا�سدة 
كارتفاع  اخلطرية  االأعرا�ص  بع�ص  تتبعها 
مليء  وقيء  التنف�ص،  يف  وم�ساكل  احلرارة 
يفارق  االأكـــرث  على  اأ�سبوع  وبعد  بــالــدم  
مع  ينتقل  كــان  واملــر�ــص  احلــيــاة،  امل�ساب 
الدبل  الكريهة عند فقء  الهواء والروائح 

املنت�سرة على اأج�سام املر�سى.

عالج الطاعون زمان :
ببع�ص  وملئها  البي�سوية  الدبل:  فــقء  ـ 
وكان  الربية  والزهور  ــورود  وال االأع�ساب 
الكثري من النا�ص ياأخذون بع�ص تلك الورود 
ويف  املر�سى  غرف  يف  لتعليقها  بيوتهم  اإىل 

اأعناقهم.
العتيق  ال�سكر  دب�ص  من  مالعق  تناول  ـ 
جدا فمذاقه الرديء؛ يقولون اأنه ي�ساعد 
ببول  ي�ستحمون  اأنهم  كما  املر�ص  زوال  يف 
االأ�سحاء  الب�سر  بول  هو  االأجنــع  و  النوق 
الذين مل ي�سابوا بالوباء حتى �سار يباع يف 

قنينات يف االأ�سواق باأ�سعار غالية. 
مائيا  اإ�سهاال  ي�سبب  وباأ معدي  الكولريا:  ـ 
حادا قاتال، م�سحوب بجفاف �سديد ميكن 
اإذا ترك بدون عالج   الوفاة  يت�سبب يف  اأن 
�ساعة   12 بني  ما  ترتاوح  فرتة  وي�ستغرق  
و5 اأيام لكي تظهر اأعرا�سه على ال�سخ�ص 
املياه  �سرب  اأو  االأطعمة  تناول  عن  وينجم 
خطرا  ن�سكل  ــت  الزال الكولريا  ،و  امللوثة 
وت�سري  العمومية  لل�سحة  عامليا  وتهديدا 
تقديرات الباحثني اإىل وقوع عدد يرتاوح 
اإ�سابة  حالة  مليون   0.4 و   1.5 بــني  مــا 
�سنويا؛ عالجها قدميا وحديثا يتم ب�سرب 
ال�سوائل بكرثة واملاء النقي على اخل�سو�ص 
لي�سربه  املطر  مبــاء  يحتفظ  من  ،وهناك 

نقيا  ال�سماء  من  نــزل  مــاء  لكونه  امل�ساب 
بنوى  حتتفظ  الــعــائــالت  وكــانــت  مــبــاركــا 
ال�سدر "النبق" وت�ستخرج احلبات ال�سغرية 
البنية التي ت�سبه العد�ص من داخل النوى 
وينخل  ناعما  طحينا  ت�سبح  حتى  وتهر�ص 
امل�ساب  يتناولها  اأو  كم�سروب  ويــ�ــســرب 
كم�سحوق ملعقة اأكل قبل االإفطار ويتبعها 

ب�سرب ماء كثري.

�أكرث �الأوبئة �لتي �صربت �جلز�ئر:

الفرن�سي  واالإ�ستعمار  االإحــتــالل  خــالل 
وهي  اأوبئة  عدة  اجلزائر  عرفت  الغا�سم 
لالأ�سباب  وهذا  باجلزائريني  فتكا  االأكــرث 
ــذي  ــن قــبــل }الــفــقــر ال ــاهــا م الــتــي ذكــرن
النظافة  توفر  وعــدم  املجاعة،  اإىل  اأدى 
الطاعون  هي:  االأوبئة  هذه  ال�سرورية{ 
بني  �سحية  األف   20 من  اأكرث  خلف  الذي 
البالد  يعاود  الوباء  وكان  و1822   1552
كل 10 اإىل 15 �سنة ففي �سنة 1788 كان 
عدد ال�سحايا 15793 منهم 13482 كما 
�سنة  غريها  دون  اجلزائر  العا�سمة  �سرب 
1852 و1953م والذي نقله م�سافرون من 
 828 فخلف  الفرن�سية  وُتولون  مار�سيليا 
واالأوربيني،  واليهود  اجلزائريني  بني  وفاة 
و�سرب �سنة 2003 عدة واليات يف الغرب 
اإلــيــزي وهـــران، مع�سكر،  اجلــزائــري هــي: 

تلم�سان وعني متو�سنت.
يزال  وال  كان  الذي  الوباأ  هذا  الكولريا: 
�سجل خالل  دائــمــا  الــعــامل  ويــهــدد  يــعــود 
اأكرب  و1950   1930 اال�ستعمارية  الفرتة 
واحل�سبة  اجلــدري  مع  لتزامنه  االأرقـــام 
كان  وانتقاله  انت�ساره  و�سبب  والتيفو�ص، 
عن طريق امل�سافرين القادمني من اأوروبا اإذ 

بلغ عدد الوفيات 34271.
 2000 اأ�ــســاب  اجلــــدري: هـــذا الــوبــاء 
وقتل  ق�سنطينة  يف   1840 �سنة  �سخ�ص 
�سر�سال  �سرب  كما  املدية  يف  طفل   500
االأطفال   من  الوفيات  اأكــرث  وكانت  وتن�ص 
تغلق  اال�ستعمارية  ال�سلكيات  جعل  ممــا 
املدار�ص خ�سية انت�ساره فهذا الوباء ينتقل 
طفح  بظهور  االأ�سحاء  اإىل  امل�سابني  من 
تتكون  ثم  البثور  ي�سبه  املري�ص  جلد  على 
ق�سرة على البثور ما تلبث اأن ت�سقط تاركة 
ندبة يف مكانها ومن تلك الق�سور املت�ساقطة 
تنتقل العدوى.اإىل االأ�سحاء القريبني من 

امل�ساب.
املعدية  ــص  ــرا� االأم مــن  وهــو  التيفو�ص: 
من  انتقالها  وطريقة   االنت�سار  �سريعة 
طريق  عن  ال�سليم  اإىل  امل�ساب  ال�سخ�ص 
الوباء  هذا  ارتبط  وقد  والقمل  الرباغيث 
وقد  واملجاعات  واالأو�ــســاخ  بالفقر  كذلك 

و�سل عدد الوفيات �سنة 1861 يف منطقة 
كل  يف  انت�سر  وبعدها  وفاة؛   216 القبائل 
جمموع  وبــلــغ  والعا�سمة  ق�سنطينة  مــن 

الوفيات يف اجلزائر كلها 3316 �سخ�ص.
االأوبئة  اأثرت  الب�سري،  التاريخ  وعلى مر 
اأول  منذ  احلــ�ــســارات  على  والــفــريو�ــســات 
امليالد خالل  430 قبل  تف�ص معروف عام 
خلفاء  }بـــني  البيلوبوني�سية  احلــــرب 
هذه  من  للعديد  وكــان  واإ�سربطة{  اأثينا  
املجتمع  على  كــبــرية  تــداعــيــات  ــة  ــئ االأوب

الكثري  الكثري...  قتل  من  بداية  الب�سري 
اإمـــرباطـــور  اأن  الــعــامل حــتــى  �ــســكــان  مــن 
وفاته  كانت  االأول  جي�ستينيان  بيزنطة 
با�سم  اليوم  يعرف  والــذي  الطاعون  بوباأ 
حينها  اأدى  ولقد  ج�ستنيامنا"  "طاعون 
تقريبا ما يعادل  ن�سف �سكان العامل، حيث 
التنقالت  وكل  التجارية  االأن�سطة  توقفت 
والتجمعات، واأكرث املناطق املت�سررة حينها 
موطن  اأنها  يعتقد  حيث  وال�سني  اآ�سيا  هي 
االأ�سود  بــاملــوت  الحقا  عــرف  ــذي  ال الــوبــاأ 
فر�ص  خلق  يف  �ساهمت  الــوفــيــات  وكـــرثة 
ق�سرية{  }لفرتة  احلــروب  ووقــف  العمل 
على  االأروبــيــني  ــدري  اجل وبــاأ  �ساعد  كما   ،
ا�ستعمار وتطوير املناطق التي مت اإخالوؤها 

وتغيري تاريخ القارتني.

�أنو�ع �لعالج قدميا:
على  تو�سع  التي  العلق  دودة  ا�ستعمال  ـ  
الأنه  بقدر  الــدم  لتمت�ص  اجلــرح  اأو  الــورم 
اإنهاك  اىل  ــوؤدي  ي بكرثة  الــدم  �سحب  اإذا 
للوفاة  بامل�ساب  يوؤدي  امل�سابني مما  اأج�ساد 
امل�ستعجل كما يوؤدي ذلك للتعفنات مبواقع 
اأنهم  كما   ، بال�سفرة  اأو  بال�سكني  الف�سد 
يقومون باأنواع غريبة من العالج كطريقة 
جمابهتهم للطاعون الدبلي "الورمي" بو�سع 
وتثبيته  الورم  مكان  على  الدجاج  موؤخرة 
ليقوم  ب�سريط   اأو  بخيط  بربطه  عليه 
امل�ساب  الإنقاذ  االأورام  من  ال�سموم  ب�سحب 

اأو  االأبي�ص  الزجاج  اأي�سا يقومون بطحن   ،
لعالج  واأ�سرع  اأف�سل  فهو  وجد  اإن  الزمرد 
طريق  عــن  يــوؤخــذ  الــزمــرد  ولكن  املر�سى 
الفم لي�سفي املري�ص من الوباأ ولكنه يخلف 
لي�سبح  وجـــروح  بخدو�ص  املــعــدة  اإ�سابة 
املري�ص يعاين من القرحة املعدية، وهناك 
املمزوج  بالعجني  االأورام  تلك  يعالج  من 
املطحون  ال�سخري  امللح  من  كبرية  بكمية 
بالثوم،  خملوطا  الناعم  بالرماد  اأو  ناعما 
و"اللوبان"  ال�سنوبر  علك  ي�ستعملون  كما 
اأو  القيح  يخرج  حتى  ب�سا�ص  ويربطونه 
الدم الفا�سد من الورم، وهذه العالجات قد 
تغريت اليوم واأ�سبح العالج متطورا مزودا 
اأطباء  عند  والتداوي  وغريها  باالأم�سال 
يلجوؤون  الذين  هم  والقليلون  خمت�سني. 
اأو  اأع�ساب  اأكانت  �سواء  بالبدائل  للتداوي 
اأن  يجب  التي  والنظافة  متنوعة  عقاقري 
تالزم االإن�سان دائما، كما اأن هناك من ينكر 
وجوده  نهائيا حتى يقع فيه هو �سخ�سيا اأو 

ياأخذ اأحد اأحبته املقربني.
امل�ستجد  كورونا  اإىل  االأ�ــســود  املــوت  ومــن 
يه  تف�سِّ ل�سرعة  العامل  منه  يعاين  والــذي 
اأ�سبح  حتى  اله�سيم  يف  كالنار  وانت�ساره 
ما  كيف  اأ�سرة  وكل  فرد  كل  يتابع  �سبحا 
بني  ــرق  ف ال  االجتماعية  حالتها  كــانــت 
الكل  ومروؤو�ص،  رئي�ص  بني  وال  وفقري  غني 
تختلف  قــد  فقط  �ــســواء،  اجلائحة  عند 
ح�سب  رمبــا  �سخ�ص الآخــر،  من  االأعــرا�ــص 
امل�ساب،  عند  املناعة  توفر  ح�سب  اأو  ال�سن 
حياتي  منط  تتبع  على  الب�سر  اأجربت  كما 
}كمالزمة  واحــد  كل  على  مفرو�ص  معني 
ال�سرورة  عند  اإال  اخلــروج  وعــدم  ال�سكن 
وال�سابون  باملاء  اليدين  وغ�سل   ، الق�سوى 
با�ستمرار، تعقيم املنزل وكل ما يدخله من 
اخلارج وتغيري املالب�ص واال�ستحمام لكل من 
يدخله حتى واإن كان �ساحب املنزل، لب�ص 
الكمامة  لب�ص  املواقف  بع�ص  يف  القفازات 
الــتــجــمــعــات، عـــدم ح�سور  االبــتــعــاد عــن 
االأفراح واملنا�سبات والعزاء وكل الزيارات 
التعامل مع االإدارات بحذر وبقواعد معينة 
والنقدية{...الخ  الورقية  العملة  تعقيم 
ورغم كل هذا ال يزال الباحثون واالأطباء 
والتطورات  امل�ستجدات  بع�ص  يكت�سفون 
هناك  بــاأن  ويقولون  القاتل  الوباأ  هذا  يف 
اأجيال قادمة لهذا الوباأ وقد تكون اأخطر، 
اأم�سال  اإىل  نهائيا  يتو�سلوا  مل  اأنهم  كما 
الكابو�ص،  هذا  من  العامل  تريح  ولقاحات 
العلي  اهلل  اإىل  نت�سرع  كموؤمنني  لكننا 
الوباء  هذا  يزيح  و  عنا  يرفع  اأن  القدير 
وهو  قــديــر،  �سيء  كــل  على  وهــو  القاتل. 
اهلل..  بعون  اآت  والفرج  ـ  اخلبري  اللطيف 
كن  له  يقول  اأن  �سيئا  اأراد  اإذا  اأمره  "اإمنا 

فيكون "�سدق اهلل العظيم.
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انطلقت موؤخرا، االأيام التح�سي�سية اخلا�سة 
التي جاءت حتت �سعار "�سد وباء كوفيد 19 
فعاليات  �سمن  و�ساركت  املدر�سي"،  بالو�سط 
ال�سحة  مديرية  اأطلقتها  التي  املبادرة  هذه 
العمومية  املوؤ�س�سة  باتنة،  لوالية  وال�سكان 

لل�سحة اجلواريةبعني التوتة.
و�سهدت االأيام التح�سي�سية، تقدمي خمتلف 
حول  املــدار�ــص  تالميذ  لفائدة  ال�سروحات 
جانب  اإىل  كوفيد19،  فريو�ص  من  الوقاية 
بالتدابري  االلــتــزام  باأهمية  التح�سي�ص 
الواقي،  القناع  ارتــداء  غرار  على  الوقائية 
الو�سيلة  باعتباره  املعقم  ا�ستعمال  و�سرورة 
التي من �ساأنها امل�ساهمة يف الوقاية من انتقال 

عدوى اجلائحة بني اأو�ساط املتمدر�سني.
تزامنت  ــي  ــت ال ـــادرة  ـــب امل هـــذه  وعــرفــت 

النف�سية  املرافقة  املدر�سي،  والدخول 
للتالميذ وذلك مب�ساركة جمموعة 

العياديني  الــنــفــ�ــســانــيــني  مــن 
العمومية  ــ�ــســة  املــوؤ�ــس مـــن 
لل�سحة اجلوارية واملوؤ�س�سة 

العمومية  االإ�ــســتــ�ــســفــائــيــة 
متيزت  ــــن  اأي الــتــوتــة،  بــعــني 

زيـــارات  بتنظيم  االأخــــرى  هــي 
املوؤ�س�سات  مــن  لــعــدد  مــيــدانــيــة 

االأيام  هذه  القت  حيث  الرتبوية، 
من  امللحوظ  التفاعل  التح�سي�سية 

اأن  بعد  املتمدر�سني،  التالميذ  قبل 
امل�ساركني  �سروحات  اإىل  اال�ستماع  مت 

اإليهم،  املقدمة  للدرو�ص  وا�ستيعابهم 
الوقائي  العامل  باأهمية  والتح�سي�ص 

االإ�سابة  من  للحماية  ال�سبيل  باعتباره 
اأيــــن حر�ص  املــ�ــســتــجــد،  الــفــريو�ــص  ــذا  ــه ب
القائمون على هذه املبادرة على تطبيق بع�ص 
اجل�سدي  كالتباعد  الوقائية  االإجـــراءات 
من  احلماية  يف  االآخــر  هو  الأهميته  وذلــك 

اإىل  االإ�سارة،  جتدر  العاملية.  اجلائحة  هذه 
اأن هذه االأيام التح�سي�سة �سد فريو�ص كوفيد 
باإعتبارهم  املتمدر�سني  فئة  لتوعية  جاءت 
اأكرث عر�سة لالإ�سابة، االأمر الذي ي�ستدعي 
لتفادي  املبادرات  من  النوع  هذا  مثل  تنظيم 
انتقال العدوى وحماية الطاقم الرتبوي مبا 

يف ذلك عائالت املتمدر�سني. 

يف مبادرة جديدة وبالتزامن مع جائحة كورونا، اأبدت اجلزائر كدولة �سباقة للعمل االإن�ساين 
اأين مت  الغربية،  ال�سقيقة ال�سحراء  اأوقات االأزمات، ت�سامنها مع  امل�ساعدات  وتقدمي 
ليتم  وال�سيدالنية  والطبية  الغذائية  امل�ساعدات  من  قافلة  جتهيز 
توجيهها اإىل ال�سعب ال�سحراوي للتخفيف من عبء االأزمة 
وخا�سة بعد اخل�سائر التي اأحلقتها بها الهجمات املغربية 
االأخرية والتي حركت كيان اجلي�ص ال�سحراوي، الذي 
اأكد على موا�سلة القتال يف حال عدم ا�ستجابة املغرب 
ت�سمنت  املذكورة  امل�ساعدات  االأممية،  لالتفاقيات 
من  كبرية  وكميات  متنوعة  اأ�سا�سية  غذائية  مواد 

الكمامات واملواد �سبه الطبية وال�سيدالنية.
اأن  مقربة  م�سادر  ك�سفت  اأخـــرى،  جهة  ومــن 
بوالية  ر�سا�ص  اأوالد  اخلريية  الوفاء  جمعية 
خن�سلة، قد وفرت ما يقارب 10 اأالف كمامة 
واقــي،  طبي  لبا�ص  و200  معقم  و1000 
اإطار  يف  تون�ص  لل�سقيقة  تقدميها  اأجل  من 
�سعت  مــا  كثريا  ــذي  ال الت�سامني  العمل 
فاعلة  خريية  كجمعية  حتقيقه  الأجل 
و�سيتم ت�سليم هذه امل�ساعدات للقن�سل 
التون�سي، كما يجدر الذكر اأن اجلمعية 
املذكورة قد عملت وخالل اجلائحة بجد 
واأثبتت ح�سورها من خالل مبادرات �سبيهة، 
اأين متكنت من توزيع ما يزيد عن 37 األف كمامة 
و1000 كي�ص �سميد على املواطنني، اإ�سافة اإىل توزيع 
اأكرث من 11 األف كمامة خالل هذا االأ�سبوع لفائدة عديد 
موؤ�س�سات  تزويد  اإىل  اإ�سافة  بالبلدية  الرتبوية  املوؤ�س�سات 
بلدية املحمل بـ 2500 كمامة، وكلها مبادرات تهدف اإىل جمابهة 

جائحة كورونا.
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من  العديد  فيه  ي�ستكي  ــذي  ال الــوقــت  ويف 
ومعلمي  والثانوي  املتو�سط  التعليم  اأ�ساتذة 
الدرا�سة  املماطلة يف تعليق  االإبتدائي ب�سبب 
فريو�ص  انــتــ�ــســار  ب�سبب  م�سمى  غــري  الأجـــل 
انتقال  على  اأي�سا  االأولــيــاء  يخ�سى  كــورونــا، 
خالل  مــن  اأبــنــائــهــم  بوا�سطة  لهم  ــدوى  ــع ال
الذين  بــالــزمــالء  املوؤ�س�سات  يف  ــالط  ــت االإخ
يحتمل نقلهم للفريو�ص من قبل اأهاليهم اأو من 
خارج املدر�سة والبيت، وهو ما يهدد الكثريين 
فيه  مت  الذي  الوقت  يف  باالإ�سابة،  واجلميع 
اأو�ساط  يف  االإ�سابات  من  الع�سرات  ت�سجيل 
والتي  املوؤ�س�سات،  بعديد  الرتبوية  االأ�ــســرة 
تبقى ح�سب بع�ص املتابعني ال ت�ستوجب تعليق 

الدرا�سة وغلق املدار�ص.
واأوليائهم  الــتــالمــيــذ  ي�ستكي  وبــاملــقــابــل، 
الربنامج  ــن  م االأ�ــســاتــذة  اإىل  ــافــة  بــاالإ�ــس
لـ45  توقيتهم  ينق�سم  الذي  املعتمد  الدرا�سي 
6 ح�س�ص متتابعة  دقيقة لكل ح�سة مبعدل 
تالميذ  فيه  ق�سم  الــذي  الوقت  يف  للتالميذ، 
يقدر  �ساعي  بتوقيت  للتمدر�ص  االبتدائي 
ون�سف،  �ساعات  ثالث  ملدة  اأ�سبوعيا  بيومني 
قدرة  من  يحد  وقــد  فيه  مبالغ  توقيت  وهــو 

على  ويعتمد  والفهم  اال�ستعاب  على  التالميذ 
دون  ــص  ــدرو� ال تــقــدمي  يف  واملبالغة  احل�سو 
وهو  الدرا�سة  يف  االأ�سا�ص  للمرجع  الــعــودة 

االإ�ستيعاب.
من  االأ�ــســاتــذة  يــعــاين  الــ�ــســيــاق،  ذات  ويف 
التوقيت امل�ساعف الذي يعملون فيه من خالل 
تقدمي نحو 8 اإىل 9 ح�س�ص يوميا، تنطلق من 
الواحدة  ثم   ،12 غاية  اإىل  �سباحا  الثامنة 
ما  وهــو  م�ساء،  اخلام�سة  لغاية  ــزوال  ال بعد 

يثقل كاهلهم وي�ساهم يف تراجع مردودهم وما 
يقدمونه للتالميذ، ف�سال عن التعب واالإرهاق 

الذي يواجهونه ب�سكل يومي م�ستمر.
ويف انتظار ما �ست�سفر عنه قرارات احلكومة 
االإ�سابات  عداد  يبقى  القادمة،  ال�ساعات  يف 
لعدة  يوم  بعد  يوما  يرتفع  كورونا  بفريو�ص 
اأبرزها غياب احليطة واحلذر وغياب  اأ�سباب 
ــة واالحــــــرتاز مــن قبل  ــاي ــوق ــــــراءات ال اإج

املواطنني.

تت�سكل  للنهار،  االأوىل  ال�ساعات  ومــنــذ 
للظفر  الربيد  مراكز  اأمــام  طويلة  طوابري 
مبختلف  القيام  اأو  االأمــوال  ل�سحب  مبكان 
الــعــمــلــيــات الــربيــديــة االأخــــــرى، ورغـــم 
امل�سوؤولني  طــرف  من  املتخذة  االإجــــراءات 
عن هذه املراكز من خالل عمليات التنظيم 
التباعد  اإجــــــراءات  وفــر�ــص  لــلــطــوابــري 
اإال  الكمامات،  ــداء  اإرت واإلزامية  اجل�سدي 
اأن عودة الطوابري واالإنتظار ل�ساعات اأثارت 
ال�سن  كبار  منهم  خا�سة  اإ�ستياءاملواطنني 
البع�ص  ي�سطر  الذين  العمال  عن  ناهيك 
مراكز  ــل  داخ طويلة  لفرتة  للبقاء  منهم 

الربيد من اأجل �سحب معا�ساتهم.
داخل  على  الطوابري  مظاهر  تقت�سر  وال 
ـــام اآالت  ــراكــز الــربيــديــة، بــل اأيــ�ــســا اأم امل
ال�سحب االإلكرتوين التي ت�سهد اإقباال كبريا 
من طرف املواطنني، غري اأن االإ�سكال يتمثل 
يف االإنقطاعات املتكررة لهذه االآالت واأي�سا 
طويلة  ل�ساعات  اخلدمة  عن  بع�سها  خروج 
املواطنني  معاناة  من  زاد  الــذي  االأمــر  وهو 
للو�سعية  فعلية  بحلول  طــالــبــوا  الــذيــن 
احلالية خا�سة مع بداية �سحب املتقاعدين 

ملعا�ساتهم ال�سهرية يف الفرتة احلالية.

واأرجع العديد من املواطنني، �سبب الطوابري 
احلا�سلة يف مراكز الربيد الكربى بالوالية، 
اإىل انعدام ال�سيولة املالية يف مراكز الربيد 
خمتلف  بتقدمي  تكتفي  حيث  ال�سغرية، 
اخلدمات الربيدية دون �سحب االأموال وهو 
مراكز  على  يقع  ال�سغط  جعل  الذي  االأمــر 
من  اإقباال كبريا  ت�سهد  التي  الكربى  الربيد 
القائمني  جعلت  لــدرجــة  املواطنني  طــرف 
عليها يجدون �سعوبات كبرية يف التحكم يف 
هذه الو�سعية خا�سة مع االأو�ساع ال�سحية 
ليبقى  كورونا،  بفريو�ص  املرتبطة  احلالية 
مرتبط  العاملني  من  العديد  نظر  يف  احلل 
الربيد  مراكز  خمتلف  يف  ال�سيولة  بتوفري 

للق�ساء نهائيا على اأزمة الطوابري.
واأمام الو�سعية احلالية اخلا�سة بالزيادة 
امل�سجلة يف اأعداد امل�سابني بفريو�ص كورونا، 
وال�سباب  اخلريية  اجلمعيات  ــادت  ع فقد 
وكذا  الربيد  مراكز  يف  للعمل  املتطوعون 
عملية  على  ــراف  ــس االإ� خــالل  مــن  البنوك 
على  للمتقاعدين  املعا�سات  �سحب  تنظيم 
�سحب  يف  مهمتهم  لت�سهيل  اخل�سو�ص  وجه 
لتفادي  املمكنة  الظروف  اأف�سل  يف  اأموالهم 

اإنتقال العدوى. 

اأطلق، نادي اأيادي اخلري بباتنة، يف االأيام 
وا�سعة  وطنية  حت�سي�سية  حملة  االأخــرية، 
اأو�ساط االأطفال  التحر�ص يف  تعالج ظاهرة 
التي  االآفــــة  هـــذه  مــن  حمايتهم  وكيفية 

انت�سرت ب�سكل مريع يف االآونة االأخرية.
ابني  اأحمي  "كيف  �سعار  حملت  املــبــادرة 
عدد  عليها  ي�سرف  اجلن�سي"،  التحر�ص  من 
والقانونيني  النف�سانيني  االأخ�سائيني  من 
اأبرز  على  ال�سوء  ي�سلطوا  اأن  ينتظر  الذين 
من  انطالقا  بالظاهرة  املحيطة  اجلــوانــب 
احلذر  وكيفية  لها،  واملتعر�سني  اأ�سبابها 
منها واالإجراءات الواجب اتخاذها يف حال 
عن  ف�سال  جن�سي،  لتحر�ص  الطفل  تعر�ص 
�سلوكاتهم  ومراقبة  االأبناء  متابعة  �سرورة 
واالإر�ــســاد  الن�سح  وتــقــدمي  وت�سرفاتهم 
هذه  مثل  يف  ــوقــوع  ال لــتــفــادي  لهم  ـــالزم  ال
رهيب  ب�سكل  تف�ست  التي  ال�سلبية  الظواهر 

يف اجلزائر.
ــــاالت  ـــــداءات وح ـــــت وبـــعـــد عـــديـــد االع
االإغــتــ�ــســاب واال�ــســتــغــالل اجلــ�ــســدي التي 
تعر�ص لها االطفال يف اجلزائر، ادت يف كثري 
من االأحيان اإىل جرائم �سنيعة كان �سحيتها 
اأهــداف  اأبــرز  من  كــان  فقد  اأبــريــاء،  اأطفال 
ــاء  ــي االأول توعية  التح�سي�سية،  احلملة 
من  وحمايتهم  اأبنائهم  مراقبة  ب�سرورة 
ثقافة  تر�سيخ  عن  ف�سال  املحيطة،  املخاطر 
للتحر�ص  التعر�ص  من  حتميهم  لهم  جن�سية 
معاجلة  باأهمية  التح�سي�ص  مع  اجلن�سي، 
هذه الظاهرة من اجلانب الردعي والقانوين 
كافة  واتخاذ  اأكــرث  وان�سارها  تف�سيها  ملنع 
ملعاقبة  الــالزمــة  القانونية  االإجـــــراءات 

الفاعلني واملتورطني يف هذه اجلرائم.
تنظيمها  �سيتم  التي  التح�سي�سية  احلملة 
�ستعتمد  االجتماعي،  التوا�سل  مواقع  عرب 
خالل  ــن  م ملعاجلتها  اأ�ــســالــيــب  عـــدة  عــلــى 
فيديوهات مبا�سرة ور�سومات تو�سح خماطر 
التحر�ص، مب�ساركة وا�سعة لعديد املتدخلني 
وحقوقيني  نــفــ�ــســانــيــني  ــائــيــني  اأخــ�ــس مـــن 

وغريهم.

تالميذ ينقلون الفريو�س الأ�شاتذتهم
عودة الطوابري اأمام مراكز الربيد واإنعدام  وتعليق الدرا�شة غري وارد 

ال�شيولة ي�شاعف معاناة املواطنني 

جمعية الوفاء تر�شل اإعانات حملية
 من خن�شلة اإىل تون�س ال�شقيقة 

اأيام حت�شي�شية �شد وباء كوفيد 19 
بالو�شط املدر�شي بباتنة 

نادي اأيادي 
اخلري يطلق حملة 

حت�شي�شية حول 
حماية االأطفال من 

التحر�س

فيما مت تقدمي م�صاعدات وطنية لل�صحراء الغربية

الأربعاء 12  كوبر  2969/ 23 اأكتوبر 2019 املوافق لـ 24 �صفر 161441 جمتمعالأربعاء  07 ونرب 2970/ 18 نوفمرب 2020 املوافق لـ 03 ربيع الثاين 121442
يبدو �أن �لو�صع يف �ملد�ر�س و�ملوؤ�ص�صات �لرتبوية يتفاقم يوما بعد يوم ب�صبب �لتاأثري�ت �ل�صلبية �لتي خلفها �نت�صار فريو�س كورونا يف 

�جلز�ئر، فبني �لذين يعانون ويالت �الإ�صابة وبني �لذين يتخوفون من �نتقالها �إليهم، يتخبط �لتالميذ و�الأ�صاتذة و�الأطقم �لرتبوية على حد 
عادت، ظاهرة �لطو�بري �لطويلة يف مر�كز �لربيد مبختلف بلديات والية �صطيف �إىل �لو�جهة منذ �صو�ء ب�صبب �حلجم �ل�صاعي و�لربنامج �لدر��صي �ملعتمد �لذي يعتربه �لكثري من �الأ�صاتذة �إجحافا يف حق �لتالميذ مبا ميثله من ح�صو.

عدة �أيام، بعد �أن �إختفت طيلة �الأ�صابيع �لفارطة، لتعود ب�صفة مفاجئة موؤخر� حيث باتت ت�صكل 
ديكور� يوميا يف خمتلف مر�كز �لربيد وحتى �أماماآالت �ل�صحب �الإلكرتوين.

�سهدت عدد من املوؤ�س�سات الرتبوية واملدار�ص مبدينة باتنة، حملة تعقيم وا�سعة 

�سملت خمتلف املرافق واالأق�سام وال�ساحات، مع ا�ستفادة التالميذ من معقمات وكمامات 

وقائية حتميهم من انتقال عدوى فريو�ص كورونا.

املكتب  مع  بالتن�سيق  باتنة  بلدية  اأ�سدقاء  �سباب  جمعية  نظمتها  التي  التح�سي�سية  احلمالت 

اإىل  وعمدت  املوؤ�س�سات  عديد  �سملت  بالوالية،  واملواطنة  للبيئة  اجلزائرية  للمنظمة  الوالئي 

ا�ستخدام  على  واحلفاظ  املعقمات  وا�ستخدام  الكمامات  و�سع  ب�سرورة  وتوعيتهم  التالميذ  حت�سي�ص 

وتنظيف  تزيني  عمليات  و�سط  ولعائالتهم،  لهم  الفريو�ص  عدوى  انتقال  ملنع  الوقائية  الو�سائل 

وا�سعة لالأق�سام مبا فيهم اأق�سام التح�سريي التي تزينت بر�سومات واأ�سكال ملونة جتذب انتباه 

االأطفال.

ويف ال�سياق ذاته، عمد الن�سطاء القائمون على العملية اإىل تنظيم فقرات ترفيهية 

كوميدية لفائدة التالميذ من خالل عرو�ص قدمها بع�ص املهرجني، وهي املبادرة 

التي القت ا�ستح�سانا واعجابا كبريين من احلا�سرين، يف وقت ك�سف فيه 

املنظمون عن توا�سل هذه العمليات لتم�ص العديد من املدار�ص خالل 

واتخاذ  الوقاية  ثقافة  ن�سر  على  منهم  �سعيا  القادمة،  االأيــام 

االإجراءات االحتياطية الالزمة من قبل التالميذ ملحا�سرة 

انت�سار الفريو�ص باملوؤ�س�سات التعليمية.

مبادرة لتعقيم املوؤ�س�سات الرتبوية 

وحمالت حت�سي�سية لفائدة التالميذ

فوزية.ق

العملية عرفت توزيع و�صائل الوقاية من فريو�س كورونا 



باتنة

رقية. ل

ــر ــم حـــــــــــوار: رقـــــيـــــة حل

نيوز: "الأورا�س  لـ  مراح" يك�صف  "اأمين 

اميان. ج

نقطة فكر

بقلم: مليــــــــكة ها�شمي

بني النمطية والع�سرنة

الزالت بع�ص االأفلم وامل�شل�شلت ت�شور املراأة يف تلك ال�شورة 
النمطية التقليدية وت�شلط ال�شوء على اأن تفكريها يتمحور 
تنقل  اأو  باملو�شوع  املبالغ  التفكري  و  الــزواج  �شرورة  حول 
تناف�شها  �شرة  لها  تكون  اأن  من  وخوفها  باحلب  �شغفها  لنا 
وباالأخ�ص  التلفزيونية  ال�شا�شات  الزالت  عي�شها،  وتنغ�ص 
القنوات العربية واخلليجية تقدم للم�شاهد تلك الذهنيات 
القدمية امل�شتهلكة التي اأكل عليها الدهر و�شرب كاأن حت�شر 
اأحلمها  عن  بعيدا  فقط  زوجــة  باعتبارها  االأنثى  حياة 
وان�شهار  كينونتها  عــن  التخلي  لــدرجــة  اأو  وطموحاتها 
�شخ�شيتها يف الطرف االآخر، تقدم املراأة يف �شورة م�شوهة 
التي  واهتماماتها  تفكريها  حمدودية  خللها  من  تظهر 
ت�شب معظمها يف ان�شغاالت املطبخ و القيل والقال والنميمة 

وامللب�ص وما �شابه ذلك من كماليات احلياة ....
يعك�ص  ما  الفنية  االأعمال  من  الكثري  يف  نلتم�ص  ال  الزلنا   
لبلورة  ت�شعى  التي  املبدعة  الع�شرية  املـــراأة  �شخ�شية 
اأفكارها واإفادة غريها، حتى واإن مت عر�ص م�شاهد للمراأة 
عدم  اإىل  مبا�شرة  غري  ب�شورة  االإ�شارة  يتم  فاإنه  العاملة 
اهتمامها باأ�شرتها وبيتها واأنانيتها  وان�شغالها بعملها ب�شكل 
هذا  بلورة  خللها  من  يتم  ممنهجة  بطريقة  اأو  فيه  مبالغ 
ال�شنف من الن�شاء وح�شره يف حيز املتمردات اأو اخلارجات 
االأنثى  تعترب  التي  املنغلقة  املجتمعات  وتقاليد  عرف  عن 
ا�شتبدالها  وميكن  حمددة  �شلحية  لها  منزلية  اآلة  جمرد 
اأ�شبحت غري قادرة على تقدمي  باأخرى يف حال  وتغيريها 

ما يرقى الأن يجعلها يف امل�شتوى املطلوب.
 الزالت املراأة العربية خا�شة يعتربها املجتمع اأنها تقت�شر 
تعك�شان  ال  منطيتني  �شورتني  على  و�شخ�شيتها  دورهــا  يف 
مثقفة  تكون  اأن  باإمكانها  بالبيت  فاملاكثة  املعا�ص،  الواقع 
تكون  قد  حني  يف  جمــاالت،  عــدة  يف  ومبدعة  ومتفتحة 
املراأة العاملة متميزة ومتفانية يف منزلها، وال�شاذ ال يقا�ص 

عليه!
املكان الذي نتواجد فيه لي�ص هو ما يحدد قيمتنا وم�شتوانا 
�شهادات  اأو اجلامعي، فبع�شهن متح�شلة على  الثقايف  �شواء 
ومعرفتها  وجهدها  حياتها  تكر�ص  اأن  ف�شلت  اأنها  اإال  عليا 
المراأة  ميكن  اأنه  حني  يف  اأطفالها،  خلل  من  بها  لت�شتثمر 
مل تكمل تعليمها اجلامعي اأن ت�شغل من�شبا بغ�ص النظر عن 

كونها مل يحالفها احلظ الأن توا�شل م�شريتها.
وبني هذا وذاك ميكن القول اأنه ورغم التطور الذي يعرفه 
على  ت�شتند  التي  النمطية  املجتمع  نظرة  اأن  اإال  العامل 
العرف والعادات والتقاليد الزالت حتكم قب�شتها على اآراء 

وتوجهات االآخرين.

مزجت بني �لفن �لت�صكيلي و�الأدبي لتعطي لوحتا فنية ناطقة عرب �لري�صة و�حلرف، هي �لفنانة �لتي بحثت عن �ملر�أة و�جلمال وو�صفتها د�خل �أعمالها، فكان �أن ��صتوطنت د�خلها مدن من 
�لتحف �لفنية �لتي تبهرك حلظة �صرود فني �أ�صيل، هي �لفنانة �لت�صكيلية و�لكاتبة  "خرية ر�بح" من والية تلم�صان خريجة مدر�صة فنون جميلة تخ�ص�س منمنمات وت�صميم وقد كان مو�صوع 
مذكرة تخرجها حول "�أبو�ب تلم�صان �لعريقة وعالقتها باالأندل�س"، �أ�صتاذة جامعية وكاتبة لديها عدة �أعمال فنية متنوعه بني �لر�صم زيتي ونحت ومنمنمات وموز�يك ما يربو عن 80 عمال 

حظيت مب�صاركات دولية ووطنيه و�صهاد�ت ومعار�س �صخ�صية.
ت�صم جل �أعمالها �لزيتية مو��صيع حول "�ملر�أة" وذلك ما جعلها تخط نحو ��صد�ر كتابها �لق�ص�صي �لفني بعنو�ن "�ملر�أة �ملتمردة" وهو عبارة عن جمموعه ق�ص�صية ت�صم لوحاتها مع 

ق�ص�صها جمعت فيه بني �لفنانة و�لكاتبة مبيزة خا�صة.

حــوار
تتحف "املراأة املتمردة"  ت�سكيلية  وفنان  رابح" كاتبة  "خرية 

داخل لوحاتها ون�سو�سها  

يجمع تعبريي  فني  " عمل  اجتمعنا  لو  "ماذا 
 �سبابا من دول عربية افرتا�سيا

ب�سمة  ترتك  واعدة  كعنيت" فنانة  "فاتن 
مميزة ب�سبع لوحات يف معر�ص "اأ�سواء باتنة"

خرية ر�بح، فنانة ت�شكيلية وكاتبة، مزيج من 
�لبد�عات �لفنية، حدثينا عن بد�ياتك �لأوىل 

مع هذين �لفنني، �لت�شكيلي و�لق�ش�شي؟
اجلميلة  لللتفاتة  لكم  ال�شكر  كل  بداية 

واأت�شرف بهذا اللقاء الذي اأ�شعدين جدا.
روحية  علقة  كانت  الكتابة  مع  بداياتي 
مـــا جذبني  اأكــــرث  الـــلـــون واحلـــــرف،  بـــني 
عنوان  نف�ص  حتمل  التي  لوحتي  للكتابة 
الكتاب وكذلك لوحة القوة، هاتني لوحتني 
مل�شة  ..لهما  بداخلي  كبري  عمق  حتملين 
تعك�ص  اأوال  األــواين،  وبني  قلبي  يف  خا�شة 
واقعية  وثــانــيــة  وت�شبهني  �شخ�شيتي 
ما  ـــك  ..ذل يل  فني  عمل  واأول  حقيقية، 
ارتئيت اأن اأجعلهم �شمن �شيء يجمع كلهما 
من  كذلك  لفتني  ومــا  وحبا  ..لــونــا  حرفا 
كيف  غريها  اأو  ال�شخ�شية  معار�شي  خلل 
ملفهومه  يرجمه  عملي  يتاأمل  �شخ�ص  لكل 
حاولت  لكن  اأقيده،  ومل  اأحــدده  مل  خا�ص 
فاأنا  الــلــوحــات  كــل  مو�شوع  فــكــرة  اي�شال 
ق�شة  ومل�شة  لوحه  لكل  عــدم  من  اأر�شم  ال 
..كذلك  األــواين  طيات  حتملها  ..وحكايات 
ت�شم  التي  لوحاتي  اأغلب  الكتاب  يحمل 
اأكرم  اأن  اأردت  املراأة وعن ق�شد فعلتها فقد 

كل امراأة لونا وحرفا بتمرد فريد يخ�شها.

لنعد للحديث عن �لفن �لت�شكيلي، لديك عديد 
زيتية  بر�شومات  �متزجت  �لتي  �للوحات 
ميكن  هل   ، و�لنحت  للمنمنمات  و�أخ���رى 

��شاءة �ملو�شوع مبزيد من �لتعليق؟
اميل  وال  التجديد  اأحــب  فبطبعي  طبعا 
مرة  كل  يف  يجعلني  ما  ذلــك  اأبـــدا،  لتقليد 

اكت�شف فنا خا�ص بي. ومييزين.

�أن  �لتي حتبني  �ملو��شيع  لأ�شاأل عن  دعيني 
تكون مدللة لوحاتك، �أم �أنها تاأتي كوحي؟

فمثل  الفن،  نــوع  ح�شب  موا�شيع  تختلف 
اأمــا  ــــراأة،  امل جتمع  زيتيه  لــوحــاتــي  اأغــلــب 
العربي  اخلــط  حــول  تتمحور  منمنمات 
الزيتي  الر�شم  علقة  وتبقى  واالأ�شالة، 

والروح  بالقلب  مرتبطة  ..نف�شيه  روحية 
الفنون  باقي  عك�ص  حريتها  لها  ..فاليد 

مقيده لبع�شها.

�لق�شة  تكون  �أن  �ختارت  كاتبة  �أن��ك  قلت 
جتربتك  ك��ان��ت  ك��ي��ف  �لب���د�ع���ي،  رفيقها 
حملت  و�أن��ه��ا  خا�شة  �لفنية  �لق�ش�شية 
لأقل  �لت�شكيلية،  لوحاتك  عناوين  بد�خلها 
و�أدبيا،   فنيا  �ن�شافها  حتاولني  "�ملر�أة" هل 

�لأم�����ر ح��ق��ا م��ذه��ل 
جد�؟

�شكرا  مــذهــل  فــعــل 
كانت  لــطــفــكــم  مـــن 
جتــــربــــة رائــــعــــة 
بت�شويق  ــيــئــة  مــل
فل  طبيعي  وتعب 
بهذه  �شهل  �ــشــيء 
يكن  مل  احلـــيـــاة. 
لكني  �شهل  ـــرا  اأم
اأقولها  فعلتها كما 
دوما كانت هناك 
معيقات من حيث 
دار  عـــن  بــحــث 
�شنف  وكـــذلـــك 

لكن  وغريها  كتاب 
فعل  اأتراجع  ومل  خري  على  مت  اهلل  احلمد 
حاالت  بكل  املراأة  الإن�شاف  اأ�شعى  دوما  فاأنا 
�شواء حرفا اأو لونا ..اه كما الآدم دور يف ذلك 

فهو جزء منها.

�ملجموعة  غ��الف  �أن  �أي�شا  �ل��ق��ول  ميكن 
�لق�ش�شي �أي�شا من ت�شميمك؟

دور  وله  حمتوى  يحمله  ما  يعك�ص  الغلف 
اأن  اأردت  الكتاب،  ما يحتويه  كبري يف عك�ص 
اأن  مقرر  كان  و  العنوان،  مع  من�شجما  يكون 
املتمردة  املراأة  لوحه  �شورة  الغلف  يحمل 
لكن الأ�شباب تقنية من دار الن�شر مل يحدث 

فكان ت�شميمي م�شابها واأحببته.

�ملعار�ص  �شاركت يف عديد  من خالل كونك 
تعتقدين  ه��ل  و�ل��دول��ي��ة،  �لوطنية  �لفنية 

�مل���ج���ال  �أن 
�لفن  كما  �لأدب��ي 
حظيا  �لت�شكيلي 
د�خل  مبكانتهما 
�لفعاليات  �أجندة 

�لثقافية؟
يكن  مل  قــبــل  مـــن 
لـــه ذلــــك الــ�ــشــدى 
الــــــكــــــبــــــري، لـــكـــن 

تغريت  ــيــا  الثقافية حــال املــفــاهــيــم 
املجتمع  نظرة  وتو�شعت  واالأدبية،  الفنية 
لدور  كما  جميل  �شيء  وهــذا  للفن  بن�شبه 
دور  االجتماعي  التوا�شل  وو�شائل  االعلم 
واملعار�ص  االأخــبــار  وتــقــدمي  الــدعــايــة  يف 
واملنتديات الثقافية، واأرى اأن الكتاب الورقي 
عاد لل�شاحة ويف خمتلف فئات املجتمع،  لكن 

يبقى نق�ص الدعم اأحيانا عائقا.

ماذ� عن �جلانب �لأكادميي يف �لفن �لت�شكيلي 
ومن  متميزة،  لوحات  تقدمي  �شاعدك يف  هل 
من �لر�شامني �لذين ترين �أن للوحاتهم مل�شة 

روحانية فنية خال�شة؟
على  الأ�شاتذتي  ال�شكر  فكل  �شاعدين  اأكيد 
خطاهم، فقد طورت موهبتي و�شقلتها وذلك 
ما جعلني اأتعلم اأكرث واأكرث واأقدم اأف�شل يف 

كل مرة.
من  وا�شياخم  را�ــشــم  حممد  الفنان  ويعد 
كما  ت�شتهويني  مل�شتهم  الــذيــن  الفنانني 
دافين�شي  العاملي  والفنان  غوغ  فان  الفنان 

لهم فن يلم�ص الروح.

وهل  �لفنني،  هذين  يف  جديدك  عن  حدثينا 
كان لك �أعمال م�شاحبة للوباء �لذي يعي�شه 

�لعامل؟
جديدي بن�شبه للفن الت�شكيلي، هناك عدة 
ــرة احلجر  ف كــانــت  فقد  اأعــمــال جــديــدة 

انتاجا فنيا وفريا.
جتمع  الفنية  ــمــال  االأع بع�ص  كــانــت  نعم 
الوباء لطريقة  الر�شم تخ�ص  الت�شميم مع 
ع�شريه اأما جديدي االأدبي فليكن مفاجاأة.

وكاأديبة،  كفنانة  �لتقيتك،  �نني  �جليد  من 
يعرتيني  لذلك  �حل��دوث،  ن��ادر  �شيء  وه��ذ� 
�أه��د�ف��ك  ع��ن  �أ���ش��ال��ك  �أن  ف�����ش��ول ح��ق��ا 

�مل�شتقبلية؟
اي�شال  اهلل  �شاء  اإن  امل�شتقبلية  ـــدايف  اأه
ــب وخري  ر�ــشــالــتــي الــتــي حتــمــل ر�ــشــالــة ح
للعاملية  وحــرويف  ــواين  األ خــلل  من  و�شلم 
متاحف  اأهم  يف  الفنية  اأعمايل  تكون  واأن 
اأجمل  باأحد  وتوقع  مثل،  اللوفر  العاملي 
�شاحات بالن�شبة يل �شاحة املتنبي بالعراق 
كذلك  العربي،  بعامل  للكتب  �شارع  اأ�شهر 
دعم طلبي وت�شجيعهم على امل�شي قدما يف 
اأهدايف الأنه  اأهم  الفن فنجاحهم من  جمال 

من الرائع اأن اأكون قدوتهم.

كلمة ختامية
كتاب  اللقاء،  بهذا  و�شعدت  لكم  ال�شكر  كل 
امــراأة متــردت على  لكل  املتمردة هو  املــراأة 
..ال�شرب  بالقوة  وقهرتها  احلياة  �شعوبة 
اأقولها  كما  التمرد  من  والكثري  ...اجلمال 
ال�شرع  حـــدود  يف  "متردي  كتبتها  وكــمــا 
بقوة..  ..بفرح  بحب  ...متــردي  والقانون 
اأحد  تدعي  وال  ــت  اأن كــوين  تراجعي  وال 
واإليه  ..عاملي  �شغفي  يبقى  والفن  يوقفك 

اأنتمي".

ك�شف ال�شاب اأمين مراح من والية باتنة 
عن عمله اجلديد واملتمثل يف فيديو فني 
تعبريي متثيلي ي�شم عدد من ال�شباب من 
خمتلف الدول العربية افرا�شيا، حيث 
حمل الفيديو عنوان "ماذا لو اجتمعنا" 
اأ�شرف عليه امين مراح وبطولة ميلي�شا 
واملبدع  كتب،  وم�شممة  كاتبة  حماوي 
اأ�شرف  باخلري  ال�شحراء  من  اجلزائري 
ال�شينمائي،  باملكياج  املخت�ص  الــديــن 

�شيناريو �شلمى �شواي واأم الزين.
فالفيديو  اأمين  ال�شاب  الكاتب  وح�شب 
جممعة  حقيقية  ق�ش�ص  عن  "يتحدث 
ومن بينها ق�شة ال�شاب حممد وحماولته 

والأخواته  لــه  خبز  قطعة  ي�شري  اأن 
تلك  ا�شرى  وعندما  غــزة  قطاع  يف  االأربــعــة 
وا�شت�شهد"   ق�شف  اإىل  القطاع  تعر�ص  اخلبزة 
النجار"  "رزان  ال�شابة  امل�شعفة  ق�شة  وكذلك 
عام  الع�شرين  تتجاوز  ال  وهي  ا�شت�شهدت  التي 

كانت حتاول اإنقاذ طفل تعر�ص الإطلق النار.
عن  يتحدث  الفيديو   اأن  مــراح  اأميــن  واأ�ــشــاف 
خلل  مــن  جليا  ويظهر  عامة  ب�شفة  الــعــرب 
الت�شاوؤل  وهــذا  اجتمعنا؟،  لوا  "ماذا  عنوانه 
"ماذا  العرب  جميع  اذهــان  يف  يطرح  ح�شبه 
عندما  �شيء  كل  خ�شرنا  بعدما  اجتمعنا  لــوا 
الكتاب  افرقنا"، حيث عرف م�شاركة خمتلف 
وكذلك  الوطن  وخــارج  داخل  من  اجلزائريني 

موحدة  طويلة  ق�شيدة  كتابة  ومتت  العرب، 
بلهجته  به  اخلا�ص  اجلــزء  يقراأ  �شخ�ص  كل 
اخلا�شة به، مو�شحا: "لنثبت للعامل اأن لهجتنا 
تنوع  م�شدر  لكانت  اجتمعنا  لوا  واختلفاتنا 

وم�شدر قوتنا".
م�شاركة  املتحدث   ذات  ح�شب  الفيديو  وعرف 
حمبي  مــن  الــعــامل  دول  خمتلف  مــن  قيا�شية 
لها  ومت�شامنني  الفل�شطينية  الق�شية  وع�شاق 
دول  بع�ص  حكومات  له  تــروج  ما  عك�ص  على 
مع  فني  وتطبيع  والبحرين  كاالإمارات  عربية 
من  نقيظ  على  العاملية  ال�شعوب  فــاإن  الكيان، 
ذلك، مردفا: " فقد وجدنا حمبني لفل�شطني من 
غري امل�شلمني اأي�شا بع�شهم من الهند والربازيل 

وتركيا  الــدمنــارك  فرن�شا  مــن  واأي�شا 
وم�شر  ولبنان  وليبيا  واملغرب  وتون�ص 
احلدث  ومنظمة  واالأردن  وفل�شطني 
حيث  باتنة"،  واليـــة  ومــن  ــر  ــزائ اجل
اأمين  امل�شرحي  واملمثل  الكاتب  ا�شتلهم 
مراح طريقة للتعبري وت�شوير الفيديو 
العامل،  �شخ�شيات  خمتلف  بت�شامن 
فنية  خــــربات  اكــتــ�ــشــاب  ــب  جــان اإىل 
التمثيل  ال�شينمائي  املكياج  غرار  على 
الت�شوير  الــكــتــابــة  الــ�ــشــيــنــوغــرافــيــا 

واملونتاج.
اأن  حديثه  معر�ص  يف  مراح  اأمين  وقال 
الفيديو �شهد ت�شجيعا من بع�ص الكتاب 
وال�شخ�شيات جزائرية من داخل وخارج 
الوطن كاالأ�شتاذ تاقي الدين بو�شكني املتح�شل 
والدكتور  للرواية،  معا�شي  على  جائزة  على 
باري�ص،  يف  املثقف  ق�شم  رئي�ص  بــيــال  مـــراد 
كان  كما  مب�شر،  وق�ش�ص  روايــات  عدة  وكتاب 
بوفن�ص  اآية  لل�شابة  الفيديو  يف  البطولة  دور 
كاتبة ومتحدثة حتفيزية واملكياج ال�شينمائي 
من ابداع املبدعة �شماح حوتي وجنود اخلفاء 
وفاطمة  يعقوب  اآمنة  و  البا�شط  عبد  فــاروق 
زعطوط،  الدين  بــدر  كذلك  �شعدو  الــزهــراء 
قليلة  باإمكانيات  "الفيديو  اأن  قوله  ليختتم 

لكنه قيمته كبرية وعميقة جدا".

ال يزال معر�ص اأ�شواء باتنة ين�شر 
�ــشــوء الــفــن والــثــقــافــة يف واليــة 
باتنة وخارجها عرب املعر�ص الذي 
الفن  �شماء  يف  المعة  اأ�شماء  �شم 
الت�شكيلي على غرار الفنان ح�شني 
هوارة والفنانة غنية بن ال�شديق، 
وجلت  فتية  اأ�شماء  اإىل  باالإ�شافة 
اأو�شع  من  الت�شكيلي  الفن  ف�شاء 
اأبوابه بف�شل موهبتها املميزة على 
كعنيت  ال�شاعدة  الفنانة  ــرار  غ
فاتن التي �شاركت موؤخرا بلوحات 
اإعجاب  القــت  نوعها  مــن  فــريــدة 

اجلمهور املتذوق للفن.
الفنانة  ثمنت  ذاتــه  ال�شياق  يف 
وم�شاركتها  املعر�ص  فاتن  كعنيت 
التي اأ�شافت لها الكثري يف م�شوارها 
الفني الذي بداأته خلل ال�شنوات 
اأنها  خا�شة  املــا�ــشــيــة،  االأخــــرية 
اأ�شماء  ي�شم  معر�ص  يف  ت�شارك 
الت�شكيلي  الفن  جمــال  يف  المعة 
باأنها  االأخـــرية  هــذه  �شرحت  كما 
خمتلفة  لــوحــات  �ــشــبــع  عــر�ــشــت 
تقنيات  على  اإجنازها  يف  اعتمدت 

ــون  واالأل االكريليك  من  خمتلفة 
الزيتية واالألوان املائية والكوالج 
اأبدعت  التي  التقنيات  وغريها من 

الفنانة يف ا�شتخدامها.
ــتــحــدثــة بــاأنــهــا  كــمــا تــ�ــشــيــف امل
اإ�شادة  اكت�شفت موهبتها من خلل 
والثانوية  املتو�شطة  يف  اأ�شاتذتها 
على  وح�شولها  الــفــذة  مبوهبتها 
الر�شم،  مــادة  يف  عالية  عــلمــات 
لتعمل على �شقل وتطوير موهبتها 
خلل ال�شنوات االأخرية من خلل 

معار�ص  يف  وم�شاركتها  املمار�شة 
ومهرجانات وطنية واأخرى حملية 
واحتكاكها بعديد الفنانني، ناهيك 

عن دعم والديها لها.
معار�ص  عــدة  كعنيت  اأقــامــت  كما 
مــنــهــا مــعــر�ــص خـــريي عـــاد ريعه 
ليتواىل  املعوزين،  االأطــفــال  اإىل 
اجلوائز  من  العديد  على  حت�شلها 
وال�شهادات منها جائزة ودرع جلنة 
مبهرجان  احلــر  للر�شم  التحكيم 

�شطيف.
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حم�صر تكليف بالوفاء عن طريق �لن�صر

الن�سر  حي  ك  نهج   26 العنوان:  معها،  ومن  ال�سالح  بنت  ترب  قادرة  لفائدة: 
باتنة. 

عمار،  قادرة  الرحمان،  عبد  قادرة  وهم:  ال�سالح  قادرة  ورثة  ال�سادة:  �سد 
قادرة ابراهيم، قادرة حممد، قادرة ح�سان(، العنوان : بارك اأفوراج باتنة.

ـ بناء على ال�سند التنفيذي املتمثل يف القرار ال�سادر بتاريخ: 2014/10/23، 
فهر�ص: 14/02589، رقم الق�سية: 14/01942، عن جمل�ص ق�ساء باتنة، 

الغرفة : �سوؤون االأ�سرة واملمهور بال�سيغة التنفيذية. 
ال�سادر  اجلل�سات  وحتديد  البيع  �سروط  قائمة  اإيــداع  حم�سر  على  وبناء  ـ 
بتاريخ: 18/07/22 عن رئي�ص حمكمة: باتنة، واملودعة لدى رئا�سة كتابة 
 ،2018/41 رقم:  حتت   ،2018/07/22 بتاريخ:  باتنة  مبحكمة  ال�سبط 
املت�سمن حتديد جل�سة االعرتا�سات على قائمة �سروط البيع وحتديد جل�سة 

البيع. 
ال�ساعة  على   ،2018/09/24 ــوم:  ي االعــرتا�ــســات  جل�سة  حتديد  ومت  ـ 
 ،)11:15( ال�ساعة  على   2020/01/22 يوم:  البيع  وجل�سة   ،14:00
مبحكمة باتنة نعلن عن ايداع قائمة �سروط البيع املحررة من طرفنا واملودعة 
حتت   ،2018/07/22 بتاريخ:  باتنة  مبحكمة  ال�سبط  كتابة  رئا�سة  لدى 

رقم: 2018/41. 
الكائن  باتنة  حمكمة  لدى  ق�سائي  حم�سر  ال�سالح  خمتاري  اال�ستاذ  يعلن  ـ 
ال�سباب  للت�سغيل  الوالئية  الوكالة  بجانب  م�سكن   1200 حي  �سارع  مكتبة: 

باتنة، واملوقع اأدناه، اأنه �سيتم بيع باملزاد العلني: 
 : م�ساحته   ، باتنة  بلقا�سم  قرين  ب�سارع  الكائن  واملقهى  التجاري  املحل  ـ 

92.79م². 
ـ حدوده: جنوبا: �سارع قرين بلقا�سم، �سماال: دراجي عالوة، �سرقا: مرداوي 

الطاهر، غربا: عبد ال�سمد. 
ـ م�ساحة املقهى: م�ساحتها 51.79م² بها قبو وطابق اأول م�ستغل حاليا من قبل 

قادة عمار. 
م�ساحة املحل التجاري: 41.00 م ² يتكون من ثالثة طوابق. 

ـ ال�سعر مفتوح.
احلادية  ال�ساعة  على   ،2020/12/08 بتاريخ:  البيع  عملية  تتم  و�سوف  ـ 
ولالإطالع  باتنة،  مبحكمة  اجلل�سات  بقاعة   )11:15( �سباحا  والربع  ع�سر 
اأو  باتنة  حمكمة  �سبط  باأمانة  االت�سال  يرجى  البيع  �سروط  قائمة  على 

مبكتب اال�ستاذ: خمتاري ال�سالح. 

فــاروق،  وهــم:  عمار  عقون  بن  ورثــة  �سد/  حممد،  عقون  بن  لفائدة: 
عائ�سة  ا�سمهان،  حنان،  كمال،  حليمة،   �سمري،  نزيهة،  فريدة،  فتحي، 

حيزية، اأ�سماء، حياه، جناة واأرملته: بلدي مليحة. 
حمكمة:  عــن  �ــســادر  حكم   يف  املتمثل  التنفيذي  ال�سند  على  بناء  ـ 
رقم:  فهر�ص   ،17/11/08 بتاريخ:  ال�سادر  العقاري،  الق�سم:  باتنة، 
17/04557 واملمهور بال�سيغة التنفيذية  17/06868، جدول رقم: 

بتاريخ: 2018/03/19. 
ـ وبناء على حم�سر اإيداع قائمة �سروط البيع وحتديد اجلل�سات ال�سادر 
 ،2018/477 رقم  باتنة  حمكمة:  رئي�ص  عن   18/05/15 بتاريخ: 
بتاريخ:  بــاتــنــة  مبحكمة  الــ�ــســبــط  كــتــابــة  رئــا�ــســة  لـــدى  واملـــودعـــة 
جل�سة  حتديد  املت�سمن   ،2018/28 رقــم:  حتت   ،2018/05/21

االعرتا�سات على قائمة �سروط البيع.
ال�ساعة  على  يوم:2018/06/11،  االعرتا�سات  جل�سة  حتديد  ومت  ـ 

.14:00
ـ حيث بتاريخ:2018/06/11 مل ن�سجل اأي اعرتا�سات. 

 ،2020/01/22 االأربعاء:  ليوم  البيع  اأمر بتحديد جل�سة  بناء على  ـ 
ال�سادرة عن رئي�ص حمكمة  ال�ساعة احلادية ع�سر والربع �سباحا  على 

باتنة : بتاريخ : 2018/08/08، حتت رقم: 787.
ـ يعلن االأ�ستاذ خمتاري ال�سالح حم�سر ق�سائي لدى حمكمة باتنة الكائن 
مكتبه: �سارع حي 1200 م�سكن م�سكن بجانب الوكالة الوالئية للت�سغيل 
الكائن  العلني:  باملزاد  بيع  �سيتم  اأنــه  اأدنــاه،  واملوقع  باتنة،  ال�سباب 
مبدينة باتنة بحي الن�سر ذو م�ساحة 230 م² يحمل رقم 40 جزء 97 
G م�سيد عليها دار  الق�سم  باتنة  االأرا�سي الإقليم  تن�سيقا ملخطط م�سح 
معدة لل�سكن مو�سوع عقد امل�سهر بتاريخ: 1997/10/05 حجم 1054 

رقم 27. 
ـ �سعر مفتوح 

ـ و�سوف تتم عملية البيع بتاريخ: 2020/12/08، على ال�ساعة احلادية 
قاعة  باتنة،  مبحكمة  اجلل�سات  بقاعة   )11:15( �سباحا  والربع  ع�سر 
رقم: 02، ولالإطالع على قائمة �سروط البيع يرجى االت�سال باأمانة �سبط 

حمكمة باتنة اأو مبكتب اال�ستاذ: خمتاري ال�سالح.

لفائدة: ورثة �سعادنة علي اأرملته: تيونة م�سعودة / 2( بناته �سعادنة 
)�سهام، حكيمة، حنان(، العنوان: حي حملة 01 عمارة اأ 02 رقم 32 

الطابق االأر�سي باتنة . 
ـ �سد/ ورثة �سعادنة علي وهم اأبناوؤه: �سعادنة )ال�سادق، يا�سني، ملري(، 

العنوان: ف�سدي�ص املنطقة 1. 
حمكمة:  عن  ال�سادر  حكم   يف  املتمثل  التنفيذي  ال�سند  على  بناء  ـ 
16/10/16، فهر�ص  باتنة، الق�سم: �سوؤون االأ�سرة، ال�سادر بتاريخ: 
بال�سيغة  واملمهور   16/03980 رقم:  جدول   ،16/06014 رقم: 

التنفيذية  بتاريخ: 2017/04/30. 
اجلل�سات  وحتديد  البيع  �سروط  قائمة  ــداع  اإي حم�سر  على  وبناء  ـ 
ال�سادر بتاريخ: 18/03/29 املحررة من طرفنا واملودعة لدى رئا�سة 
2018/04/10، حتت رقم:  ال�سبط مبحكمة باتنة بتاريخ:  كتابة 

.2018/15
على   ،2018/05/07 يـــوم:  االعــرتا�ــســات  جل�سة  حتــديــد  ومت  ـ 

ال�ساعة  على   2019/11/16 يوم:  البيع  وجل�سة   ،14:00 ال�ساعة 
 .)11:15(

باتنة  حمكمة  لدى  ق�سائي  حم�سر  ال�سالح  خمتاري  االأ�ستاذ  يعلن  ـ 
الكائن مكتبه: �سارع حي 1200 م�سكن م�سكن بجانب الوكالة الوالئية 

للت�سغيل ال�سباب باتنة، واملوقع اأدناه، اأنه �سيتم بيع باملزاد العلني:
واجهتني  وله  اأر�سي  طابق  من  يتكون  باتنة  والية  بف�سدي�ص  م�سكن  ـ 
اأجنز ىل قطعة اأر�سية م�ساحتها 281.00م ² حتمل رقم 364 جزء 
ـ من اجلهة اجلنوبية: اجلزء  1 حدوده: من اجلهة ال�سمالية: �سارع 
حر�سا�ص  ال�سرقية:  اجلهة  من  ـ  االر�سية  القطعة  من  املتبقي  املباع 

�سليمان ومن اجلهة الغربية: �سارع. 
ال�ساعة  على   ،2020/12/08  : بتاريخ  البيع  عملية  تتم  و�سوف  ـ  
مبحكمة  اجلل�سات  بقاعة   )11:30( �سباحا  والربع  ع�سر  احلادية 
باأمانة  االت�سال  يرجى  البيع  �سروط  قائمة  على  ولالإطالع  باتنة، 

�سبط حمكمة باتنة اأو مبكتب اال�ستاذ: خمتاري ال�سالح.

ـ يطلب من املنفذ )ة( له )اأ(: عالوة �سمري، ال�ساكن )ة(: حي �سيدي 
مرزوق عمارة �ص رقم 03 بلدية بن عكنون.

جمل�ص  عن  ال�سادر  القرار  يف  املتمثل  التنفيذي  ال�سند  على  وبناء  ـ 
رقم   ،2018/05/03 بتاريخ:  اجلزائية،  الغرفة:  تيبازة  ق�ساء 
بال�سيغة  18/02478 واملمهور  امللف:  18/04627، رقم  الفهر�ص: 

التنفيذية امل�سلمة بتاريخ : 2019/02/11. 
عن  ال�سادر  يومية  جريدة  يف  بالوفاء  تكليف  بن�سر  اإذن  على  بناء  ـ 

رئي�ص حمكمة باتنة رقم : 20/1340، بتاريخ: 2020/10/12. 
ـ بعد االإطالع على املواد: 406 اإىل 416 من ق.اإ.م.اإ.

املدنية  ــراءات  االإج قانون  من   613 ـ   612  ،412 املواد  على  وبناء  ـ 
واالإدارية.

باتنة،  حمكمة  لدى  ق�سائي  حم�سر  ال�سالح  خمتاري  االأ�ستاذ:  نحن  ـ 
جمل�ص ق�ساء باتنة.

بوزوران  حي  ب  نهج   12 املقيم:  فــوؤاد،  فرجاوي   : )ة(  ال�سيد  كلفنا  ـ 
باتنة،  والية   15 رقم  بــوزوران  حي  املقيم:  بالل،  وفرجاوي  باتنة، 
وادي  بلدية  المبرييدي  حي  املقيمان:  توفيق  ومــرادي  جالل  مــراد 

ال�سعبة /والية باتنة.
15 يوما  اأق�ساه  اأجل  اأعاله يف  اإليه  ـ واألزمناهم بتنفيذ القرار امل�سار 

واإال نفذ عليهم جربا وفقا لن�ص املادة 613 من ق اإ م اإ.
* ت�سديد املبالغ التالية : 

التعوي�ص.  مبلغ  دج   4.500.000،00
بالوفاء. تكليف  تبليغ  مبلغ  دج   1.540،00

بالوفاء. تكليف  دج   1.875،00
امتناع. اأو  ت�سديد  حم�سر  دج   1.875،00

تنفيذي. �سند  تبليغ  حم�سر  دج   1.540،00
ن�سبية. حقوق  دج   189.540،00

و  و�ستة  و�ستمائة  ماليني  )اأربعة  دج   4.696.370،00 املجموع:  ـ 
ت�سعون األف وثالثمائة و�سبعون دينار جزائري(. 

ويف حالة االمتناع �سيحرر �سده حم�سر امتناع طبقا لن�ص املادة 625 
من ق ا م د ويجرب بكافة الطرق القانونية.

له  و�سلمنا  اأعاله  املذكور  بالتاريخ  املح�سر  هذا  حررنا  لذلك  واإثباتا 
ن�سخة من هذا املح�سر لكل طبقا للقانون.
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يومية �إخبارية عامة

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

�لربيد �لإلكرتوين:
journalelauresnews@gmail.com 

لكل اإ�سهاراتكم واإعالناتكم
                                      "االأورا�ص نيوز"

توفر لكم خدمة راقية  
                             وباأ�سعـــار تناف�سية

  

2015/07/02 املربمة  2015/02 املوؤرخة يف:  ـ بناء على ال�شفقة رقم 
مراحله  خمتلف  يف  والبناء  والري  الكربى  العمومية  االأ�شغال  موؤ�ش�شة  مع 
حمنون اخلري بتيزي نب�شار ـ �شطيف ـ ممثلة بال�شيد: حمنون اخلري اخلا�شة 
بـ: ''درا�شة واجناز تزويد م�شتة �شمرب والزاوية احلملوية باملياه ال�شاحلة 

لل�شرب ـ ح�شة االجنازـ''
بتاريخ  الن�شر  بجريدتي  ال�شادر  لكم  املوجه  االأول  االإعذار  على  بناء  ـ 

 2020/11/05

بتاريخ   LE QUOTIDIEN DE CONSTANTLNEو
 2020/11/10

ـ نظرا لعدم ا�شتجابتكم للإعذار االأول وهجركم التام للور�شة.
بالور�شة  االلتحاق  اأجل  من  اأعله  املذكورة  للمقاولة  ثاين  اإعذار  يوجه 
ابتداء  اأيام   08 اأجل  يف  ال�شرورية  واملادية  الب�شرية  بالو�شائل  وتزويدها 
من تاريخ اأول �شدور هذا االإعلن يف اجلرائد اليومية لغر�ص اإمتام االأ�شغال 

املتبقية املن�شو�ص عليها بال�شفقة املذكورة اأعله.
البلدية  فاإن  الثاين،  االإعذار  هذا  مل�شمون  املقاولة  امتثال  عدم  حالة  ويف 
املوؤ�ش�شة طبقا للقوانني  �شت�شطر للقيام باالإجراءات القانونية اللزمة �شد 
امل�شوؤولية  عاتق  على  واحد،  جانب  من  ال�شفقة  ف�شخ  اإىل  ت�شل  بها  املعمول 

املنفردة للمقاولة.
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تقومي كورونا
يناير فرباير حجراير االأول حجراير الثاين 

متديد االأول متديد الثاين ذو ال�شدة
ذو االأزمة ذي الفرجة ذي اخلرجة؟!.

بني �شعادتني
درا�شة اأمريكية كيف ي�شعد الرجل 

زوجها  املراأة  ت�شعد  وكيف  زوجته 
؟

نبداأ بـكيف ي�شعد الرجل زوجته ؟
على الرجل اأن يكون لها :

ـ �شديق
ـ حبيب

ـ اأخ
ـ اأب

ـ كهربائي
ـ جنار

ـ �شباك

ـ م�شمم ديكور
ـ طبيب نف�شي

ـ م�شتمع
ـ مرتب

ـ نظيف جدا
ـ عاطفي

ـ رومان�شي
ـ ح�شا�ص

ـ غني جدا
اأما كيف ت�شعد املراأة الرجل ؟

ـ تــركــه يف حــالــه وجــزاهــا اهلل 
خريا؟!!.

تهديد ووعيد
عجوزة فاتت على واحد ال�شاب رابط قدامو كلب

اأيا قالت لو: اأتعلمه اخليانة اأم يعلمك الوفاء
يعلمك  نطلقو  ما  خري  اخطيني  احلاجة  يا  قالها 

�شباق 400 مر حواجز؟!.

معلومات م�سلية

ملنا�سب

�أمثال �سعبية

حرارته  تتحمل  ومل  جدا  حارا  فلفال  اأكلت  اإذا   •
ل�سانك،  على  ال�سكر  من  القليل  و�سع  اإال  عليك  فما 

بعدها �سرتتاح مبا�سرة.
التي  القوية  الفرقعة  اأن  اإىل  درا�سة  تو�سلت   •
اإال  لي�ص  ا�ستعماله،  عند  نهايته  يف  ال�سوط  يحدثها 

اخرتاق حلاجز ال�سوت.
من  باملائة  واأربعني  اأربعة  حوايل  ال�سني  تنتج   •
�سناعات  بغالبيتها  وهي  ال�سناعي،  العاملي  االإنتاج 
ة  وخا�سرّ اأخــــرى،  ل�سناعات  ة  مــقــلــدرّ اأ�ــســلــيــة،  غــري 
واأقرا�ص  واالإلكرتونيات،  واالإك�س�سوارات،  املالب�ص 

احلا�سوب.
وال�سعر  االأظــافــر  اأن  خــاطــئ  اعــتــقــاد  هــنــاك   •
العلمية  احلقيقة  لكن  املوت،  بعد  النمو  يف  ي�ستمرون 
اأكرث  تبدو  يجعلها  وجفافه  اجللد  تك�سف  اأن  توؤكد 

طوال.
ال�سكر  ت�سيف  االأمريكية  ال�سجائر  �سركات   •
رغبة  اأكرث  مدخنيها  جتعل  لكي  التبغ  مكونات  على 
اإ�سافة  اأن  علما  التالية،  املرات  يف  للتدخني  واإدمانا 
ال�سكر للتبغ يوؤدي اإىل زيادة خطر دخول ال�سموم يف 

اجل�سم وكذلك زيادة خطر االإ�سابة بال�سرطان.
التفاح االأخ�سر ي�ساعد  اأو  املوز  • جمرد �سم رائحة 

على فقدان الوزن الزائد.
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ا�سحك وال�سحك بال�س.. قبل ما يغلى وتقول يامن عا�س

جو�ب 
�ملحاجية

حاجيتك
 على املعزات 

ال�سود خليتهم 
يف الدار قعود 
ال حلم ال جلود

حدث يف مثل هذا اليوم
ال�شابع ع�شر

 من �شهر نوفمرب
�سد  يتحالفان  ــرتا  ــل واإجن اإ�سبانيا  ـ   1511

فرن�سا.
1808 ـ القوات االإنك�سارية العثمانية تثور �سد 
الق�ساء  حماولته  بعد  الثاين  حممود  ال�سلطان 

عليها.
معقل  على  يهجمون  الربيطانيون  ـ   1809
احلملة  ــــدء  وب ــة،  ــم ــي اخل راأ�ـــــص  يف  ــم  ــس ــوا� ــق ال

الربيطانية الثانية.
يف  عبود  اإبراهيم  الفريق  ثورة  اندالع  ـ   1958

ال�سودان.
حملة  يــقــود  ما�سو  ــاك  ج ـــرال  اجل ـ   1958
ــواليــة  ال يف  ــريــة  االأخــ�ــس منطقة  يف  مت�سيط 
نة  املح�سرّ املجاهدين  مواقع  على  للق�ساء  الرابعة 

يف املنطقة.
"دايلي مايل" الربيطانية تعلن  1959 ـ جريدة 
مب�ساعدة  نظمت  الوطني  التحرير  جبهة  ــاأن  ب
من  اأملـــان  جنود  ــرار  ف ا�ستثنائي  ب�سكل  و  اأملانيا 
بلدانهم  اإىل  اإعادتهم  الفرن�سي من خالل  اجلي�ص 
 1958 �سنة  نهاية  مع  عددهم  قدر  و  االأ�سلية  

ب3500 اأملاين.
يف  م�ساهمتها  قيمة  رفع  تقرر  اجلزائر  ـ   1964
بن�سبة  املتحدة  االأمم  ملنظمة  اخلا�ص  ال�سندوق 

باملائة.  20
1965 ـ افتتاح اأ�سغال  اللجنة الوطنية حلماية 

املعامل و املواقع التاريخية.
ال�سوفياتي  االحتـــاد  مــن  مفاو�سون  ـ   1969
يف  هل�سنكي  يف  يجتمعون  املــتــحــدة  والـــواليـــات 
اإىل  تــهــدف  مــفــاو�ــســات  لــبــدء  االأوىل  ــة  ــول اجل
كال  على  االإ�سرتاتيجية  االأ�سلحة  عدد  من  احلد 

اجلانبني وذلك اأثناء احلرب الباردة.
عن  يعلن  الثاين  احل�سن  املغرب  ملك  ـ   1975
ال�سحراء  اإىل  �سعبية  مظاهرات  ت�سيري  عزمه 

الغربية .
مقر  حتت�سن  الــعــا�ــســمــة  اجلــزائــر  ـ   1977

اجلمعية االإفريقية لو�سع اخلرائط .
قرارا  ت�سدر  االإ�سرائيلية  ال�سلطات  ـ   1987

باإبعاد الداعية عبد العزيز عودة.
على  يوافق  الوطني  ال�سعبي  املجل�ص  ـ   1990  

القانون اخلا�ص باجلمعيات.
االأق�سر  مذبحة  با�سم  عرف  ما  وقوع  ـ   1997
رجال  زي  يف  متنكرين  رجــال  �ستة  هاجم  عندما 
باأ�سلحة  م�سلحني  وهم  ال�سياح  من  جمموعة  اأمن 
على  وا�ستقال  �سائح،   58 وقتلوا  و�سكاكني  نارية 
ح�سن  الــلــواء  الداخلية  وزيــر  الهجوم  هــذا  اإثــر 

االألفي.
�سوارزنيجر"  "اأرنولد  املمثل  انتخاب  ـ   2003

حاكما لوالية كاليفورنيا.
ناتورال"  و"غاز  "ريب�سول"  �سركتا  ـ   2004
التنقيب  مــ�ــســروع  على  ــرزان  ــح ي االإ�ــســبــانــيــتــني  
منطقة  يف  امل�سال  الطبيعي  الغاز  وت�سويق  واإنتاج 

قا�سي طويل.
عبد  بــن  اهلل  عبد  ال�سعودية  ملك  ـ   2010
بن  متعب  االأمـــري  جنله  يعني  �سعود  اآل  العزيز 
دولة  وزيــر  �سعود  اآل  العزيز  عبد  بن  اهلل  عبد 
للحر�ص  ــا  ورئــيــ�ــسً الـــــوزراء  جمل�ص  يف  وعــ�ــســوا 
الوطني، ليخلفه بذلك على رئا�سة احلر�ص الذي 

ظل يتواله منذ عام 1963.

تخاريف 
�سي عالوة املو�سطا�ش

عندك تقطع اجلورنان

هههههه

�سي عالوة ينتظر اأ�سئلتكم ليجيب عليها، �ساركونا بها 
modhik@yahoo.com :على الربيد االإلكرتوين
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الراجل بل كر�ص كي امللك بل عر�ص

حكـــمة

ال�شجاعة  درج�����������ات  اأع������ل������ى 
حقيقتك ع����ل����ى  ت����ظ����ه����ر  اأن 

ـ ملاذا عندما نغ�شب اأو نحزن منتنع 
عن االأكل يا �شي علوة؟

نبيلة عثامنة �شطيف
نبيلة  اللة  يا  روحك  على  اأهــدري 
فاأنا من اأولئك الذين ال ميتنعون عن 
االأكل حني ت�شوء االأمور الأنه ال ذنب 
العامل  يف  يــدور  مبا  الربيئة  ملعدتي 
الفيل�شوف  قــالــهــا  كيما  ــي  ــارج اخل

�شبعان بوكري�شة؟!!.
نف�ص  عاي�شني  علوة  �شي  يا  ملاذا  ـ 
كل  املعاناة  نف�ص  يــوم،  كل  حلكايات 

يوم دون اأن نلتفت للدرو�ص والعرب؟
حممود عاي�شي ب�شكرة

الأن املوؤمن ال يلدغ من جحر واحد 
مرتني اإال اإذا كان جزائريا!!.

ت�شعر  الــــذي  عــــلوة..مــــا  �ــشــي  ـ 
"العربي  كـــلم  ت�شمع  عــنــدمــا  ــه  ب

زيطوط"؟
كنزة غراب ب�شكرة
بالغثيان احلاد املوؤدي اإىل الرغبة 

يف �شرب كا�ص زجنبيل بالع�شل؟!.
ـ هل تعرف الطريق االأمثل لراحة 

البال؟
يا�شمني.ي باتنة

ال�شمت عند ال�شوؤال؟!.
واحلـــرب  املــعــركــة  تخ�شر  مــتــى  ـ 

قائمة يا �شي علوة؟
رحيمة �شفوحي خن�شلة
بايعني  واحـــــــدة...يل  حــالــة  يف 

الق�شية اأكرث من يل �شاريينها؟!.

�شورة م�شحكة

حبة فلفل 
متفائلة 
باحلياة؟!



بلقا�سم. ز

بكل من مدينتي باتنة وبريكة

معاوية. �ص

باتنـــة

اأم البواقـي
قيمة املحجوزات جتاوزت 1.5 مليار �صنتيم

خن�شلـة

ق�شنطينة

متكــن عنا�ســر االأمــن بباتنــة، من 
توقيف 13 �سخ�ص ترتاوح اأعمارهم 
بني 23 و38 �سنة من بينهم م�سبوقني 
باتنــة  مدينتــي  مــن  بــكل  ق�سائيــا 
وبريكــة، فيما مت حجز 34 �سفيحة 

مــن املخــدرات تقدر بـــ03.308 كلغ 
مــن الكيــف املعالــج و1623 قر�ــص 
مهلو�ص و660 وحدة مــن امل�سروبات 
الكحولية و19 م�سباح مزود بذاكرة 
يحتوي على كامريا �سرية للمراقبة، 

اإ�سافة اإىل �سيف كبري احلجم ومبلغ 
مــايل يقــدر بـــ305.500 دج يعترب 
مــن عائــدات الرتويــج ليتــم تقــدمي 
امل�ستبــه بهم اأمام اجلهــات الق�سائية 

املخت�سة اإقليميا.

مل�شالح  االإقليمية  الفرقة  ك�شفت 
الدرك الوطني بوالية اأم البواقي، 
الدهان  ل�شناعة مواد  �شرية  ور�شة 
دوار  م�شتوى  على  وذلــك  والــطــلء 
لدائرة  اإقليميا  التابع  �شعود  اأوالد 
�شيقو�ص، حيث مت مداهمة الور�شة 
واملعدات  االأجهزة  من  عدد  وحجز 
مــواد  وكـــذا  بالت�شنيع،  اخلــا�ــشــة 

جتـــاوزت  اأيـــن  الت�شنيع،  منتهية 
قيمة املحجوزات 1.5 مليار �شنتيم، 
فيما مت توقيف املتورط يف الق�شية 
ـــدم امــتــلك  ــرم ع ــج ومــتــابــعــتــه ب
ن�شاط  وممــار�ــشــة  جتــــاري،  �شجل 
�شرف  احــرام  وعــدم  مرخ�ص  غري 

النفايات امل�شرة بالبيئة.

متكن عنا�شر فرقة البحث والتدخل 
االإطاحة  من  خن�شلة  واليــة  باأمن 
بجمعية اأ�شرار و�شبط كمية معتربة 
غ،   500 بـ  تقدر  املخدرة  ــواد  امل من 
حول  معلومات  ا�شتغلل  بعد  وهــذا 
وجود �شبكة اإجرامية منظمة تقوم 
لغر�ص  املــخــدرات  وتــخــزيــن  بنقل 
ــع بــطــريــقــة غري  ــي ــب املــتــاجــرة وال
التحريات  خــلل  ومــن  مــ�ــشــروعــة، 
مت  الفرقة  بها  قامت  التي  املعمقة 
االإجرامية  املجموعة  هوية  حتديد 
ليتم توقيف اأحد االأ�شخا�ص ينحدر 
من والية خن�شلة، والذي يتم متوينه 

باملخدرات من قبل �شخ�ص ينحدر من 
حيث  ال�شرقية،  ــواليــات  ال اإحـــدى 
يقوم هذا االأخري بتخزينها واإخفائها 
مب�شكن �شريكه م�شبوق ق�شائيا، وبعد 
التنقل اإىل م�شكن احد امل�شتبه فيهم 
�شبط  عن  التفتي�ص  عملية  اأ�شفرت 
وحجز كمية من املخدرات على �شكل 
�شفائح،  بـ5  عــددهــا  يقدر  �شفائح 
غرام،   500 بـ  يقدر  اإجمايل  بــوزن 
ملفوفة يف �شريط ال�شق، ليتم حجز 
امل�شتبه  وحتــويــل  ــدرات  ــخ امل كمية 
ال�شتكمال  االأمــــن  مــقــر  اإىل  فيهم 

التحقيقات.

تدخلت اأم�ص االأول، م�شالح احلمايـة املدنية باأم البواقي، من اأجل نقل جثة 
15 �شنة، بعد اأن تويف داخل احلديقة العمومية  طفل قا�شر يبلغ من العمر 
الواقعة بالقرب من م�شت�شفى "حممد بو�شياف"، ويتعلق االأمر بامل�شمى "اأ.ر"، 
يف  املكثفة  حتقيقاتها  االأمن  م�شالح  فتحت  فيما  للم�شت�شفى،  نقله  مت  حيث 

الواقعة.

�سي الأورا�سي..
عز  ويف  الـــربد  مــع  ينفع  عــاد  مــا  ال�سكانري 
االأنفلونزا  مع  تت�سابه  النتيجة  االأزمـــة... 
ومع االأعرا�ص واحلمى... املخت�سني تخلطت 
الفريو�ص  كلمة...  عندهم  عاد�ص  وما  عليهم 
الظلمة...  يف  علينا  ويلعب  بحكامو  يحكم 
بعيد  من  جات  وا�سرتاتيجية  وا�سح  خمطط 

غرقتنا يف الغمة...

hamzalaribi005@gmail.com

توقيف 13 �شخ�شا وحجز 3 كيلوغرام من الكيف املعالج
وجب الكالم

تفكر  باتت  قد  لالأ�سف  اجلزائريني  من  فئة  هناك 
كما لو اأنها يف مدينة اأفالطونية، اأي يف مبدينة فا�سلة 
ح�سبهم  فيها  يكون  اأن  يجب  بــاالأحــرى  اأو  يفرت�ص 
من  الفئة  هــذه  اأن  مبعنى  ومثاليا،  كامال  �سيء  كــل 
والطبيعة  يتما�سى  مبا  اإر�ساوؤها  ميكن  ال  اجلزائريني 
وال  الكونية  وال�سنن  يتما�سى  مبــا  وكــذا  الب�سرية 
حتيط  التي  والــظــروف  يتما�سى  مبا  حتى  اإر�ساوؤها 
باأي �سيء والبيئة التي ت�سري فيها االأمور، وهذه الفئة 
اأي�سا هي التي تعرب عنها ق�سة جحا وابنه والتي كان 
وهاته  تدرك،  ال  غاية  النا�ص  اإر�ساء  اأن  منها  املغزى 
�سارت  لو  حتى  التي  الفئة  هي  اجلزائريني  من  الفئة 
االأمور وفق ما يرغبون ووفق ما يتمنون النقلبوا على 
رغبتهم واأمانيهم ملجرد اأن يعار�سوا وينتقدوا، ونقول 

يعرفونه. ال  النقد  "ينتقدوا" الأن 
على  املتعاقبني  املدربني  جل  اتفق  �سنوات،  خالل 
املنتخب الوطني لكرة القدم على اأن "راي�ص مبوحلي" 
بوجود  االعــرتاف  الفريق" مع  "يف  حار�ص  اأف�سل  هو 
حت�سن يف م�ستوى احلرا�ص االآخرين على غرار احلار�ص 
"اوكيدجة" وهذا ما تطرق اإليه املدرب احلايل جمال 
بلما�سي يف اإحدى ت�سريحاته، وخالل �سنوات اتفقت 
اأغلبية اجلمهور الريا�سي اجلزائري على اأن مبوحلي 
التي  الريا�سية  االأعـــراف  ومــن  متمكن"،  "حار�ص 
هي  العامل  يف  الريا�سية  اجلماهري  كل  عليها  تتفق 
عن  احلار�ص  يعيق  اأمــرا  لي�ص  ال�سن"  يف  "التقدم  اأن 
يختلف  االأمر  اأن  حيث  اإمكانيات  من  لديه  ما  تقدمي 
اإال  املهاجمني،  خا�سة  الالعبني  عن  نتحدث  عندما 
اأن الفئة التي حتدثنا عنها قد ا�ستلت املن�سار مبجرد 
اأن ا�ستقبل احلار�ص "راي�ص وهاب مبوحلي" هدفني يف 
مباراة املنتخب الوطني �سد نظريه الزميبابوي، ورغم 
"الكبار" قد اتفقوا  اأن الكثري من املحللني الريا�سيني 
اأن م�سوؤولية الهدفني ال يتحملها احلار�ص وحده  على 
كانت  قد  املدافعني  طــرف  من  التغطية  �سوء  اإن  بل 
قد  اجلزائر  "املثاليني" يف  فئة  اأن  اإال  االأبرز  ال�سبب 
عجلت مبطالبة احلار�ص "مبوحلي" بالرحيل مدعية 
اأنه "قد تقدم يف ال�سن"، وهذه الفئة وعلى ما يبدو قد 
اأزعجتها نتيجة التعادل واأزعجها التاأهل لكان 2021 
فيها  الهزمية"  "نتوقع  كنا  حقبة  تخطينا  اأن  بعد 

قبل بداية املباراة.
الفئة التي حتدثنا عنها هي فئة ال توؤمن بالظروف، 
وال توؤمن بالبيئة وال توؤمن حتى "باأعراف كرة القدم 
وال  الريا�سية  بالروح  اأ�سال  توؤمن  وال  وتفا�سيلها" 
الت�سجيع،  وثقافة  الكروية  بالثقافة  وال  بالت�سجيع 
كل  النتقاد  ت�سعى  الفئة  هذه  اإن  بل  فقط  هذا  لي�ص 
وفق  االأمــور  ت�سري  اأن  وحتاول  املجاالت  كل  ويف  �سيء 
"ما تراه" حتى يف ال�سيا�سة ويف ت�سيري �سوؤون الدولة، 
هي اإذن فئة "املت�سدقني باملثالية" والذين "ال يعجبهم 
العجب" ويف واقع االأمر لي�سوا �سوى "فا�سلني" ي�سعون 
الأن يغطوا عقدة النق�ص لديهم "بفر�ص املثالية" على 
غريهم، اأو رمبا فئة لها اأهداف اأخرى كفر�ص "اأطراف 

ما" بدال لالأطراف التي ي�سعون لت�سويه �سورتها.

اخلطاأ ممنوع

حمزه لعريبي

غلق 16 حمال جتارية ب�شبب 
خرق الربوتوكول ال�شحي

تفكيك �شبكة دولية خمت�شة 
يف تهريب وتزوير املركبات

وفاة طفل تكهربا
 يف حمام ال�شخنة

احرتاق ع�شرات اأ�شجار الزيتون 
مبينار زارزة

قامت مديرية التجارة لوالية �سطيف منذ 
تاريخ 11 نوفمرب الفارط اإىل غاية نهار االأم�ص 
بتنظيم اأكرث من 1300 تدخل رقابي للمحالت 

التجارية عرب خمتلف بلديات الوالية، كما قامت 
ذات امل�سالح بغلق 16 حمال لعدم اإلتزام اأ�سحابها 

بتطبيق قواعد الربوتوكول ال�سحي اخلا�ص 
بالوقاية من عدوى فريو�ص كورونا.

متكنت الفرقة االقت�سادية واملالية باأمن والية 
ميلة من تفكيك �سبكة دولية خمت�سة يف تهريب 

وتزوير املركبات، حيث اأ�سفرت العملية عن حجز 
05 مركبات حمل تزوير وتهريب من دول اأوروبية، 

وهي الق�سية التي تورط فيها 32 م�ستبه فيه من 
بينهم موظفون وخرباء مناجم، حيث مت تقدمي 

امل�ستبه فيهم اأمام القطب اجلزائي املتخ�س�ص 
بق�سنطينة.

لقي طفل يبلغ من العمر �سنة ون�سف حتفه 
ب�سعقة كهربائية يف حي 50 م�سكن ببلدية حمام 

ال�سخنة يف اجلهة اجلنوبية من والية �سطيف، 
حيث لفظ الطفل "اأو.ب.�ص" اأنفا�سه يف عني املكان 

يف حادثة األيمة، فيما فتحت اجلهات االأمنية 
حتقيقا يف احلادثة.

متكنت الوحدة الثانوية للحماية املدنية 
بت�سدان حدادة من اإخماد حريق اأحرا�ص واأ�سجار 

مثمرة مب�ستة م�سيتنة ببلدية مينار زارزة، حيث 
مت ت�سجيل احتــراق الع�سرات من اأ�سجار الزيتون 

وم�ساحة معتربة من االأحرا�ص فيما مت اإنقاذ املئات 
من اأ�سجار الزيتون وكذا 04 منازل، فيما يبقى 

�سبب احلريق جمهوال.

اأح�شت م�شالح اأمن 
والية ق�شنطينة خلل 
الـ 10 اأ�شهر االأوىل من 

ال�شنة اجلارية 12969 
عملية �شرطية، اأ�شفرت 

عن توقيف 14305 
�شخ�ص، بتهم خمتلف 

من بينها،490 �شخ�ص 
متورط يف ق�شايا 

حمل ال�شلح االأبي�ص 
املحظـور،385 �شخ�ص 

متورط يف ق�شايا حيازة 
وا�شتهلك املخدرات 

و633  �شخ�ص متورط يف 
ق�شايا حيازة وا�شتهلك 

املوؤثرات العقلية، كما 
مت توقيف 460  �شخ�ص 

حمل بحث لدى اجلهات 
الق�شائية، و26 �شخ�ص 

بخ�شو�ص االإقامة 
الغري �شرعية، اإ�شافة 

اإىل12311  �شخ�ص يف 
ق�شايا اأخرى ومتنوعة.
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خمتلفة

تفكيك ور�شة �شرية ل�شناعة 
الدهانات ب�شيقو�س

االإطاحـة بع�شابة متتهن
 ترويج املخدرات

انت�شــال جثة قا�شر من حديقة عمومية
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