
وفاق عني التوتة

طالبوا بت�ضوية و�ضعياتهم املالية

امل�ضروع عرف تاأخرا كبريا

بعد النتهاء من ال�ضطر الأول

بعد ف�ضخ العقود مع املقاولت املتاأخرة

مقاولون يواجهون �شبح 
الإفال�س يف �شطيف

ا�شتالم 20 خمربا جامعيا 
قريبا بعني البي�شاء

انطالق اأ�شغال تهيئة 
طرقات مدينة خن�شلة

اإعادة بعث م�شروع 
جديد "OLA" من 

 باأم البواقي

�ص 05

�ص 05

�ص 05

�ص 05

 "كورونا" ت�سع م�ستخدمي قطـاع الرتبية يف ورطـة!!
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طالبوا ال�ضلطات الولئية بفتح حتقيق

الطاقم الرتبوي والإداري نظما وقفة احتجاجية

و�ضط �ضمت امل�ضوؤولني 

امل�شتفيدون من ح�شة
 50 م�شكنا باملعذر يحتجون 

بعد جتميد القائمة  

غ�شب �شد مديـرة 
ثانوية خديجة 

اأم املوؤمنني بباتنة

�شكان عيون الع�شافري 
ي�شتكون تدين م�شتوى 

اخلدمات ال�شحية  

خن�شلة

�ص 04

�ص 04

�ص 04

باتنة

�شطيف

توقيف �ضــاب يــروج املهلو�ضــات ويبتز املواطنن عرب "الفاي�ضــبوك" بعــن البي�ضــاء يف اأم البواقـي املتهم مطلوب لدى اجلهات الأمنية والق�ضائية

�ص 16

اإ�ضابات باجلملة واأ�ضاتذة يف رحلة بحث عن النقل يوم ال�ضبت

حرية يف اأو�ساط العاملني بقطاع الرتبية

اإعادة �سياغة احل�سة تعطل م�سروع 800 وحدة �سكنية

تاأخر كبري يف جت�شيد 
م�شاريع �شكنية باأم البواقي

ي�سهد م�سروع اإجناز 800 وحدة �سكنية بوالية اأم البواقي 
تاأخرا كبريا، فاحل�سة التي وزعت �سابقا منا�سفة بني دائرتي 

عني امليلة وعني البي�ساء قد مت اإعادة �سياغتها باأمر من الوايل 
ال�سابق، من خالل اإ�سافة دائرة عني فكرون للح�سة، لت�سبح 600 

وحدة �سكنية منا�سفة بني مدينتي عني امليلة وعني البي�ساء، 
�ص 05و200 وحدة �سكنية مبدينة عني فكرون... 

انطالق اأ�ضغال 800 وحدة �ضكنية قريبا

الرابطة حتدد موعد 
لقاء ال�شوبر بني 

وال�شياربي" "ليا�شما 

طالب االحتـاد الوطني لعمال الرتبية يف باتنة ب�سرورة اإعادة النظر يف املخططات اال�ستثنائية للدرا�سة للمو�سم الدرا�سي 
احلايل نظرا لالرتفاع املُخيف يف عدد امل�سابني بفريو�ص كورونا واإعادة فر�ص احلجر ال�سحي اجلزئي بوالية باتنة، اإ�سافة اإىل 
توقيف حركة النقل العمومي خالل يومي اجلمعة وال�سبت، وهذا ما جعل العاملني بالقطاع يف حرية من اأمرهم ب�سبب ال�سعوبة 

�ص 04البالغة التي يجدونها يف االلتحاق مبنا�سبهم خالل نهاية االأ�سبوع... 

اأم البواقي

الكاأ�س املمتازة 

�ص 08

ا
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يف الوقــت الــذي حتر�ــص فيــه الدولــة على فر�ــص قيود 
وبروتوكوالت �سحيــة ووقائية وتدابري واإجراءات للتقليل 
من خطــر االإ�سابة بفريو�ص كورونا اأبى امل�سوؤولون عن قطاع 
الرتبيــة بوالية ب�سكرة اإال اأن يعرقلوا اأو باالأحرى ي�سربوا 
كل تدابري الوقاية عر�ص احلائط من خالل اعتماد املركزية 
باعتمــاد موؤ�س�ســة تربوية وحيــدة لتوفري الكتــاب املدر�سي 
بــدل توزيع الكتب على عديــد املوؤ�س�سات لتفــادي االزدحام 
االأمــر الذي جعل االأولياء يتدافعــون ويتزاحمون للح�سول 
علــى كتــاب مدر�ســي، فاأيــن التدابــري واأيــن الربوتوكــوالت 

ال�سحية واأين الت�سهيالت؟

بطاقة حمـــــــــراء

اأزمة كتاب مدر�سي

auresbook
قال: رابح ماجر

 )املدرب ال�سابق للمنتخب الوطني لكرة القدم(
ونتيجة  جدا  �سعيف  زميبابوي  ..."فريق 

التعادل خميبة للآمال".
ال�شعبية  العبارة  تعرف  راج��ل...  يا  قلنا: 

القائلة "اللي ما يعرفك يا خروب بالدي"؟

الدرا�سة للحفاظ على ال�سحة النف�سية والعقلية للتالميذ

بوزلوف" "اأندي 

احلفاظ على القدرة ال�سرائية للمواطن

اأول مو�سم فالحي لزراعة ال�سلجم الزيتي

حت�سيل حا�سل

اأول ملف ق�سائي

قال ع�سو من اللجنة العلمية املكلفة مبتابعة ور�سد تف�سي وباء كورونا، اإن الو�سع ال�سحي يف البالد خطري 
ومقلق، م�سريا اإىل اأن امل�ست�سفيات امتالأت عن اآخرها وال توجد اأ�سرة ال�ستقبال املر�سى، واإن الطاقم الطبي 
فيها يعي�ص حتت �سغط رهيب، اأين يرى الربوفي�سور اأنه من اخلطاأ تعليق الدرا�سة يف الوقت احلايل الأن 

التالميذ بحاجة اإىل موا�سلة تعليمهم حفاظا على �سحتهم النف�سية والعقلية.

اأطلق على مهاجم "اخل�سر" اأندي دولور ت�سمية "اأندي بوزلوف" و"دولور البوزلوف"، على خلفية الراأ�سية  
القوية جدا التي افتتح بها باب الت�سجيل لالأفناك يف مباراة العودة اأمام زميبابوي، حيث �سبهها رواد املوقع 
بقوة نطحة "الكبا�ص" ولقيت الت�سمية اجلديدة تفاعل من دولور الذي اأبدى فرحته بالت�سمية اجلديدة 

على ح�سابه مبوقع تويرت.

اأكد وزير املالية عقب م�سادقة نواب املجل�ص ال�سعبي الوطني باالأغلبية على م�سروع قانون املالية ل�سنة 
و  النفط  اأ�سعار  تراجع  جراء  من  البالد  ت�سهده  الذي  واال�ستثنائي  ال�سعب  الظرف  رغم  اأنه   ،  2021
االأزمة ال�سحية احلالية  فان احلكومة ا�ستهدفت من احلفاظ على القدرة ال�سرائية للمواطن والتاأ�سي�ص 

لديناميكية ا�ستثمار ترفع من م�ستوى االنتاج و تعزز م�ساعي تنويع االقت�ساد.

بول�سفار  النموذجية  املزرعة  من  "الكولزا" باجلزائر  الزيتي  ال�سلجم  لزراعة  فالحي  مو�سم  اأول  انطلق 
ح�سني بطريق قطار العي�ص ببلدية اخلروب )ق�سنطينة(، وزراعة ال�سلجم الزيتي التي ت�سمل 10 واليات 
الفالحي  املو�سم  من  ابتداء  بعثها  على  اجلزائر  تعول  التي  الزيتية  الزراعات  �سمن  وتعد  البالد  ب�سرق 

اجلاري بهدف امل�ساهمة يف تقلي�ص وارداتها من الزيوت النباتية واالأعالف.

اأو�سحت وزارة الرتبية يف تعليمة لها حملت الطابع اال�ستعجايل، وجهتها ملديريات الرتبية، اأنه يف حال 
تقدمي املوظف �سهادة طبية م�سلمة من الطبيب املعالج يف حالة املر�ص بفريو�ص كورونا اأو يف حالة ا�ستفادة 
من  اخل�سم  يتم  وال  االأجــر،  مدفوعة  ا�ستثنائية  عطلة  حكم  يف  يعترب  فانه  املنزيل،  احلجر  من  املوظف 

مرتبه.

العابرة  املنظمة  واجلرمية  االإرهاب  مكافحة  ق�سم  اإن�ساء  منذ  اأنه  اأحممد،  �سيدي  حمكمة  نيابة  اأعلنت 
للحدود ذو االخت�سا�ص الوطني، مت بتاريخ 15 نوفمرب اجلاري اإخطار قا�سي التحقيق لدى الق�سم املذكور 

باأول ملف ق�سائي ملتابع بجناية االنخراط يف جماعة منظمة اإرهابية.

هو عدد االأ�سرة االإ�سافية التي مت تخ�سي�سها ملر�سى الكورونا عرب 
الوطــن يف ظل  املنحــى الت�ساعدي لهذا الداء، ح�سب مــا اأكدته وزارة 
ال�سحــة وال�ســكان واإ�سالح امل�ست�سفيــات، من جهته قــال رئي�ص الهيئة 
الوطنيــة لرتقيــة و تطوير ال�سحــة الربوف�سور م�سطفــى خياطي اأن 
ارتفاع عــدد اال�سابات اجلديدة بهذه الوتــرية املت�سارعه كان متوقعا 
بعد الدخول االجتماعي منبها اإىل اأن ن�سبة اال�سابة العالية امل�سجلة 

بواليات �سرق البالد تف�سر ارتفاع معدل الكثافة ال�سكانية.
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لكل مقام مقال
عن غياب الرئي�س؟!

يف عجالة توالت االأحداث وال�سربات والعقبات منذ تويل 
عبد املجيد تبون �سدة الرئا�سة بعد انتخابه يف �ستاء العام 

املا�سي رئي�سا للبالد وقد تفاءلت اأطراف بنجاحه وعملت 
اأخرى على تقوي�سه واملوؤامرة عليه بافتعال اأزمات كان لها 

الدور املبا�سر يف تعرث احلكومة وثنيها على حتقيق براجمها 
و�سعيها احلثيث على التغيري وبناء جزائر جديدة على اأنقا�ص 
ما خلفته الع�سابة وما ا�ستملت من اأنظمة فا�سدة كانت مبثابة 

معول هدم عمل الأجيال على اأن ُتبقي اجلزائر مرهونة لعدوها 
التاريخي ومتخلفة عن ركب التطور واحل�سارة والبناء وهي 

التي متلك كل املقومات الطبيعية والب�سرية لتكون يف �سدارة 
الدول املتقدمة..

ورغم اأن الرئي�ص يف كلمته االأوىل لل�سعب ا�ستطاع اأن ير�سي 
م�سانديه ويك�سب اأجنحة جديدة وموؤيدين بو�سعه حدودا 

وخطوطا حمراء لفرن�سا وباأنه ال �ساأن لها يف اأمورنا الداخلية 
واأن ال�سالحيات التي قدمتها لها الع�سابة على ح�ساب العباد 
والبالد انتهت ب�سقوط الع�سابة واأن جزائر ما بعد انتخابات 

الثاين ع�سر من دي�سمرب املا�سي غري تلك التي كانت قبل.. 
اإال اأن للخ�سوم اأهداف قائمة وباقية ببقاء والئهم الأعداء 

اجلزائر..
وهذا ما �سّرع من حتركات خ�سومه )عمالء فرن�سا( باإ�سعال 

نار الفتنة واإثارة اإ�ساعات وترويج اأخبار كاذبة وزرع اأزمات 
وم�ساكل يف كل القطاعات لالإطاحة والت�سكيك يف م�سداقية 

مواقفه بل وحتى يف كونه رئي�سا منتخبا اختاره ال�سعب يف اأول 
انتخابات دميقراطية و�سفافة باملعنى االأمت للكلمة خا�سة واأن 

م�ساحلهم باتت مهددة بوجود رجال خمل�سني للوطن..
وقد كان لوباء كورونا دوره "اللوجي�ستي" يف دعم خ�سوم 

الرئي�ص واأعداء البالد واإن كان ال دخل الأيديهم القذرة يف 
ذلك واإمنا �ساءت رياح كوفيد 19 اأن ت�سري ل�ساحلهم وتنال 
من �سحة الرئي�ص وتغيبه عن ال�ساحة لفرتة ميكن و�سفها 

بالطويلة حل�سا�سية غياب الرجل االأول يف البالد يف هذا 
التوقيت احلرج وبوجود "اأذيال" لن يهناأ لهم بال قبل )ما 

يخلطوها(؟!.
وال اأحد �سينكر على الرئي�ص املنتخب عبد املجيد تبون 
تبنيه ملواقف واأفكار القايد �سالح رحمه والتي كان ال�سعب 

اجلزائري يباركها ويعتربها نقلة نوعية يف توجهات الدولة 
ومواقفها الداخلية واخلارجية وقد رحل )�ساحبه( وهو يف 

اأوج احلاجة لدعمه وم�ساندته وكان لرحيله اأثره الوا�سح 
على الرئي�ص وبكونه رمبا بات يفتقد لالأمان و�سط حميطه.. 

وتوايل م�سل�سل االأحداث احلزينة يف حياة الرئي�ص مل يتوقف 
برحيل القايد بل ت�ساقطت من بعده روؤو�ص "حم�سوبة" من 

اأتباعه والغريب اأن يغيبها املوت ِتباعا وكاأمنا به ُيجرده القدر 
من )�سنده( حلكمة ال يعلمها اإال اهلل.. ليفجعه املوت يف اأخته 

و�سهره وعمته بعد ذلك..
وكل ما نرجوه والبالد تعي�ص خماوف واأزمات اأن يعود 

الرئي�ص اإىل ق�سر املرادية �ساملا معافى ليقود حربه التي بداأها 
�سد الف�ساد ومن اأجل التغيري ال�سامل حب من حب وكره من 

كره.

زووووووم الأورا�س....

�سماح خميلي

حرامي رئي�سا لـ "مناجم اجلزائر"
العمومي  ال�سناعي  للمجمع  عاما  مديرا  رئي�سا  حرامي  �سخر  حممد  تن�سيب  على  املناجم،  وزير  اأ�سرف 
القطاع ال�سيما يف  اأنه مت اختيار حرامي بحكم جتربته يف هذا  الوزير  ،قال  "مناجم اجلزائر" )منال( 
ت�سيري امل�ساريع الكربى وتلك التي اأجنزت يف اإطار ال�سراكات للدفع بعجلته وال�سماح لل�سناعة الوطنية 

التحويلية بامتالك املواد االأولية حمليا.

بهذه الطريقة 
الع�سوائية يتم 

رمي االأدوية 
املنتهية 

ال�سالحية 
مبدينة اخلروب 

بوالية ق�سنطينة 
بعيدا عن الطرق 

القانونية.

ب�صراحة

الإ�شاءة للرموز
يبدو اأن جمتمعنا قد ا�سطدم منذ �سنوات خا�سة 
االأخرية بواقع فر�سته ممار�سات ن�ساأت يف خ�سم 
�سراعات �سيا�سية واإيديولوجية، وهذه املمار�سات 
تتغري  اأخـــذت  الأفــكــار  تــراكــمــات  �ــســوى  تكن  مل 
تدريجيا بتغري البيئة ال�سيا�سية يف البالد، والأن 
االأخرية قد عرفت تدهورا فاإنه كان من الطبيعي 
يف  االأفـــراد  وعقلية  �سخ�سية  معها  تتدهور  اأن 
البالد، مبعنى اأن ال�سيا�سات املنتهجة يف كثري من 
على  فر�ست  قد  البالد  يف  والقطاعات  املجاالت 
الكثري من اجلزائريني اأن يتكيفوا معها ليتمكنوا 
مبعنى  عليهم،  املــفــرو�ــص  الــواقــع  معاي�سة  مــن 
يتمكن  ال  قــد  الب�سيط  اجلــزائــري  املــواطــن  اأن 
الوقوف  حــاول  هو  اإن  غايته  على  احل�سول  من 
موؤ�س�سة  طــرف  من  املنتهجة  ال�سيا�سة  وجــه  يف 
ينجح  اأن  ميكنه  ال  اجلزائري  واملواطن  معينة، 
تنازالت  قدم  اإذا  اإال  ما  من�سب  على  احل�سول  يف 
اتباعها  الواجب  ال�سيا�سة  تفر�سه  وما  تتما�سى 
للح�سول على من�سب واال�ستمرار فيه، ولهذا فاإن 
الواقع يف كثري من القطاعات واملجاالت يف بالدنا 
بلعبة،  اأ�سبه  االأخرية  ال�سنوات  خالل  اأ�سبح  قد 
اأن  ميكنه  فال  واإما  بقوانينها  الفرد  يقبل  اأن  اإما 
يكون جزءا اأو طرفا يف اللعبة وهكذا مت اإخراج 
القوانني  بهذه  يعرتف  ال  من  كل  وعــزل  وحتييد 
املنتهجة  ويدعم" ال�سيا�سات  "يوافق  ال  من  وكل 

واملمار�سات املفرو�سة.
الغريب لي�ص يف تغري الواقع اإىل االأ�سوء يف بالدنا، 
اإىل االأ�سوء قد مت  التغيري  اأن  الغريب هو  اإن  بل 
اأو باالأحرى  اأهم هذه املراحل  على مراحل، كان 
كان من بني املراحل التي �ساهمت ب�سكل كبري يف 
"�سرعنة  مرحلة  هي  االأ�سوء  اإىل  التغيري  جناح 
ال�سيا�سات الهدامة"،  املمار�سات العفنة و�سرعنة 
حتلية  عن  عبارة  كانت  قد  املرحلة  هذه  اأن  اأي 
لل�سم، مبعنى جعل ال�سم حلوا كي ي�سهل ابتالعه، 
ومن بني االأمثلة اأن متت ت�سمية  الر�سوة بالقهوة، 
االآن،  وحتى  ببعيد  لي�ص  وقــت  ففي  الع�سل،  اأو 
تعترب القهوة عند اجلزائريني رمزا للكرم وح�سن 
ال�سيافة، حتى الع�سل، كان عبارة عن طبق يقدم 
لل�سيوف للتعبري عن "الكرم"، واملوؤ�سف اأن القهوة 
والع�سل قد باتا عبارة عن "�سيفرة" للتلميح اإىل 
"الر�سوة" التي يتم تقدميها من اأجل الو�سول اإىل 
"غاية ما"، وما القهوة والع�سل اإال نقطة من بحر 
واالأخالق"  "للقيم  رموز  من  اإليه  االإ�ساءة  مت  ما 
ا�ستعمالها  باإعادة  اجلزائريون  بها  يتمتع  التي 

للتعبري عن ممار�سات غري اأخالقية.
اأنهم  هو  اجلــزائــريــون  فيه  وقــع  الــذي  الفخ  اإن 
"يف  ــع  واق اأنها  على  ال�سيئة  املمار�سات  تقبلوا 
مل  املمار�سات  هــذه  اأن  هو  حــدث  ومــا  بداياتها" 
باتت  اإنها  بل  تغيريه  ميكن  واقــع  جمــرد  ت�سبح 
ثقافة قد ي�سعب اجتثاثها خا�سة واأنها تر�سخت 

�سمري بوخنوفةب�سكل فظيع جدا.



nawara.

نوارة بوبري

بايدن... 
الأر�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 

                                                              غيضض من فيضض 

نوارة 

�سعر 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 

ال�سحية على حكمة "من جهة �سخون ومن جهة 
يكوي"، ويف حال ال�سقوط يف �سرك الكوفيد 
�ستزيد   19

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 

                                                              غيضض من فيضض 

اأكدت وزارة ال�صحة و ال�صكان و ا�صالح امل�صت�صفيات  تخ�صي�ص 1800 �صرير ا�صافية عرب الوطن للمر�صى امل�صابني بكوفيد 19 
يف ظل  املنحى الت�صاعدي لهذا الداء.

واأبرز رئي�ص الهيئة الوطنية لرتقية و تطوير 
ال�سحة الربوف�سور م�سطفى خياطي يف ت�سجيل 
للقناة االأوىل اأن ارتفاع عدد اال�سابات اجلديدة 
بهذه الوترية املت�سارعه كان متوقعا بعد الدخول 
االجتماعي منبها اىل اأن ن�سبة اال�سابة العالية 
ارتفاع  تف�سر  الــبــالد  �سرق  بــواليــات  امل�سجلة 
ال�سياق  هذا  يف  ودعا  ال�سكانية.  الكثافة  معدل 
اىل االلتزام باالجراءات الوقائية للق�ساء على 

هذا الوباء.
مبديرية  مدير  نائب  يا�سف  المية  اأعلنت  كما 
ت�سريح  يف  ال�سحة  بـــوزارة  ال�سحية  امل�سالح 
لوكالة االأنباء اجلزائرية، يوم االربعاء عن رفع 
قدرة ا�ستيعاب امل�سالح اال�ست�سفائية املخ�س�سة 
الوطن  عرب  كورونا  بفريو�ص  بامل�سابني  للتكفل 

اإىل ن�سبة 65 باملائة عند احلاجة.
واأكدت ذات امل�سوؤولة اأن قدرة ا�ستيعاب امل�سالح 
تتكفل  التي  االأ�ــســرة  حيث  من  اال�ست�سفائية 
بلغت  القطر  عرب  كــورونــا  بفريو�ص  بامل�سابني 
اال�ست�سفاء  حيث  مــن  باملائة  49ر49  حاليا 
ون�سبة 66ر 38 باملائة مب�سالح االإنعا�ص م�سرية 
اىل ارتفاع الن�سبة ببع�ص الواليات ذات الكثافة 

من  ارتــفــاعــا  تــعــرف  الــتــي  العالية  ال�سكانية 
 80 اىل   51 بني  ما  تــرتاوح  االأ�سرة  �سغل  حيث 
باملائة. ونظرا لتفاقم الو�سعية الوبائية خالل 
يا�سف  ال�سيدة  و�سفتها  والتي  االأخــرية  االأيــام 
يف  ارتفاع  ت�سجيل  مت  حيث  جدا"  بـ"اخلطرية 

عدد االإ�سابات.
الـــوزارة  اأطلقت  الو�سعية  هــذه  يف  وللتحكم 

قدرة  لرفع  ا�ستعجايل  "م�ستوى  اأ�سافت-  -كما 
 65 ن�سبة  اىل  اال�ست�سفائية  االأ�سرة  ا�ستيعاب 
بالتدابري  املثال  �سبيل  على  ــرت  وذك باملائة". 
االإ�سافية التي اتخذتها ال�سلطات العمومية من 
خالل تو�سيع احلجر ال�سحي اجلزئي لـ32 والية 
وغلق حمالت جتارية ذات االإقبال الوا�سع على 

ال�ساعة الثالثة بعد الزوال.

عبد  ال�سيدالنية،  ال�سناعة  ــر  وزي اعترب 
جمموع  اأن  باحمد،  بن  جمال  لطفي  الرحمن 
من  الثالثة  املنتجون  ينتجها  التي  الكمية 
كمية  "توفر  ببالدنا   الطبي  االأوك�سجني 
مر�سية حتى االآن" من هذا عن�سر االأ�سا�سي 

يف عالج امل�سابني بفريو�ص كورونا.
اأدىل به الإذاعــة  الــوزيــر يف حــوار  واأو�ــســح 
 Linde ــن  م ــال  ك اأن  ــة،  ــي ــدول ال اجلـــزائـــر 
 Calgaz و   Air Liquide و   Gaz
من  ــرت  ل األـــف   320 تنتج   ،Algeria
االأك�سجني يوميا"، وذلك ردا منه على ال�سوؤال 

املثري للجدل الذي ا�سيع حول توفر هذه ال�سلعة 
واملرافق  امل�ست�سفيات  يف  وندرتها  احليوية 
حرجة  ا�سابة  حاالت  ت�ستقبل  التي  ال�سحية 
امل�سنعني  اأن  واأفـــاد   .19- كوفيد  بفريو�ص 
التوايل  على  االإنتاجية  طاقتهم  تبلغ  الثالثة 
150.000 لرت و 20.000 و 150.000 لرت/ 

يوم.
معلوم اأن جتمع امل�سنعني الثالثة قائم حاليا 
اإنتاج وتوزيع الغازات الطبية، مبا يف ذلك  عن 
عرب  ال�سحية  املوؤ�س�سات  جميع  يف  االأك�سجني، 

الوطن.

اأم�ص االأربعاء،  اأعلنت وزارة ال�سحة وال�سكان، 
بفريو�ص  جديدة  اإ�سابة   1038 ت�سجيل  عن 
اأعلى  وهي  املا�سية،  �ساعة   24 خالل  كورونا، 
تف�سي  بـــدايـــة  مــنــذ  ت�سجيلها  مت  ح�سيلة 
االإجمايل  العدد  لريتفع  اجلزائر،  يف  الفريو�ص 

موؤكدة. 70629حالة 
ال�سحفية  ندوته  يف  فــورار  الدكتور  وك�سف 
جديدة  وفــاة  حالة   20 ت�سجيل  عن  اليومية 
اإىل  االإجــمــايل  العدد  لي�سل  كــورونــا  بفريو�ص 

الوباء. تف�سي  بداية  منذ  وفاة  حالة   2206

تعليمة  واالأوقــاف  الدينية  ال�سوؤون  وزارة  وجهت 
خطبة  تخ�سي�ص  اإىل  خاللها  مــن  ــت  دع لالأئمة 
اجلمعة املقبلة ملو�سوع وجوب حفظ النف�ص باحرتام 
تدابري الوقاية ال�سحية والتباعد اجل�سدي، ح�سب 

ما اأوردته الوزارة، يوم اأم�ص االأربعاء، يف بيان لها.
يف  املح�سو�ص  لالرتفاع  ونظرا  اأنــه  البيان  واأو�سح 
امل�ستوى  على  كوفيد-19،  بفريو�ص  االإ�سابات  عدد 
الوطني ويف اإطار تفعيل دور امل�سجد يف ن�سر الثقافة 
واالجتماعي،  الديني  الــوعــي  وترقية  ال�سحية 

اأ�سدرت مديرية التوجيه الديني والتعليم القراآين 
اإىل  خاللهم  ومن  القطاع  ملديري  تعليمة  بالوزارة، 
مو�سوع  على  "الرتكيز  اإىل  دعتهم  الذين  االأئمة 
الوقاية  تــدابــري  بــاحــرتام  النف�ص  حفظ  وجــوب 
اجلمعة  خطبة  يف  اجل�سدي  والتباعد  ال�سحية 
ليوم 04 ربيع الثاين 1442 هـ املوافق لـ 20 نوفمرب 

.''2020
كما دعت، من خالل ذات التعليمة، اإىل التن�سيق مع 
التي  امليدانية  اخلرجات  خالل  املحلية،  ال�سلطات 

الوقاية  ثقافة  لن�سر  بها  القيام  على  االأئمة  داأب 
االجتماعي  التباعد  اإجــراءات  واحــرتام  ال�سحية 

وتوزيع االأقنعة الواقية.
�سرورة  اإىل  الــــوزارة  ــارت  اأ�ــس ـــرى،  اأخ جهة  ومــن 
اخل�سو�ص  وعلى  الوالئية،  ال�سلطات  مع  التن�سيق 
اأجل  مــن  الــغــابــات،  وحمافظة  الفالحة  مديرية 
القيام بحملة ت�سجري تطوعية، انطالقا من �ساحات 
الدينني  واالأعـــوان  االأئمة  فيها  ي�ساهم  امل�ساجد، 

واجلمعيات الدينية وكذا املواطنون.

اأدان جمل�ص ق�ساء اجلزائر  يوم اأم�ص االأربعاء، 
�سجنا   14 بـ  طحكوت  الدين  حمي  االأعمال  رجل 
نافذا، املتابع بعدة تهم ذات �سلة بالف�ساد، رفقة 
حني  يف  ال�سابقني.  وامل�سوؤولني  ــوزراء  ال من  عدد 
مت اإدانة كل من الوزيرين االأولني االأ�سبقني عبد 
حب�سا  �سنوات  بـ5  اأويحيى  واأحمد  �سالل  املالك 

نافذا.
نافذا  �سجنا  �سنوات   5 بـ  طحكوت  ر�سيد  واأديــن 
حميد  ــن  اأدي بينما  النفاذ،  موقفة  �سنتني  منها 
وبالل طحكوت بـ 3 �سنوات �سجنا منها �سنة �سنة 

ون�سف موقوفة النفاذ.
على  باحل�سول  تتعلق  بتهم  طحكوت  ويتابع 

امتيازات غري مربرة للغري، وتبديد اأموال عمومية، 
امل�سالح،  وتعار�ص  الوظيفة،  ا�ستغالل  واإ�ــســاءة 

والر�سوة يف جمال اإبرام ال�سفقات العمومية.

حب�سا  �سهرا   18 عقوبة  الق�ساء  جمل�ص  و�سلط 
لل�سناعة  ال�سابقني  الوزيرين  حق  يف  نافذة  غري 
يو�سف  التوايل  على  العمومية  واالأ�سغال  والنقل 
يو�سفي وعمار غول مع تاأييد حكم الرباءة للوزير 
املن�سوبة  التهم  من  زعــالن  الغني  عبد  ال�سابق 
اإليه. فيما اأيد عقوبة �سنة �سجنا موقوفة النفاذ 
ملدير''اإيتوزا'' ال�سابق بلميلود عبد القادر ومدير 

اخلدمات اجلامعية ال�سابق بوذراع كرمي. 
وجتدر االإ�سارة، اأن حمكمة �سيدي اأحممد اأدانت 
نافذا مع  بـ16 �سجنا  املا�سي طحكوت  يف جويلية 
وم�سادرة  دينار  ماليني   8 قدرها  مالية  غرامة 

جميع اأمالكه واأر�سدته البنكية.

الرفع من قدرة ا�ضتيعاب امل�ضالح ال�ضت�ضفائية اىل 65 باملائة

ح�ضيلة قيا�ضية جديدة لفريو�س كورونا يف اجلزائر
ال�سلكية  واملـــوا�ـــســـالت  الــربيــد  وزيــــر  اأكــــد 
الثالثاء  يــوم  بــومــزار  اإبــراهــيــم  والال�سلكية 
ع�سية �سب معا�سات التقاعد و ذوي احلقوق ان 
"ال�سيولة �ستكون متوفرة يف كل مراكز الربيد 

عرب الرتاب الوطني".
واأ�ساف بومزار يف ت�سريح لل�سحافة مبنا�سبة 
لتعقيم  وطنية  حملة  انطالق  اإ�ــســارة  اإعطاء 
مــراكــز الــربيــد عــلــى املــ�ــســتــوى الــوطــنــي اأن 
احرتام  املواطنني  على  واأنه  متوفرة  "ال�سيولة 
االجراءات الوقائية والتباعد االجتماعي ملنع 

انت�سار الفريو�ص كوفيد-19".
ولفت اىل اأن االأيام الت�سع املخ�س�سة لدفع هذه 
�سهر(  كل  من   18 تاريخ  من  )ابتداء  املعا�سات 
تو�سيع  على  العمل  و�سيتم  كافية  غري  اأ�سحت 
15 مــن كــل �سهر(  ــداء مــن  ــت ــذه الــفــرتة )اب ه
وال�سمان  والت�سغيل  العمل  وزارة  موافقة  بعد 

االجتماعي و�سندوق التقاعد.
االجراءات  بكل  ال�سياق  ذات  يف  الوزير  وذكر 

والت�سهيالت التي اقرها القطاع بهدف احلفاظ 
اجلزائر  بريد  عمال  على  ال�سغط  تخفيف 
والتباعد  الوقائية  االجــراءات  احرتام  �سيما 

االجتماعي.
املوجهة  تلك  اأي�سا  الت�سهيالت  هذه  بني  ومن 
�سحب  امكانية  الوزير  ذكر  املتقاعدين،  لفئة 
اال�ستثنائي"،  "التوكيل  طريق  عن  معا�ساتهم 
موؤكدا يف ذات الوقت باأن هذا االإجراء "ي�سمح 
اإىل مكاتب  التنقل  لل�سخ�ص الذي ال يرغب يف 
الربيد، بتفوي�ص �سخ�ص اآخر ينوب عنه للقيام 
بالعملية وذلك بهدف احلد من تنقل االأ�سخا�ص 
عر�سة  االأكرث  يعتربون  الذين  امل�سنني  خا�سة 

للعدوى بالفريو�ص''.
امكانية  ـــر،  ـــوزي ال يـــوؤكـــد  ـــك  ذل عـــن  فــ�ــســال 
بالبنوك  اخلا�سة  االآلية  ال�سبابيك  ا�ستغالل 
االلــكــرتوين  الــدفــع  ــزة  ــه اأج ا�ستعمال  وكـــذا 
طريق  عن  الفواتري  دفع  وكذا  اجلزائر  لربيد 

االأنرتنت.

يوم  من  بداية  الوطني  ال�سعبي  املجل�ص  ي�سارك 
للجمعية  ال�سنوية  الــدورة  اأ�سغال  يف  االأربــعــاء 
بتقنية  االأطل�سي  �سمال  حلف  ملنظمة  الربملانية 
للغرفة  بيان  به  اأفاد  ما  التوا�سل عن بعد ح�سب 

ال�سفلى للربملان.
ممثال  �سيكون  املجل�ص  اأن  ذاتــه  امل�سدر  واأو�سح 
بالنائب رحيم ه�سام ب�سفته الع�سو الدائم بالوفد 
الربملانية  اجلمعية  لــدى  اجلــزائــري  الــربملــاين 

ملنظمة حلف �سمال االأطل�سي.
الوطني  ال�سعبي  املجل�ص  عن  املمثل  و�سي�سارك 
تعقد  التي  ال�سنوية  الدورة  هذه  يف  رحيم  ه�سام 

من 18 اإىل 23 نوفمرب 2020.
واأ�ساف اأنه من بني املحاور التي �سيتم تناولها على 
م�ستوى اللجنة ال�سيا�سية واالقت�سادية واالأمنية 
م�ساألة البعد املدين من الناحية االأمنية والعلمية 

والتكنولوجية واأزمة وباء كورونا.

اأ�سدرت الغرفة اجلنائية باملحكمة العليا يوم 
اأم�ص االربعاء، قرارا يف ق�سية الطعن بالنق�ص 
الع�سكري لدى  العام  النائب  الذي رفعه كل من 
جمل�ص اال�ستئناف بالبليدة وبوتفليقة ال�سعيد 
حممد،  ومدين  حنون  ولويزة  عثمان  وطرطاق 
الق�سية  احالة  مع  بالنق�ص  الطعون  بقبول 
الع�سكري  اال�ستئناف  جمل�ص  على  ــراف  واالط

بالبليدة.  
اأنه  واأو�سح بيان للنائب العام للمحكمة العليا 
الغرفة  اأ�سدرت  نوفمرب2020   18 "بتاريخ 

اجلنائية باملحكمة العليا- الق�سم الثالثـ  قرارا 
من  كل  رفعه  الذي  بالنق�ص،  الطعن  ق�سية  يف 
النائب العام الع�سكري لدى جمل�ص اال�ستئناف 
عثمان  وطرطاق  ال�سعيد  وبوتفليقة  بالبليدة 
بقبول  ق�سى  حممد  ومــديــن  حــنــون  ــويــزة  ول
بنق�ص  املو�سوع  ويف  �سكال،  بالنق�ص  الطعون 
الق�سية  واإحالة  فيه  املطعون  القرار  واإبطال 
الع�سكري  اال�ستئناف  جمل�ص  على  ــراف  واالط
بالبليدة م�سكال من ت�سكيلة اأخرى للف�سل فيها 

طبقا للقانون".

التي  ال�سفقة  من  امل�ستفيدين  من  ويعترب 
ــراف  اأط قادتها  مفاو�سات  بعد  اأ�ــســفــرت، 
اأجنبية، على اإطالق ال�سلطات مبايل ل�سراح 
املا�سي.  اأكــتــوبــر  اإرهــابــي   200 مــن  اأكــرث 
معتربة  مالية  فدية  دفع  على  زيادة  وهذا، 
عن  ــراج  االإف مقابل  االإرهابية  للجماعات 

ثالثة رهائن.
اأخرى،  مرة  تاأكد  النوعية  العملية  هذه 
مدى عزم وحدات اجلي�ص الوطني ال�سعبي 

مكافحة  ميدان  يف  اإجنازاتها  موا�سلة  على 
االإرهاب.

واأكد البيان، مرة اأخرى، مدى عزم وحدات 
موا�سلة  على  ال�سعبي  الــوطــنــي  اجلي�ص 
اإجنازاتها يف ميدان مكافحة االإرهاب. كما 
هذه  مثل  على  اآخــر،  �سعيد  على  تك�سف، 
للقرارات  واملنافية  امل�سبوهة  الت�سرفات 
االأممية التي جتّرم دفع الفدية للجماعات 

االإرهابية.

القب�س على ثاين اإرهابي 
م�شتفيد من ال�شفقة 

الدرك الوطني يحجز 50 قنطار من بودرة 
احلليب و65 قنطار من ال�شميد يف 10 وليات

اجلزائر ت�شارك يف الدورة ال�شنوية 
ملنظمة حلف �شمال الأطل�شي

املحكمة العليا تف�شل يف ق�شية
 اجلرنال توفيق ومن معه

الوطنياخلمي�س  08 ونرب 2970/ 19 نوفمرب 2020 املوافق لـ 04 ربيع الثاين 031442
تخ�شي�س 1800 �شرير اإ�شايف ملر�شى الكورونا عرب الوطن

وزير ال�شناعة ال�شيدلنية يوؤكد توفر الأوك�شجني الطبي بامل�شت�شفيات

وزارة ال�شوؤون الدينية تدعو اإىل تخ�شي�س خطبة 
اجلمعة املقبلة لحرتام تدابري الوقاية

و�شالل لأويحي  �شنوات  و5  طحكوت  �شد  نافذا  �شجنا  �شنة   14

ت�شجيل 1038 اإ�شابة جديدة و20 وفاة
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ق. و

ق. و ق. و

ق. و

ق. و

اأفرج عنه ب�ضفقة حترير رهائن بني مايل وفرن�ضا..

اإ�ضافة اإىل حوايل 80 األف من القنعة الواقية

الإرهابي  بتمرنا�صت،  تيمياوين  يف  املا�صي،  الثنني  الوطني،  الدفاع  لوزارة  املخت�صة  امل�صالح  اأوقفت 
اأن  الأربعاء،  اأم�ص  الوطني،  الدفاع  وزارة  بيان  واأ�صار  ''ماي�ص''.  املدعو  مغنية  ولد  عمار  ولد  احل�صني 
التوقيف جاء يف اإطار عمليات مكافحة الإرهاب وعلى اإثر ا�صتغالل املعلومات الأمنية. ومت اإلقاء القب�ص 

على املجرم، البالغ 32 �صنة، بعد املتابعة الدقيقة لتحركاته فور دخوله احلدود الوطنية.



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.
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حفيظة. ب

الع�سافري  عــيــون  بلدية  �سكان  ي�ستكي 
م�ستوى اخلدمات  باتنةر من تدين  بوالية 
حفيظتهم  اأثــــار  ـــذي  ال االأمــــر  ال�سحية 
عا�سمة  اإىل  للتنقل  ي�سطرون  واأنهم  �سيما 
الوالية اأو اإىل بلديات جماورة وذلك بقطع 

الكيلومرتات عديدة من اأجل تلقي العالج.
ــات  ــدم اخل تـــدين  اأن  مــ�ــســتــكــون،  وقــــال 
ال�سحية، اأ�سحى مبثابة الكابو�ص احلقيقي 
ب�سكاوي  تــقــدمــوا  اأنــهــم  مــن  بــالــرغــم  لهم 
مل  االأخـــرية  هــذه  اأن  اإال  املعنية،  للجهات 
مكانه  يــراوح  الو�سع  ليبقى  �ساكنا  حترك 
واأكد  املحك،  على  املــواطــن  �سحة  وتبقى 
العمومية  املوؤ�س�سة  اأن  املتحدثني  ذات 
لل�سحة اجلوارية بالبلدية تفتقر الأب�سط 
يف  التعداد  نق�ص  غــرار  على  ال�سروريات 
املتخ�س�سة  الطبية  و�سبه  الطبية  الفرق 

للمنابة  التام  الغياب  اإىل  اأدى  الذي  االأمر 
املوؤ�س�سة  افتقار  وكــذا  منها،  الليلية  �سيما 
الك�سف  كجهاز  الطبية  التجهيزات  الأل�سط 
املوؤ�س�سة  بذلك  لت�سبح  وغريها  باالأ�سعة 
ان  احلــق  لتقدمي  عــالج  قاعة  عــن  عــبــارة 

عالج اجلروح الب�سيـطة. 
اإ�ستفادوا  اأنهم  اأكدوا  �سلة،  ذي  �سياق  ويف 
من �سيارة اإ�سعاف منذ اأكرث من عام تقريبا، 
اإال اأنها مل تنقل اأي مري�ص اإىل حد ال�ساعة، 
وينتظر �سكان بلدية عيون الع�سافري تدخل 
ق�سد  املعنية  واجلهات  املحلية  ال�سلطات 
خدمات  وتــوفــري  ال�سحي  الو�سع  حت�سني 
واأن  �سيما  تطلعاتهم  مب�ستوى  تليق  �سحية 
التعداد ال�سكاين للبلدية يف تزايد م�ستمر 
خالل ال�سنوات االأخرية والذي يقدر بـ 13 

الف ن�سمة.

تبعا للمقال االإعالمي املن�سور حتت عنوان بلدية وادي الطاقة/ ا�ستياء من ممار�سات 
املن�سق البلدي لل�سلطة امل�ستقلة لالنتخابات،  نود اإن نوافيكم باملعلومات التالية: 

ـ فيما يخ�ص ال�سكاوي، فاإن ال�سلطة امل�ستقلة لالنتخابات �سواء على م�ستوى املندوبية 
مراكز  موؤطري  من  �سواء  طرف  اأي  من  �سكوى  تتلقى  مل  ممثليها  عرب  اإو  الوالئية 

الت�سويت اأو الناخبني.
ـ فيما يتعلق باالعتداء املزعوم على �سالحيات رئي�ص البلدية: ليعلم الراأي العام اأن 
م�سالح البلدية املتعلقة باالنتخابات مو�سوعة قانونا حتت �سلطة ال�سلطة الوطنية 
ال�سيد  يف  ممثلة  البلدية  ممثليتها  اإ�سراف  وحتت  طرفها  من  وم�سخرة  لالنتخابات، 
"تو�سع  تن�ص على  التي   19.07 القانون  من   44 للمادة  البلدية، وهذا طبقا  املن�سق 
امل�ستقلة  ال�سلطة  ت�سرف  حتت  والوالية  البلدية  م�ستوى  على  االنتخابات  م�سالح 

لتح�سري وتنظيم واإجراء االنتخابات وتعمل يف هذا االإطار حتت كامل �سلطتها".

بناء على ما ورد يف ردكم، نعلمكم اأن اجلريدة تطرقت اإىل املو�سوع بناء على �سكوى 
كانت  واجلريدة  الطاقة،  وادي  ببلدية  لل�سلطة  البلدي  املن�سق  �سد  تلقتها  كتابية 
وات�سالها  االٱخر  والراأي  للراأي  تناولها  اأي طرف بحكم  الطرح ومل تق�سي  مهنية يف 
باملندوبية الوالئية لل�سلطة ل�سماع راأيها يف الق�سية، اأما تذكرينا بالقوانني يف معر�ص 
ردكم فذلك يطرح عدة ت�ساوؤالت ونحن الذين مل نتطرق اإىل القوانني واإمنا اإىل فحوى 

�سكوى من موظفني نقلت فيها اجلريدة ا�ستياءهم من ت�سرفات املن�سق البلدي ال غري.

الطاقم الرتبوي والإداري نظموا وقفة احتجاجية
طالب �الحتـاد �لوطني لعمال �لرتبية بباتنة، ب�صرورة �إعادة �لنظر يف �ملخططات �ال�صتثنائية للدر��صة للمو�صم �لدر��صي �حلايل، نظر� لالرتفاع �ملُخيف لعدد 
�مل�صابني بفريو�س كورونا و�إعادة فر�س �حلجر �ل�صحي �جلزئي بوالية باتنة، �إ�صافة �إىل توقيف حركة �لنقل �لعمومي خالل يومي �جلمعة و�ل�صبت، وهذ� ما 

جعل �لعاملني بالقطاع يف حرية من �أمرهم ب�صبب �ل�صعوبة �لبالغة �لتي يجدونها يف �اللتحاق مبنا�صبهم خالل نهاية �الأ�صبوع.

حممد  ال�سيخ  ثانوية  اأ�ساتذة  اأم�ص،  نظم 
بباتنة، وقفة  اأري�ص  ببلدية  الغ�سريي  يكن 
ال�سلطات  خاللها  من  نا�سدوا  اإحتجاجية، 
على  وقــوفــهــم  املعينة  ــات  ــه واجل املحلية 
حجم امل�ساكل والنقائ�ص التي تتخبط فيها 

املوؤ�س�سة.
الظروف  من  غ�سبهم  عن  املحتجون  وعرب 
ال�سيما  بال�سيئة،  و�سفوها  التي  التمدر�ص 
ت�سهده  الـــذي  الــكــبــري  ــاظ  ــظ ــت االإك ــــام  اأم
ــري كــبــري على  ــاأث ــن ت ــه م ــثــانــويــة، وملـــا ل ال
اإىل  دفعهم  الذي  االأمــر  العلمي،  حت�سيلهم 
امل�سكل،  هــذا  معاجلة  امل�سوؤولني  مطالبة 
م�سريين يف ال�سياق ذاته من خالل الالفتات 

اإىل  موؤ�س�ستني"  بحجم  "موؤ�س�سة  املرفوعة 
اإرهاقهم من خالل الربامج موازة مع االأفواج 
�ساأنه  من  الذي  الو�سع  ذات  وهو  الدرا�سية، 
جهة  من  مهامهم  ممار�سة  دومنــا  يحول  اأن 
ظروف  يف  لدرا�ستهم  املتمدر�سني  ومزاولة 
كـــون االإكــتــظــاظ من  اإىل جــانــب  جــيــدة، 
العوامل امل�سببة يف �سعف التح�سيل املدر�سي 
مثل  يف  التعليمية  مهمتهم  ل�سعوبة  وذلــك 

هذا النوع من الظروف على حد قولهم.
بغياب  املحتجون  ندد  مت�سل  �سعيد  وعلى 
الربوتوكول ال�سحي ملجابهة عدوى فريو�ص 
كورونا امل�ستجد، ما يهدد هو االآخر ب�سالمة 
و�سحة االأ�ساتذة واملتمدر�سني على العموم، 

اإىل �سرورة �سمان ظروف  املحتجون  واأ�سار 
العمل ملمار�سة مهامهم على اإعتبارها �سرط 

اأ�سا�سي ل�سالمتهم البدنية واملعنوية.
دفعت  الــتــي  ال�سعبة  الو�سعية  ــــام  واأم
امل�سوؤولني،  اإنــتــبــاه  لفت  اإىل  بــاالأ�ــســاتــذة 
ال�سيما واأن الدخول املدر�سي احلايل تزامن 
ت�سهدها  التي  ال�سحية  االأزمــة  وتداعيات 
الفريو�ص،  ــدوى  ع انت�سار  ــراء  ج الــواليــة 
بتوفري  منها  املتعلقة  مطالبهم  املعنيون  رفع 
ملحقة اأو ثانوية جديدة من �ساأنها تخفيف 
حيث  من  مراعاتهم  اإىل  اإ�سافة  ال�سغط، 
تطبيق اإجراءات الربوتوكول ال�سحـي على 

م�ستوى هذه املوؤ�س�سة.

م�سكن   50 ح�سة  من  امل�ستفيدون  ينا�سد 
ترقوي مدعم ببلدية املعذر، تدخل اجلهات 
اإىل  واإعادتها  القائمة  جتمبد  بعد  الو�سية 
بطريقة  اإعدادها  من  بالرغم  الدائرة  مقر 
باعتباره  الدائرة  رئي�ص  طرف  من  قانونية 

رئي�ص جلنة االإنتقاء.
مرفقة  كانت  القائمة  اأن  امل�ستكون  وقــال 
البداية  يف  مت  حيث  امل�ستفيدين،  مبلفات 
اإىل  لتمرر  ال�سكن  مديرية  اإىل  اإر�سالها 
االإت�سال  مت  اأين  لل�سكن،  الوطني  ال�سندوق 
اأنهم  اإال  ملفاتهم  حتديث  ق�سد  بامل�ستفدين 
فوجئوا بتجميد القائمة واإعادتها اإىل مقر 
الدائرة دون اأي �سبب اأو �سند قانوين، وح�سب 
ن�سخة  نيوز  االأورا�ـــص  تلقت  التي  ال�سكوى 
الدائرة  مقر  اإىل  امللفات  اإعـــادة  اأن  منها، 
االإجــراءات  اإ�ستكمال  تعطيل  يف  �سببا  كان 
القانونية ومنها ت�سديد حقوق ال�سطر االأول 
بامل�سروع  االأ�سغال  ن�سبة  واأن  خا�سة  لل�سكن 
حاليا  متوقف  ــه  اأن اإال  باملائة،   60 فاقت 
ب�سبب عدم ت�سديد حقوق ال�سطر، كما جاء 
احل�سة  من  امل�ستفيدين  اأن  البيان  ذات  يف 
االإطالع  ق�سد  ال�سكن  مديرية  اإىل  توجهوا 
لهم  التاأكيد  مت  اأين  احلقيقي،  ال�سبب  على 
دفعهم  الذي  االأمر  بحت،  اإداري  امل�سكل  باأن 

التاأكيد  مت  اأين  الوالية،  مقر  اإىل  للتوجه 
احقيتهم  اأن  الديوان،  رئي�ص  طرف  من  لهم 
ت�سري  كونها  احل�سة  هذه  من  االإ�ستفادة  من 
اإجتماع  وبعد  اأنــه  اإال  قانونية  معايري  وفق 
البلدية  رئي�ص  قال  ال�سكن،  ومدير  الــوايل 
اأنه ال يتحمل اأي م�سوؤولية فيما يخ�ص هذه 
من  كان  عليها  االإم�ساء  اأن  بحجة  القائمة 

طرف النائب فقط.
م�سكن   50 ح�سة  من  امل�ستفيدون  ويطالب 
الوالئية  ال�سلطات  تدخل  مدعم  ترقوي 
يف  معمق  حتقيق  لفتح  املعنية  ــات  ــه واجل
�سبب  اأي  لهم  يقدم  مل  واأنــه  �سيما  الق�سية 

قانوين اأو حجة مقنعة لتجميد القائمة.

 "كورونا" ت�سع م�ستخدمي قطـاع الرتبية يف ورطـة!!

اأ�ساتذة يحتجون ب�سبب الكتظاظ وتردي اأو�ساع التمدر�س يف اآري�س

امل�ستفيدون من ح�سة 50 م�سكن باملعذر يحتجون بعد جتميد القائمة  

اإ�ضابات باجلملة واأ�ضاتذة يف رحلة بحث عن النقل يوم ال�ضبت

ثانوية ال�ضيخ حممد يكن الغ�ضريي

طالبو من ال�ضلطات الولئية بفتح حتقيق

و�ضط �ضمت امل�ضوؤولني 
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واالإداري  الرتبوي   الطاقم  اأم�ص  نظم 
مبدينة  املوؤمنني  اأم  خديجة  بثانوية 
مقر  اأمـــام  احتجاجية  وقفة  باتنة، 
بت�سرفات  منهم  تــنــديــدا  املــوؤ�ــســ�ــســة، 
املديرة التي حالت دون مزاولتهم للعمل 

يف ظروف مريحة.
لـ"االأورا�ص  املحتجني  ت�سريح  وح�سب 
االحتجاج  اإىل  ا�سطروا  اأنهم  نيوز"، 
ملديرة  الــعــديــدة  ــاوزات  ــج ــت ال ب�سبب 
املوؤ�س�سة والتع�سف يف ا�ستعمال ال�سلطة 
�سد اأغلب املوظفني بالثانوية، واأ�سافوا 

اأنه رغم اإيفاد جلنة حتقيق قبل حوايل 
�سهر ووقوفها على احلقائق والتجاوزات 
�سيء  ال  اأنــه  اإال  الو�سايا،  اإىل  ورفعها 
ا�ستمرار  مع  الــواقــع،  اأر�ــص  على  تغري 

املديرة يف نف�ص ممار�ساتها.
وقال اأ�ساتذة، اأنهم يف انتظار قرار من 
لهذه  حــدا  ي�سع  اأن  �ساأنه  من  الو�سايا 
التجاوزات واالإجحاف يف حقهم، ويعيد 
االإ�سراب  خيار  اأن  حيث  كرامتهم،  لهم 
جاء بعد و�سول االأو�ساع اإىل االن�سداد 

مع املديرة.

غ�سب �سد مديـرة ثانوية خديجة 
اأم املوؤمنني بباتنة

�سكان عيون الع�سافري ي�ستكون 
تدين م�ستوى اخلدمات ال�سحية  

"انباف"،  اأ�سدرته  الذي  البيان  يف  وت�سمن 
والتي  واملــقــرتحــات  املطالب  مــن  جمموعة 
ال�سبت  بيوم  العمل  اإلغاء  مطلب  راأ�سها  على 
تعمل  التي  االبتدائية  للمدار�ص  بالن�سبة 
احل�س�ص  عدد  توحيد  مع  الدوامني  بنظام 
اقرتاح  اإىل  باالإ�سافة  للنظامني  بالن�سبة 
الرتبية  غــرار  على  االأن�سطة  بع�ص  اإلــغــاء 
املدنية  والرتبية  البدنية  والرتبية  الفنية 
االق�سام  تفويج  القيام  ــدم  ع مــراعــاة  مــع 
 12 فيها  التالميذ  عــدد  يــتــجــاوز  ال  الــتــي 
تلميذا باالإ�سافة اإىل رفع ان�سغاالت اأ�ساتذة 

الو�سية،  للوزارة  والثانوي  املتو�سط  التعليم 
احل�س�ص  عدد  يف  النظر  باإعادة  يتعلق  فيما 
االأ�سبوع  خــالل  لالأ�ستاذ  امل�سندة  التعلمية 
االأ�سبوع  يف  ح�سة   32 تفوق  اأو  ت�سل  والتي 
مهمة  والربامج  املواقيت  تطبيق  يجعل  مما 
�سعبة جدا كما اأنها ت�سبب ال حمالة يف اإرهاق 
الطاقمني الرتبوي واالإداري على حد �سواء.
الربامج  �سبط  بــاإعــادة  النقابة  وطالبت 
مل  الــتــي  املــوؤ�ــســ�ــســات  بع�ص  يف  ــت  ــي ــواق وامل
باالإ�سافة   1127 الوزارية  املرا�سلة  حترتم 
خمتلف  لــدى  العمل  �ساعات  تخفيف  اإىل 

 09 ملدة  يعمل هوؤالء  اإذ  االإدارية،  االأ�سالك 
�ساعات متتالية وهذا ما ال ميكن لهم حتمله، 
التبادل  عمليات  بت�سهيل  اأي�سا  وطالبت 
اال�سالك  وخمتلف  لالأ�ساتذة  والتحويالت 
واملوظفني  لــالأ�ــســاتــذة  ــة  ــام االإق تــوفــري  مــع 
باالإ�سافة  �سكناهم،  مقر  عن  بعيدا  العاملني 
اإىل مراعاة ظروف العمال املهنني واملوظفني 
الذين يعملون كل يوم �سبت من اأ�سبوع خالل 
و�سائل  عمل  فيها  توقف  التي  الفرتة  هذه 
النقل مما يجعل مهمة مزاولتهم ملهامهم �سبه 

م�ستحيلة.

رد

تعقيب

ن. م



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

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

ف. قف. ق

حممد. ع معاوية. �ص

�سطيـــف

خن�ســـــلة
بعد النتهاء من ال�ضطر الأول

انطالق اأ�سغال تهيئة طرقات 
مدينة خن�سلة

اأحياء مدينة �س�سار تغرق
 يف الظالم وانت�سار القمامة 

وحدة   800 اإجناز  م�سروع  ي�سهد 
تاأخرا  البواقي  اأم  بوالية  �سكنية 
�سابقا  وزعت  التي  فاحل�سة  كبريا، 
مليلة  عني  دائــرتــي  بني  منا�سفة 
�سياغة  اإعادة  مت  البي�ساء،  وعني 
ال�سابق،  الــوايل  من  باأمر  احل�سة 
من خالل اإ�سافة دائرة عني فكرون 
وحــدة   600 لت�سبح  لــلــحــ�ــســة، 

عني  مدينتي  بني  منا�سفة  �سكنية 
مليلة وعني البي�ساء، و200 وحدة 

�سكنية مبدينة عني فكرون.
تاأخر  يف  الــقــرار  هـــذا  و�ــســاهــم  
�سنتني  من  الأزيــد  امل�سروع  انطالق 
ـــــة  الإمتـــــام االإجـــــــراءات االإداري
ــة بــالــ�ــســيــغــة اجلــديــدة  ــس ــا� اخل
يــرتــقــب فتح  فــيــمــا  ــروع،  ــس ــمــ� ــل ل

باملناق�سة  اخلــا�ــســة  االأظـــرفـــة 
وحــدة   300 الجنــــاز  الــوطــنــيــة 
و300  مليلة  عني  مبدينة  �سكنية 
عني  مبدينة  اأخرى  �سكنية  وحدة 
�سكنية  وحـــدة  و200  البي�ساء 
االأ�سبوع  مبدية عني فكرون خالل 
االأ�سغال  تنطلق  اأن  على  املقبل، 

بامل�سروع قريبا.

تاأخر كبري يف جت�سيد م�ساريع �سكنية باأم البواقي

اإعادة بعث م�سروع "OLA" من جديد باأم البواقي
بديوان  م�سوؤولة  م�سادر  ك�سفت 
بــاأم  الــعــقــاري  والت�سيري  الــرتقــيــة 
م�سروع  بعث  اإعـــادة  عــن  الــبــواقــي، 
�سمن  �سكنية  وحـــدة   200 اجنـــاز 
برنامج"OLA"، والذي عرف تاأخرا 

كبريا خالل ال�سنوات املا�سية.
 ياأتي ذلك يف ظل التماطل امل�سجل 
اأين  املــ�ــســوؤولــة،  املــقــاوالت  قبل  مــن 
امل�ساكل  من  العديد  املوؤ�س�سة  عرفت 
واإن�ساء  حللها،  اأدى  ما  االقت�سادية 

اأخرى جديدة.
 40 ال�سكني  الربنامج  وي�سمل  هذا 

البواقي  اأم  مبدينة  �سكنية  وحــدة 
مت  فيما  وطنية،  ل�سركة  منحها  مت 
وينتظر  املقاولة  ا�ستدعاء  موؤخرا 
وحــدة   40 قــريــبــا،و  الــعــقــد  ف�سخ 
العامرية  مبنطقة  اأخـــرى  �سكنية 
�سيقو�ص،  لدائرة  اإقليميا  التابعة 
�سيتم االإعالن عن املناق�سة اجلديدة 
باالإ�سافة  قريبا،  بامل�سروع  اخلا�سة 
لـ 50 وحدة �سكنية مبنطقة الهن�سري 
املا�سية  ــام  االأي خالل  مت   ، تومغني 
 70 وكــذا  املناق�سة،  عــن  االإعـــالن 
زواي  اأوالد  ببلدية  �سكنية  وحــدة 

املقاولة  مع  العقد  ف�سح  موؤخرا  مت 
دفرتا  اإعــداد  انتظار  يف  املتخاذلة، 
من  املناق�سة  عن  لالإعالن  ال�سروط 

جديد.

االأيـــام  خـــالل  ينتظر  لــالإ�ــســارة، 
قائمة  عن  االإعالن  املقبلة،  القليلة 
ال�سيغ  خمتلف  ــن  م امل�ستفيدين 
والية  دوائر  م�ستوى  على  ال�سكنية 
انتظار  طال  والتي   ،12 البواقي  اأم 
املتعلقة  منها  خا�سة  لها،  املواطنني 
ب�سبب  االيجاري،  العمومي  بال�سكن 
االجتماعي  ال�سكن  طالبي  معاناة 
ــة  ــام ــراء واالإق ــك ــاء ال ــب وتــكــبــد اأع
ــددة  ــه بــالــبــيــوت الــقــ�ــســديــريــة امل

باالنهيار فوق روؤو�ص قاطنيها.

الوالية خن�سلة،  انطلقت بعا�سمة 
و�سيانة  احل�سرية  التهيئة  اأ�سغال 
ــاء  ــي ــات عـــرب خمــتــلــف اأح ــرق ــط ال
بعد  ــاين  ــث ال �سطرها  يف  املــديــنــة 

االنتهاء من ال�سطر االأول.
رفقة  ـــة  ـــوالي ال وايل  ـــى  ـــط واأع
انطالق  اإ�ــســارة  املحلية  ال�سلطات 
حمور  تهيئة  �سيتم  اأيــن  االأ�سغال، 
بو�سحابة  علي  نهج  امل�ست�سفى  حي 
اجلامعة  حــافــالت  مــوقــف  وحمـــور 
مقابل جمل�ص الق�ساء وكذا الطريق 

الــدوران  حمور  من  ابتداء  املــزدوج 
متحف  بـــاإجتـــاه  ــة  ــن ــات ب طـــريـــق 
العملية عرب  اأين تتوا�سل  املجاهد، 

عديد املحاور الباقية.
اأكد  بــوزيــدي،  علي  الوالية  وايل 
�ساأنها  مــن  العمليات  هــذه  اأن  على 
املدينة  لطرقات  االعتبار  اإعــادة 
للمواطن  املعي�سي  امل�ستوى  وحت�سني 
اأكد  كما  التنقل،  عملية  وت�سهيل 
ــغــال يف  ــاء االأ�ــس ــه ــرورة اإن ــس عــلــى �

وقتها.

�س�سار  مدينة  االأيــام  هذه  تعرف 
وعلى غرار بع�ص بلديات الوالية 
للنفايات،  كبريا  انت�سارا  خن�سلة، 
املجاهدين  اأحياء  عمارات  بزوايا 
الــعــمــارات  وكـــذا  م�سكن  و100 
للطريق  املـــحـــاذيـــة  ـــدة  ـــدي اجل
ـــاء  ـــي واالأح  83 رقــــم  الــوطــنــي 

الغربية  وال�سمالية من املدينة.
االأحــيــاء  ــذه  ه قاطني  وح�سب 
ــاهــيــك عـــن الـــظـــالم الــدامــ�ــص  ن
حي  عمارات  �سكان  يعي�سه  الــذي 
ــن ومــنــذ مـــدة ورغـــم  ــدي ــاه ــج امل
ال�سكاوي املتكررة من طرف جلنة 
على  بقيت  ـــور  االأم اأن  اإال  احلــي 
اأين اأ�سحى منظر القمامة  حالها، 
الده�سة  ــثــري  ي مــكــد�ــســة  وهــــي 

جهة  اأي  غياب  يف  واالإ�ستغراب، 
هذا  معاجلة  اإليها  يعود  م�سوؤولة 
اأنف�سهم  اأين يجد امل�سلون  امل�سكل، 
خطرالكالب  مواجهة   يف  اأحيانا 
اأ�سحت  والتي  وال�سالة  املت�سردة 

ت�سكل خطرا على االأ�سخا�ص.
وعليه يطالب �سكان هذه االأحياء 
تدخل ال�سلطات املحلية ملا تعانيه 
النفايات  كرثة  من  االأحياء  هذه 
واأ�سبحت  بها  تعج  التي  واالأو�ساخ 
االأوبئة  خمتلف  النت�سار  بـــوؤرة 
تدهور  ــن  م زادت  واالأمــــرا�ــــص، 
والعمل  وال�سحي  البيئي  الو�سع 
الظواهر  هــذه  مثل  اإزالــــة  على 
وراحـــة  املــحــيــط  عــلــى  للحفاظ 

ال�سكان.
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التجهيزات العمومية بوالية اأم 
البواقي، عن ترقب ا�ستالم م�سروع 

مبدينة  اجلامعي  باملركز  خمرب   20
عني البي�ساء بكلية العلوم والعلوم 
التطبيقية خالل االأ�سابيع القليلة 

املقبلة.
هذا وقد عرف امل�سروع تاأخرا 

كبريا خالل ال�سنوات املا�سية 
الأ�سباب مالية، ما اأدى لتاأخر 

ا�ستالمه بالرغم من التعليمات 
ال�سارمة للوزارة الو�سية، ب�سرورة 

ا�ستالم املخابر املتاأخرة خالل 
ال�سنة اجلارية كاأق�سى تقدير، 

اأين �سيتم االنتهاء من عملية 
جتهيز املخابر خالل االأيام القليلة 

املقبلة، لتكون جاهزة لدخولها حيز 
اخلدمة من قبل طلبة املركز خالل 

�سهر دي�سمرب املقبل، كما �ست�ساهم 
املخابر اجلامعية اجلديدة، يف دعم 
البحث العلمي والتكنولوجي داخل 

املركز اجلامعي، وفتح ف�ساءات بحث 
جديدة لفائدة طلبة الدكتوراه 
مبختلف التخ�س�سات اجلامعية، 
وكذا و�سعه حتت خدمة الطلبة 
اجلامعيني مبختلف التخ�س�سات 

التكنولوجية جلامعات الوطن.

ا�ستالم 20 خمرب 
جامعي قريبا 
بعني البي�ساء

بوالية  املقاولني  من  الع�سرات  رفــع 
املحلية  ال�سلطات  اإىل  نداءات  �سطيف 
و�سعيتهم  وت�سوية  التدخل  اأجل  من 
عدد  بــاإجنــاز  قــامــوا  اأن  بعد  املــالــيــة 
مــن املــ�ــســاريــع الــتــي تــدخــل يف اإطـــار 
املخططات البلدية للتنمية عرب عدد 
هــوؤالء  اأن  غري  الــواليــة،  بلديات  من 
املقاولني مل يتمكنوا من احل�سول على 
نفاذ  ب�سبب  وهذا  االإجنــاز  م�ستحقات 
م�سالح  م�ستوى  على  الدفع  اعتمادات 
امليزانية  ومتابعة  الربجمة  مديرية 

بالوالية.
وت�سببت هذه الو�سعية غري املاألوفة يف 
نظر املقاولني يف حرمانهم من احل�سول 
االأمر  وهــو  املالية  م�ستحقاتهم  على 
يواجهون  منهم  العديد  جعل  الــذي 
يتعلق  االأمر  اأن  خا�سة  االإفال�ص  �سبح 

باإجناز  تكفلوا  الذين  املقاولني  ب�سغار 
الظل  مناطق  تخ�ص  عديدة  م�ساريع 
من  الــعــديــد  يبقى  حــيــث  بــالــواليــة، 
حال  يف  باالإفال�ص  مهددين  املقاولني 
توا�سل االأزمة احلالية بحكم تراجع 
ب�سبب  اجلارية  ال�سنة  خالل  ن�ساطهم 
الو�سعية  امل�ساريع املنجزة ب�سبب  قلة 

الوبائية التي متر بها البالد.
وجه  فقد  الو�سعية  ــذه  ه ظــل  ويف 
ال�سلطات  اإىل  نداءا  املقاولون  هوؤالء 
هذا  حلل  التدخل  اأجــل  من  الوالئية 
االإ�سكال يف القريب العاجل من خالل 
اعتمادات  واإر�سال  اإجنــاز  يف  االإ�سراع 
ــي مت  ــت ــاريــع ال ــ�ــس الـــدفـــع ملــخــتــلــف امل
للمقاولني  يت�سنى  اإجنازها وهذا حتى 
املالية  م�ستحقاتهم  على  احلــ�ــســول 

وموا�سلة الن�ساط. 

يف  بوعندا�ص  دائرة  م�سوؤولوا  ح�سم 
�سطيف  ــة  والي مــن  ال�سمالية  اجلهة 
بالتعوي�ص  املعنيني  الفالحني  عدد  يف 
جراء احلرائق التي �سهدتها البلديات 
االأربعة للدائرة طيلة االأ�سهر الفارطة 
م�ساحات  طالت  التي  احلــرائــق  وهــي 
وا�سعة من الب�ساتني واالأ�سجار املثمرة، 
منح  رف�ست  املعنية  ال�سلطات  اأن  علما 
للفالحني  مبا�سرة  مالية  تعوي�سات 
من  الــتــعــويــ�ــص  عملية  �ستتم  حــيــث 
لتعوي�ص  جديدة  اأ�سجار  غر�ص  خالل 
امل�ساحات املحروقة وهذا يف انتظار اأن 
ت�سمل عملية التعوي�ص باقي البلديات 
ال�سمالية التي طالتها موجة احلرائق 

خالل ف�سل ال�سيف الفارط.
موافقتها  الــواليــة  م�سالح  ومنحت 
بالبلديات  فــالحــا   465 لتعوي�ص 
ببلديتي  خا�سة  لــلــدائــرة،  االأربــعــة 
بــو�ــســالم واآيـــث نـــوال مـــزادة االأكــرث 
بحيث  ال�سيف،  حــرائــق  مــن  ت�سررا 

االأ�سجار  مــن   28900 غر�ص  �سيتم 
وعلى  باملنقطة،  واملــعــروفــة  املثمرة 
واللوز،  اجلوز  التني،  الزيتون،  راأ�سها 
املح�سى  ــدد  ــع ال ــن  م انــطــالقــا  ـــذا  وه

كخ�سائر جراء احلرائق االأخرية.
بوعندا�ص  دائــــرة  رئــيــ�ــص  وحــ�ــســب 
املعنية  امل�سالح  فــان  مــراح  بن  يون�ص 
خا�سة  �سركات  مــع  التن�سيق  بـــداأت 
التعوي�ص  بعمليات  التكفل  اأجــل  من 
وتوزيع االأ�سجار، وفق مناق�سة وطنية 
الختيار تلك املوؤ�س�سات، والتي �ستعمل 
من  املــنــجــزة  التحقيق  تــقــاريــر  ــق  وف
املدنية  الغابات، احلماية  قبل م�سالح 
كي  البلدية،  م�سالح  وكذا  والفالحة 
تتم عملية التعوي�ص بطريقة دقيقة 
ومدرو�سة وبح�سب حجم اخل�سائر لكل 
بوعندا�ص  دائرة  رئي�ص  وطماأن  فالح، 
على  �سي�سرف  باأنه  الفالحني  جميع 
اإىل  لت�سل  التعوي�ص  عملية  متابعة 

جميع املت�سررين من احلرائق.

اإىل  ال�سابق  العدد  يف  تطرقنا  اأن  بعد 
و�سعية امل�ست�سفى اجلديد بالعلمة �سرق 
والية �سطيف والتاأخر الفادح يف ت�سليم 
كمال  ــوايل  ال ك�سف  فقد  امل�سروع،  هــذا 
االأم�ص  نهار  زيــارتــه  هام�ص  على  عبلة 
اإىل بلدية العلمة على برجمة ا�ستئناف 
خالل  ال�سحي  املرفق  هــذا  يف  االأ�سغال 
عقد  اأن  بعد  وهذا  االآن،  من  قليلة  اأيــام 
مع  اجتماعا  الوالية  عن  االأول  امل�سوؤول 
التي  العوائق  كل  حلل  الهياأت  خمتلف 
تواجه امل�سروع الذي طالت اأ�سغاله، حيث 

كان من املقرر ا�ستالم هذا امل�ست�سفى.
تخ�سي�ص  مت  الفارطة  ال�سنة  وخــالل 
�سنتيم  مليار   132 يناهز  مــايل  غــالف 
ال�ستكمال ما تبقى من اأ�سغال االإجناز اإال 
اأن االأمــور مل تتغري متاما يف ظل توقف 
من  املتكررة  التدخالت  رغــم  االأ�سغال 

اأن  علما  بلكاتب،  ال�سابق  الــوايل  طرف 
�سرير،   240 ي�سع  اجلــديــد  امل�ست�سفى 
امل�ست�سفى  حتويل  يتم  اأن  املــقــرر  ومــن 
احلايل �سروب اخلثري اإىل م�ست�سفى لالأم 

والطفل.
قام  العلمة  اإىل  زيارته  هام�ص  وعلى 
اإىل  تفقد  بــزيــارة  عبلة  كمال  الـــوايل 
على  لالإطالع  اخلثري  �سروب  م�ست�سفى 
بامل�سابني  بالتكفل  اخلا�سة  الو�سعية 
الت�سبع  ظل  يف  وهــذا  كــورونــا  بفريو�ص 
املعاناة  عن  ف�سال  امل�ست�سفى  يف  احلا�سل 
من ناحية التكفل نتيجة االإ�سابات التي 
الطبية،  و�سبه  الطبية  الطواقم  طالت 
وهو االأمر الذي اأجرب عدد من االأطباء 
التكفل  اأجــل  من  التربع  على  املخت�سني 

برعاية املر�سى يف الوقت الراهن.

مقاولون يواجهون �سبح 
الإفال�س يف �سطيف

تعوي�س 465 فالح مت�سررين
 من حرائق ال�سيف 

الوايل يوؤكد حل م�سكل م�ست�سفى 
العلمة اجلديد 

طالبوا بت�ضوية و�ضعياتهم املالية

تخ�ض بلديات دائرة بوعندا�ض 

بعد �ضنوات من التماطل 

انطالق اأ�ضغال 800 وحدة �ضكنية قريبا

بعد ف�ضخ العقود مع املقاولت املتاأخرة

عبد الهادي. ب 

عبد الهادي. ب 

عبد الهادي. ب 

اأم البواقـــي

بن �ستول.�ص بن �ستول.�ص

بن �ستول.�ص

امل�ضروع عرف تاأخرا كبريا



احلكومة تعتزم اإقرار حزمة ت�ضهيالت لدفع ال�ضادرات غري النفطية، جراد

وزير املالية اأمين بن عبد الرحمان  

قال وزير املالية اأمين بن عبد الرحمان، اأن فتح راأ�سمال 
قانون  م�ستوى  على  به  م�سموح  اإجراء  العمومية  البنوك 
املواد  تنويع  ''تــدابــري  اأّن  اإىل  م�سريا  والقر�ص،  النقد 
البنوك يف مرافقة اال�ستثمار  املالية تت�سمن تطوير دور 
العمومية  البنوك  راأ�سمال  فتح  جانب  اإىل  واملوؤ�س�سات 
وفتح بنوك خا�سة جديدة''. واأكد بن عبد الرحمان، يف 
قانون  م�سروع  على  الت�سويت  هام�ص  على  جانبي  ت�سريح 

املالية
اأّن  على  اخلزينة،  عجز  متويل  بخ�سو�ص  اأنه   ،2021
النقدية  ال�سيا�سة  اآليات  تنفيذ  اإىل  �ستلجاأ  ''احلكومة 
بالت�ساور مع بنك اجلزائر  املن�سو�ص عليها قانونا، وذلك 

اىل جانب العودة ل�سوق املالية''.
باإ�ستعمال  باخل�سو�ص  يتعلق  ــر  ''االم ان  الوزير  وقــال 
جزء من االإحتياطات املخ�س�سة املكونة من طرف البنك 
املركزي واإيداع جزء من االموال اخلا�سة لبنك اجلزائر 

يف �سكل �سندات اخلزينة''.

''فتح راأ�شمال البنوك 
العمومية وارد قانونا''

اأعلن وزير ال�صيد البحري واملنتجات ال�صيدية، �صيد اأحمد فروخي، يوم الثالثاء، عن اإعداد دفرت �صروط جديد متعلق
 بتمويل ال�صتثمارات يف قطاع �صناعة تربية املائيات.

من اأجل حت�ضني كفاءة موؤ�ض�ضات تربية املائيات، وزير ال�ضيد البحري

العمل  ور�سة  اختتام  عقب  ت�سريح  ويف 
ال�سناعة  تطوير  حول  االأوىل  الوطنية 
يف قطاع تربية املائيات التي عقدت عن 
طريق التوا�سل املرئي عن بعد مب�ساركة 
التاأمني،  و�سركات  والبنوك  امل�ستثمرين 
اال�ستثمار  اهمية  على  فــروخــي  اأكـــد 
�سناعة  يف  �سيما  ال  ال�سناعة،  هــذه  يف 

االأقفا�ص العائمة.
"هذه  اأن  البحري  ال�سيد  وزيــر  واأكــد 
التقليل  من  �ستمكن  املحلية  ال�سناعة 
بالعملة  امل�ستوردة  املــعــدات  تكلفة  من 
جمال  يف  االإنتاج  تكاليف  وكذا  ال�سعبة 
بال�سرورة  �ستوؤثر  التي  املائيات  تربية 

على اأ�سعار االأ�سماك".
اجلديد  الــ�ــســروط  دفــرت  اأن  واأو�ــســح 
املائيات  تــربــيــة  تــرقــيــة  عــلــى  ي�ستند 
والباحثني  ــرباء  اخل ا�ــســراك  خــالل  من 
التنمية  ا�سرتاتيجية  اىل  واالن�سمام 

امل�ستدامة للقطاع يف افق عام 2024.
ــى وزيــر  ــس وخـــالل هـــذا االجــتــمــاع اأو�
ال�سيد البحري الفاعلني يف قطاع تربية 
حتتوي  رقمية  من�سة  باإعداد  املائيات 
من  بامل�ستثمرين  املتعلقة  البيانات  على 
تربية  �سناعة  مــعــدات  تطوير  اأجـــل 

املائيات يف اجلزائر.
االنتقال  ال�سروري  الوزير"من  وقــال 
تربية  ممار�سة  اإىل  الكفاف  ن�ساط  من 
النطاق  وا�سعة  االحــرتافــيــة  املــائــيــات 
ت�سنيع  خـــالل  مــن  ـــك  وذل ــة،  ــث واحلــدي
دوًرا  يلعب  الذي  املائيات  تربية  ن�ساط 

مهًما يف االإنتاج والنمو االقت�سادي".
معظم  ا�سترياد  يتم  احلــايل  الوقت  يف 
املائيات،  تربية  يف  امل�ستخدمة  املعدات 
باهظة  االإنـــتـــاج  تــكــالــيــف  يجعل  ــا  مم

بهذه  ــادرون  ــب امل او�ــســح  ح�سبما  الثمن 
الــوزارة، مع  التي عقدت يف مقر  الور�سة 
باإ�سالح  املتعلقة  ال�سعوبات  اإىل  التطرق 
او ا�ستخالف املعدات املعطلة التي توؤدي 

اإىل زيادة تكاليف الت�سيري.
يف  املُنجزة  لال�ستثمارات  بالن�سبة  اأمــا 
اأن  اكـــدوا  فقد  املــائــيــات  تربية  قــطــاع 
 70 من  اأكــرث  ي�سم  املزدهر  القطاع  هذا 
مزرعة مائية ومزرعة قارية يف مرحلة 

اال�ستغالل.

امل�ستقرة  التنمية  �سمان  اأجـــل  ــن  وم
ــى  ــس ــذا الــنــ�ــســاط اأو� ــه ــتــدامــة ل ــ�ــس وامل
امل�ساركون يف الور�سة بو�سع ا�سرتاتيجية 
هند�سة  يف  املهارات  بني  اجلمع  من  متكن 
لتطوير  الــ�ــســروريــة  املــائــيــات  تــربــيــة 
جتهيزات ومعدات تربية املائيات املكيفة 

والتي ت�ستجيب للمعايري الدولية.
االعتماد  اأن  من  كذلك  اخلرباء  وحذر 
يوؤدي  قد  املعدات  ا�سترياد  على  املفرط 
تطوير  من  حُتــد  التي  العوامل  لتوليد 
االأن�سطة امللحقة ومن هنا تاأتي �سرورة 

تطوير هذه ال�سناعة.
بتنمية  اخلا�سة  الور�سة  مكنت  وقــد 
ــات االأطــــراف  ــي ــائ �ــســنــاعــة تــربــيــة امل
الــقــدرات  لتحديد  تقييم  اإجــــراء  مــن 
تربية  ومعدات  لتجهيزات  الت�سنيعية 

املائيات يف اجلزائر.
مناق�سة  الــور�ــســة  هـــذه  ــت  ــاح اأت كــمــا 
اعتمادها  يجب  التي  والو�سائل  الطرق 
لت�سنيع  �سناعي  جممع  وتطوير  لرتقية 
جتــهــيــزات ومـــعـــدات تــربــيــة املــائــيــات 
وبائعون  وعــوامــات  و�سباك  )اأقــفــا�ــص 
و�سال�سل اإر�ساء وغريها( لتح�سني كفاءة 

موؤ�س�سات تربية املائيات.

وت�سغيل  لدعم  الوطنية  الوكالة  قررت 
املوؤ�س�سات  ديــون  جدولة  اإعــادة  ال�سباب، 
امل�سغرة التي ا�ستفادت من قرو�سها املالية، 
ح�سب ما �سرح به فاحت �سيد اإطار بالوكالة 
حيث قال اأنه ''تقرر والأول مرة منذ اإن�ساء 
ديون  جدولة  يف  النظر  اإعـــادة  الوكالة 
باإمكان  اأنــه  وقالت  امل�سغرة''.  املوؤ�س�سات 
اأون�ساج  م�ساريع  من  امل�ستفيدين  ال�سباب 
الذين يجدون �سعوبات يف ت�سديد ديونهم 
لطلب  وملحقاتها  الــوكــالــة  اإىل  الــّتــقــدم 

اإعادة جدولة القر�ص البنكي.
ــادة  اإع اأن  بــيــان،  يف  الوكالة  واأو�ــســحــت 
اجلدولة تتم ح�سب �سروط اأهمها اأن يكون 
موجود  الوكالة  طــرف  من  املمول  العتاد 
ينخرط  واأن  �سامال،  تاأمينا  عليه  وموؤمن 
القرو�ص  اأخطار  ال�ساب يف �سندوق �سمان 

لل�سنوات املراد اإعادة جدولتها.
ت�سل  اجلدولة  مدة  اأن  اأون�ساج  وذكــرت 
تت�سمن  حالة  كل  ح�سب  �سنوات   05 اإىل 

مدة االإرجاء املقدرة بـ 12 �سهرا.
القر�ص  جدولة  اإعـــادة  فــاإن  ولــالإ�ــســارة، 
البنكي تكون فيها ن�سبة الفائدة خمف�سة 
هذه  ملعاجلة  اأجل  واآخر   ،%  100 بن�سبة 

امللفات يوم 31 دي�سمرب 2021.
للوكالة  العامة  باملديرية  اإطــار  وك�سف 
قرار  عن  ال�سباب،  ت�سغيل  لدعم  الوطنية 
املوؤ�س�سات  ديون  جدولة  الإعــادة  الوكالة 
م�سريا  دعمها،  من  ا�ستفادت  التي  امل�سغرة 
منذ  مرة  الأول  يتخذ  القرار  هذا  اأّن  اإىل 

اإن�سائها.
اإعادة جدولة  �سيتم  االأ�سا�ص،  وعلى هذا 
من  امل�ستفيدة  امل�سغرة  املوؤ�س�سات  ديــون 
5 �سنوات،  اأون�ساج بدون فوائد وملدة  دعم 
اي�سا  ''تقرر  اأنه  اإىل  املتحدث  اأ�سار  حيث 
تاأخر  عن  املرتتبة  التاأخري  غرامات  م�سح 
البنكية  االإ�سافات  وكل  الديون  ت�سديد 
االخرى''، اأما بخ�سو�ص املوؤ�س�سات امل�سغرة 
ديونها،  ت�سديد  يف  �سعوبات  جتــد  التي 
ك�سف امل�سوؤول عن ''توفري خمطط يجعلها 
طريق  عن  امل�ساريع  من  باالإ�ستفادة  تقوم 

املناولة''.
واأو�سح ذات امل�سوؤول اأن ''توفري خمططات 
من  �سيمكنها  املــوؤ�ــســ�ــســات  لــهــذه  اأعـــبـــاء 
االإ�ستفادة من ت�سديد ديونها واإعادة بعث 
ن�ساطها''، م�سريا اأن ''ذلك �سيتم عن طريق 
االإتــفــاقــيــات املــربمــة مــع �ــســركــات كربى 

اأن  ــاف  واأ�ــس الــطــاقــة''،  قطاع  يف  خا�سة 
اإطار  يف  امل�سغرة  املوؤ�س�سات  من  فئة  هناك 
وهي  اإنقاذها  ميكن  ال  التي  اون�ساج،  دعم 

اأربع حاالت:
متوفون،  اأ�سحابها  م�سغرة  ''موؤ�س�سات 
طبيعية،  لــكــوارث  تعر�ست  مــوؤ�ــســ�ــســات 
املوؤ�س�سات امل�سغرة التي يعاين اأ�سحابها من 
حجز  مت  م�سغرة  وموؤ�س�سات  عقلي،  مر�ص 
عتادها وبيعه من طرف البنك''. وقال اأنه 
عن  التحدث  ''الميــكــن  ــاالت  احل هــذه  ويف 
جهة  من  ن�ساطها''.  بعث  ــادة  اإع اإمكانية 
معترب  عدد  جناح  اإىل  امل�سوؤول  نوه  اأخرى 
دعم  من  امل�ستفيدة  امل�سغرة  املوؤ�س�سات  من 

اأون�ساج.
واأ�سار''هناك 30 موؤ�س�سة م�سغرة م�سدرة 
ال�سني،  الهند،  مثل  بلدان  اإىل  ملنتوجاتها 

دول اإفريقية الربازيل ودول اأروبية''.

واحلرفيني  للتجار  اجلزائرية  اجلمعية  دعت 
بع�ص  تــعــلــيــق  قــــرار  يف  الــنــظــر  اإعــــــادة  اإىل 
بال�سماح  مطالبة  االقــتــ�ــســادّيــة،  الن�ساطات 
من  "للتخفيف  بالن�ساط  واحلرفيني  للتجار 
منا�سب  على  واملحافظة  االجتماعّية،  امل�ساعب 
للن�ساط  م�ستعدون  التجار  اأن  واأكــدت  ال�ّسغل"، 
رئي�ص  اأبـــدى  الــوقــايــة.  ب�سروط  االلــتــزام  مــع 
الطاهر  واحلرفيني،  للتجار  الوطنية  اجلمعية 
التجارية  الن�ساطات  وقف  من  تخوفه  بولنوار، 
مرة اأخرى. وقال اإن "االحتاد ال يتمنى العودة 
اإىل االإغالق االقت�سادي، الأن هذا االأمر �سي�سر 
اآثار  من  يعانون  زالوا  وما  عانوا  الذين  بالتجار 

املقابل،  يف  املا�سي".  مار�ص  منذ  املبا�سر  الغلق 
الوقائية  االإجــراءات  "ت�سديد  بولنوار،  اقرتح 
اإىل  العودة  دون  من   19 كوفيد  وبــاء  ملكافحة 
ماليني  ي�سغل  ــذي  ال التجاري  الن�ساط  وقــف 
منا  ــرث  اأك مت�سررة  دول  فهناك  اجلــزائــريــني. 
فيما  االقت�سادي  بالن�ساط  ال�سماح  ووا�سلت 

ركزت على �سروط الوقاية".
ورغم تاأكيده اأن التجار يقدمون �سحة املواطنني 
على م�ساحلهم التجارية يف هذه الظروف اإال اأن  
اخلام�سة  توقيت  ''اعتماد   اإىل  دعا  املتحدث 

م�ساء على االأقل الإنهاء الن�ساط التجاري''.
مّرة  ــُواّلة  ال بولنوار  طالب   ال�سياق  نف�ص  ويف 

اأخرى بعدم اللجوء لتعميم العقوبات على جتار 
حالة  يف  باأكملها  التجارية  امل�ساحة  اأو  ال�ّسوق 
م�سددا  الوقاية،  بقواعد  التجار  بع�ص  اإخــالل 
على �سرورة اإ�سدار العقوبة الفردية كون اأغلب 
الوقاية  ب�سروط  ملتزمني  واحلرفيني  التجار 

-ح�سبه-.
للُتجار  الــوطــنــيــة  اجلمعية  رئــيــ�ــص  واقــــرتح 
واحلرفيني اجلزائريني على احلكومة ''تعوي�ص 
على  الوباء  ظرف  يف  اخلا�سر  واحلــريف  التاجر 
بنكية  قرو�ص  ومنح  باملئة،   50 بن�سبة  االأقــل 
منح  يف  االإ�ستمرار  مع  للمت�سررين،  فوائد  بدون 

امل�ساعدات الدورية البالغة لـ 30 األف دينار''.

اإعداد دفرت �شروط جديد متعلق بال�شتثمارات 
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اأفاد القائم باالأعمال يف ال�سفارة االأمريكية غواتام 
رانا خالل منتدى اإفرتا�سي حول ريادة االأعمال نظم 
يوم الثالثاء، اأن �سفارة  الواليات املتحدة يف اجلزائر 
يف  االإقت�ساد  وتنويع  االأعمال  ريــادة  بتعزيز  تلتزم 
اجلزائر، ولديها جمموعة من الربامج التي ترمي اإىل 

بلوغ هذا الهدف. 
''ريـــــــادة االأعــــمــــال يف اجلــــزائــــر: الــتــحــديــات 
وبثته  االأمريكية  ال�سفارة  عقدته  والفر�ص''الذي 
ريــادة  ''اإن  اليوتيوب،  على  قناتها  على  مبا�سرة 
يف  بعمق  متاأ�سلة  واملــخــاطــرة  واالإبــتــكــار  االأعــمــال 
االأعمال  رواد  وذكــر  املــتــحــدة.  ــواليــات  ال تركيبة 
�سركة  من  جوبز  �ستيف  مثل  امل�سهورين  االأمريكيني 
من  مو�سك  واإيــلــون  اأمـــازون  من  بيزو�ص  وجيف  اآبــل 

تي�سال و�سبي�ص اإك�ص.
�سرح رانا: ''لقد عا�ص هوؤالء االأفراد جوهر'' احللم 
االأمريكي، اأن اأمريكا هي مكان ي�ستطيع فيه االأ�سخا�ص 
الذين يبادرون ويعملون بجد بناء م�ستقبلهم وحتقيق 

اأهدافهم''.
كما �سلط املتحدث ال�سوء على عدد من برامج ال�سفارة 
االأمريكية التي تهدف اإىل م�ساعدة اجلزائريني على 
للتوظيف  والقابلية  االأعمال  ريــادة  مهارات  تطوير 

على مر ال�سنني.
االأخرية يف مبادرة  االأعمال  ريادة  م�ساريع  و�سمحت 
من  االآالف  تكوين  اإىل  اأو�سطية  ال�سرق  ال�سراكة 
ال�سركات  من  املئات  واإطــالق  ال�سباب،  االأعمال  رواد 

ال�سركات  ع�سرات  يف  االإ�ستقرار  وحتقيق  اجلديدة، 
اأنحاء  جميع  يف  واليـــة   20 مــن  اأكـــرث  يف  النا�سئة 

البالد.
لدى  املــنــتــدب  لــلــوزيــر  كلمة  املــنــتــدى  ت�سمن  كــمــا 
واملوؤ�س�سات  املعرفة  باإقت�ساد  املكلف  االأول  الوزير 
اأن اجلزائر  النا�سئة يا�سني املهدي وليد. الذي قال: 
احلايل،  الوقت  يف  الكبرية  التحديات  بع�ص  تواجه 
على  قائم  اإقت�سادي  منوذج  من  االإنتقال  هو  واأهمها 
ومرونة  ا�ستدامة  اأكرث  اإقت�ساد  اإىل  النفط  عائدات 

وطموًحا''.
اإحرازه  مت  الذي  التقدم  على  ال�سوء  الوزير  و�سلط 
لــرواد  املـــوارد  مــوؤخــًرا يف اجلــزائــر مــن حيث توفري 
جديد  عمومي  �سندوق  اإن�ساء  ذلك  يف  مبا  االأعمال، 
ي�سمى ''�سندوق متويل ال�سركات النا�سئة اجلزائري'' 
اأول  اإطالق  وكذلك  النا�سئة  ال�سركات  يف  لالإ�ستثمار 
والذي  النا�سئة،  وال�سركات  لالإبتكار  عمومي  م�سرع 
''يوفر التمويل والتكوين والتوجيه وكل ما حتتاجه 

ال�سركات النا�سئة لبدء اأعمالها''.
وعقدت ال�سفارة االأمريكية املنتدى لت�سليط ال�سوء 
كعاملني  اخلا�ص  القطاع  ومنــو  االأعــمــال  ريــادة  على 
اجلزائري،  االإقت�ساد  وتنويع  تنمية  يف  حا�سمني 
وكذلك الإحياء اأ�سبوع ريادة االأعمال العاملي. حتتفل 
لريادة  العاملي  باالأ�سبوع  دولة   180 من  اأكرث  اليوم 
االأعمال الذي يهدف اإىل ت�سهيل بدء االأعمال وتنميها 

الأي �سخ�ص يف اأي مكان، من اأمريكا اإىل اجلزائر.

ال�شفارة الأمريكية ت�شلط ال�شوء 
على فر�س ريادة الأعمال يف اجلزائر

الأ�سعار  االآجــلــة  الــعــقــود  تــذبــذبــت 
النفط اخلام يف نطاق �سيق مائل نحو 
االآ�سيوية  اجلل�سة  ــالل  خ ــاع  ــف االرت
االأمريكي  الدوالر  موؤ�سر  ارتداد  و�سط 
منذ  له  االأعلى  من  ال�ساد�سة  للجل�سة 
للعالقة  وفــقــًا  نوفمرب  مــن  اخلــامــ�ــص 
التطورات  اأعتاب  على  بينهم  العك�سية 
اليوم  املرتقبة  والبيانات االقت�سادية 
االأمريكي  االقت�ساد  قبل  من  االأربعاء 

اأكرب منتج وم�ستهلك للنفط يف العامل.
الأ�سعار  االآجـــلـــة  الــعــقــود  ارتــفــعــت 
احلقول  تنتجه  الــذي  ''بــرنــت''  خــام 
جانفي  ت�سليم  اجلزائرية  النفطية 
من عام 2021 بن�سبة 0.02 يف املائة 
للربميل  دوالر   43.76 عند  لتتداول 
 43.75 عند  باالفتتاحية  مقارنة 
تراجع  و�سط  ــك  وذل للربميل،  دوالر 
بن�سبة  ــي  ــك ــري االأم الـــــدوالر  مــوؤ�ــســر 
مقارنة   92.39 اإىل  املائة  يف   0.08
العلم  مع   ،92.47 عند  باالفتتاحية 
اأن املوؤ�سر اختتم تداوالت االأم�ص عند 

م�ستويات 92.42.

ومن الناحية املقابلة، ارتفعت العقود 
''نيمك�ص''  النفط  االآجلة الأ�سعار خام 
ت�سليم دي�سمرب املقبل بن�سبة 0.05 يف 
 41.37 لتتداول عند م�ستويات  املائة 
باالفتتاحية  مقارنة  للربميل  دوالر 
مع  لــلــربمــيــل،  دوالر   41.35 عــنــد 
ــداوالت  ت ا�ستهلت  العقود  اأن  العلم، 
هابطة  �سعرية  فجوة  على  اجلل�سة 
اأن اختتمت تداوالت االأم�ص عند  بعد 

م�ستويات 41.43 دوالر للربميل.
من  حاليًا  امل�ستثمرين  ويرتقب  هــذا 
الك�سف  االأمــريــكــي  االقــتــ�ــســاد  قــبــل 
�سدور  مع  االإ�سكان  �سوق  بيانات  عن 
املبدوء  املــنــازل  موؤ�سر  من  كل  ــراءة  ق
وو�سط  البناء  ت�سريح  وموؤ�سر  اإن�سائها 
ت�ساريح  قراءة  تعك�ص  باأن  التوقعات 
مليون   1.57 نحو  اإىل  ارتفاعًا  البناء 
مليون   1.55 نــحــو  مــقــابــل  تــ�ــســريــح 
تو�سح  قــد  كما  �سبتمرب،  يف  ت�سريح 
اإن�سائها ارتفاعًا  املنازل املبدوء  قراءة 
اإىل نحو 1.45 مليون منزل مقابل نحو 

�سبتمرب. يف  منزل  مليون   1.42

ا�شعار الربميل ت�شتقر وت�شجل 
قرابة 44 دولر

اإعادة جدولة الديون وم�شح غرامات التاأخر 
للموؤ�ش�شات ال�شغرية املع�شرة

رئي�س جمعية التجار يطالب بالتخلي عن الغلق الكلي لالأ�شواق 

مبنا�ضبة احياء اأ�ضبوع ريادة الأعمال العاملي..

التّجار متذمرون من الإغالق الثاين..



اأعلن وزير اخلارجية الأمريكي مايك بومبيو الثنني فر�ص وا�صنطن �صل�صلة عقوبات ت�صتهدف خ�صو�صا وزارة الدفاع الإيرانية والرئي�ص الفنزويلي 
نيكول�ص مادورو يف اإطار العمل جمددا بعقوبات الأمم املتحدة على اإيران. بذلك تكون الوليات املتحدة القوة الكربى الوحيدة التي تعترب اأن العقوبات 

الأممية دخلت من جديد حيز التنفيذ، وذلك بعدما واجهت اعرتا�صات من حلفائها وخ�صو�صا الأوروبيني.

لوقف توغل احلوثيني
ب�ضبب تف�ضي ال�ضراعات ووباء "كوفيد19-"

اأبلغت  ال�سعودية  اإن  قالت م�سادر مطلعة، 
حمادثات  يف  اليمن  يف  احلــوثــي  جماعة 
اقرتاح  على  �ستوقع  باأنها  امل�ستوى  رفيعة 
ـــالق الــنــار اإذا  لـــالأمم املــتــحــدة بــوقــف اإط
وافقت اجلماعة على اإقامة منطقة عازلة 

على طول حدود اململكة.
اتفاق،  اإىل  التو�سل  جرى  واإذا  املقابل  يف 
اجلهود  يف  انفراجة  اأكــرب  ذلــك  ف�سيكون 
املبذولة للتو�سل اإىل ت�سوية �سيا�سية منذ 
وُينظر   .2014 عــام  يف  ال�سراع  ــداأ  ب اأن 
اأنه  على  وا�ــســع  نــطــاق  على  الــ�ــســراع  اإىل 
اللدودين  اخل�سمني  بني  بالوكالة  حــرب 

ال�سعودية واإيران.

املنتخب  االأمريكي  الرئي�ص  تعهد  حني  يف 
بوقف  االنتخابية  حملته  يف  بايدن  جو 
م�سرت  اأكــرب  لل�سعودية،  االأ�سلحة  مبيعات 
االأو�سط،  ال�سرق  يف  االأمريكية  لالأ�سلحة 
التي  احلرب  الإنهاء  الريا�ص  على  لل�سغط 

ت�سببت يف اأ�سواأ اأزمة اإن�سانية يف العامل.
الذين  احلوثيني،  اإن  قالت  امل�سادر  لكن 
ـــرب  يــ�ــســيــطــرون عــلــى �ــســمــال الــيــمــن واأك
مناطقه املاأهولة بال�سكان، قد يكونون اأقل 
نفذ  اإذا  ال�سعودية  مع  للتعاون  ا�ستعدادًا 
الرئي�ص االأمريكي دونالد ترامب تهديدات 
قبل  اأجنبية  اإرهابية  منظمة  بت�سنيفهم 

تركه املن�سب.
وقال م�سدران اإن الطرفني، اللذين عقدا 
االآونـــة  يف  رفــعــا  افــرتا�ــســيــة،  مباحثات 
املحادثات  يف  التمثيل  م�ستوى  االأخــرية 
كبري  عبدال�سالم  حممد  فيها  لي�سارك 
�سعودي  ومــ�ــســوؤول  احلــوثــيــني  مفاو�سي 

اأكرب.
طلبت  الريا�ص  اأن  امل�سادر  ذكــرت  كما 
مزيدًا من ال�سمانات االأمنية من احلوثيني، 
ومنها منطقة عازلة على طول احلدود مع 
ت�سكيل حكومة  يتم  اأن  اإىل  اليمن،  �سمال 

انتقالية تدعمها االأمم املتحدة.
يف حني تريد الريا�ص من قوات احلوثي 
مغادرة ممر على طول احلدود ال�سعودية 
ملــنــع الــتــوغــالت ونــــريان املــدفــعــيــة. ويف 
جويًا  ح�سارًا  اململكة  �ستخفف  املقابل، 
املتحدة  االأمم  ــرتاح  اق ــار  اإط يف  وبحريًا 
بالفعل  النار، والذي ي�سمل  اإطالق  بوقف 

وقف الهجمات عرب احلدود.

ال�سعودية تريد منطقة
 عازلة مع اليمن 

ا�ستهداف ال�سفارة الأمريكية ببغداد بال�سواريخ

التابع  االإن�سانية  ال�سوؤون  مكتب  يقدم 
بقيمة  طــارئــًا  متــويــاًل  املتحدة  لــالأمم 
معر�سة  دول  ل�سبع  دوالر  مليون  مائة 
وال�سرق  اأفريقيا  يف  املجاعة  خلطر 
االأو�سط و�سط تف�سي ال�سراعات ووباء 

"كوفيد-19".
الثالثاء،  يوم  م�ساء  �سدر  بيان  وقال 
اإىل  تذهب  �سوف  دوالر  مليون   80 اإن 
والكونغو  فا�سو  وبوركينا  اأفغان�ستان 
واليمن،  الــ�ــســودان  وجــنــوب  ونيجرييا 
دوالر  مليون   20 تخ�سي�ص  مت  حني  يف 
ملحاربة  اال�ستباقي  "للعمل  اأخـــرى 
قتال  اندلع  حيث  اإثيوبيا"،  يف  اجلــوع 
تيغراي  اإقليم  يف  ال�سهر  هــذا  �سديد 

�سمال البالد.
واأ�ساف البيان: "بدون اتخاذ اإجراءات 
فورية، ميكن اأن ت�سبح املجاعة حقيقة 

اأجزاء  يف  املقبلة  االأ�سهر  خالل  واقعة 
من بوركينا فا�سو و�سمال �سرق نيجرييا 
تكون  �سوف  واليمن.  ال�سودان  وجنوب 
فيها  يتم  التي  االأوىل  ــرة  امل هــي  هــذه 
 2017 عام  منذ  املجاعة  عن  االإعــالن 

يف اأجزاء من جنوب ال�سودان".
يف  االإن�سانية  الــ�ــســوؤون  من�سق  وقــال 
االأمم املتحدة، مارك لوكوك، اإن العودة 
اأمــرا  املجاعات  فيه  ت�سبح  عــامل  اإىل 
"فاح�سة يف عامل يوجد  ماألوفا �ستكون 

فيه اأكرث من طعام كاف للجميع".
وقالت االأمم املتحدة اإن االأموال �سوف 
ت�ستهدف الفئات االأكرث �سعفا، وخا�سة 
ذوي  واالأ�ــســخــا�ــص  والفتيات  الن�ساء 
يتزعزع  التي  الــدول  هذه  يف  االإعاقة 
اأو  الــنــزاعــات  ب�سبب  فيها  اال�ستقرار 

هجمات املتطرفني.

ــت �ـــســـواريـــخ بـــاجتـــاه �ــســفــارة  ــق ــل اأط
الواليات املتحدة يف بغداد، وفق ما اأفاد 
م�سدر اأمني يف املنطقة اخل�سراء وكالة 

االأنباء الفرن�سية.
بغداد  و�سط  يف  الوكالة  مرا�سلو  وقال 
مع  قوية  انفجارات  دوي  �سمعوا  اإنهم 
ت�سغيل منظومة الدفاع االأمريكية "�سي 
هذا  وتزامن  لل�سواريخ.  امل�سادة  رام" 
الهجوم مع اإعالن وا�سنطن اأنها �ست�سحب 
500 من جنودها من العراق ليبقى فيه 

فقط 2500 جندي.
اهلل  ــزب  ح كتائب  وا�سنطن  وحتــمــل 
هجوما  ت�سعني  نحو  م�سوؤولية  العراقي 
�سفارتها  عام  منذ  ا�ستهدفت  �ساروخيا 
وقواعد عراقية ت�سم جنودا اأمريكيني 
عراقيني  ملتعاقدين  لوج�ستية  وقوافل 

يعملون حل�ساب اجلي�ص االأمريكي.
معروفة  غري  باأ�سماء  ف�سائل  وتبنت 
رة مطالبتها بان�سحاب  هجمات عدة مكرِّ

للربملان  ــرار  ق بعد  االأمريكيني  الــغــزاة 
العراقي يف هذا ال�سدد.

من  �ساعة   48 وبعد  املا�سي،  يناير  ويف 
احلر�ص  يف  القد�ص  فيلق  قائد  اغتيال 
�سليماين  ــم  قــا�ــس االإيــــــراين  ـــوري  ـــث ال
املهند�ص  مهدي  اأبــو  العراقي  وم�ساعده 
قــــرب مـــطـــار بـــغـــداد، �ـــســـوت الـــنـــواب 

 5200 مغادرة  وجــوب  على  العراقيون 
جندي اأمريكي االأرا�سي العراقية.

احلالية  العراقية  احلكومة  وتــدعــو 
اإمهال  اإىل  الكاظمي  م�سطفى  برئا�سة 
لالن�سحاب  ـــوام  اأع ثالثة  االأمريكيني 
بعدما عادوا يف 2014 للت�سدي لتنظيم 

"داع�ص".

متويل طارئ من الأمم املتحدة 
ملواجهة املجاعة يف 7 دول 

ق.د

ق.د ق.د

ق.د

جمهورية جنوب 
افريقيا ترا�سل جمل�س 

الأمن ب�ساأن الق�سية 
ال�سحراوية

ــوب اإفــريــقــيــا  ــن  اأكـــــدت جــمــهــوريــة ج
ال�سحراوية  العربية  اجلمهورية  اأن 
ميكن  ال  دولــيــة  حقيقة  الدميقراطية 
جتاوزها، م�سرية اإىل اأن االحتاد االأفريقي 
واالأمم املتحدة ينظران اإىل الق�سية على 

اأنها ''م�ساألة ت�سفية ا�ستعمار''.
ورا�سلت جمهورية جنوب افريقيا اأع�ساء 
موقفها  مــوؤكــدة  ـــدويل  ال االأمـــن  جمل�ص 
الغربية  ال�سحراء  ق�سية  مــن  الثابت 
لــالإحتــاد  موؤ�س�سة  ــــة  ''دول بــاعــتــبــارهــا 
جويلية   9 يف  اأنــ�ــســئ  الـــذي  االإفــريــقــي 

فيه''. الع�سوية  كامل  وع�سو   2002
جنوب  ''تاريخ  اإىل  ذاته  امل�سدر  واأ�سار 
افريقيا مع اال�ستعمار والف�سل العن�سري 
موؤ�س�سية يف  اأطر  كان ميار�ص �سمن  الذي 
معتربة  العن�سري''،  الف�سل  نظام  ظــل 
التي  البلدان  يف  �سداه  ''يلقى  موقفها  اأن 

عانت من اال�ستعمار واالحتالل''.
كما اأكدت على دعم بعثة االأمم املتحدة 
التي  الغربية  ال�سحراء  يف  لال�ستفتاء 
النحو  على  االأ�سا�سية  واليتها  تتمثل 
املن�سو�ص عليه يف قرار جمل�ص االأمن 690 
يف  الالحقة  القرارات  وجميع   )1991(
تقرير  ب�ساأن  ونزيه  حر  ا�ستفتاء  اإجراء 

امل�سري ل�سعب ال�سحراء الغربية.
م�ساألة  حــل  ـــاأن  ''ب الر�سالة:  وتابعت 
التم�سك  يف  يكمن  الغربية  ال�سحراء 
الطرفني  الدولية ويف ت�سرف  بال�سرعية 
واملعايري  االأمــن  ــرارات جمل�ص  ق اإطــار  يف 

ق.دالدولية املعتمدة''.

لالأنباء  ال�سورية  العربية  الوكالة  قالت 
اأم�ص االأربعاء، اإن الدفاع اجلوي ال�سوري 
�سماء  يف  اإ�سرائيلي"  "لعدوان  يت�سدى 

منطقة دم�سق.
اأعلن جي�ص االحتالل االإ�سرائيلي  حيث 
نوفمرب   18 االأربـــعـــاء  فــجــر  �ــســن،  ـــه  اأن
2020، �سربات جوية على مواقع جلي�ص 
يف  اإيرانية،  ــداف  واأه االأ�سد  ب�سار  نظام 
جنوب �سوريا، قائاًل: اإن ال�سربات جاءت 
بعد زرع عبوات نا�سفة يف ه�سبة اجلوالن 

التي حتتلها اإ�سرائيل.
وكالة االأنباء الر�سمية )�سانا( نقلت عن 
م�سدر ع�سكري قوله اإن "ثالثة ع�سكريني 
اإ�سرائيلي  عــدوان  يف  اآخر  واأ�سيب  ُقتلوا 

على �سوريا اأم�ص االأربعاء''.
بيان  يف  فذكر  االإ�سرائيلي  اجلي�ص  اأمــا 
تخزين  من�ساآت  ق�سفت  طــائــراتــه  اأن 
�سواريخ  وبطاريات  ع�سكرية  وجممعات 

اأر�ص- جو �سورية.

بيني  االإ�سرائيلي  الــدفــاع  وزيــر  وكــان 
للحدود  زيـــارة  خــالل  قــال  قــد  جانت�ص 
لن  اإ�سرائيل  اإن  الثالثاء،  يوم  ال�سمالية، 
اجلــوالن،  يف  متفجرات  زرع  مع  تت�سامح 
االأرا�سي التي احتلتها من �سوريا يف حرب 

عام 1967.
ولطاملا هاجمت اإ�سرائيل اأهدافًا يف �سوريا 
واأهدافًا جلماعات م�سلحة حليفة، مبا يف 
جانت�ص  وقال  اللبناين،  اهلل  حزب  ذلك 
"كل  م�سوؤولية  �سوريا  حُتمل  اإ�سرائيل  اإن 

ال�سورية''.  االأرا�ــســي  على  يحدث  �سيء 
من جانبها، مل تعرتف احلكومة ال�سورية 
تعمل  اإيرانية  قوات  بوجود  مطلقًا  علنًا 

نيابة عنها يف احلرب ب�سوريا.
اإن  غربية  خمابراتية  م�سادر  وتقول 
تكثيف ال�سربات االإ�سرائيلية على �سوريا 
هذا العام جزء من حرب بالوكالة وافقت 
عليها وا�سنطن يف اإطار ا�سرتاتيجية لكبح 

نفوذ اإيران الع�سكري.
مئات  �ــســّنــت  اإ�ــســرائــيــل  اأن  اإىل  ُيــ�ــســار 
على  والــ�ــســاروخــيــة  اجلــويــة  ال�سربات 
ا�ستهدفت  وقد   ،2011 عام  منذ  �سوريا 
ال�سورية  للقوات  مواقع  ال�سربات  هــذه 
ــيــة وحلـــزب اهلل  واأخــــرى لــقــوات اإيــران

اللبناين.
يف  االإ�سرائيلي  االحتالل  جي�ص  وقــال 
اإن طائراته ق�سفت من�ساآت تخزين  بيان 
�سواريخ  وبطاريات  ع�سكرية  وجممعات 

اأر�ص- جو 
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قالت اللجنة التي منحت رئي�ص وزراء اإثيوبيا، اأبي اأحمد، جائزة 
منطقة  يف  ال�سراع  اإزاء  ال�سديد  بالقلق  ت�سعر  اإنها  لل�سالم،  نوبل 
ملنع  العنف،  اإنهاء  اإىل  االأطراف  جميع  ودعت  االإثيوبية،  تيغراي 

اندالع حرب اأهلية. 
االآالف  وفر  حتفهم  املئات  لقي  بينما  نوبل  جلنة  دعوة  وجاءت 
اأبي هجومًا  �سن  منذ  بارتكاب فظائع  اتهامات  ال�سودان، يف ظل  اإىل 

ع�سكريًا قبل اأ�سبوعني على زعماء تيغراي بعد اأن حتدوا �سلطته.
بيان اللجنة التي نادرًا ما يكون لها موقف ب�ساأن ما يفعله الفائزون 
بجوائزها بعد ح�سولهم عليها، قالت: "تتابع جلنة نوبل الرنويجية 
عن كثب التطورات يف اإثيوبيا وت�سعر بالقلق ال�سديد"، وفقًا ملا ذكرته 

وكالة رويرتز.

قررت هيئة املنافذ احلدودية العراقية االأربعاء فتح معرب عرعر 
عام  منذ  االأوىل  للمرة  ال�سعودية  العربية  اململكة  مع  احلدودي 
1990، بعد اأن قطع البلدان العالقات يف اأعقاب غزو �سدام ح�سني 
للكويت. اأمام التبادل التجاري بني البلدين. مرا�سم االفتتاح جرت 
مع  العراق  يف  ال�سعودي  وال�سفري  العراقي  الداخلية  وزير  بح�سور 

عدد من امل�سوؤولني احلكوميني.
وقطعت ال�سعودية عالقاتها مع نظام الرئي�ص العراقي �سدام ح�سني 
اإثر غزوه الكويت العام 1990، ومل ت�ستاأنفها اإال يف 2017، وت�سعى 
الغارقة باملنتجات االإيرانية  العراقية  ال�سوق  اإىل  للعودة  الريا�ص 

والرتكية بعدما كانت بلدا �سناعيا وزراعيا.

لقي 5 مدنيني م�سرعهم، اأم�ص االأربعاء، اإثر �سقوط طائرة مروحية 
بنريان جماعة "بوكو حرام"، �سمال �سرقي نيجرييا.

االإرهابية  اجلماعة  م�سلحي  اأن  حملية،  اإعالمية  تقارير  وذكرت 
اأ�سقطوا مروحية يف منطقة "باما" بوالية بورنو، ما ت�سبب مبقتل 5 
مدنيني. ومنذ عام 2009 لقي اأكرث من 20 األف �سخ�ص م�سرعهم يف 
اأعمال عنف نفذتها "بوكو حرام" التي ظهرت يف نيجرييا بداية عام 
2000. ونفذت اجلماعة هجمات يف البلدان املجاورة لنيجرييا مثل 

الكامريون وت�ساد والنيجر.
يذكر اأن مئات االآالف من االأ�سخا�ص ي�سطرون اإىل الهجرة ب�سبب 

الهجمات االإرهابية وال�سراعات يف نيجرييا.

احتجاجات  الثالثاء،  يوم  باري�ص،  الفرن�سية  العا�سمة  �سهدت 
مقاطع  ن�سر  يحظر  الذي  العام"  "االأمن  قانون  مل�سروع  مناه�سة 
فيديو اأو �سور لقوات االأمن اأثناء اخلدمة يف اأي و�سيلة اإعالم. ويف 
املثري  القانون  م�سروع  مناق�سة  الفرن�سيون  النواب  بداأ  �سابق،  وقت 
املحلية  ال�سرطة  عمل  لتنظيم  جديدا  اإطارا  يقدم  والذي  للجدل 

)البلدية(.
واأ�سحاب  و�سحفيون،  حقوقيون،  فيها  �سارك  التي  االحتجاجات 
بني  م�سادمات  واالآخر  احلني  بني  �سهدت  ال�سفراء،  ال�سرتات 
الغاز  بقنابل  لتفريقهم  تدخلوا  الذين  ال�سرطة  ورجال  املحتجني 

وخراطيم املياه. 

تل  اإىل  الزياين  اللطيف  عبد  البحريني  اخلارجية  وزير  و�سل 
العربية،  للدولة  مل�سوؤول بحريني كبري  ر�سمية  زيارة  اأول  ، يف  اأبيب 
العالقات يف  لتطبيع  اتفاقا  البلدين  �سهرين من توقيع  بعد حواىل 

وا�سنطن.
اتفاقا  �سبتمرب   15 يف  وقعت  واالإمارات  البحرين  من  كل  وكانت 

لتطبيع العالقات مع الكيان ال�سهيوين يف حديقة البيت االأبي�ص.
واعترب الفل�سطينيون اخلطوة "خيانة وطعنة يف الظهر"، وخ�سو�سا 
اأنها تتعار�ص مع االإجماع العربي الذي جعل حل النزاع االإ�سرائيلي 

الفل�سطيني �سرطا اأ�سا�سيا الإحالل ال�سالم مع الدولة العربية.
اخلليجية  والدول  اإ�سرائيل  بني  تقاربا  االأخرية  ال�سنوات  و�سهدت 
التي  تلك  خ�سو�سا  املتحدة  للواليات  احلليفة  الدول  من  وغريها 
اأي�سا عن اتفاق لتطبيع  تت�سارك العداء مع اإيران. واأعلن ال�سودان 

العالقات مع الدولة العربية.

فتح معرب عرعر احلدودي بني 
ال�سعودية والعراق املغلق منذ 1990

نيجرييا.. م�سلحو "بوكو حرام" 
ي�سقطون مروحية ومقتل 5 مدنيني 

احتجاجات بفرن�سا مناه�سة مل�سروع 
قانون ''الأمن العام'' املثري للجدل

اأول زيارة لوزير خارجية 
بحريني اإىل الكيان الإ�سرائلي

''نوبل'' لل�سالم تدعو الفائز 
بجائزتها لإنهاء العنف باإثيوبيا

حــول

الوكاالت  

العــامل

دويل الدفاع اجلوي ال�سوري يت�سدى "لعدوان اإ�سرائيلي"
 يف �سماء منطقة دم�سق
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اجتماعا  �سطيف  ــاق  وف اإدارة  جمل�ص  عقد 
االإ�ساعات  يف  النظر  ــل  اأج مــن  ــذا  وه جــديــدا 
االإدارة  ملجل�ص  ال�سابق  الرئي�ص  طالت  التي 
الالعبني  بع�ص  طرد  ق�سية  بخ�سو�ص  اأعراب 
من مقرات اإقامتهم يف الوقت الراهن على غرار 
االإدارة  جمل�ص  اأ�سدر  حيث  ــوري،  وت بربا�ص 
تكذيبا لكل هاته ال�سائعات والتي يبقى الهدف 
املوؤقت فخر  االإدارة  رئي�ص جمل�ص  منها ح�سب 
ومن  الفريق،  ا�ستقرار  �سرب  هو  كتفي  الدين 
جانب اأخر رف�ص وايل �سطيف كمال عبلة قرار 
ا�ستقالة اأعراب من من�سبه مطالبا ببقائه على 

راأ�ص الفريق خالل الفرتة احلالية.
ومت على هام�ص اإجتماع جمل�ص االإدارة اإبرام 
م�ساحلة تاريخية بني الرئي�ص ال�سابق ملجل�ص 
بعد  وهذا  �سرار  احلكيم  وعبد  اأعراب  االإدارة 
ب�سبب  الطرفني  بني  اجلفاء  من  طويلة  فرتة 
الت�سيري  وطريقة  النظر  وجهات  يف  االإختالف 
االإحتكام  على  االإتفاق  مت  كما  الطرفني،  بني 
ال�سدد  ال�سدام، ويف هذا  القانون وتفادي  اإىل 
�سرار  مع  م�سكل  اأي  لدي  :" لي�ص  اأعــراب  قال 
ت�سهيل  اإطـــار  يف  كــان  واإن�سحابي  وحلفاية، 

املهمة، واأرف�ص تلطيخ �سمعتي، وخدمت الوفاق 
من  واأطلب  ال�سعبة،  االأوقــات  ويف  تفاين  بكل 

االأن�سار البقاء دوما وراء الفريق".
و�سيخ�سع املدافع االأمين ال�ساب لوفاق �سطيف 
بياز اأمني لعملية جراحية خالل االأيام املقبلة 

جاءت  حيث  الركبة،  م�ستوى  على  اإ�سابته  بعد 
امل�سحات  اإحدى  الالعب  اأجراها  التي  الك�سوفات 
من  اأجــراهــا  التي  للك�سوفات  مطابقة  بالرويبة 
قبل يف �سطيف، وقام الربوفي�سور زموري مبعاينة 
نتائج الك�سوفات وطابقها مع التجارب الطبية على 

الالعب  معاناة  تبني  حيث  الالعب  ركبة  م�ستوى 
اأن  على  املعاك�سة،  االأربــطــة  يف  اإ�سابة  من  بياز 
العملية  اإجــراء  موعد  زموري  الربوفي�سور  يحدد 
االأ�سا�ص  هذا  وعلى  املقبلة،  االأيــام  يف  اجلراحية 
عن  طويلة  ملدة  للغياب  مر�سح  بياز  الالعب  فــاإن 

املناف�سة.
مقررة  كانت  التي  الودية  املباراة  اإلغاء  وتاأكد 
نوفمرب   22 يوم  ب�سكرة  واإحتاد  �سطيف  بني وفاق 
خو�ص  عن  االإحتــاد  م�سريو  اإعتذر  حيث  اجلــاري، 
اللقاء الودي وهو االأمر الذي اأخلط كثريا ح�سابات 
ال�سدد فاإن مدرب  للوفاق، ويف هذا  الفني  الطاقم 
املدرب  مب�ساعد  اإت�سل  بوعكاز  معز  ب�سكرة  اإحتاد 
دلهوم واأعلمه باإ�ستحالة لعب املباراة الودية التي 
كانت مقررة بني الفريقني، وهو االأمر الذي جعل 
املدرب نبيل الكوكي  يجد نف�سه يف ورطة حيث كان 
اإدارة  وقامت  االإحتــاد،  ملباراة  كبرية  اأهمية  يويل 
من  مقرة  جنم  فريق  مب�سوؤويل  باالإت�سال  الوفاق 
اأجل برجمة مباراة ودية بني الفريقني مع نهاية 
والطاقم  امل�سريون  ينتظر  حيث  اجلاري  االأ�سبوع 
الفني االإجابة من م�سوؤويل النجم لرت�سيم اللقاء 

اأو البحث عن مناف�ص اأخر.

اليوم  اأم�سية  الـــربج  اأهــلــي  ت�سكيلة  تتنقل 
ال�سهيد  مبلعب  ق�سنطينة  �سباب  فريق  ملواجهة 
عابد حمداين باخلروب يف مباراة ودية هامة 
بالن�سبة  خا�سة  الفني  والطاقم  للت�سكيلة 
لبع�ص الالعبني املطالبني بالظهور بوجه اأف�سل 
يف هذه املباراة وتعوي�ص املردود املخيب املقدم 
اللقاء  اأن  القول  وميكن  ال�سابقة،  املباريات  يف 
اإختبارا  يعترب  ق�سنطينة  �سباب  اأمــام  الــودي 
لقوة  بالنظر  الربايجية  للت�سكيلة  مفيدا 
عمراين،  ــدرب  امل عليه  ي�سرف  الــذي  املناف�ص 
ومفيد  حقيقي  اإخــتــبــار  املــبــاراة  تعد  حيث 

باأيام  البطولة  بداية  قبل  االأهلي  لت�سكيلة 
قليلة.

وتخو�ص ت�سكيلة االأهلي مباراة اليوم منقو�سة 
ب�سبب  وعرو�سي  دواجــي  الثنائي  خدمات  من 
دواجي  الالعب  يعاين  حيث  اجلاهزية  عــدم 
اأيام،   03 ملدة  راحة  منحه  ومت  ع�سلي  �سد  من 
يف حني اأن غياب عرو�سي يعود اإىل معاناته من 
االإ�سابة ف�سال عن املهاجم حمزة بانوح ب�سبب 
وفاة والده رحمه اهلل، حيث مت متنح ترخي�ص 
لالعب من اأجل الغياب يف الفرتة احلالية ب�سبب 
اأن باقي العنا�سر �ستكون  هذا الظرف، يف حني 
يراهن  الذي  دزيري  بالل  املدرب  ت�سرف  حتت 

على منح الفر�سة كالعادة الأغلب الالعبني من 
اأجل الوقوف على م�ستواهم عن قرب.

الــربج  ــاوي الأهــلــي  ــه ال ــادي  ــن ال وقـــرر رئي�ص 
احلوا�ص رما�ص الرتاجع عن فكرة عقد جمعية 
االأم�ص  نهار  الهاوي  للنادي  جديدة  انتخابية 
اجلدل  ب�سبب  وهــذا  قبل  من  مقررا  كــان  كما 
تزكيته  بعد  االأوىل  اجلمعية  عرفته  ــذي  ال
تر�سحه،  ملف  ي�سع  اأن  دون  للفريق  كرئي�ص 
ويرى رما�ص اأن انتخابه مت بطريقة قانونية يف 
ظل عدم وجود اأي مناف�ص اأخر، وتعادل رديف 
اأهلي الربج يف ثاين مباراة ودية يف التح�سريات 
ق�سنطينة  �سباب  فريق  اأمــام  اجلديد  للمو�سم 

اأوت   20 مبلعب  �سبكة  كل  يف  هدفني  بنتيجة 
اأدم  الــالعــب  االأهــلــي  ثنائية  و�سجل  بــالــربج، 
بلفكرو�ص، وقدم اأ�سبال املدرب قما�ص مباراة يف 

امل�ستوى اأمام مناف�ص قوي. 
املهاجم  انتقال  ق�سية  تــداعــيــات  ــت  ــازال وم
الهالل  اإىل  الرحمان  عبد  حممد  ال�سوداين 
حيث  االأهلي،  بيت  يف  بظاللها  تلقي  ال�سوداين 
عن  الك�سف  بــ�ــســرورة  الفريق  اأنــ�ــســار  طــالــب 
ا�ستفادة  واإمــكــانــيــة  الــالعــب  تنقل  حيثيات 
الالعب  اأن  بحكم  التحويل  قيمة  من  الفريق 
مازال مرتبطا بعقد مع االأهلي بعد ف�سل �سفقة 

اإعارته اإىل مولودية اجلزائر.

الإحتــاد  العامة  اجلمعية  اأع�ساء  رف�ص 
ــايل  عــنــابــة املــ�ــســادقــة عــلــى الــتــقــريــر امل
فرتة  يخ�ص  والذي   2019 ب�سنة  اخلا�ص 
ت�سيري الرئي�ص ال�سابق للفريق كروم حممد 
الهادي رفقة الرئي�ص احلايل ملجل�ص االإدارة 
عبد البا�سط زعيم يف مقابل املوافقة على 
املرة  وهي  العهدة،  لنف�ص  االأدبــي  التقرير 
الثانية التي يتم فيها رف�ص امل�سادقة على 
يف  الفريق  اإدارة  جعل  مما  املايل  التقرير 
التعامل مع هذه  ورطة حقيقية بخ�سو�ص 
االأ�سوات  تعايل  ظل  يف  ال�سيما  الق�سية 
الفريق  ت�سيري  يف  حتقيق  فتح  بخ�سو�ص 
حفيظة  ــار  اأث الــذي  املــايل  التقرير  وكــذا 
اأع�ساء اجلمعية العامة رغم تاأكيد كل من 
زعيم وكروم على اأن كل االأمور متت ب�سورة 
قانونية دون ح�سول اأي جتاوزات اأو وجود 

اأي ثغرات يف التقرير. 
احلكم  بعد  االإحتــاد  اإدارة  متاعب  وزادت 
والتي  املنازعات  جلنة  طــرف  من  ال�سادر 
للفريق كمال  ال�سابق  ف�سلت ل�سالح املدرب 
موا�سة باحل�سول على تعوي�ص مايل يناهز 
600 مليون �سنتيم والتي متثل م�ستحقاته 
كما  الــفــارط،  املو�سم  عن  العالقة  املالية 
الطاقم  يف  ال�سابق  الع�سو  اأي�سا  حت�سل 
 190 بقيمة  تعوي�ص  على  مقدات  الفني 
يعاين  الــفــريــق  اأن  علما  �سنتيم،  مليون 
القدامى  الــالعــبــني  مــع  كــبــرية  اأزمـــة  مــن 
حيث  عليها،  حت�سلوا  التي  والتعوي�سات 
ت�سوية  على  جمربة  الفريق  اإدارة  �ستكون 
حرمان  لــتــفــادي  املــنــازعــات  جلنة  ديـــون 

الفريق من تاأهيل الالعبني اجلدد. 

املكتب امل�شري يبا�شر مهامه وق�شية 
املدرب توؤرق زيداين

الرابطة حتدد موعد لقاء ال�شوبر 
بني "ليا�شما وال�شياربي"

بلعريبي مدربا جديدا وي�شرع
 يف عمله نهار اليوم

قرعي�س يخلف نف�شه لعهدة جديدة ويعد 
بال�شعود والهتمام بالفئات ال�شغرى 

كتفي يفند الإ�شاعات واأعراب و�شرار يت�شاحلان  

الأهلي يف اختبار ودي قوي اأمام �شباب ق�شنطينة 

الأع�شاء يرف�شون مترير احل�شيلة املالية للمرة
 الثانية وموا�شة يزيد من املتاعب
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وفاق �سطيف 
مولودية باتنة 

اأهلي الربج

اإحتاد عنابة 

مولودية العلمة 

دفاع تاجنانت 

"االأورا�ص نيوز" من م�سدر مقرب من بيت فريق  علمت 
ــام  االأي يف  املنتخب  امل�سري  املكتب  اأن  باتنة  مولودية 
القليلة املا�سية من قبل اأع�ساء اجلمعية العامة للفريق 
املكتب  اأع�ساء  فــاإن  امل�سدر  ذات  ح�سب  و  مهامه  با�سر 
برجموا اجتماعا م�سغرا فيما بينهم للتطرق للعديد من 

امل�سائل وخا�سة امل�ستعجلة منها.
هذا وتبقى ق�سية املدرب الذي �سيقود العار�سة الفنية 
زيــداين  م�سعود  الرئي�ص  تـــوؤرق  ق�سية  ــرز  اب للفريق 
البطولة  توقف  منذ  اتفاق  بعد  حيث  مكتبه،  واأع�ساء 
يف املو�سم املن�سرم بني زيداين وغيموز ت�سنجت العالقة 

االإتفاق لريحل غيموز، وبهذا تبقى  األغي  الطرفني  بني 
ادارة البوبية تبحث عن مدرب جديد.

باتت  زيــداين  م�سعود  ادارة  اأن  يبدو  اآخــر،  �سياق  ويف 
تتعمد عدم التوا�سل مع و�سائل االعالم وتركت املجال 
انها  كما  ال�سائعات،  بــاب  وكــذا  الت�ساوؤالت  بــاب  لفتح 
وبالرغم من �سعبيتها اإال انها وحلد كتابة هذه اال�سطر 
ال�سفحات  لتبقى بع�ص  للمعلومة  ر�سميا  ال متلك م�سدر 
يف  االإ�ساعات  تن�سر  االجتماعي  التوا�سل  مواقع  عرب 
على  بالتفرج  مكتفية  زيداين  ادارة  تبقى  الذي  الوقت 

الو�سع.

الكاأ�ص  مباراة  اأن  القدم  لكرة  املحرتفة  الرابطة  اأعلنت 
اجلزائر،  احتاد  و  بلوزداد  �سباب  بني  القدم،  لكرة  املمتازة 
 5 االوملــبــي  بامللعب  نوفمرب   21 �سبت  يــوم  �سهرة  املــقــررة 
دون  من  وهــذا  والن�سف  الثامنة  على  �ستنطلق  جويلية 

ح�سور اجلماهري تخوفا من تف�سي وباء كورونا.
املو�سم  انطالق  لتد�سني  املمتازة   الكا�ص  مــبــاراة  وتــاأتــي 
الر�سمي  الريا�سي  املوعد  وت�سكل   2021  -2020 الكروي 

ب�سبب  املناف�سات  توقيف  من  اأ�سهر  ثمانية   بعد  االأول  
فريو�ص كورونا.

اجلزائرية  الكروية  الهيئة  كانت  املباراة  لهذه  وحت�سبا 
قد عقدت اجتماعا يوم االأحد املا�سي مع ممثلي الناديني 
الذي  اللقاء  لهذا  التنظيمي  اجلانب  ملناق�سة  العا�سميني، 

�سين�سط دون جمهور، ب�سبب وباء كوفيد – 19.

�سعيد  املــدرب  العلمة  مولودية  اإدارة  عينت 
الفنية  العار�سة  على  لالإ�سراف  بلعريبي 

حيث  اجلديد،  املو�سم  بطولة  يف  للفريق 
الفريق ملدة  املدرب على عقده مع  وقع 

لعب  على  االتفاق  مع  واحــد  مو�سم 
املو�سم  بطولة  يف  االأوىل  االأدوار 
ي�سرع  اأن  املنتظر  ــن  وم اجلــديــد، 

بلعريبي نهار اليوم يف عمله من خالل 
املدرب  واأبدى  التدريبات،  على  اإ�سرافه 

التحدي  رفع  على  عزمه  للفريق  اجلديد 
اأنه  من اأجل حتقيق االأهداف امل�سطرة قائال 

املولودية  مع  جتربته  يف  النجاح  على  يراهن 
كم�ساعد  كتاف  التقني  تعيني  ومت  احلالية،  الظروف  رغــم 
ومدرب  بــردي  البدين  املح�سر  عن  ف�سال  الرئي�سي  للمدرب 
احلرا�ص بو�سياف، بينما مت تعيني بلهو�سات يف من�سب املدير 

الفني للفريق.
حت�سبا  لها  تدريبية  ح�سة  اأول  املولودية  ت�سكيلة  واأجــرت 
حار�ص  عمار  ال�سهيد  مبلعب  االأم�ص  ع�سية  اجلديد  للمو�سم 
لــالإجــراءات  بالنظر  اجلمهور  ح�سور  دون  املدينة  بو�سط 
البدين  املح�سر  احل�سة  على  واأ�سرف  املفرو�سة،  الوقائية 
االإجتماع  خالل  من  حا�سرة  الفريق  اإدارة  كانت  فيما  بردي 

مع الالعبني لو�سع النقاط على احلروف فيما 
املجهودات  بعد  التح�سريات  باإجناح  يتعلق 
ـــل و�سع  ــن اأج الــتــي بــذلــهــا املــ�ــســريون م
الظروف، وتعر�ص  اأف�سل  الت�سكيلة يف 
ه�سام  لــلــفــريــق  الــريــا�ــســي  ــر  ــدي امل
خالل  �سحية  وعكة  اإىل  فونا�ص 
ال�ساعات الفارطة وهو االأمر الذي 
ت�سبب يف توقف االإت�ساالت اجلارية 
اأجل  امل�ستهدفني من  الالعبني  مع بع�ص 
حمل األوان الفريق خالل املو�سم اجلديد، 
حيث تبقى قائمة االإ�ستقدامات مفتوحة يف 
ظل رغبة امل�سريين يف تقلي�ص التعداد احلايل.

ملفات  تلقيها  عن  الهاوي  للنادي  الرت�سيحات  جلنة  واأعلنت 
تر�سح كل من الرئي�ص املنتهية عهدته رقاب �سمري والع�سو يف 
املرت�سحني  ملفي  رف�ص  مت  فيما  منري  قار�ص  العامة  اجلمعية 
اإق�سائهما  ب�سبب  وهذا  حبي�ص  ون�سيم  العلمي  بلول  االآخرين 
من تركيبة اجلمعية العامة يف وقت �سابق، وتنعقد اجلمعية 
القاعات  باإحدى  اليوم  �سبيحة  الهاوي  للنادي  االإنتخابية 
ومن  الت�ساهمي،  بحي  والريا�سة  ال�سباب  ملديرية  التابعة 
الفريق  اأن�سار  من  كبرية  اأعــداد  تواجد  تعرف  اأن  املنتظر 

بالنظر لعدم ر�ساهم عن امل�ساكل التي يعرفها النادي الهاوي.

لدفاع  الــهــاوي  للنادي  االإنتخابية  اجلمعية  اأ�ــســفــرت 
قرعي�ص  الطاهر  الرئي�ص  يف  الثقة  جتديد  عن  تاجنانت 
لعهدة اأوملبية جديدة اإىل غاية 2024 وهذا يف ظل غياب 
هدفني  حتيق  على  بالعمل  قرعي�ص  ووعد  اأخر،  مر�سح  اأي 
يف العهدة اجلديدة من خالل لعب ورقة ال�سعود كاأولوية 
على  الرتكيز  مع  االأوىل  الرابطة  اإىل  والــعــودة  ق�سوى 
تكوين االأ�سناف ال�سغرى وال�سهر على توفري كل االإمكانيات 
االإ�ستفادة  بغية  الفئات  هذه  لنجاح  وال�سرورية  الالزمة 
من  كل  للدفاع  اجلديد  امل�سري  املكتب  وي�سم  م�ستقبال،  منها 
ريحان، بودبزة، خديجة، ن�سنا�ص، دهيمي، قروج ومن�سور.
املالية  االأزمـــة  رغــم  التحدي  برفع  قرعي�ص  وعــد  كما 

اخلانقة التي مير بها الفريق ب�سبب اأزمة الديون املرتاكمة 
النقاط  مهددا بخ�سم  بات  الفريق  اأن  �سنوات خا�سة  منذ 
الذي  �ــســوداين  املوريتاين  الالعب  م�ستحقات  ق�سية  يف 
حت�سل يف وقت �سابق على تعوي�ص من الفيفا بقيمة تناهز 
3.6 مليار �سنتيم، و�سرعت ت�سكيلة الدفاع يف التح�سريات 
اإ�سماعيل  لهوى  مبلعب  اأم�ص  اأول  اأم�سية  اجلديد  للمو�سم 
�سرورة  على  اأ�سر  الذي  زاوي  كرمي  املــدرب  اإ�سراف  حتت 
الرتب�ص  يف  ال�سروع  قبل  ممكن  اأقــرب  يف  التعداد  اكتمال 
ياأمل زاوي يف برجمة  املغلق خارج مدينة تاجنانت، حيث 
كل  على  لتوفرها  بالنظر  تيكجدة  مبنطقة  الــرتبــ�ــص 

االإمكانيات الالزمة الإجناح التح�سريات.

املنتخب  �سباك  يف  حمــرز  ريا�ص  اجلــزائــري  هــدف  اال�سبانية  الريا�سية  ال�سحف  اعتربت 

بو�سكا�ص  جلائزة  ور�سحته  العام  هذا  امل�سجلة  االأهــداف  اأح�سن  من  االأول  اأم�ص  الزميبابوي 

لالحتاد الدويل لكرة القدم )فيفا( الذي يكافئ اأجمل هدف يف ال�سنة.

�سعيد بن  الالعب  العمق من  بعد متريرة طويلة يف  اذ جاء  رائعة  فنية  الهدف بطريقة  وكان 

مدافع  يخادع  ان  قبل  رائعة  فنية  بطريقة  الكرة  حمرز  ريا�ص  اخل�سر  قائد  لرياقب  رحمة 

زميبابوي مبراوغتني قاتلتني ثم يقدف بقوة يف مرمى احلار�ص وهو ما جعل �سحف ماركا و موندو 

ديبورتيفو و اآ�ص، ت�سنفه "كاأكرب املر�سحني" جلائزة بو�سكا�ص للفيفا.

القدم  الع�سرة من طرف جلنة كرة  اأجمل االأهداف  انه ويف كل عام، يتم اختيار  الذكر  يجدر 
للفيفا ح�سب معايري حمددة.

ال�شحف الريا�شية 
ال�شبانية تر�شح حمرز 

للتتويج بجائزة 
بو�شكا�س لأجمل 
هدف يف العام 
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اجتماعا  �سطيف  ــاق  وف اإدارة  جمل�ص  عقد 
االإ�ساعات  يف  النظر  ــل  اأج مــن  ــذا  وه جــديــدا 
االإدارة  ملجل�ص  ال�سابق  الرئي�ص  طالت  التي 
الالعبني  بع�ص  طرد  ق�سية  بخ�سو�ص  اأعراب 
من مقرات اإقامتهم يف الوقت الراهن على غرار 
االإدارة  جمل�ص  اأ�سدر  حيث  ــوري،  وت بربا�ص 
تكذيبا لكل هاته ال�سائعات والتي يبقى الهدف 
املوؤقت فخر  االإدارة  رئي�ص جمل�ص  منها ح�سب 
ومن  الفريق،  ا�ستقرار  �سرب  هو  كتفي  الدين 
جانب اأخر رف�ص وايل �سطيف كمال عبلة قرار 
ا�ستقالة اأعراب من من�سبه مطالبا ببقائه على 

راأ�ص الفريق خالل الفرتة احلالية.
ومت على هام�ص اإجتماع جمل�ص االإدارة اإبرام 
م�ساحلة تاريخية بني الرئي�ص ال�سابق ملجل�ص 
بعد  وهذا  �سرار  احلكيم  وعبد  اأعراب  االإدارة 
ب�سبب  الطرفني  بني  اجلفاء  من  طويلة  فرتة 
الت�سيري  وطريقة  النظر  وجهات  يف  االإختالف 
االإحتكام  على  االإتفاق  مت  كما  الطرفني،  بني 
ال�سدد  ال�سدام، ويف هذا  القانون وتفادي  اإىل 
�سرار  مع  م�سكل  اأي  لدي  :" لي�ص  اأعــراب  قال 
ت�سهيل  اإطـــار  يف  كــان  واإن�سحابي  وحلفاية، 

املهمة، واأرف�ص تلطيخ �سمعتي، وخدمت الوفاق 
من  واأطلب  ال�سعبة،  االأوقــات  ويف  تفاين  بكل 

االأن�سار البقاء دوما وراء الفريق".
و�سيخ�سع املدافع االأمين ال�ساب لوفاق �سطيف 
بياز اأمني لعملية جراحية خالل االأيام املقبلة 

جاءت  حيث  الركبة،  م�ستوى  على  اإ�سابته  بعد 
امل�سحات  اإحدى  الالعب  اأجراها  التي  الك�سوفات 
من  اأجــراهــا  التي  للك�سوفات  مطابقة  بالرويبة 
قبل يف �سطيف، وقام الربوفي�سور زموري مبعاينة 
نتائج الك�سوفات وطابقها مع التجارب الطبية على 

الالعب  معاناة  تبني  حيث  الالعب  ركبة  م�ستوى 
اأن  على  املعاك�سة،  االأربــطــة  يف  اإ�سابة  من  بياز 
العملية  اإجــراء  موعد  زموري  الربوفي�سور  يحدد 
االأ�سا�ص  هذا  وعلى  املقبلة،  االأيــام  يف  اجلراحية 
عن  طويلة  ملدة  للغياب  مر�سح  بياز  الالعب  فــاإن 

املناف�سة.
مقررة  كانت  التي  الودية  املباراة  اإلغاء  وتاأكد 
نوفمرب   22 يوم  ب�سكرة  واإحتاد  �سطيف  بني وفاق 
خو�ص  عن  االإحتــاد  م�سريو  اإعتذر  حيث  اجلــاري، 
اللقاء الودي وهو االأمر الذي اأخلط كثريا ح�سابات 
ال�سدد فاإن مدرب  للوفاق، ويف هذا  الفني  الطاقم 
املدرب  مب�ساعد  اإت�سل  بوعكاز  معز  ب�سكرة  اإحتاد 
دلهوم واأعلمه باإ�ستحالة لعب املباراة الودية التي 
كانت مقررة بني الفريقني، وهو االأمر الذي جعل 
املدرب نبيل الكوكي  يجد نف�سه يف ورطة حيث كان 
اإدارة  وقامت  االإحتــاد،  ملباراة  كبرية  اأهمية  يويل 
من  مقرة  جنم  فريق  مب�سوؤويل  باالإت�سال  الوفاق 
اأجل برجمة مباراة ودية بني الفريقني مع نهاية 
والطاقم  امل�سريون  ينتظر  حيث  اجلاري  االأ�سبوع 
الفني االإجابة من م�سوؤويل النجم لرت�سيم اللقاء 

اأو البحث عن مناف�ص اأخر.

اليوم  اأم�سية  الـــربج  اأهــلــي  ت�سكيلة  تتنقل 
ال�سهيد  مبلعب  ق�سنطينة  �سباب  فريق  ملواجهة 
عابد حمداين باخلروب يف مباراة ودية هامة 
بالن�سبة  خا�سة  الفني  والطاقم  للت�سكيلة 
لبع�ص الالعبني املطالبني بالظهور بوجه اأف�سل 
يف هذه املباراة وتعوي�ص املردود املخيب املقدم 
اللقاء  اأن  القول  وميكن  ال�سابقة،  املباريات  يف 
اإختبارا  يعترب  ق�سنطينة  �سباب  اأمــام  الــودي 
لقوة  بالنظر  الربايجية  للت�سكيلة  مفيدا 
عمراين،  ــدرب  امل عليه  ي�سرف  الــذي  املناف�ص 
ومفيد  حقيقي  اإخــتــبــار  املــبــاراة  تعد  حيث 

باأيام  البطولة  بداية  قبل  االأهلي  لت�سكيلة 
قليلة.

وتخو�ص ت�سكيلة االأهلي مباراة اليوم منقو�سة 
ب�سبب  وعرو�سي  دواجــي  الثنائي  خدمات  من 
دواجي  الالعب  يعاين  حيث  اجلاهزية  عــدم 
اأيام،   03 ملدة  راحة  منحه  ومت  ع�سلي  �سد  من 
يف حني اأن غياب عرو�سي يعود اإىل معاناته من 
االإ�سابة ف�سال عن املهاجم حمزة بانوح ب�سبب 
وفاة والده رحمه اهلل، حيث مت متنح ترخي�ص 
لالعب من اأجل الغياب يف الفرتة احلالية ب�سبب 
اأن باقي العنا�سر �ستكون  هذا الظرف، يف حني 
يراهن  الذي  دزيري  بالل  املدرب  ت�سرف  حتت 

على منح الفر�سة كالعادة الأغلب الالعبني من 
اأجل الوقوف على م�ستواهم عن قرب.

الــربج  ــاوي الأهــلــي  ــه ال ــادي  ــن ال وقـــرر رئي�ص 
احلوا�ص رما�ص الرتاجع عن فكرة عقد جمعية 
االأم�ص  نهار  الهاوي  للنادي  جديدة  انتخابية 
اجلدل  ب�سبب  وهــذا  قبل  من  مقررا  كــان  كما 
تزكيته  بعد  االأوىل  اجلمعية  عرفته  ــذي  ال
تر�سحه،  ملف  ي�سع  اأن  دون  للفريق  كرئي�ص 
ويرى رما�ص اأن انتخابه مت بطريقة قانونية يف 
ظل عدم وجود اأي مناف�ص اأخر، وتعادل رديف 
اأهلي الربج يف ثاين مباراة ودية يف التح�سريات 
ق�سنطينة  �سباب  فريق  اأمــام  اجلديد  للمو�سم 

اأوت   20 مبلعب  �سبكة  كل  يف  هدفني  بنتيجة 
اأدم  الــالعــب  االأهــلــي  ثنائية  و�سجل  بــالــربج، 
بلفكرو�ص، وقدم اأ�سبال املدرب قما�ص مباراة يف 

امل�ستوى اأمام مناف�ص قوي. 
املهاجم  انتقال  ق�سية  تــداعــيــات  ــت  ــازال وم
الهالل  اإىل  الرحمان  عبد  حممد  ال�سوداين 
حيث  االأهلي،  بيت  يف  بظاللها  تلقي  ال�سوداين 
عن  الك�سف  بــ�ــســرورة  الفريق  اأنــ�ــســار  طــالــب 
ا�ستفادة  واإمــكــانــيــة  الــالعــب  تنقل  حيثيات 
الالعب  اأن  بحكم  التحويل  قيمة  من  الفريق 
مازال مرتبطا بعقد مع االأهلي بعد ف�سل �سفقة 

اإعارته اإىل مولودية اجلزائر.

الإحتــاد  العامة  اجلمعية  اأع�ساء  رف�ص 
ــايل  عــنــابــة املــ�ــســادقــة عــلــى الــتــقــريــر امل
فرتة  يخ�ص  والذي   2019 ب�سنة  اخلا�ص 
ت�سيري الرئي�ص ال�سابق للفريق كروم حممد 
الهادي رفقة الرئي�ص احلايل ملجل�ص االإدارة 
عبد البا�سط زعيم يف مقابل املوافقة على 
املرة  وهي  العهدة،  لنف�ص  االأدبــي  التقرير 
الثانية التي يتم فيها رف�ص امل�سادقة على 
يف  الفريق  اإدارة  جعل  مما  املايل  التقرير 
التعامل مع هذه  ورطة حقيقية بخ�سو�ص 
االأ�سوات  تعايل  ظل  يف  ال�سيما  الق�سية 
الفريق  ت�سيري  يف  حتقيق  فتح  بخ�سو�ص 
حفيظة  ــار  اأث الــذي  املــايل  التقرير  وكــذا 
اأع�ساء اجلمعية العامة رغم تاأكيد كل من 
زعيم وكروم على اأن كل االأمور متت ب�سورة 
قانونية دون ح�سول اأي جتاوزات اأو وجود 

اأي ثغرات يف التقرير. 
احلكم  بعد  االإحتــاد  اإدارة  متاعب  وزادت 
والتي  املنازعات  جلنة  طــرف  من  ال�سادر 
للفريق كمال  ال�سابق  ف�سلت ل�سالح املدرب 
موا�سة باحل�سول على تعوي�ص مايل يناهز 
600 مليون �سنتيم والتي متثل م�ستحقاته 
كما  الــفــارط،  املو�سم  عن  العالقة  املالية 
الطاقم  يف  ال�سابق  الع�سو  اأي�سا  حت�سل 
 190 بقيمة  تعوي�ص  على  مقدات  الفني 
يعاين  الــفــريــق  اأن  علما  �سنتيم،  مليون 
القدامى  الــالعــبــني  مــع  كــبــرية  اأزمـــة  مــن 
حيث  عليها،  حت�سلوا  التي  والتعوي�سات 
ت�سوية  على  جمربة  الفريق  اإدارة  �ستكون 
حرمان  لــتــفــادي  املــنــازعــات  جلنة  ديـــون 

الفريق من تاأهيل الالعبني اجلدد. 

املكتب امل�شري يبا�شر مهامه وق�شية 
املدرب توؤرق زيداين

الرابطة حتدد موعد لقاء ال�شوبر 
بني "ليا�شما وال�شياربي"

بلعريبي مدربا جديدا وي�شرع
 يف عمله نهار اليوم

قرعي�س يخلف نف�شه لعهدة جديدة ويعد 
بال�شعود والهتمام بالفئات ال�شغرى 

كتفي يفند الإ�شاعات واأعراب و�شرار يت�شاحلان  

الأهلي يف اختبار ودي قوي اأمام �شباب ق�شنطينة 

الأع�شاء يرف�شون مترير احل�شيلة املالية للمرة
 الثانية وموا�شة يزيد من املتاعب
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وفاق �سطيف 
مولودية باتنة 

اأهلي الربج

اإحتاد عنابة 

مولودية العلمة 

دفاع تاجنانت 

"االأورا�ص نيوز" من م�سدر مقرب من بيت فريق  علمت 
ــام  االأي يف  املنتخب  امل�سري  املكتب  اأن  باتنة  مولودية 
القليلة املا�سية من قبل اأع�ساء اجلمعية العامة للفريق 
املكتب  اأع�ساء  فــاإن  امل�سدر  ذات  ح�سب  و  مهامه  با�سر 
برجموا اجتماعا م�سغرا فيما بينهم للتطرق للعديد من 

امل�سائل وخا�سة امل�ستعجلة منها.
هذا وتبقى ق�سية املدرب الذي �سيقود العار�سة الفنية 
زيــداين  م�سعود  الرئي�ص  تـــوؤرق  ق�سية  ــرز  اب للفريق 
البطولة  توقف  منذ  اتفاق  بعد  حيث  مكتبه،  واأع�ساء 
يف املو�سم املن�سرم بني زيداين وغيموز ت�سنجت العالقة 

االإتفاق لريحل غيموز، وبهذا تبقى  األغي  الطرفني  بني 
ادارة البوبية تبحث عن مدرب جديد.

باتت  زيــداين  م�سعود  ادارة  اأن  يبدو  اآخــر،  �سياق  ويف 
تتعمد عدم التوا�سل مع و�سائل االعالم وتركت املجال 
انها  كما  ال�سائعات،  بــاب  وكــذا  الت�ساوؤالت  بــاب  لفتح 
وبالرغم من �سعبيتها اإال انها وحلد كتابة هذه اال�سطر 
ال�سفحات  لتبقى بع�ص  للمعلومة  ر�سميا  ال متلك م�سدر 
يف  االإ�ساعات  تن�سر  االجتماعي  التوا�سل  مواقع  عرب 
على  بالتفرج  مكتفية  زيداين  ادارة  تبقى  الذي  الوقت 

الو�سع.

الكاأ�ص  مباراة  اأن  القدم  لكرة  املحرتفة  الرابطة  اأعلنت 
اجلزائر،  احتاد  و  بلوزداد  �سباب  بني  القدم،  لكرة  املمتازة 
 5 االوملــبــي  بامللعب  نوفمرب   21 �سبت  يــوم  �سهرة  املــقــررة 
دون  من  وهــذا  والن�سف  الثامنة  على  �ستنطلق  جويلية 

ح�سور اجلماهري تخوفا من تف�سي وباء كورونا.
املو�سم  انطالق  لتد�سني  املمتازة   الكا�ص  مــبــاراة  وتــاأتــي 
الر�سمي  الريا�سي  املوعد  وت�سكل   2021  -2020 الكروي 

ب�سبب  املناف�سات  توقيف  من  اأ�سهر  ثمانية   بعد  االأول  
فريو�ص كورونا.

اجلزائرية  الكروية  الهيئة  كانت  املباراة  لهذه  وحت�سبا 
قد عقدت اجتماعا يوم االأحد املا�سي مع ممثلي الناديني 
الذي  اللقاء  لهذا  التنظيمي  اجلانب  ملناق�سة  العا�سميني، 

�سين�سط دون جمهور، ب�سبب وباء كوفيد – 19.

�سعيد  املــدرب  العلمة  مولودية  اإدارة  عينت 
الفنية  العار�سة  على  لالإ�سراف  بلعريبي 

حيث  اجلديد،  املو�سم  بطولة  يف  للفريق 
الفريق ملدة  املدرب على عقده مع  وقع 

لعب  على  االتفاق  مع  واحــد  مو�سم 
املو�سم  بطولة  يف  االأوىل  االأدوار 
ي�سرع  اأن  املنتظر  ــن  وم اجلــديــد، 

بلعريبي نهار اليوم يف عمله من خالل 
املدرب  واأبدى  التدريبات،  على  اإ�سرافه 

التحدي  رفع  على  عزمه  للفريق  اجلديد 
اأنه  من اأجل حتقيق االأهداف امل�سطرة قائال 

املولودية  مع  جتربته  يف  النجاح  على  يراهن 
كم�ساعد  كتاف  التقني  تعيني  ومت  احلالية،  الظروف  رغــم 
ومدرب  بــردي  البدين  املح�سر  عن  ف�سال  الرئي�سي  للمدرب 
احلرا�ص بو�سياف، بينما مت تعيني بلهو�سات يف من�سب املدير 

الفني للفريق.
حت�سبا  لها  تدريبية  ح�سة  اأول  املولودية  ت�سكيلة  واأجــرت 
حار�ص  عمار  ال�سهيد  مبلعب  االأم�ص  ع�سية  اجلديد  للمو�سم 
لــالإجــراءات  بالنظر  اجلمهور  ح�سور  دون  املدينة  بو�سط 
البدين  املح�سر  احل�سة  على  واأ�سرف  املفرو�سة،  الوقائية 
االإجتماع  خالل  من  حا�سرة  الفريق  اإدارة  كانت  فيما  بردي 

مع الالعبني لو�سع النقاط على احلروف فيما 
املجهودات  بعد  التح�سريات  باإجناح  يتعلق 
ـــل و�سع  ــن اأج الــتــي بــذلــهــا املــ�ــســريون م
الظروف، وتعر�ص  اأف�سل  الت�سكيلة يف 
ه�سام  لــلــفــريــق  الــريــا�ــســي  ــر  ــدي امل
خالل  �سحية  وعكة  اإىل  فونا�ص 
ال�ساعات الفارطة وهو االأمر الذي 
ت�سبب يف توقف االإت�ساالت اجلارية 
اأجل  امل�ستهدفني من  الالعبني  مع بع�ص 
حمل األوان الفريق خالل املو�سم اجلديد، 
حيث تبقى قائمة االإ�ستقدامات مفتوحة يف 
ظل رغبة امل�سريين يف تقلي�ص التعداد احلايل.

ملفات  تلقيها  عن  الهاوي  للنادي  الرت�سيحات  جلنة  واأعلنت 
تر�سح كل من الرئي�ص املنتهية عهدته رقاب �سمري والع�سو يف 
املرت�سحني  ملفي  رف�ص  مت  فيما  منري  قار�ص  العامة  اجلمعية 
اإق�سائهما  ب�سبب  وهذا  حبي�ص  ون�سيم  العلمي  بلول  االآخرين 
من تركيبة اجلمعية العامة يف وقت �سابق، وتنعقد اجلمعية 
القاعات  باإحدى  اليوم  �سبيحة  الهاوي  للنادي  االإنتخابية 
ومن  الت�ساهمي،  بحي  والريا�سة  ال�سباب  ملديرية  التابعة 
الفريق  اأن�سار  من  كبرية  اأعــداد  تواجد  تعرف  اأن  املنتظر 

بالنظر لعدم ر�ساهم عن امل�ساكل التي يعرفها النادي الهاوي.

لدفاع  الــهــاوي  للنادي  االإنتخابية  اجلمعية  اأ�ــســفــرت 
قرعي�ص  الطاهر  الرئي�ص  يف  الثقة  جتديد  عن  تاجنانت 
لعهدة اأوملبية جديدة اإىل غاية 2024 وهذا يف ظل غياب 
هدفني  حتيق  على  بالعمل  قرعي�ص  ووعد  اأخر،  مر�سح  اأي 
يف العهدة اجلديدة من خالل لعب ورقة ال�سعود كاأولوية 
على  الرتكيز  مع  االأوىل  الرابطة  اإىل  والــعــودة  ق�سوى 
تكوين االأ�سناف ال�سغرى وال�سهر على توفري كل االإمكانيات 
االإ�ستفادة  بغية  الفئات  هذه  لنجاح  وال�سرورية  الالزمة 
من  كل  للدفاع  اجلديد  امل�سري  املكتب  وي�سم  م�ستقبال،  منها 
ريحان، بودبزة، خديجة، ن�سنا�ص، دهيمي، قروج ومن�سور.
املالية  االأزمـــة  رغــم  التحدي  برفع  قرعي�ص  وعــد  كما 

اخلانقة التي مير بها الفريق ب�سبب اأزمة الديون املرتاكمة 
النقاط  مهددا بخ�سم  بات  الفريق  اأن  �سنوات خا�سة  منذ 
الذي  �ــســوداين  املوريتاين  الالعب  م�ستحقات  ق�سية  يف 
حت�سل يف وقت �سابق على تعوي�ص من الفيفا بقيمة تناهز 
3.6 مليار �سنتيم، و�سرعت ت�سكيلة الدفاع يف التح�سريات 
اإ�سماعيل  لهوى  مبلعب  اأم�ص  اأول  اأم�سية  اجلديد  للمو�سم 
�سرورة  على  اأ�سر  الذي  زاوي  كرمي  املــدرب  اإ�سراف  حتت 
الرتب�ص  يف  ال�سروع  قبل  ممكن  اأقــرب  يف  التعداد  اكتمال 
ياأمل زاوي يف برجمة  املغلق خارج مدينة تاجنانت، حيث 
كل  على  لتوفرها  بالنظر  تيكجدة  مبنطقة  الــرتبــ�ــص 

االإمكانيات الالزمة الإجناح التح�سريات.

املنتخب  �سباك  يف  حمــرز  ريا�ص  اجلــزائــري  هــدف  اال�سبانية  الريا�سية  ال�سحف  اعتربت 

بو�سكا�ص  جلائزة  ور�سحته  العام  هذا  امل�سجلة  االأهــداف  اأح�سن  من  االأول  اأم�ص  الزميبابوي 

لالحتاد الدويل لكرة القدم )فيفا( الذي يكافئ اأجمل هدف يف ال�سنة.

�سعيد بن  الالعب  العمق من  بعد متريرة طويلة يف  اذ جاء  رائعة  فنية  الهدف بطريقة  وكان 

مدافع  يخادع  ان  قبل  رائعة  فنية  بطريقة  الكرة  حمرز  ريا�ص  اخل�سر  قائد  لرياقب  رحمة 

زميبابوي مبراوغتني قاتلتني ثم يقدف بقوة يف مرمى احلار�ص وهو ما جعل �سحف ماركا و موندو 

ديبورتيفو و اآ�ص، ت�سنفه "كاأكرب املر�سحني" جلائزة بو�سكا�ص للفيفا.

القدم  الع�سرة من طرف جلنة كرة  اأجمل االأهداف  انه ويف كل عام، يتم اختيار  الذكر  يجدر 
للفيفا ح�سب معايري حمددة.

ال�شحف الريا�شية 
ال�شبانية تر�شح حمرز 

للتتويج بجائزة 
بو�شكا�س لأجمل 
هدف يف العام 



الدعـــاء
اإنك  �سوء يف نحره  بنا  اأراد  �سر داء واجعل كيد من  البالء واكفنا  ارفع عنا  اللهم 
�سميع الدعاء، اللهم اإننا نرجو مغفرتك ور�ساك عنا اأنت موالنا وال موىل لنا �سواك 
ن�سهد اأنك اأنت اهلل ال اإله اإال اأنت ون�سهد اأن حممدا عبدك ور�سولك وخامت االأنبياء، 
اأبواب رحمتك واجعل لنا من خري  اأكرم االأكرمني  اللهم افتح علينا بجود كرمك يا 

الدارين ن�سيبا مكتوبا. اآمني

به  امل�سركون  �سنع  ما  اأ�سد  من 
رواه  مــا  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 
عروة بن الزبري، قال: قلت لعبد 
اهلل بن عمرو بن العا�ص: اأخربين 
بر�سول  امل�سركون  �سنع  ما  باأ�سد 
اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم؟ قال: 
عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  بينما 
الكعبة،  حجر  يف  ي�سلي  و�سلم 
معيط،  اأبــي  بــن  عقبة  اأقــبــل  اإذ 
فاأخذ مبنكب ر�سول اهلل �سلى اهلل 
عليه و�سلم ولوى ثوبه يف عنقه، 
اأبو  فاأقبل  �سديدا،  خنقا  فخنقه 

عن  ودفعه  مبنكبه،  فاأخذ  بكر، 
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول 
يقول  اأن  رجال  »اأتقتلون  وقــال: 

ربي اهلل؟«.
ملحمد  امل�سركني  اأذى  ا�ستد  وقد 
�سلى اهلل عليه و�سلم والأ�سحابه، 
حتى جاء بع�سهم اإليه ي�ستن�سره، 
يحكي  �ساحبه  نـــرتك  ــا  ــون ودع
االأرت  بــن  خــبــاب  فعن  املــوقــف: 
اإىل  �سكونا  قال:  عنه  اهلل  ر�سي 
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول 
ظل  يف  لـــــه  ـــردة  ب متو�سد  وهـــو 

ولــقــد  الــكــعــبــة،  ] 
امل�سركني  مـــن  لــقــيــنــا 
اأال  فقلنا:   ،] �سدة 
ت�ستن�سر لنا، اأال تدعو 

لنا؟ فقال: »قد كان من 
قبلكم ُيوؤخذ الرجل فيحفر 

لـه يف االأر�ص فيجعل فيها، فيجاء 
باملن�سار فيو�سع على راأ�سه فُيجعل 
ن�سفني، ومي�سط باأم�ساط احلديد 
وع�سب،  حلم  من  عظامه  دون  ما 
واهلل  دينه،  عن  ذلك  ي�سده  فما 
ي�سري  حتى  االأمـــر  هــذا  ــنَّ  لــُيــَتــمَّ

الراكب من �سنعاء اإىل ح�سرموت 
على  والــذئــب  اهلل  اإال  يخاف  ال 
ت�ستعجلون«..  ولكنكم  غنمه، 
فكان �سلىاهلل عليه و�سلم  ي�سرب 
على االأذى مهما كان نوعه ويحث 

اأ�سحابه على ال�سرب.

القول يف تاأويل قوله تعاىل {قل كفى 
اإنه  وبينكم  بيني  �سهيدا  بــاهلل 

ب�سريا}  خبريا  بعباده  كان 
لنبيه  ذكره  تعاىل  يقول 

للقائلني  يا حممد  : قل 
ب�سرا  اهلل  {اأبعث  لك: 

ر�سوال} 
�سهيدا  بــاهلل  {كفى 
فاإنه  وبينكم}  بيني 

نعم الكايف واحلاكم 
ــاده  ــب ــع ــــــه كــــان ب {اإن

اهلل  اإن   : يقول  خــبــريا}  
بعباده ذو خربة وعلم باأمورهم 

واأفعالهم ، واملحق منهم واملبطل، واملهدي 
وال�سال   {ب�سريا} بتدبريهم و�سيا�ستهم 
وت�سريفهم فيما �ساء ، وكيف �ساء واأحب 
، ال يخفى عليه �سيء من اأمورهم ، وهو 
ــم  وروده عند  قــدم  مبا  جميعهم  جمــاز 

تعاىل           قوله  تــاأويــل  يف  الــقــول   . عليه 
{قل كفى باهلل �سهيدا بيني وبينكم 
ب�سريا}  خبريا  بعباده  كان  اإنه 
 : لنبيه  ذكــره  تعاىل  يقول 
قل يا حممد للقائلني لك : 
ر�سوال}   ب�سرا  اهلل  بعث   }
ــهــيــدا  ـــــاهلل �ــس ـــفـــى ب {ك
نعم  فاإنه  وبينكم}  بيني 
ــايف واحلـــاكـــم  {اإنـــه  ــك ال
يقول  خبريا}  بعباده  كان 
خربة  ذو  بعباده  اهلل  اإن   :
وعــلــم بــاأمــورهــم واأفــعــالــهــم ، 
واملهدي   ، واملبطل  منهم  واملــحــق 
وال�سال {ب�سريا} بتدبريهم و�سيا�ستهم 
وت�سريفهم فيما �ساء ، وكيف �ساء واأحب 
، ال يخفى عليه �سيء من اأمورهم ، وهو 
ــم  وروده عند  قــدم  مبا  جميعهم  جمــاز 

عليه.

 َّ عن عبدالله بن عمر وأيب   هريرة - ريض الله عنهم - عن النبي صىل الله عليه وسلم أنه قال: " لينَنتهينَ
ْدِعهم الُجُمعاِت، أو ليختمنَّ اللُه عىل قلوبهم، ثم ليكوُننَّ من الغافلي" رواه مسلم أقواٌم عن  ونَ

الــعــظــيــمــة،  اهلل  ـــم  ـــَع ِن ـــن  م اإن 
بع�َص  َل  ف�سَّ اأْن  اجلليلة،  وِمــَنــحــه 
فجعل  بع�ص،  على  واالأيـــام  ال�سهور 
فيها  يتناف�سون  خرٍي  موا�سَم  لعباِده 
بالطاعات، ويحذرون خاللها مقاربة 
اخلطيئات؛ ليحظوا من ربهم برفعة 
َك  الدرجات، واإجابة الدعوات؛ {َوَربُّ
َلُهُم  َكاَن  َما  َوَيْخَتاُر  َي�َساُء  َما  َيْخُلُق 
ا  َعمَّ َوَتــَعــاىَل   ِ اهللَّ �ُسْبَحاَن  ُة  ـــرَيَ اخْلِ
ُي�ْسِرُكوَن} ]الق�س�ص: 68[، اأال 
خ�صَّ  التي  االأيــام  تلك  بني  من  واإن 
ا�سطفاه  يوًما  االإ�سالم  َة  اأمَّ بها  اهلل 
االأيـــام،  مــن  ــريه  تــعــاىل على غ اهلل 
االأزمـــان،  من  �سواه  ما  على  له  وف�سَّ
عظمى،  بخ�سائ�َص  اهلل  ه  خ�سَّ يوًما 
اأعظم  فه مبزايا كرَبى، فهو من  و�سرَّ
االأيام عند اهلل قدًرا، واأجلِّها �سرًفا، 
اهلل  عباَد  اأعرفتم  ف�ساًل،  واأكرِثها 

ذلك اليوم؟
اإنه يوم اجلمعة، عيد اأهل االإ�سالم 
يف  ماجه  ابــن  روى  كما  االأ�سبوعي؛ 
ر�سي  عبا�ص  ابــن  حديث  من  �سننه 
اهلل عنهما: اأن النبي �سلى اهلل عليه 
عيد،  اليوم  هــذا  ))اإن  قــال:  و�سلم 
االإمام  قال  للم�سلمني((،  اهلل  جعله 
ب  مرتتِّ فهو  اهلل:  رحمه  رجــب  ابــن 
فاإن  املكتوبات،  ال�سلوات  اإكمال  على 
املوؤمنني  على  فــَر�ــَص  وجــل  عز  اهلل 
�سلوات،  خم�َص  وليلة  ــوم  ي ــلِّ  ك يف 
اأيام،  �سبعة  على  تدور  الدنيا  واأيــام 
فكلما كمل دور اأ�سبوع من اأيام الدنيا، 
فيه،  �سلواِتهم  امل�سلمون  وا�ستكمل 
ا�ستكمالهم،  يوم  يف  العيُد  لهم  �ُسرع 

وهو يوم اجلمعة.
كلِّ  الأهـــل  تــعــاىل  اهلل  جعل  لقد 
للعبادة،  فيه  غون  يتفرَّ يــوًمــا  ملَّة 
الدنيا،  اأ�سغال  عــن  فيه  ويتخلَّْون 
االإ�سالم  َة  اأمَّ فاخت�صَّ اهلل عز وجل 
بيوم اجلمعة، واأ�سلَّ اهلل تعاىل عن 
هذا اليوِم اجلليل اليهوَد والن�سارى، 
فلم يوافقوه؛ ثبت يف "�سحيح م�سلم" 
اأنه  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  عن 
َمن  اجلمعة  عن  اهلل  ))اأ�سلَّ  قــال: 
ال�سبت،  يوُم  لليهود  فكان  قبلنا،  كان 
فجاء  االأحـــد،  يــوم  للن�سارى  ــان  وك
اجلمعة،  ليوم  اهلل  فهدانا  بنا،  اهلل 
واالأحـــد،  وال�سبت  اجلمعَة  فجعل 
القيامة،  يــوم  لنا  َتــَبــٌع  هم  وكذلك 
الدنيا،  اأهــــل  ــن  م ـــــرون  االآخ نــحــن 
لهم  يُّ  املَْق�سِ القيامة،  يوم  واالأولــون 

قبل اخلالئق((.
ــذا  ه يف  ــم  ــك ل اهلل  ادخــــــره  ممـــا 
ُي�سمع  �ساعًة  فيه  اأن  املبارك:  اليوم 
الدعاء؛  فيها  وُيجاب  النداء،  فيها 
وغريهما  ال�سحيحني  يف  ثبت  كما 
ر�سي  هريرة  اأبي  عن  مل�سلم  واللفظ 

اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  اأن  عنه:  اهلل 
عليه و�سلم ذكر يوم اجلمعة، فقال: 
))فيه �ساعة، ال يوافقها عبٌد م�سلم، 
اإال  �سيًئا،  اهلل  ي�ساأل  ي�سلي،  وهــو 
اأعطاه اإياه((، زاد قتيبة يف روايته: 

واأ�سار بيده يقلِّلها.
هذا  خ�سائ�ص  ــم  ــظ اأع ــن  م واإن 
ب  اأعظم ما يتقرَّ اليوم املبارك، ومن 
اجلمعة:  يوم  يف  ربه  اإىل  العبُد  به 
اهلل  اأمــر  التي  اجلمعة  �سالة  اأداَء 
بها عباده جماعًة مع امل�سلمني؛ فهي 
اأعظم  اآكد فرو�ص االإ�سالم، ومن  من 
كل  من  اأعظم  وهي  امل�سلمني،  جمامع 
ه؛ �سوى  جَمَمٍع يجتمعون فيه واأفر�سُ
�سالُة  ــْت  ُخــ�ــسَّ ــد  وق عــرفــة،  جممع 
ال�سلوات  �ــســائــر  ــني  ب ــن  م اجلــمــعــة 
توجد  ال  بخ�سائ�َص  املــفــرو�ــســات 
والعدد  االجــتــمــاع،  مــن  غــريهــا؛  يف 
ــة،  ــام االإق وا�ــســرتاط  املخ�سو�ص، 
ر�سول  د  �سدَّ وقد  بالقراءة،  واجلهر 
يف  ــم  ــل ــس و� عــلــيــه  اهلل  ــلــى  �ــس اهلل 
اجلمعة  عن  التخلُّف  من  التحذير 
فعل  َمن  اأنَّ  ًنا  مبيِّ عذر،  بغري  تهاوًنا 
�ص نف�َسه لالإ�سابة بداء  ذلك فقد عرَّ
قلبه،  على  ْبع  والطَّ اهلل،  عن  الغفلة 
عميْت  قلبه،  على  اهلل  َطــَبــع  وَمـــن 
االإمام  روى  م�سرُيه؛  و�ساء  ب�سريُته، 
م�سلم   يف �سحيحه عن عبداهلل بن 
عمر واأبي   هريرة - ر�سي اهلل عنهم 
- عن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اأنه 
َوْدِعهم  عن   اأقواٌم  ))لَينتهنَيَّ  قال: 
على  اهلُل  ليختمنَّ  اأو  ــاِت،  ــع ــُم اجُل
الغافلني((،  من  ليكوُننَّ  ثم  قلوبهم، 
ح�سن،  باإ�سناد  اأحمد  ــام  االإم وروى 
قتادة  اأبــي  عن  و�سححه،  واحلاكم 
اأن ر�سول اهلل �سلى  ر�سي اهلل عنه: 
ترك  ــن  ))َم قــال:  و�سلم  عليه  اهلل 
اجلمعَة ثالًثا، ِمن غري �سرورة، َطَبَع 

اهلل على قلبه((.
كم �سلى اهلل عليه  كان من هدي نبيِّ
وت�سريفه،  اليوم  هذا  تعظيُم  و�سلم 
بها  يخت�ص  بــعــبــادات  وتخ�سي�سه 
االأعمال  اأف�سل  من  واإن  غــريه،  عن 
وليلتها:  اجلمعة  يــوم  يف  ال�ساحلة 
على  وال�سالم  ال�سالة  مــن  ــاَر  ــث االإك
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الهدى  ر�سول 
�سحيح  باإ�سناد  داود  اأبــو  روى  فقد 

اأو�ــص ر�سي اهلل عنه:  بن  اأو�ــص  عن 
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  اأن 
يوَم  اأيامكم  اأف�سل  من  ))اإن  قــال: 
ال�سالة  من  عليَّ  فــاأكــرِثوا  اجلمعة، 
 ،)) فيه؛ فاإن �سالتكم معرو�سة عليَّ
ح�سن،  باإ�سناد  وغريه  البيهقي  وروى 
عنه:  اهلل  ر�سي  مالك  بن  اأن�ص  عن 
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  اأن 
قال: ))اأكرِثوا من ال�سالة عليَّ يوَم 

اجلمعة وليلة اجلمعة((.
اهلل  رحمه  القيم  ابن  االإمــام  قال 
�سلى اهلل عليه  "ر�سول اهلل  تعاىل: 
اجلمعة  ويـــوم  االأنــــام،  د  �سيِّ و�سلم 
هذا  يف  عليه  الِة  فلل�سَّ ــام؛  االأي �سيد 
حكمٍة  مع  لغريه،  لي�ست  مزيٌة  اليوم 
ُته  اأمَّ نالْته  خري  كل  اأن  وهي  اأخــرى، 
نالته  فــاإمنــا  واالآخـــــرة،  الــدنــيــا  يف 
بني  الأمــتــه  اهلل  فجمع  ـــده،  ي عــلــى 
فاأعظُم  واالآخـــــرِة،  الــدنــيــا  ـــرَيِي  خ
كرامة حت�سل لهم فاإمنا حت�سل يوم 
اجلمعة، فاإن فيه بْعَثهم اإىل منازلهم 
وق�سورهم يف اجلنة، وهو يوم املزيد 
اإذا دخلوا اجلنة، وهو يوم عيد  لهم 
ي�سعفهم  فيه  ــوم  وي الدنيا،  يف  لهم 
وحوائجهم،  بطلباتهم  تعاىل  اهلل 

اإمنا  كله  وهــذا  �سائَلهم،  َيــردُّ  وال 
ب�سببه  لــهــم  وحــ�ــســل  ــوه  ــَرف ع
وعلى يده، فِمن �سكره وحمده، 
واأداء قليٍل من حقه �سلى اهلل 
عليه و�سلم اأْن نكرث من ال�سالة 
وليلته"،  اليوم  هــذا  يف  عليه 
{اإِنَّ  وجل:  عز  اهلل  قال  وقد 
َعَلى  لُّوَن  ُي�سَ َوَماَلِئَكَتُه   َ اهللَّ
اآَمُنوا  ــِذيــَن  الَّ ــَهــا  اأَيُّ َيــا  ِبيِّ  النَّ
َت�ْسِليًما}  َو�َسلُِّموا  َعَلْيِه  لُّوا  �سَ

]االأحزاب: 56[.
قــراءة  ف�سل  يف  ورد  وقــد 
اأو  يوَم اجلمعة  الكهف  �سورة 
عن  �سحيحٌة  اأحاديُث  ليلتها 
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي 
اأبي �سعيد  منها: ما جاء عن 
اخلدري اأنه قال: ))َمن قراأ 
اجلمعة،  ليلَة  الكهف  �سورَة 
اأ�ساء له من النور فيما بينه 
رواه  العتيق((؛  البيت  وبني 
ال�سيخ  و�سححه  الــدارمــي 

االألباين.

اأبي  عن  والبيهقي  احلاكم  وروى 
اهلل  �سلى  النبي  اأن  اخلدري:  �سعيد 
�سورة  قــراأ  ))مــن  قــال:  و�سلم  عليه 
له  اأ�ــســاء  اجلمعة،  يــوم  يف  الكهف 
وقد  اجلمعتني((؛  بني  ما  النور  من 
اإ�سناد  حجر  ابــن  احلــافــظ  ن  ح�سَّ
احلــديــث، وقـــال: هــو اأقـــوى مــا ورد 
و�سححه  الكهف،  �سورة  قــراءة  يف 
ال�سيخ االألباين يف "�سحيح اجلامع"، 
وال�سدقة على ال�سعفاء وامل�ساكني يف 
يوم اجلمعة لها مزيٌة على ال�سدقة 

يف �سائر االأيام.

تخ�سي�ص  عن  النهي  يف  واحلكمة 
يوم اجلمعة بال�سيام: اأن يوم اجلمعة 
عيد لالأ�سبوع، فِمن اأجل هذا ُنهي عن 
اجلمعة  يوم  والأن  بال�سوم،  اإفــراده 
اإىل  م  التقدُّ فيه  للرجال  ينبغي  يوم 
بالدعاء  واال�ستغال  اجلمعة،  �سالة 
عرفة  بــيــوم  �سبيه  فــهــو  كـــر،  والـــذِّ
ي�سومه؛  اأن  للحاج  ي�سرع  ال  الــذي 
ــر؛  ــذك وال بــالــدعــاء  م�ستغل  الأنـــه 
يوَم  اجلمعة  يــوُم  �ــســادف  اإذا  لكن 
فال  وحـــده،  امل�سلم  ف�سامه  عــرفــة، 
ق�ساٌء  عليه  لو  وكذلك  بذلك،  باأ�ص 
اإال  فراغ  له  يت�سنى  وال  رم�سان،  من 
عليه  ــرج  ح ال  فــاإنــه  اجلمعة،  ــوم  ي
فراغه،  يوم  الأنــه  وذلــك  يفرده؛  اأن 
يوم  اجلمعة  يوم  �سادف  لو  وكذلك 
حرج  ال  فــاإنــه  ف�سامه،  عــا�ــســوراء 
الأنه  �سامه  ــه  الأن يــفــرده؛  اأن  عليه 
اجلمعة،  يوم  الأنه  ال  عا�سوراء،  يوم 
اأي:  التخ�سي�ص؛  عن  نهى  فاحلديث 
اأن يفعل االإن�سان ذلك خل�سو�ص يوم 

اجلمعة اأو ليلتها.
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ف�سل يوم اجلمعة وتف�سله عن �سائر الأيام

اأتقتلون رجال اأن يقول ربي اهلل

حدثنا قتيبة بن �صعيد عن بكر - يعني ابن م�صر 
بن  عمر  عن  املقربي  �صعيد  عن  عجالن  ابن  عن   -
بن  عمار  عن  املزين  عنمة  بن  الله  عبد  عن  احلكم 

يا�صر ر�صي الله عنه اأنه قال:
�صمعت ر�صول الله �صلى الله عليه و�صلم يقول: 
�صالته  ع�صر  اإل  له  كتب  وما  لين�صرف  الرجل  )اإن 
ت�صعها ثمنها �صبعها �صد�صها خم�صها ربعها ثلثها 

ن�صفها(.

كما  بها  ياأتي  ال  امل�سلي  كــون  يعني 
نق�سان  ذلـــك  عــلــى  فــيــرتتــب  ينبغي 
اأجرها  من  يح�سل  ال  بحيث  االأجـــر، 
اإال على ال�سيء الي�سري الأنه ما اأتى بها 
حديث  اأورد  ثم  والكمال،  التمام  على 
عمار بن يا�سر ر�سي اهلل عنه اأن النبي 
�سلى اهلل عليه و�سلم قال: )اإن الرجل 
الرجل  وذكـــر  �سالته(  مــن  لين�سرف 
الرجال  مع  اخلطاب  لكون  هو  اإمنا  هنا 
كذلك  تكون  املــراأة  فاإن  واإال  الغالب،  يف 

اأي�سا،

واالأ�سل هو ت�ساوي الرجال والن�ساء يف 
الرجال  مييز  �سيء  ياأتي  حتى  االأحكام 
عن الن�ساء اأو الن�ساء عن الرجال، فذكر 
اأن  على  يــدل  لــه  مفهوم  ال  هنا  الــرجــل 
احلديث  ياأتي  واإمنا  كذلك،  لي�ست  املراأة 
الرجل الأن  اأو  الرجال  الرجال وذكر  مع 
الرجال،  مع  يكون  اإمنــا  غالبا  اخلطاب 

وهذا يف اأحاديث كثرية جدا.
�سالته(  مــن  لين�سرف  الــرجــل  )اإن 
له  كتب  وما  منها-  وين�سرف  منها  ينتهي 
اإال ع�سرها ت�سعها ثمنها �سبعها �سد�سدها 
فيه  وهــذا  ن�سفها(  ثلثها  ربعها  خم�سها 
حد  على  لي�سوا  واأنهم  متفاوتون،  اأنهم 
االأجر  بال�سالة، وال يف  االإتيان  �سواء يف 
بال�سالة،  االإتــيــان  على  يــرتتــب  الـــذي 
يف  والتفاوت  العمل  يف  التفاوت  فيكون 
تنبيه على احلث على  فيه  االأجر، وهذا 
بها  االإتيان  وعلى  ال�سالة  على  االإقبال 
الكمال  االأكمل حتى يح�سل  الوجه  على 

ويح�سل اخلري الكثري من وراء ذلك.

نق�سان ال�سالة
وما ينطق عن الهوى

زاويةمن نور

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

الــدعــوات واالأذكـــــار املـــاأثـــورة عن 
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  املختار  النبي 
يف اليوم والليلة كتاب قّيم عبارة عن 
خمت�سر مفيد جامع لكتاب " الدعوات 
واالأذكار املاأثورة عن النبي املختار يف 
بن  اهلل  عبد  لل�سيخ   " والليلة  اليوم 
اهلل  حفظه   - ال�سعد  الرحمن  عبد 
اأ�سح  من  جملة  يجمع  كتاب  وهــو   ،-
النبوية  االأذكار واالأدعية  ما ورد من 
اال�سريفة، وقد رتبها املوؤلف - حفظه 
ونظمها  ح�سن،  جد  وجه  على   - اهلل 
يف ثمانية اأق�سام بح�سب اأ�سبابها علي 

االإطالق والتقييد.

املكتبة الإ�سالمية

اأحمد الفقيهي

كتاب الدعوات والأذكار

قال اهلل تعاىل: 
ِبريًا بنَِصريًا﴾  سورة اإلرساء اآلية 96 اننَ ِبِعبنَاِدِه خنَ بنَْيننَُكْم إِنَُّه كنَ ِهيًدا بنَْيِني ونَ ٰى ِباللَِّه شنَ فنَ ﴿ُقْل كنَ

بني يدي �آية

من اأقوال 
ال�صاحلني

االأجماد،  تبنى  " بالعلم 
وت�سيد احل�سارات، وَت�ُسود 
ال�سعوب، وتبنى املمالك، بل 
ال ي�ستطيع امل�سلم اأن يحقق 

العبودية اخلال�سة هلل تعاىل 
على وفق �سرعه، ف�سال عن 
اأن يبني نف�سه كما اأراد اهلل 

�سبحانه اأو يقدم ملجتمعه 
خريا، اأو الأمته عزا وجمدا 
ون�سرا- اإال بالعلم، وما ف�سا 
اجلهل يف اأمة من االأمم اإال 

قو�ص اأركانها، و�سدع بنيانها، 
واأوقعها يف الرذائل واملتاهات 

املهلكة، ومن �سلك طريقا يظنه 
الطريق املو�سل اإىل اهلل تعاىل 

بدون علم فقد �سلك ع�سريا، 
ورام م�ستحيال، فال طريق اإىل 
معرفة اهلل - �سبحانه وتعاىل 

- والو�سول اإىل ر�سوانه اإال 
بالعلم النافع الذي بعث اهلل 
به ر�سله، واأنزل به كتبه، فهو 
الدليل عليه، وبه يهتدى يف 

ظلمات اجلهل، و�سبهات الف�ساد 
وال�سكوك" د. نا�سر بن حممد 

الغامدي

مبلغ العر�صت�سمية املوؤ�س�سةت�سميةرقم
مبلغ العر�ص بعد 

الت�سحيح
املالحظةمدة التوريدالتنقيط

اقتناء اآلية نيفلوز برنامج 01
رقم: 2016/21
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رئي�ص املجل�ص ال�سعبي البلدي

الرتبة
عدد املنا�سب 

املالية املفتوحة
�سروط منط التوظيف

التعينيالتخ�س�ص املطلوبالتوظيف

مفت�ص حملل 
م�سابقة على 01مركزي للميزانية

اأ�سا�ص ال�سهادة

�سهادة 
املاج�ستري اأو 

�سهادة معادلة 
لها

واإدارية قانونية  علوم  1ـ 
حما�سبية و  مالية  و  اقت�سادية  علوم  2ـ 

جتارية علوم  3ـ 
الت�سيري علوم  4ـ 

اإح�سائيات و  تخطيط  5ـ 

مديرية الربجمة 
و متابعة امليزانية 

لوالية باتنة

ع.ع

�سفيقة. �ص

عبد الهادي. ب  حفيظة. ب

�صطيف 

قاملة 

املنظمة الوطنية حلماية امل�ضتهلك تهدد بف�ضح م�ضنعيها 

تعقيم  حملة  اأمــ�ــص،  يــوم  اإنطلقت، 
اأحياء  عديد  م�ست  وا�سعة،  وتطهري 
هذه  عليها  اأ�ــســرفــت  باتنة،  بلدية 
مع  بالتن�سيق  البلدية،  ال�سلطات 
املوؤ�س�سات العمومية على غرار  بع�ص 
مراكز  لت�سري  العمومية  املوؤ�س�سة 
الردم التقني باتنة، الديوان الوطني 
للهند�سة  اجلهوية  املوؤ�س�سة  للتطهري، 
جانب  اإىل  الغابات،  الريفية،م�سالح 
املدنية  واحلماية  االأمنية  امل�سالح 
م�ساركة  اإىل  بــاالإ�ــســافــة  لــلــواليــة 
املكتب الوالئي ملنظمة حماية البيئة 

وترقية املواطنة. 
�سمن  املـــــبـــــادرة،  ــــذه  ه وجــــــاءت 
والتدابري  الــوقــائــيــة  االإجـــــراءات 
انت�سار  ملجابهة  املتخذة  االإحرتازية 
امل�ستجد  كـــورونـــا  فــريو�ــص  عــــدوى 
ــة واالأمـــاكـــن  ــام ــع ال يف االأو�ــــســــاط 
العمومية، حيث�سملت عملية التعقيم 
حي  االداريـــة  املقاطعة  جانب  اإىل 
بوزوران، ممرات م�سطفى بن بولعيد، 
ممرات  ب�سكرة،  الرئي�سية  الطريق 
حي  غاية  نـــزار،اإىل  �سالح  ال�سهيد 

 300 �سيخي،  05حي  م�سكن   1200
م�سكن،   800 م�سكن،   500 م�سكن، 
اأحياء  اإىل  1020 م�سكن، باالإ�سافة 

الزمالة. 
هذا و�ستم�ص هذه العملية، املقاطعة 
"�سوق  الدي�ص  دوار  حلي  االإداريـــة 
لعواوطة" وخمتلف �سوارعها، ناهيك 
عن ال�ساحات العمومية منها 08ماي، 
اإ�سافة  املجهول،  اجلندي  حر�سو�ص، 
اإىل املدينة اجلديدة حملة 01 و02، 
حت�سي�سية  احلملة  هذه  عرفت  كما 
التقيد  بــ�ــســرورة  ال�ساكنة  توعية 
ـــراءات الــوقــائــيــة واحـــرتام  ـــاالإج ب
عدوى  لتجنب  االجتماعي  التباعد 
االإ�ــســابــة بــهــذه اجلــائــحــة، يف حني 
تقدمي  على  اجلــهــات،  ذات  حر�ست 
التي  واالإر�ـــســـادات  الن�سائح  بع�ص 
والتوعية  التح�سي�ص  �سمن  تندرج 
القناع  بــارتــداء  ــزام  ــت االإل باأهمية 
اأنف�سهم  حــمــايــة  الأجــــل  ـــواقـــي،  ال
واملحيطني بهم من االإ�سابة بالفريو�ص 
امل�ستجد، وذلك على اإعتباره الو�سيلة 

االأجنع لتجنب العدوى. 

اأطلقت، م�سالح بلدية العلمة يف اجلهة 
اأ�سخم  �سطيف،  واليــة  مــن  ال�سرقية 
خالل  من  الوطني  امل�ستوى  على  مبادرة 
تالميذ  على  كمامة  األــف   100 توزيع 
ال�سوق  زوار  وكــذا  الرتبوية  املوؤ�س�سات 
دبي،  �سوق  بت�سمية  املعروف  التجاري 
مواطن"  لكل  "كمامة  �سعار  حتت  وهذا 
للتقليل  املتخذة  ـــراءات  االإج �سياق  يف 
الزيادة  بعد  كورونا،  فريو�ص  عدوى  من 
االإ�سابات  اأعــداد  يف  امل�سجلة  الكبرية 

خالل االأيام الفارطة.
املبادرة  هذه  يف  االأوىل  املحطة  وكانت 
البلدية  م�سالح  عليها  اأ�ــســرفــت  الــتــي 
التجار  اإحتـــــاد  فـــرع  مـــع  بــالــتــنــ�ــســيــق 
حيث  اأكتوبر،   17 مدر�سة  هي  بالعلمة، 
لل�سلطات  مكثف  بح�سور  العملية  متت 
املدار�ص  كــل  ت�سمل  اأن  على  الوالئية 
اأ�سبوع  ــدار  م على  البلدية  ــراب  ت عــرب 
زوار  اأي�سا  العملية  ت�سمل  كما  كامل، 
والقادمني  بالعلمة  الــتــجــاري  ال�سوق 
عن  ف�سال  الــوطــن  واليـــات  خمتلف  مــن 
التي  املبادرة  املدينة، وهي  القاطنني يف 
التجار  عرفت م�ساهمة كبرية من طرف 
من  كبرية  بكميات  تربعهم  خــالل  مــن 

الكمامات.
من  كبريا  اإ�ستح�سانا  املبادرة  وعرفت 
بعد  خا�سة  البلدية،  مواطني  طــرف 
الذين  التالميذ  بفئة  االإهتمام  مت  اأن 
اإ�ستفادوا من كمامات جمانية ال�سيما اأن 
العديد منهمينحدرون من عائالتفقرية، 
الكمامات  توفري  على  قــادرة  غري  تبقى 

ب�سكل يومي لالأبناء.
ال�سوق  حمـــالت  مــن  الــعــديــد  وتــعــرف 

تدابري  دبي،  بت�سمية  املعروف  التجاري 
ــن خالل  ــن طـــرف الــتــجــار م خــا�ــســة م
للزبائن  املعقمات  وكذا  الكمامات  توفري 
التباعد  الإحـــرتام  تعليمات  عن  ف�سال 
االإجراءات  وهي  والعمال،  الزبائن  بني 
بالنظر  مــدة  منذ  بها  العمل  يتم  التي 
لتخوف التجار من اإمكانية انت�سار عدوى 
اإمكانية  الفريو�ص، ف�سال عن اخلوف من 
اأخرى  مــرة  التجاري  ن�ساطهم  توقيف 
طالتهم  التي  الفادحة  اخل�سائر  بعد 
الغلق  فـــرتة  بــعــد  تــعــبــريهــم-  -حــ�ــســب 
جنم  طويلة  ملدة  اإ�ستمرت  التي  االأوىل 
من  متفاوتة  مالية  مببالغ  خ�سائر  عنها 

تاجر الآخر.
ــاري، دوريـــات  ــج ــت ويــ�ــســهــد الــ�ــســوق ال
اأجل الوقوف  رقابية من حني الآخر من 
ـــزام الــتــجــار بــالــربوتــوكــول  ـــت عــلــى اإل
الفريو�ص  من  بالوقاية  اخلا�ص  ال�سحي 
�سارمة  اإجـــراءات  باإتخاذ  التهديد  مع 
حد  اإىل  ت�سل  املخالفني  التجار  حق  يف 
اأو فر�ص غرامات مالية يف حقهم  الغلق 
فيما  جتـــاوزات  ت�سجيل  حــال  يف  وهــذا 
االإجـــراءات  هــذه  تطبيق  بعدم  يتعلق 

الوقائية. 

موؤ�س�سات عمومية يف حملة تعقيم 
بلدية العلمة توزع 100 األف كمامة وتطهري وا�سعة لأحياء مدينة باتنة 

على التالميذ ورواد �سوق دبي التجاري 

بعيون �مر�أة

اأحكام عرجاء 
وعقول "عوجاء"؟!

مت القب�ص على امراأة حولت منزلها اإىل بيت 
للدعارة واملتاجرة بالعفة وال�سرف واالأخالق 
ال�سفات  ب�ستى  ينعتها  املجتمع  فانتف�ص 
البذيئة والدنيئة وب�سوء االأخالق واخلروج 
عن الدين وممار�سة الزنا والعالقات املحرمة، 
وكان الكل يقول ماذا �سيكون م�سريها يف حال 
مل تتب هذه املراأة ومن معها من الن�ساء يف ذات 

الق�سية وذات احلكم وذات احلالة؟
امل�سلم  جمتمعنا  ُينكر  اأن  الطبيعي  ــن  وم
خانة  �سمن  وي�سعها  ال�سلوكيات،  هــذه  مثل 
ديننا  اأحكام  على  جتــروؤ  وبكونها  املحظور، 
على  ـــردا  ومت االأوىل  ــدرجــة  ال يف  احلنيف 
امراأة  كل  واأن  واالأعراف،  والتقاليد  العادات 
متار�ص الرذيلة وتن�سرها اإمنا هي حمل غ�سب 
جهة  من  وجمتمعي  جهة،  من  ربــاين  مــزدوج 
اأخرى، وال جتد من م�ساند لها �سوى من غرق 
مثلها يف م�ستنقع االنحرافات وتردي االأفعال 

واالأخالق..
لكن ما ال ميكن اأن ُيقبل من جمتمعنا، حماولته 
انحرافها  تبعات  املنحرفة  املـــراأة  حتميل 
ومعزولة  منفردة  مب�سوؤولية  واأنها  وحدها 
يجب اأن تنال عقاب تلك االأفعال �سواء عقابا 
املجتمع  يفر�سه  ُحكميا  عقابا  اأو  ق�سائيا 
ب�سرامة غري قابلة للنقا�ص والتفاو�ص، وبكون 
االأول  امل�سوؤول  واأنها  فتنة  العموم  على  املراأة 

على االنحرافات احلا�سلة يف املجتمع..
وال ميكننا اأن ننحدر اإىل ذات املنطق بالقول 
من  نــال  رجــل  منحرفة  امـــراأة  كل  وراء  ــه  اأن
طردها  اأو  املرياث  يف  حقها  حرمها  اأو  �سرفها 
اأنــواع  ب�ستى  عذبها  اأو  العائلي  املــنــزل  مــن 
العذابات اجل�سدية والنف�سية واأقحمها رغما 
عنها اأو مبح�ص اإرادتها يف عوامل "�سيطانية" 
ال ميكنها اخلروج منها اإال وهي حتمل عارا ال 
التنظيف  مواد  وكل  االأر�ص  تغ�سله حميطات 
ُت�سنع  مل  التي  وتلك  نعت  �سُ والتي  امل�سنعة 
بعد، الأنها بب�ساطة اأنثى امراأة وال حق لها يف 
ا�ستعادة �سرف مل ت�سنه واأمعنت يف متريغه يف 

الوحل..
ــة والــوقــوع  فــال مـــربر لــالنــحــراف والــرذيــل
فعل  نعزل  اأن  ميكن  ال  )لكن(  املحرمات،  يف 
ومرتكبيه،  اأطـــرافـــه  عــن  هـــذا  االنـــحـــراف 
زاين  الــدعــارة  بيوت  يق�سد  ــذي  ال فالرجل 
ومنحرف اأي�سا، والرجل الذي يعي�ص عالقات 
م�سميات  حتت  اأو  مــال  ببذل  �سواء  حمرمة 
املجتمع  على  ويجب  ومنحرف،  زاين  اأخــرى 
بذات  لكليهما  ينظر  واأن  )نظره(  ي�سحح  اأن 
ويعلنا  ي�ستقيما  اأن  اإىل  الدونية  النظرة 
التي  اأو تلك  الزانية  املراأة  اأن  توبتهما، وكما 
والتي  ال�سفات  باأقبح  ُتنعت  ب�سرفها  تتاجر 
اأن  يجب  الرجل  فكذلك  ذكرها،  عن  نتعفف 
دوره  جتاهل  يتم  اأن  ال  ال�سفات  بذات  ُينعت 
وبكونه طرف يف عالقة م�سبوهة، ونحن بهذا 
ن�سعى  ما  بقدر  املنحرفات  اإن�ساف  نحاول  ال 
من  �سدر  �سواء  املنحرف  الفعل  جترمي  اإىل 
ذكر اأو اأنثى ويف ذلك تقوي�ص الأخالق دنيئة 
ما كانت لتتنامى وتنت�سر لوال اأحكام عرجاء 

وعقول )عوجاء( ؟!.
�سماح خميلي

وو�سف البيان امل�سنعني، بـ "املجرمني" 
الذين ا�ستغلوا الو�سع احلايل وان�سغال 
ومراقبة  بتطبيق  الرقابية  االأجهزة 
ممار�ساتهم  الــوقــائــيــة،  االإجـــــراءات 
ال�سلطات  اأن  معتقدين  ال�سرعية،  غري 
ومن  الفا�سح،  اخلرق  هذا  تكت�سف  لن 
املوجود  القانوين  الرتكيز  اأن  املعروف 
بـ  ــدد  حم املنتوجات  ــذه  ه و�ــســم  على 
املخربية  التحاليل  اأن  اإال  درجة،   70
املنتوجات  من  عــددا  هناك  اأن  اأثبتت 
خمالف  وهو  فقط  درجــة   40 برتكيز 

للقوانني واملعايري املعمول بها عامليا.
الوطنية حلماية  املنظمة  وا�ستنكرت 
التي  اجلرمية  هــذه  ب�سدة  امل�ستهلك، 
ارتكبها هوؤالء املتعاملون االقت�ساديون 
اجلراحي  الكحول  ملادتي  م�سنعني  من 
وهالم التعقيم من اأجل حتقيق هام�ص 

من  التقليل  خالل  من  وذلك  اأكرب،  ربح 
املنتوج  يجعل  ممــا  االإيــثــانــول  ن�سبة 
يف  فــعــال  وغــري  مطابق  غــري  النهائي 
الفريو�سات  على  والق�ساء  التعقيم 

عك�ص ما هو مكتوب على قارورات هذه 
املنتوجات معر�سني امل�ستهلكني لالإ�سابة 
احلتمية بكوفيد 19.                                                                     
�ستمنح  اأنــهــا  املنظمة،  ذات  ـــدت  واأك

املنتوجات  ــحــاب  اأ�ــس ــن  م ــتــورطــني  امل
وموا�سفات  للمعايري  املطابقة  غــري 
الفعالية وال�سالمة، مهلة اأ�سبوع واحد 
االأ�سواق  من  منتوجاتها  جميع  ل�سحب 
اجلزائرية بداية من تاريخ ن�سر البيان 
 ،2020 نوفمرب   17 يف  �ــســدر  الـــذي 
وهددت بن�سر فيديوهات مبا�سرة على 
االجتماعي،  التوا�سل  مواقع  خمتلف 
الفيديوهات  ــذه  ه تت�سمن  اأن  على 
حتمل  ــارورات  ق على  الرتكيز  حتاليل 
جلميع  النتائج  واإظــهــار  العالمة  ا�سم 
قامت  اأنها  اأي�سا  اأكدت  كما  املواطنني، 
بالتدخل  املخولة  اجلــهــات  مبرا�سلة 
ال�سنيعة  املمار�سات  لهذه  حد  لو�سع 
با�ستغاللها  املنتجون  التي يقوم هوؤالء 
اأرواح  ح�ساب  على  ـــادي  امل الــربــح  يف 

ماليني اجلزائريني.

قائما... ــزال  ي ال  "اخلطر  �سعار  حتــت 
تكثيف  اإطــــار  ويف  باأيدينا"،  �سالمتنا 
احلمالت التح�سي�سية والتوعوية للوقاية 
قامت   ،19 كــوفــيــد  ــا  ــورون ك فــريو�ــص  مــن 
واليــة  الأمـــن  التابعة  ال�سرطة  م�سالح 
اإعــالمــي حت�سي�سي  ــوم  ي بــربجمــة  قــاملــة، 
واحلد  كورونا  فريو�ص  من  الوقاية  حول 
من انت�ساره حتت اإ�سراف ال�سيد رئي�ص اأمن 

وخمتلف  امل�سالح  روؤ�ساء  بح�سور  الوالية، 
ممثلي املجتمع املدين واجلمعيات النا�سطة 

على امل�ستوى املحلي. 
برنامج  ت�سطري  عن  اأ�سفر  املنعقد  اللقاء 
مكثف،  حت�سي�سي  ات�سايل  ميداين  عمل 
بغية الوقاية من الفريو�ص واإيجاد حلول 
اجلمعيات  مع  بالتن�سيق  ملجابهته  كفيلة 
خمتلف  مــن  املــواطــنــني  لــفــائــدة  املحلية 

الفئات، اأ�سحاب املراكز واملحالت التجارية 
و�سائقي املركبات. 

ــا تــ�ــســتــهــدف الــعــمــلــيــة الــ�ــســاحــات  ــم ك
والف�ساءات العمومية، املوؤ�س�سات الرتبوية 
مبختلف اأطوارها، اأحياء و�سوارع املدينة، 
مواقف احلافالت وحمطات نقل امل�سافرين، 
مراكز الربيد واملوا�سالت املتواجدة بقطاع 
اخت�سا�ص االأمن الوطني، حيث مت الرتكيز 

خالل اللقاء على �سرورة تكثيف احلمالت 
توزيع  خالل  من  التوعوية  التح�سي�سية 
الطبية  االأقنعة  التح�سي�سية،  املطويات 
امل�ستمر  والــتــطــهــري  التعقيم  ــة،  ــواقــي ال
�سرورة  على  التاأكيد  مت  كما  واملتوا�سل، 
لتح�سي�ص  االلــكــرتوين  الف�ساء  ا�ستغالل 
ودعوتهم  الــوبــاء  بــخــطــورة  املــواطــنــني 

للتعاون والتكافل. 

مواد وقائية خمالفة لقواعد الت�سنيع تغزو اأ�سواق اجلزائر

يوم اإعالمي وحت�سي�سي للوقاية من كورونا تن�سطه م�سالح الأمن 

الأربعاء 12  كوبر  2969/ 23 اأكتوبر 2019 املوافق لـ 24 �صفر 161441 جمتمعاخلمي�س  08 ونرب 2970/ 19 نوفمرب 2020 املوافق لـ 04 ربيع الثاين 111442
حذرت، �ملنظمة �لوطنية حلماية �مل�صتهلك، �ملو�طنني يف بيان لها، من خطر ��صتهالكهم لعدة عالمات جتارية ملنتوجات �لهالم �ملعقم و�لكحول �جلر�حي �ملتو�جدة يف 

�الأ�صو�ق �جلز�ئرية و�لتي ال ت�صتويف �ل�صروط و�ملعايري �ملعمول بها يف ت�صنيع هذه �ملو�د �لتي عرفت ��صتهالكا قيا�صيا منذ بد�ية �جلائحة، لت�صبح جزًء ال يتجز�أ من �ل�صروريات 
�لو�جب �قتناوؤها كغريها من �لو�د �الأخرى ذ�ت �ال�صتهالك �لو��صع، و�أكدت �ملنظمة �أن عدد� من �ملتعاملني �القت�صاديني، قامو� با�صتغالل �لفرتة �لع�صيبة �لتي متر بها �جلز�ئر 

على غر�ر بلد�ن �ملعمورة يف �إنتاج هالم معقم غري مطابق وغري فعال مما �صاهم ب�صكل مبا�صر يف �إرتفاع عدد �الإ�صابات بكوفيد 19.



خملفات احلجر ال�صحي يف اجلزائر تتفاقم ..

معاوية. �صنوارة.ب عامر.مح.ق

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية باتنة
دائرة باتنة

بلدية وادي ال�سعبة

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية خن�سلة
دائرة �س�سار 
بلدية �س�سار

رقم: 06/ 2020

�إعالن

تغري هيئة قيادية جلمعية ذ�ت �صبغة حملية

وادي  لبلدية  البلدي  ال�سعبي  املجل�ص  رئي�ص  ينهي  ـ 
ال�سعبة اإىل كافة مواطني البلدية.

ـ �سيجرى حتقيق املالئمة اأو عدم املالئمة حول م�سروع 
لفائدة  ط.ا  الزيوت  وتخزين  لبيع  م�ستودع  اجناز 
ال�سيد جبار يو�سف باملكان امل�سمى تاغيدوت ق�سم 25 
ملكية رقم 221 بلدية وادي ال�سعبة ملدة )15( يوم 

ابتداء من تاريخ �سدور االإعالن باجلريدة.
من  التقرب  مالحظة  اأو  اعرتا�ص  اأي  لديه  فمن  ـ 
البلدية لت�سجيلها يف �سجل خا�ص الذي فتح ال�ستقبال 

مالحظات واعرتا�سات املواطنني.

 بناء على املادة 18 من القانون رقم: 06/12 املوؤرخ يف: 18 
�سفر 1433 املوافق لـ 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات.

قيادية  هيئة  تغري  ملف   2020 نوفمرب   17 اليوم:  اأودع 
جلمعية بلدية ذات �سبغة حملية ت�سمية اجلمعية: 

اجلمعية الفالحية ملنتجي االأ�سجار املثمرة بومن�سور ال�سرقي 
ـ بلدية �س�سار

املعتمدة حتت رقم: 2013/22 بتاريخ: 2003/08/04
املقر االجتماعي: حي كربادو حممد الر�سيد بلدية �س�سار 

املودع: م�سو�سة بلقا�سم 
الوظيفة يف اجلمعية: رئي�ص اجلمعية 
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توفر لكم خدمة راقية  
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النادي الريا�سي للهواة ال�ساحر

�عالن عقد �جلمعية �لعامة 
�لعادية و�النتخابية

ال�ساحر  للهواة  الريا�سي  النادي  رئي�ص  يعلن 
اجتماعني  انعقاد  عن  خمي�سي  مالخ�سو  ال�سيد: 

يومي 2020/11/23 و2020/11/29.
وهذين االجتماعني خا�سني مبا يلي:

على   2020/11/23 يوم  االأول  االجتماع  ـ 
اجلواري  الريا�سي  باملركب  16:00زواال  ال�ساعة 
العادية  العامة  اجلمعية  بانعقاد  خا�ص  ف�سدي�ص، 

ل�سنة 2020.
ـ االجتماع الثاين يوم 2020/11/29 على ال�ساعة 
16:00زواال باملركب الريا�سي اجلواري ف�سدي�ص، 

خا�ص بانعقاد اجلمعية العامة االإنتخابية.
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ال�سهادة  اأ�سا�ص  على  م�سابقة  فتح  عن  ـ  ب�سكرة  ـ  نا�سر  بن  ب�سري  االإ�ست�سفائية  العمومية  املوؤ�س�سة  اإدارة  تعلن 
للتوظيف ل�سنة 2020 يف الرتب املبينة اأدناه:

يحتوي ملف الرت�سح على الوثائق التالية:
ـ طلب خطي.

ـ ن�سخة من بطاقة التعريف الوطنية.
ـ ن�سخة من ال�سهادة اأو املوؤهل املطلوبة مرفقة بك�سف النقاط م�سار التكوين.

ـ بطاقة معلومات متلئ من طرف املرت�سح.
ـ �سهادة عمل تثبت مدة العمل املوؤدى من طرف املرت�سح، ون�سخة من عقد العمل يف اإطار جهازي االإدماج املهني اأو 

االجتماعي حلاملي ال�سهادات مع تو�سيح املن�سب امل�سغول عند االقت�ساء.
ـ �سهادات العمل التي تثبت االقدمية املهنية للمرت�سح يف االخت�سا�ص ينبغي اأن تكون هذه ال�سهادات موؤ�سر عليها 

من هيئة ال�سمان االجتماعي بالن�سبة لالأقدمية املكت�سبة يف القطاع اخلا�ص.
ـ اأي وثيقة تثبت متابعة املرت�سح تكوينا اأعلى من م�ستوى ال�سهادة املطلوبة يف التخ�س�ص عند االقت�ساء.

ـ اأي وثيقة تثبت االأ�سغال والدرا�سات املنجزة من طرف املرت�سح يف التخ�س�ص عند االقت�ساء.
ـ �سهادة اإقامة بالن�سبة للمقيمني بالوالية.

مالحظة: يودع امللف لدى املديرية الفرعية للموارد الب�سرية باملوؤ�س�سة العمومية االإ�ست�سفائية ب�سري بن نا�سر 
يف اأجل اأق�ساه )15( يوم ابتداء من تاريخ ن�سر االإعالن
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
وزارة ال�سحة وال�سكان واإ�سالح امل�ست�سفيات

مديرية ال�سحة وال�سكان ـ ب�سكرة ـ
املوؤ�س�سة العمومية االإ�ست�سفائية ب�سري بن نا�سر ـ ب�سكرة ـ

رقم: 2020/99 

عدد املنا�سب التخ�س�ص املطلوب�سروط االلتحاقالرتبة
املالية املفتوحة

عدد املنا�سب املالية 
املفتوحة

�سهادة دكتوراه يف الطب
02طب عاماأو �سهادة معرتف مبعادلتها

املدير

رئي�ص املجل�ص ال�سعبي البلدي



عن ماذا يتحدث مو�صوعك الفائز باجلائزة، 
وكيف راودك؟

ــكــركــم قــبــال عــلــى االإحـــتـــفـــاء، من  ــس اأ�
الغراء،  نيوز"  "االأورا�ص  جريدة  قبل 
وزمـــالء،  ــاء  ــدق ــس اأ� فيها  اأمــتــلــك  الــتــي 
والتفوق،  التميز،  من  مزيدا  لكم  اأمتنى 
هي  االأخـــرية  هــذه  الأن  واال�ستمرارية، 

اأي�سا جناح.
اجلائزة اإجناز اأفتخر به بكل توا�سع مع 
وواليتي  العيون  راأ�ص  مدينتي  اأبناء  كل 
معهم،  بالدرا�سة  ت�سرفت  وزمالء  باتنة، 
ــم يف  ــه ــادي واأ�ـــســـاتـــذة تــتــلــمــذت عــلــى اأي
واأ�سدقاء  االإعـــالم،  مهنة  ويف  اجلامعة 
واأهل كانوا �سندا يل، اأقول لهم �سكرا لكم، 
فقط  اأي�سا،  اأنتم  اإجنازكم  االإجناز  وهذا 
يف  التتويج  يتج�سد  لكي  الفر�سة  جاءت 

�سخ�سي املتوا�سع!.
عن  عبارة  فهو  للمو�سوع،  بالن�سبة  اأمــا 
النوع  لهذا  مبفهومي  �سحفي،  روبــورتــاج 
اأن  اإرتــاأت  التحكيم  جلنة  لكن  ال�سحفي، 
ال�سحفي،  التحقيق  خانة  �سمن  ت�سنفه 
احلقائق  من  جمموعة  يك�سف  الأنه  رمبا 

ويحتوي على الكثري من االأرقام.
والرقمنة،  بال�سياحة  متعلق  املو�سوع 
ــل ميــكــن اأن  حــيــث عــاجلــت اإ�ــســكــالــيــة ه
ت�ساهم الرقمنة يف جعل اجلزائر وجهة 
عاملية يف قطاع ال�سياحة؟ وهل ميكن لها 
اأن تنقذ القطاع من الركود الذي يعي�سه 
االأ�سئلة،  هذه  خالل  ومن  �سنوات؟  منذ 
باالإت�سال  والو�سف  البحث  عملية  بداأت 
ودونهم،  الر�سميني  القطاع  يف  بالفاعلني 
يف  العاملية  بالتجارب  مقارنتها  عن  ف�سال 
حت�سلت  التي  االأرقــام  خالل  من  املجال، 
عليها من قبل املنظمة العاملية لل�سياحة، 
على  العمل  بــداأت  ثم  ال�سياحة،  ووزارة 
ال�سحفي،  العمل  يف  فاملتمر�ص  املو�سوع، 
ينطلق  النوع،  هذا  يف  الكتابة  اأن  يعرف 
�سيئا  وتكرب  �سغرية  تبداأ  الثلج"  "ككرة 
اأو �سريعا  ف�سيئا، وقد يكون الرمت بطيئا 
لتكرب  عليها،  املتح�سل  للمعلومات  وفقا 
نحو االإكتمال، وهو ما حدث ملدة جتاوزت 
اليومي  العمل  مع  بــاملــوازاة  االأ�سبوعني 

الذي كنت اأقوم به.
اكتملت،  املعلومات  دائرة  اأن  اأح�س�ست  ملَّا 
بقيت  بــالــتــ�ــســجــيــالت،  وثــقــتــهــا  والــتــي 
املعلومات  زخم  واأمام  التحرير"،  "عملية 
اإعتمدت  عليها،  حت�سلت  التي  الهائل 

انتقالها  يف  املنطقية"  "العملية  على 
واحلمد  العمق،  نحو  الب�سيط  �سكلها  من 
�سامل  مو�سوع  كتابة  يف  اهلل  وفقني  هلل 
وب�سراحة  واملعلومات،  االأركــان  ومكتمل 
كنت متوج�سا حتى اآخر حلظة من نق�ص 
اأي معلومة، وهو ما �سيجعل املو�سوع يبدو 
هذا  يحدث  مل  هلل  احلمد  لكن  م�سروخا، 

واأنهيته دون خلل معلوماتي.
اأما العنوان فهو م�ستمد من عمق املو�سوع، 
اإ�ستطاعة  كيفية  عــن  ت�ساءلت  حيث 
ال�سياحة اجلزائرية يف ع�سر "التيلك�ص"، 
تكون  اأن  املا�سي،  القرن  �سبعينيات  يف 
فاإن  وبالتايل  عاملية،  �سياحية  وجهة 
اأجل  "الرقمنة" �ستكون رهانا حتميا من 
اإنقاذ ال�سياحة اجلزائرية، فكان العنوان 
من  اجلــزائــريــة..  "ال�سياحة  كالتايل: 

ع�سر التيلك�ص اإىل حتمية الرقمنة"!.

كتبته قبال اأم بعد الإعالن عن امل�صابقة؟
ذهني  يف  موجودة  كانت  املو�سوع  فكرة 
ملدة طويلة، لكن مل اأجد ال�سبيل والوقت 
الكثري  غرار  على  لكتابتها  املحفز  وحتى 
من املوا�سيع والروبورتاجات والتحقيقات 
التي اأرغب يف القيام بها، لكن مع اإطالعي 
اجلمهورية  رئي�ص  جــائــزة  اإعـــالن  على 
ال�ساد�سة،  طبعتها  يف  املحرتف  لل�سحفي 
حفزين  فيه،  امل�ساركة  املقرتح  والعنوان 
ج�سر  "الرقمنة..  عن  لتحدثه  املو�سوع 
اجلزائر اجلديدة"، وهو ما جعلني اأ�سرع 
يف عملية اإعادة االإت�سال باالأطراف التي 
تكلل  هلل  واحلمد  باملو�سوع،  عالقة  لها 
باحتوائه  طوله  رغم  بالنجاح،  املجهود 

على اأكرث من 3 اآالف كلمة!. 

هل �صاركت يف الطبعات ال�صابقة لها؟
نعم �ساركت اأكرث من مرة يف اجلائزة لكن 
مل  ال�سحفية  اأعمايل  الأن  رمبا  اأوفق،  مل 
فيها  يرغب  التي  التطلعات  اإىل  ت�سل 
اأع�ساء جلنة التحكيم، لكن يف تقاريرهم 
بجودة  ينوهون  كانوا  ما  دائما  النهائية 
بقية  اإىل  اإ�ــســافــة  املــقــدمــة،  االأعــمــال 
و�سائل  خمتلف  عرب  ال�سحفيني  الزمالء 

االإعالم الوطنية، حتى واإن مل تتوج.
وهنا يجب التذكري اأن الن�ص املتوج يعني 
اأنه ُوفق يف اإختبار كل املعايري التقييمية 
التحكيم،  جلنة  اأدرجتها  التي  ال�سارمة 
والتي قد ت�سل اإىل حد اإلغاء اأي جائزة 
ال�سروط  على  تتوفر  ال  اللجنة  تراها 

الكافية جلودة املو�سوع.

هل كنت تتوقع هذا الفوز؟
متقدمة  ومبــرتــبــة  الــفــوز  توقعت  نعم 
فيه  املو�سوع  اأن  اأولهما:  ل�سببني  جــدا، 
على  ف�سال  الفــت،  ب�سكل  اجلــدة  عن�سر 
كثيفة  معلومات  كمية  على  يحتوي  اأنــه 
توقعي  ح�سب  يوؤهله  ما  وهــو  ودقيقة، 
اأمــا  امل�سابقة،  يف  جــائــزة  يح�سد  بـــاأن 
باأن  تخميني  يف  فيتمثل  الثاين:  ال�سبب 
يتطرقوا  لن  �سوف  امل�ساركني،  ال�سحفيني 
اإىل قطاع ال�سياحة والرقمنة، من خالل 
ما اأحدثه فريو�ص كورونا يف ذات القطاع، 
ما  وهو  �سائبا،  االأخري  يف  تخميني  وكان 
معاجلة  يف  ومتيزا  انفرادا  اأخلق  جعلني 

هذا املو�سوع، وفزت بجائزة.

انخرطت يف امل�صابقة مع "الوطن بر�ص"، 
كان  ومتى  بها  التحاقك  ظ��روف  ماهي 

ذلك؟
�سحيفة  هـــي  بر�ص"،  "الوطن  فــعــال 
برا�ص  ميديا  ملوؤ�س�سة  تابعة  اإلكرتونية، 
تتعامل  جادة  جريدة  والن�سر،  لالإعالم 
واحرتافية  مبهنية  واملعلومة  اخلرب  مع 
عالية، التحقت بها يف غ�سون �سهر فيفري 
املا�سي، وبا�سرت العمل ال�سحفي معها، بعد 
ا�ستقالتي من جريدة "امل�سوار ال�سيا�سي"، 
التي كنت اأ�سغل فيها رئي�سا للتحرير ملدة 
تدرجي  بعد  كاملة  �سنوات   7 عن  تزيد 
باأق�سامها،  التحرير  لفنيات  وتعلمي  فيها 
اأعمر  اأخرى مل  ثم توجهت نحو جريدة 
اأن  اإىل  اأنــوه  اأن  يجب  وهنا  طويال،  فيها 
لالأ�سياء  متاما  تختلف  ال�سحفي  نظرة 
اخلرب  "�سناعة"  ــرة  دائ خــارج  يكون  ملا 

بـ"الوطن  االإلتحاق  ــررت  وق واملعلومة، 
التحريرية  قــدراتــي  وجتريب  بر�ص"، 
الع�سرية  ال�سحافة  مــن  اآخـــر  ــوع  ن مــع 
االإلكرتونية، اأعجبتني التجربة واحلمد 
اجلمهورية  رئــيــ�ــص  بــجــائــزة  كللت  هلل 
لل�سحفي املحرتف، والتي جاءت بعد اأكرث 
من 8 اأ�سهر من ن�ساأة "الوطن بر�ص" فقط، 
ال�سحيفة  على  خــري  فــاأل  اأنــنــي  اأعتقد 

االإلكرتونية الفتية )ي�سحك(.

جمال  يف  كانت  هل  درا�صتك؟  عن  ماذا 
عملك؟ 

غــادرت  البكالوريا،  ل�سهادة  نيلي  بعد 
درا�ستي  م�ستكمال  باتنة،  مدينة  نحو 
–�سمعي  واالت�سال  االإعــالم  تخ�س�ص  يف 
قناعة،  ــن  ع ــه  ــرتت اخ الـــذي  بــ�ــســري- 
اللي�سان�ص  �سهادة  على  ح�سويل  وبعد 
غــــادرت نحو  الــكــال�ــســيــكــي،  الــنــظــام  يف 
حم�سوبة  غــري  مــغــامــرة  يف  الــعــا�ــســمــة 
العواقب، كللت بالعمل يف جريدة وطنية 
ك�سحفي، باملوازاة مع ا�ستكمايل لدرا�ستي 
�سهادة  على  حت�سلت  حيث  االأكادميية، 
يف  لل�سحافة،  العليا  املدر�سة  من  املا�سرت 
تخ�س�ص ت�سيري املوؤ�س�سات ال�سحفية، كما 
املرغوب  تخ�س�سي  يف  الدرا�سة  ا�ستكملت 
وهو  اليوم،  غاية  اإىل  اأمار�سه  مل  الــذي 
التقدمي التلفزيوين واالإذاعي، وبالتايل 
اآخر  وفقني اهلل يف احل�سول على ما�سرت 
ال�سمعي  تخ�س�ص  يف  باتنة  جامعة  من 
احلديثة،  والتكنولوجيات  الب�سري 
مرة  كــل  اأحــلــق  وكاأنني  تالحظني،  كما 
علينا  يــجــوده  مبــا  عــدة،  تخ�س�سات  يف 

االإعالم كعلم ومهنة.

اأ�سعب  عديدة،  ال�سحفي  العمل  عراقيل 
واأكرث ما واجهك يف م�سريتك حلد االآن؟

خا�سة  ال�سحفي  العمل  اأخل�ص  اأن  ميكن 
من  لــلــقــادمــني  بالن�سبة  الــعــا�ــســمــة،  يف 
التالية،  العبارة  يف  الداخلية،  الواليات 
"يبحثون عن املعلومة يف النهار وعن مكان 
�سهلة  لي�ست  حياة  اإنها  الليل"،  يف  للنوم 
وبالتايل،  البع�ص،  يعتقده  كما  بــاملــرة 
يعملون  ال�سحفيني  يجعل  مــا  ــم  اأه ــاإن  ف
ممتازا؛  مـــردودا  ويقدمون  جيد  ب�سكل 
فبدون  االإجتماعي،  و�سعهم  حت�سني  هو 
نظرا  االإعــالم،  يف  تبدع  اأن  ميكن  ال  هذا 
نتخيل  اأن  ميكن  فــال  ال�سديد،  لل�سغط 
يف  �سكن  اأزمــة  من  ــرث  اأك ماأ�ساويا  و�سعا 
الواقع، و�سغط كبري على امل�ستوى املهني، 
يف  متاأخرة  اأو  زهيدة  ــور  اأج مع  مـــوازاة 
اإبداعية  عملية  فــاأي  املوؤ�س�سات،  بع�ص 
االإعالمية  املوؤ�س�سات  اأ�سحاب  ينتظرها 
مـــزري!؟،  و�سع  هكذا  مــع  ال�سحفي  مــن 
"االإ�ستغالل" التي  عملية  اإىل  باالإ�سافة 
مقيت  ب�سكل  ال�سحفيون  لها  يتعر�ص 
االإعــالم،  على  دخــالء  اأ�سخا�ص  قبل  من 
بعد  نف�سه  ال�سحفي  �سيجد  وبــالــتــايل 
مل  وكاأنه  مكانه  يراوح  العمل  من  �سنوات 
يومي  رك�ص  عملية  يف  الأنــه  يوما،  يعمل 
االأجر  "املعلومة،  مغلقة،  ــرة  دائ داخــل 
�سيفكر  وبالتايل  واالإ�ستغالل"،  الزهيد، 
املهنة،  من  لالإنعتاق  �سبيل  عن  البحث  يف 
لي�ص كرها لها بل من اأجل اأن يحافظ على 
ما تبقى من عقله اأمام ممار�سات اأ�سخا�ص 
ال عالقة لهم باالإعالم وال بال�سحافة ال 

اأكادمييا وال مهنيا!

ر�صالة  م��ازال��ت  ال�صحافة  اأن  ت��رى  ه��ل 
ملجرد  حتولت  اأنها  اأم  للمواطن،  وو�صيط 

مهنة جتارية؟
ر�سالة  حتمل  دائما  �ستبقى  ال�سحافة 
املتوا�سع  راأيي  يف  االأهم  ال�سوؤال  لكن  ما، 
مقنعة  �ست�سبح  ــة  ــال ــس ــر� ال هـــذه  هـــل 
القائمني  قبل  من  امل�ستهدفة  للجماهري 
مع  وال�سحفيني،  االإعـــالم  و�سائل  على 
الرقمنة  فر�سته  قــوي  مناف�ص  وجــود 
غرار  على  اجلديدة،  االإت�سال  وو�سائل 
وبــروز  االجتماعي،  التوا�سل  �سبكات 
ال�سحفي"،  "املواطن  غرار  على  مفاهيم 
الرقمية..  ــيــة،  االإلــكــرتون ال�سحافة 
التكنولوجية  الــظــواهــر  ــن  م ــا  ــريه وغ
اأعتقد  وبالتايل  اجلديدة،  واالإت�سالية 

م�ستوى  على  جذرية  تغريات  هناك  اأن 
االإعـــالم  لو�سائل  االأ�سا�سية  البنيات 
جديدة  اآفـــاق  نحو  التقليدي،  ب�سكلها 
تفرزها التطورات التكنولوجية يف جمال 
اأن  اأعتقد  وهنا  تقريبا،  يوميا  االإت�سال 
التي حتدث عنها  التكنولوجية  احلتمية 
زمان  لكل  �ساحلة  ماكلوهان،  مــار�ــســال 
ومكان، ونحن متجهون نحو معطى جديد 
الرقمية"،  "باحلتمية  ن�سميه  اأن  ميكن 
ال�سنوات  خالل  بقوة  نف�سها  فر�ست  التي 

االأخرية.
فاملوؤكد  التجاري،  للمعطى  بالن�سبة  اأما 
هي  والــ�ــســحــافــة  االإعـــــالم  ــائــل  و�ــس اأن 
ما  وهــذا  االأ�سا�ص،  يف  جتارية  موؤ�س�سات 
االإعالم،  و�سائل  اإقت�ساديات  يف  در�سناه 
عملية  فبدون  الواقع،  يف  الحظناه  وما 
"للمنتوج االإعالمي" الذي  ت�سويق جيدة 
�ستعي�ص  املوؤ�س�سة،  اإىل  املعلنني  �سيجذب 
هذه االأخرية حالة اإفال�ص واندثار، اإن مل 
تكن هناك جهة اأو طرف يدعمها من اأجل 

خدمة م�ساحله.

ن�����ص��ي��ح��ت��ك ل��ل�����ص��ح��ف��ي��ني ال�����ص��ب��اب 
"املغمورين"، والباحثني عن فر�ص للتاألق 

والنجاح يف الو�صط الإعالمي؟
وال�سحفي  للروائي  عبارة  هنا  �ساأ�ستعري 
الكولومبي، غابريال غار�سيا ماركيز، عن 
اأجمل  "ال�سحافة  يقول  حيث  ال�سحافة 
مهنة يف العامل"، فهي فعال كذلك وممتعة 
مهنة  ولي�ست  �ساقة  لكنها  وديناميكية، 
اخلا�ص  القطاع  يف  خا�سة  فقط  متاعب 
و�سائل  بع�ص  تــقــوم  حــيــث  بــاجلــزائــر، 
ب�سكل  ال�سحفيني  با�ستغالل  االإعـــالم 
اأح�سن  ويف  اأجـــور،  بــدون  اأحيانا  يومي، 
االأحيان باأجور متاأخرة خا�سة ملا نتحدث 
اأن هناك  عن الزمن البائد، اليوم اأعتقد 
ووزارة  احلكومة  قبل  من  جديدة  روؤيــة 
االت�سال، اإن �ساء اهلل ُتكلل بالنجاح الأننا 
لل�ساحة  تطهري  عملية  اإىل  نحتاج  فعال 
االإعالمية يف اجلزائر من "الدخالء على 

الإعالم". 
امتهان  يف  الراغب  لل�سباب  ن�سيحتي  اأما 
بري�ستيج  لي�ص  ال�سحفي  فاإن  ال�سحافة، 
يعتقد  كما  تلفزيوين  وتــقــدمي  كــامــريا 
م�سني،  مــيــداين  عمل  هــو  بــل  البع�ص، 
اأن  يــخــتــارونــهــا  الــذيــن  عــلــى  ي�ستوجب 
هم  ملن  يرتكوها  اأو  كمهنة  بها  يقتنعوا 
اإيجابياتها  بكل  ميار�سوها  كي  كذلك، 

و�سلبياتها املوجودة على ال�ساحة.  

الفائز باملرتبة الثالثة يف م�سابقة رئي�س اجلمهورية لل�سحفي املحرتف يف �سنف ال�سحافة الإلكرتونية.. "اأحمد لعالوي"

معاوية. �ص

والباحث  ــري  ــزائ اجل للكاتب  �ــســدر 
ابن  اوني�سي  ال�سالح  حممد  االأورا�سي 
خن�سلة  ــة  والي جنوب  جــالل  مدينة 
القامو�ص  من  الثانية  الطبعة  موؤخرا 
اثــراء  يعترب  الــذي  اللغات  الثالثي 
للمكتبة اجلزائرية من خالل  جديدا 
االأهمية االأدبية والفكرية والثقافية 
به،  ارتبطت  التي  احل�سارية  ــذا  وك
حــيــث يــعــد املـــوؤلـــف الـــذي �ــســدر عن 
باتنة  ــص  االأورا� بعا�سمة  اأذلي�ص  دار 
من  وثــراء  تنقيحا  اأكرث  ثانية  طبعة 
للكلمات  وترجمتها  معاجلتها  حيث 
الفرن�سية  بــالــلــغــتــني  ــة  ــي ــغ ــازي االأم

والعربية.
باأن  نيوز  لــالأورا�ــص  الكاتب  اأكــد  كما   
ومزيدة  "منقحة  املــذكــورة  الطبعة 

الكلمة  جــذر  على  كتابتها  يف  اعتمد 
على  املعتمدة  االأوىل  للطبعة  خالفا 
اأي�سا  اجلــديــد  االأبــجــدي،  الــرتتــيــب 
اللفظ  تدعيم  هــو  الطبعة  ــذه  ه يف 
جملة  اأو  مثل  يف  واإدراجــه  مب�ستقاته 
ال�ساوية  اللغة  على  اأي�سا  واعتمدت 

األفاظ اأخرى من  اإ�سافة  باالأ�سا�ص مع 
القبائلية واملزابية وال�سلحية ".

املتحدث  ذات  القامو�ص يحتوي ح�سب 
271 �سفحة من القطع املتو�سط  على 
طرف  من  كبريا  ا�ستح�سانا  القى  وقد 
اجلمهور  خا�سة  لعري�ص  اجلــمــهــور 
االأورا�سي املتعط�ص للتعرف على اأ�سرار 
وقد  وعبقريتها،  االأمازيغية  اللغة 
ا�ستغرق يف تنقيحه مدة �سنتني ا�ستعان 
وكذا  واملــراجــع  امل�سادر  بعديد  فيها 
كبار ال�سن من اأهل املنطقة االأورا�سية 
ويعد  باتنة وخن�سلة  وخا�سة واليتي 
االإ�سدار الـ 13 للكاتب من بينها ثالث 
العربية  باللغتني  �سرح  فيها  قوامي�ص 
كلمة  اأالف   10 من  الأكرث  والفرن�سية 

اأمازيغية.

املالك  عبد  املو�سيقار  الفنان  يعاين 
ال�سعبي  الــكــرمــة  ــي  ح ابـــن  الــ�ــســيــد 
امل�سلط  التهمي�ص  من  خن�سلة  مبدينة 
عليه واحلقرة بالرغم عن ما يربو عن 
والتي  والعطاء  االبداع  من  �سنة   30
�سنعت منه فنان مو�سيقي مبجال نادر 
الت�سويرية،  املو�سيقى  وهي  باجلزائر 
"األوان  بــعــنــوان  الــبــومــني  اأنــ�ــســاأ  ايــن 
" اإ�سافة اإىل ال�سروع  1 و2  جزائرية 
بعنوان  مو�سيقية  اأوبــريات  اإن�ساء  يف 

اأ�سود". وت�سحيات  ملحمة  "خن�سلة 
مواليد  من  �سيد  املالك  عبد  املو�سيقي 
1975 اأب الأربعة اأطفال وعامل مهني 
ال�سغر  منذ  املو�سيقى  يهوى  ب�سيط 
ون�سط  ال�سعبة،  الظروف  من  بالرغم 
باإذاعة  ــة  ــي االإذاع احل�س�ص  عديد 

خن�سلة اجلهوية اآخرها ح�سة مفاتيح 
الــفــنــان طــلــب عملية  الــنــجــاح، هـــذا 
م�ساعدته  ي�ستطيع  من  كل  من  الدعم 
بطاقة  على  احل�سول  مــن  لتمكينه 

فنان وهو عبارة عن حلم لهذا الفنان 
قامات  من  قامة  يعترب  الــذي  املهم�ص 

املو�سيقى النادرة باجلزائر.
نوارة.ب

حـــــــــوار/ رحــــمــــة مـــــدور

الثانية  طبعته  اوني�ضي" يف  ال�ضالح  "حممد  للكاتب  اللغات  ثالثي  اأمقراد" قامو�س  يطلب الدعم للح�ضول على بطاقة فنان "اأموال 

متحديا لعقبات مهنة �ملتاعب �لتي تالحق ممار�صيها كظلهم، ومناف�صا لعو�ئقها �ملتغولة يف درب نقلهم للحقائق؛ متكن �بن والية باتنة ور�أ�س �لعيون حتديد�، �ل�صحفي "�أحمد لعالوي" من �إفتكاك �ملرتبة �لثالثة يف م�صابقة جائزة �ل�صحفي �ملحرتف يف طبعتها �ل�صاد�صة، 
�لتي تعد حمطة ي�صعى �لكثري من �ل�صحفيني حتقيقها، ويف �صنف �ل�صحافة �الإلكرتونية، وعن جريدة "�لوطن بر�س" �الإلكرتونية حتديد�، �لتي ��صتقر بها بعد جتربة قاربت �لـ 10 �صنو�ت يف ميد�ن �ل�صحافة �ملكتوبة، فوز ر�صع به �أحمد م�صرية �صغفه بالعمل �ل�صحفي، جال 

خاللها دون تاأ�صرية يف دهاليز �أنو�عه، الإي�صال �لر�صالة وعك�س �لوقائع للعلن، حاول، فتحدى، فاقتدر على �لعمل �لدوؤوب وال يز�ل لبلوغ �لغايات، تفا�صيل �جلائزة ونيلها نكت�صفها بني ثنايا هذه �لدرد�صة...

حــوار

ال�شحافة لي�شت بري�شتيجا بل ممار�شة ميدانية ت�شتوجب الإقتناع بها خا�شة 
مع الإجتاه نحو احلتمية الرقمية كمعطى جديد يفر�س نف�شه

الأمازيغي ال�شفوي  للرتاث  "توثيق 
 ومرجع ثري لالأجيال القادمة"

الفنان املوزع املو�شيقي "عبد املالك ال�شيد" 
ق�شة م�شرية فنية مهم�شة 
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التعريف:

العا�سمة القدمية الأفغان�ستان
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من اأجل العثور على كلمة ال�سر 
ما عليكم اإال ت�سطيب الكلمات

اأقوال وحكم
* حتى اإذا امتلك االإن�سان املال 
ومتتع بال�سحة لن يتوقف عن 

الت�ساوؤل اإن كان �سعيدا اأم ال.
* تفاحة فى اليوم تبعد عنك 

الطبيب.
* اأنا اأعّرف الذكاء باأنه �سرعة 

املحاكمة والعقل باأنه �سحة 
املحاكمة.

* اإنّا نح�سب الغنى باملال وحده، 
وما املال وحده؟ اأال تقدرون ثمن 

ال�سحة؟ اأما لل�سحة ثمن؟
* اإنّا نح�سب الغنى باملال وحده، 

وما املال وحده؟ اأال تقدرون ثمن 
ال�سحة؟ اأما لل�سحة ثمن؟.
* ال�سحة خري من الرثوة.

عدد أعني النحلة
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سحب

يجمع)م(

أصور

والدتي

كلما زادت نقصت

حاجز)م(

مرض معد)م(حيوان قطبي

جمع سلة)م(

آخر الدواء

وبخ

حديث السهر)م(

نعمان

تضييع

أثني)م(

نحدث)م(

وراء)م(

مباح)م(

طعام

عاصمة بنغالداش)م(

الغنائم

من الفواكه

على قيد احلياة

من أئمة احلديث

طعام الدواب

نظير وند 

تأسف

ملس

أقص األظافر)م(

جميل

يراع

نشتاق

ملكي

وزن

إله

يقطف الثمار)م(

الفترة الزمنية 
القصيرة

أعان

خير من العالج

صفار البيض)م(

صدع)م(

عكس احللو

إبرة العقربقامة

مؤشرات الساعة

دعم

الطيف

زين

أكمل)م(

وضوء باحلجر

شقيق)م(

إمارة عربية

جالء)مبعثرة(

ال يباح به

ثار

سالح األفعى

منبع مائي

برفقة

شقيق

بضاعة

الذنب

يدل علينا

اشتاق

موت ووفاة

هجم

رمز جبري)م(

رمز جبري

ثقب اإلبرة

إبل

الإيجاد اللغز  اأجد احلروف  املرقمة

ال�ضبكة العمالقة
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ت�صرع
يكون  الزم  العزيز  زوجــي  لزوجها:  قالت 

زوج يف الدار
واهلل  للك�سرة  ووحدة  للطياب  وحدة 

راين تعبت بزاف
رد عليها راجلها واهلل يعطيك 

ال�سحة يا بنت االأ�سول
اأنا من بكري كنت حاب نتزوج 

وخفت ما تقبلي�ص
تعجبني  وحدة  كاينة  وديجا 

نــعــدل  اهلل  �ـــســـاء  وان  بـــــزاف 
بيناتكم

فيه  يــزرع  وجهك  لعجب  يعطيك  لو  قالت 
اجلرب

وتبقى حياتك يف ال�سبيطار ال يطلع عليه 
ال ليل وال نهار انت وهي

اأنا راين نحكي على الطابونة..اهلل يرحمو 
قتلو الت�سرع؟!.

قرار
الكتاب  هو  ما   : قالولوا  واحــد 

الذي قراأته فغرّي حياتك ؟
 فقال : كتاب كيمياء .. قريتو 

دورتها اأدب مبا�سرة!!.

مكيالني
يقولولك  البرتول  تلقى  حتفر 

تاع الدولة
حتفر تلقى كنز يقولولك تاع الدولة 
حتفر تلقى اآثار يقولولك تاع الدولة 

اأما كون حتفر و تلقى ميت يقولولك نتا يل 
قتلتو؟!!. 

معلومات م�سلية

الف�سول 
الأربعة

اأمثال �سعبية

وهي  يدك  على  تتكئ  اأو  رجلك  على  مت�سي  • ال 
منملة قد تنك�سر دون اأن تدري.

يف  املوجودة  ال�ساعة  فاإن  البعيد  املدى  على   •
التي  تلك  من  اأكــرث  كهرباء  ت�ستهلك  امليكرووند 

ت�ستهلكها يف ت�سخني الطعام.
اأقل  القهوة  �سرب  على  املعتادون  االأ�سخا�ص   •

اإقداما على االنتحار من غريهم.
ورف�ص  االأ�سياء  جمع  هو  القهري  االكتناز   •
قيمة،  بــال  اأو  تالفة  كانت  مهما  منها  التخل�ص 
اأو  االأيـــام  مــن  يــوم  يف  �سيحتاجها  ــه  اأن العتقاده 

ب�سبب تعلقه العاطفي بها.
اجلروح  يخيطون  قدميا  الهند  جراحو  كان   •
مكان  يف  فمه  يغر�ص  بجعله  وذلك  الكبري  بالنمل 
اجلرح ثم يف�سلون راأ�ص النملة عن ج�سمها ليبقى 

الراأ�ص ما�سكا اجلرح.
املــجــرمــني  يــ�ــســتــخــدمــون  كـــانـــوا  • الــــرومــــان 
مبــ�ــســرحــيــاتــهــم، فــلــو كــانــت املــ�ــســرحــيــة حتتوي 
خالل  جمــرمــا  يقتلون  فــاإنــهــم  قــتــل  م�سهد  عــلــى 

امل�سرحية.
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جواب 
املحاجية

حاجيتك 
على ثالثة �سردي 

بردي وثالثة 
ح�سي�ص مندي 

وثالثة نار تْقدي 
وثالثة كول وخبي 

حدث يف مثل هذا اليوم
التا�سع ع�سر

 من �سهر نوفمرب
بن�سر  القاد�سية  معركة  نهاية  ـ   636

امل�سلمني على الفر�ص.
على  ينزل  كولومبو�ص  كري�ستوفر  ـ   1493

جزيرة بورتوريكو يف العامل اجلديد.
ـ اجلي�ص االأحمر ال�سوفياتي بقيادة   1942
ــبــداأ عملية  ي اجلــــرنال غــيــورغــي جــوكــوف 
دفة  حولت  التي  العملية  وهــي  اأورانـــو�ـــص، 

ال�سراع يف معركة �ستالني غراد.
1957 ـ الطلبة اجلزائريون ي�سنون اإ�سرابا 

بباري�ص للتعبري عن م�ساندتهم للثورة.
من  تطلب  الفرن�سية  احلكومة  ـ   1959
نظريتها االأمريكية عدم منح التاأ�سرية للوفد 
اجلزائري املتكون من اأحمد فران�سني و اأحمد 
منعهم  بهدف  مهري  احلميد  عبد  و  بومنجل 
من امل�ساركة يف مداوالت الق�سية اجلزائرية 

اأمام االأمم املتحدة.
1960 ـ 17 ع�سوا م�سلما يف جمل�ص ال�سيوخ 
املعتقالت  بغلق  طلبا  يــقــدمــون  الفرن�سي 

باجلزائر.
1966 ـ افتتاح اأ�سغال املوؤمتر الوطني االأول 
يف  فعالياته  جرت  الذي  اجلزائريات  للن�ساء 

ق�سر االأمم باجلزائر العا�سمة.  
هـــواري  الــثــورة  جمل�ص  رئــيــ�ــص  ـ   1968
ق�سر  ــاز  الإجن االأ�سا�ص  حجر  ي�سع  بومدين 
ــر  ــزائ )اجل الــبــحــري  بال�سنوبر  املــعــار�ــص 

العا�سمة(.
1975 ـ اجلزائر تختار نظام االألوان "بال" 

لتجهيز القناة الثانية للتلفزيون.
اأنـــور  حمــمــد  املــ�ــســري  الــرئــيــ�ــص  ـ   1977
مبقر  خطابا  ويلقي  اإ�سرائيل  يزور  ال�سادات 

الكني�ست يف القد�ص.
تنظيم  اإعــــادة  مــر�ــســوم  �ــســدور  ـ   1985

وهيكلة وكالة االأنباء اجلزائرية.
1990 ـ حوايل 2000 اإطار ريا�سي من 30 
احتجاجا  وطنية  م�سرية  يف  ي�ساركون  والية 

على الو�سع الذي اآل اإليه قطاع الريا�سة.
1990 ـ علي عزت بيغوفيت�ص يتوىل رئا�سة 

البو�سنة والهر�سك.
العفو  ملنظمة  اأ�ـــســـود   تــقــريــر  ـ   1997
اإثره اجلزائر عن طريق  الدولية حتتج على 
ال�سيد  املتحدة  االأمم  مبنظمة  الدائم  ممثلها 
�سد  اليوني�سيف  منظمة  لدى  بعلي  اهلل  عبد 
ما و�سف "باالفرتاءات اخلطرية" التي وردت 

يف بيانها.
ت�سغيل  يف  يبداأ  ق�سنطينة  مطار  ـ   2003
بعمليات  املتعلقة  االآلــيــة  املراقبة  اأجــهــزة 

املراقبة اجلوية .
يف  العراقي  الوفاق  موؤمتر  افتتاح  ـ   2005
مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة بح�سور 
ورئي�ص  طالباين  جــالل  العراقي  الرئي�ص 
عن  ومندوبني  اجلعفري  اإبراهيم  ـــوزراء  ال
التيارات  وخمتلف  ال�سيا�سية  االأطياف  كافة 
يف  ال�سخ�سيات  وبع�ص  والعرقية  الدينية 

العراق.
البحرية  م�ساة  قــوات  من  جنود  ـ   2005
مدينة  يف  جمـــزرة  يــرتــكــبــون  االأمــريــكــيــة 

حديثة العراقية.

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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كراها يدفع  الـــدار  يف  يقعد  يل 
حكـــمة

ال��ع��م��ر �ضعف  ت��ق��دم��ن��ا يف  ك��ل��م��ا 
ال���ب�������ض���ر �ات�������ض���ح���ت ال�����ر�ؤي�����ة

الذي  املــوز  اأن  توؤكد  درا�سة  هناك  ـ 
االأمثل  هو  كثرية  �سوداء  نقاطا  يحمل 
االإن�سان.. ج�سم  يف  ال�سرطان  ملحاربة 

فال ترمه مرة اأخرى يا �سي عالوة؟
�سامل بوطي عني مليلة
ال درا�سة ال والو..هذا ما يكون غري 
خ�سار..حاب يروج ل�سلعته الفا�سدة..
ــذا مـــا يــخــ�ــســر�ــص..بــركــاونــا من  ــك ه

الدرا�سات املو�سوعة؟!.
ـ مبا اأننا يف حالة تق�سف واأزمة مالية 

ملاذا ال يتم حل الربملان؟
عبدالنور زواوي باتنة
�سبط  اإىل  وجــيــه..يــحــتــاج  ــوؤال  ــس �
على  القرار  اتخاذ  يف  والــبــداأ  النف�ص 

الفور؟!.
ـ قالت يل جدتي اغلق باب دارك وما 

تقول �سرك جلارك؟
رزيق خمتاري احلامة

بل ال تقل �سرك الأحد..فال�سر كالفيل 
اإذا اأخرجته ال ميكنك اإخفاوؤه؟!.

ماذا  القادم  اجليل  يف  اأفكر  عندما  ـ 
يا  منو  نح�سم  غري  عنا..واهلل  �سيقول 

�سي عالوة؟
عمر �سباكي تب�سة
مذكرات  نــديــرو..اأكــتــب  راح  وا�ـــص 
با�سمك  ي�سنع  مــا  كــل  مــن  فيها  تــتــرباأ 
فعل  ت�ستطع  مل  كونك  فيها  وتعتذر 
اإزاء االأ�سياء التي حتدث..هكذا  �سيء 
هو  مما  القرب  حتت  واأنــت  حت�سم�ص  ما 

فوقه؟!.
ـ تدفع مليون وال تلب�ص كمامة يا �سي 

عالوة؟
و�سال قادري باتنة
وما  الــــدار  يف  حــتــى  كــمــامــة  نلب�ص 
اخلزينة  الأمول  غبيا  يدوه�ص..ل�ست 

العمومية املخ�سخ�سة؟!.

�سورة م�سحكة

الطريق 
املخت�سر الأقرب 

م�ست�سفى؟!



بلقا�سم. ز

اأم البواقـي
املتهم مطلوب لدى اجلهات الأمنية والق�ضائية

معاوية. �ص

خن�صلـة

ال�سرطــة  عنا�ســر  اأم�ــص،  قــام 
عــني  دائــرة  باأمــن  الق�سائيــة 
يقــوم  �ســاب  بتوقيــف  البي�ســاء، 
برتويــج املوؤثرات العقليــة بالقرب 
مــن مقــر اإقامتــه بحــي "الزاوية" 

مبدينة عني البي�ساء.
 ياأتــي ذلــك بعــد �سكــوى ر�سميــة 
والت�سهــري  االبتــزاز  مو�ســوع  يف 
عرب من�ســة التوا�ســل االجتماعي 
من  البالغ  املتهــم  "في�سبــوك" �سد 
اأيــن مت تر�ســد  �سنــة،   34 العمــر 

حتركاته وتوقيف، يف وقت اأ�سفرت 
عمليــة تفتي�ــص منزلــه عــن حجز 
ثالثــة اأم�ساط بها 33 كب�سولة من 
اأدوية مهلو�سة خمتلفة ومبلغ مايل 
من عائــدات املتاجرة بهذه ال�سموم 
اإ�سافــة حلجــز �سيفني مــن احلجم 

الكبري..
التحقيقــات ال�سخ�سيــة مع املتهم 
ك�سفــت اأنــه مطلــوب لــدى اجلهات 
ق�سيــة  يف  والق�سائيــة  االأمينــة 
العــام" و  الطريــق  يف  "امل�ساجــرة 

ق�سيتــي "ال�سرب واجلــرح العمدي 
بال�سالح االأبي�ص"، فيما اأجنز �سده 
ملفــات جزائية عــن ق�سايا ترويج 
املوؤثرات العقلية ومواد �سيدالنية 
بطريقــة  خمــدرة  خ�سائ�ــص  ذات 
اأ�سلحــة  وحيــازة  م�سروعــة،  غــري 
بي�ســاء مــن ال�سنــف ال�ساد�ص دون 
مــربر �سرعــي، والتهديــد والت�سهري 
وامل�سا�ــص بحرية احليــاة اخلا�سة 
لالأ�سخا�ــص عــرب مواقــع التوا�ســل 

االجتماعي في�سبوك.

والتدخل  الــبــحــث  فــرقــة  متكنت 
بخن�سلة، من تفكيك �سبكة اإجرامية 
تن�سط يف جمال التهريب واملتاجرة 
يف املوؤثرات العقلية مع حجز كمية 
املهلو�سة  االأقـــرا�ـــص  مــن  مــعــتــربة 
باالإ�سافة اإىل مبلغ مايل من العملة 

الوطنية من عائدات البيع.
هذه العملية جاءت بعد اال�ستغالل 
ــات حــــول وجـــود  ــوم ــل ــع االأمـــثـــل مل
جمال  يف  تن�سط  اإجرامية  �سبكة 
املــوؤثــرات  يف  واملــتــاجــرة  التهريب 
واليتي  اإقليم  بني  تن�سط  العقلية 
خن�سلة وتب�سة، ب�سدد عقد �سفقة 
اأوالد  بــلــديــة  مــ�ــســتــوى  عــلــى  بــيــع 

جمموعة  بــني  بخن�سلة،  ر�ــســا�ــص 
خطة  و�سع  ليتم  االأ�سخا�ص،  مــن 
حمكمة اأثمرت بتوقيف 3 اأ�سخا�ص 
م�سبوقني ق�سائيا على منت مركبتني 
على  العثور  مت  فيما  �سياحيتني، 
قر�ص   1000 به  بال�ستيكي  كي�ص 
اك�ستازي  نــوع  مــن  عقلي  مــوؤثــر  مــن 
اأجنبي  من�ساأ  ذو  جمجمة  �سكل  ذو 
مت  كما  التهريب،  طريق  عن  متاأتي 
فيهم  امل�ستبه  اأحــد  بحوزة  العثور 
بـ45.700  يقدر  مــايل  مبلغ  على 
اإىل  واقتيادهم  توقيفهم  ليتم  دج، 
ا�ستكمال  اأجــل  مــن  امل�سلحة  مقر 

اجراءات التحقيق.

�سي الأورا�سي..
را�سي  يل  القليل...  الفقري  على  راحــت 
بالهم وعاي�ص على جال اللقمة ذليل... كل 
عام ينا�سد وهو مهدود احليل... وي�سارع 
ا�سمه  التاأويل...  ويخلق  البقاء  اأجل  من 
الكادح املكافح يل يحلل لقمتو ومايحو�ص 

على البديل...

hamzalaribi005@gmail.com

توقيف �ساب يروج املهلو�سات ويبتز املواطنني 
عرب "الفاي�سبوك" بعني البي�ساء

وجب الكالم

عن  املـــرات  عــديــد  يف  حتدثنا  واأن  لنا  �سبق  قــد 
امل�ساكل التي اأدت وال زالت توؤدي ببالدنا اإىل االأزمات، 
العفن  انت�سار  يف  تت�سبب  زالــت  وال  ت�سببت  والــتــي 
وقطاعات  موؤ�س�سات  خمتلف  يف  والف�ساد  والـــرداءة 
بــاأن  قلنا  واأن  لنا  �سبق  ــد  وق اجلــزائــريــة،  الــدولــة 
"االأنانية"  اأو  "االأنا"  م�سكلة  هي  الرئي�سية  امل�سكلة 
"امل�سلحة  تعظيم  يف  احلال  بطبيعة  ت�سببتا  واللتان 
العليا  وامل�سلحة  العامة  امل�سلحة  على  ال�سخ�سية" 
للوطن والدولة، واإن قلنا هذا �سابقا فنحن نوؤكد على 
ما قلناه ولن نحيد عن وجهة النظر هاته، وال �سك اأن 
الفرد اجلزائري الواقعي واملتعمق يف حتليل الظواهر 
االأمــر  تعلق  �ــســواء  اجلــزائــري  املجتمع  يف  ال�سلبية 
و�سلطات  "كموؤ�س�سات  اأو  عميقة"  كجزائر  "باملجتمع 
بح�سب  الرئي�سية  امل�سكلة  اأن  مبعنى  البالد"،  يف  عليا 
وجهة نظرنا هي "تعظيم الذات وحب االأنا وامل�سلحة 
ال�سخ�سية" ثم تتفرع هذه امل�سكلة ليختلف م�ستواها 
اإىل  "كيان الوطن" من �سخ�ص  ودرجة خطورتها على 

اآخر اأو من طبقة الأخرى.
نتخلى  اأن  على  اجلزائر  يف  جميعا  اتفقنا  لو  مــاذا 
ملدة  الذات"  "تعظيم  وعــن  "االأنانية"  عــن  قليال 
تن�سيط  اأعدنا  لو  وماذا  فقط؟  �ساعة  وع�سرين  اأربع 
بالفطرة  �سمائرنا  يف  تر�سخت  التي  الت�سحية  روح 
ي�سحوا  مل  الذين  اأجدادنا  عن  �سك  ال  ورثناها  والتي 
واالأوالد؟  باالأنف�ص  حتى  بل  فح�سب  واملــال  باملن�سب 
�ساعة  وع�سرين  اأربع  ملدة  �سمائرنا  اأحيينا  لو  وماذا 
العليا  امل�سلحة  يف  للحظة  ولو  نفكر  اأن  وقررنا  فقط 
اأخرى  الوطن بحاجة مرة  اأن  للبالد وفكرنا بطريقة 
"حب  عن  بالتخلي  بل  باالأنف�ص  لي�ص  للت�سحية؟  
ماهي  على  البالد  �ستبقى  هل  االأنــا،  وتعظيم  الذات" 
الف�ساد يف  �سي�ستمر  الرداءة وهل  �ست�ستمر  عليه وهل 
ال�سيا�سية يف التعفن؟  التف�سي وهل �ست�ستمر ال�ساحة 
والتخلي  الت�سحية  الأن  ال،  الظن  واأغلب  بل  ال  رمبا 
"التقيد  تعني  ال�سيا�سيني  من  كثري  لدى  املكابرة  عن 
الوطن  اأجل  من  باملو�سوعية  والتقيد  باملو�سوعية" 
الوطن"،  "ملا ال يخدم  اأن يقول نواب الربملان ال  تعني 
والتقيد باملو�سوعية من اأجل الوطني تعني اأن يتخلى 
اأجل  ومــن  خلفيات  اأجــل  من  العمل  عن  ال�سيا�سيون 
التي  االإيجابية  اخلطابات  ويغلبوا  �سخ�سية  اأهداف 
باالنتقامية  احلبلى  اخلطابات  على  الوطن  تخدم 
والتقيد  املعار�سة"،  اأجــل  "من  واملعار�سة  واالنتقاد 
دولة" �سريحا  رجل  "كل  يكون  اأن  تعني  باملو�سوعية 
مع نف�سه ومع ال�سعب ومع اهلل قبل كل ذلك فيقرر اأو 
العليا  امل�سلحة  يف  ي�سب  ما  على  بناء  قــرارات  يتخذ 
"املقربني"، والتقيد  "م�سلحته" وم�سلحة  للبالد ال يف 
يدوم  "ما  مببداأ  اجلميع  يتقيد  اأن  هي  باملو�سوعية 
غري ال�سح" ويوؤمن اجلميع باأن ما بني على باطل فهو 
اأربع  وملــدة  اجلميع  ي�سحي  فعندما  وبالتايل  باطل، 
فاإنه  الوطن  اأجل  من  "باالأنا"  فقط  �ساعة  وع�سرين 
ي�سبح باالإمكان اأن ن�سع خطوة يف طريق "التغيري"، اأما 
واالأنانية قائمة فلن تقوم معها "للمجتمع قائمة"، فال 
"الغاية" وعندما  اإال بتغيري  اإىل حال  تغيري من حال 
نتطور  فحينها  الوطن  هي  عليها  املتفق  الغاية  تكون 

ونحقق االزدهار وحتى الرفاهية.

ماذا لو؟

حمزه لعريبي

ميلة 

�ضطيف 

اإ�سرتجاع اأكرث من مليار �سنتيم 
م�سروق بالتالغمة 

منحة  من  ي�ستفيدون  حريف   600
التعوي�س عن احلجر ال�سحي 

فتح 71 م�سجدا لأداء �سالة 
اجلمعة واجلماعات ب�سطيف 

متكن عنا�سر اأمن دائرة التالغمة بوالية ميلة 
اأول اأم�ص من توقيف 03 اأ�سخا�ص واإ�سرتجاع مبلغ 
مايل معترب م�سروق من داخل م�سكن و�سط مدينة 

التالغمة مبيلة، وتعود تفا�سيل الق�سية اإىل 
تقدم �سيدة اإىل مقر اأمن دائرة التالغمة لتقييد 

�سكوى ر�سمية جراء تعر�ص م�سكنها الكائن مبدينة 
التالغمة لل�سرقة، حيث ا�ستهدف فيها الفاعلون 

مبلغا ماليا قدره مليار و250 مليون �سنتيم.
وعلى اإثر ذلك با�سر املحققون حترياتهم التي كللت 

بتحديد هوية امل�ستبه فيه الرئي�ص البالغ من العمر 
امل�سروق  املايل  املبلغ  ا�سرتجاع  مع  وتوقيفه  �سنة   18
يف ظرف وجيز، واأف�سى التحقيق مع امل�ستبه فيه اإىل 

اإعرتافه بفعل ال�سرقة كما مت حتديد هوية �سريكيه 
البالغني من العمر 23 و27 �سنة واأن هذا االأخري هو 

من قام باإخفاء املبلغ وكان ب�سدد نقله اإىل وجهة 
جمهولة ليتم توقيفهما وت�سليم املبلغ ل�ساحبته، 

وبعد ا�ستكمال االإجراءات القانونية مت تقدمي 
امل�ستبه فيهم اأمام النيابة املخت�سة لدى حمكمة 

�سلغوم العيد. 

اإ�ستفاد 600 حريف من خمتلف بلديات والية 
�سطيف من منحة 03 ماليني �سنتيم املمنوحة من 

طرف ال�سلطات العمومية للمت�سررين من اأثار احلجر 
ال�سحي الناجم عن اأزمة فريو�ص كورونا، حيث مت 

توزيع املنحة مبقر خزينة الوالية نهار االأم�ص، 
وتعترب الدفعة هي االأوىل يف اإنتظار اإ�ستكمال درا�سة 

ملفات باقي احلرفيني والتجار. 

اأعلنت مديرية ال�سوؤون الدينية واالأوقاف لوالية 
�سطيف عن اإعادة فتح 71 م�سجدا الأداء �سلوات 

اجلمعة واجلماعة عرب بلديات الوالية يف املرحلة 
الثانية من اإعادة فتح امل�ساجد بالوالية، حيث مت يف 

وقت �سابق فتح 250 م�سجد من اأ�سل قرابة 800 
م�سجد عرب تراب الوالية.

�سجلت م�سالح االأمن 
بوالية اأم البواقي، يف 

اأوىل اأيام احلجر ال�سحي، 
وحتويل  166خمالفة 
للمح�سر،  مركبات   10

وت�سمل 81 خمالفة لعدم 
اإحرتام مواقيت احلجر 

ال�سحي، و35 خمالفة 
لعدم احرتام املحالت 

التجارية ملواقيت الغلـق، 
و44 خمالفة لعدم ارتداء 

الكمامة، و16 خمالفة 
لعدم احرتام اإجراءات 

التباعد للحماية من 
خطر العدوى.
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