
وفاق عني التوتة

نتيجة االكتظاظ الكبري وعدم تطبيق 
الربوتوكول ال�صحي

بلدية عني الزيتون

بلدية بابار يف خن�صلة

اإحالـة املئات على الق�صاء وو�صع 
مركباتهم يف املحا�صـر

ال�صكان يطالبون بالتفاتة امل�صوؤولني

�أ�ساتذة وتالميذ
 يف �إ�سر�ب عن �لدر��سة 

من �أ�سبوع بالعلمة

�لعنبة" دون "فم 
 مياه لأ�سابيع

جتمعات �سكانية دون 
غاز يف عز �ل�ستاء

خروقات باجلملة 
لتد�بري �حلجـر �جلزئي

�لتنمية غائبة 
باأحياء بريري�ش

�ص 05

�ص 05

�ص 05

�ص 05

�ص 05

ا�شتهتار بكورونا داخل امل�شت�شفيات بباتنة!!

ريا�ضة

journalelauresnews@gmail.com :الربيد االلكرتوين

الأحد  11 ونرب 2970/ 22 نوفمرب 2020 املوافق لـ 07 ربيع الثاين 1442 ـ  ال�سعر: 15 دج العدد 1680 
www.elauresnews.com

خوف و�صط التالميذ واأوليائهم

بقيت حمرومة من اأب�صط �صروريات احلياة

لتجاوز اآثار احلرائق االأخيــرة

ت�سرب للغاز يثري �لرعب 
بابتد�ئية "�ل�سالح 

بوحريق" بباتنة

قرية عني لبطم
 بتيمقاد تنتظر ن�سيبها 

من �مل�ساريع

�إطالق حملة ت�سجري 
كربى بباتنة
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باتنة

�شطيف

بباتنة  201 رقـم  ال�ضحيــة  "ال�ضيــليكـــوز" يح�ضد  نداءات و�صط املواطنني بتفعيل 
خدمات م�صت�صفى تكوت
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اأطباء وممر�ضون يخرقون بروتوكول الوقاية

مواطنون يدقون ناقو�ص اخلطر من م�ست�سفيات باتنة

تالميذ بني مطرقة كورونا و�سندان االأنفلونزا

تالميذ ي�سارعون �لربد 
مبد�ر�سهم يف �أم �لبو�قي

ي�سارع عديد التالميذ بعدد من املوؤ�س�سات االبتدائية 
مبختلف امل�ساتي النائية ببلديات والية اأم البواقي الربد 

القار�ص ب�سبب انعدام التدفئة، حيث �سبق واأن �سهدت عدد 
من املوؤ�س�سات الرتبوية عزوف التالميذ عن الدرا�سة  ب�سبب 

ظروف التمدر�ص داخل االأق�سام، واإ�سابة الع�سرات منهم 
�ص 05بنزالت الربد... 

ب�ضبب انعدام التدفئة

�لإد�رة توؤكد �سعوبة 
تطبيق �لربوتوكول 

�ل�سحي و�لعودة 
للتدريبات غري ممكنة

عرب الكثري من املواطنني عن ا�ضتيائهم من غياب ال�ضرامة واجلدية يف اتخاذ االإجراءات الوقائية واالحرتازية �ضد فريو�ص كورونا 
امل�ضتجد يف م�ضت�ضفيات والية باتنة، حيث اأكد الكثريون باأن االأطباء واملمر�ضني يف امل�ضت�ضفيات هم اأول امل�ضتهرتين بااللتزام بهذه 

�ص 04االإجراءات على الرغم من كونهم اأول املطالبني بااللتزام بها وعدم التخلي عنها حتت اأي ظرف... 

اأم البواقي

�ص 08

�صباب باتنة
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مثلمــا هــو مالحــظ يف االآونــة االأخرية فــاإن هنــاك �ساحنة 
تابعــة للموؤ�س�سة اجلهويــة للهند�سة الريفيــة بباتنة قد كتب 
عليهــا بعبارة وا�سحة "مــاء �سالح لل�سرب جمانــا"، وقد اأخذت 
ت�ســول وجتول بني خمتلف االأحيــاء مبدينة باتنة، واحلقيقة 
اأن الكثــري من ال�ســكان قد ا�ستح�سنوا املبــادرة خا�سة واأن "املاء 
ال�سالــح لل�ســرب" قد بــات متوفرا لهــم دون اأن يتنقلــوا اإىل اأي 
مكان اآخر، لكن االأمر الذي يدعو للت�ساوؤل هو اأن نف�ص ال�ساحنة 
قــد �سوهــدت وهــي ت�ســارك يف عمليــات تعقيم وتطهــري لبع�ص 
االأحيــاء بالتن�سيق مع م�سالح بلديــة باتنة فكيف ذلك؟ اأي اأن 
عمليــة التعقيم والتطهــري ال بد فيها من ا�ستعمــال مواد معقمة 
فهــل ا�ستعملــت املــواد املعقمة مثال مــع "املاء ال�سالــح لل�سرب"؟ 
الــذي اأ�سبح �ساحلا للتعقيــم والتطهــري؟ اأم اأن ال�ساحنة قد مت 
تطهريهــا بعد عمليات التطهري من املواد املطهرة لت�سبح �ساحلة 
لنقل "املاء ال�سالح لل�سرب"؟ اأم اأن عملية التعقيم والتطهري قد 
متــت "باملاء ال�سالــح لل�سرب وح�سب"؟ اأم اأن هنــاك جوابا اآخر 

يتعدى حدود تفكرينا؟

بطاقة حمـــــــــراء

جمرد ت�شاوؤل

auresbook
قالت: كوثر كريكو

 )وزيرة الت�ضامن الوطني والأ�رسة(
..."اجلزائر تبذل جمهودات كبرية يف دعم 

الطفولة وحمايتها".
تبد�أ  �لطفولة  �مر�.... دعم وحماية  يا  قلنا: 

بدعم �لأولياء وحماية �لأ�سر.

اإعانة مالية ا�شتثنائية

اأوكيدجة ثالث اف�شل حار�س يف اأوروبا

�شاحمونا على النقائ�س

بو�شوف واملالغ

اأ�شبوع احل�شم

تغيري يف الت�شميات...

قررت وزارة الرتبية الوطنية يف مرا�سلة وجهتها اإىل مديري الرتبية يف الواليات تخ�سي�ص اإعانة مالية 
ا�ستثنائية لكل املوؤ�س�سات التعليمة �سمن الدفعة االأخرية من ميزانية الت�سيري ل�سنة 2020، وذلك ق�سد 
واأقنعة  حكولية  ومعقمات  حرارية  )كوا�سف  كورونا  فريو�ص  من  الوقاية  وم�ستلزمات  و�سائل  اقتناء 

واقية(.

البطوالت  يف  املرمى  حرا�ص  باأح�سن  قائمة  االإح�سائيات،  يف  برو�سبيكتور" املخت�ص  "فوتبال  موقع  ن�سر 
اخلم�ص االأوروبية الكربى، والتي حل فيها احلار�ص اجلزائري األك�سندر اأوكيدجة يف املرتبة الثالثة مبعدل 
4.31 هدف اأنقذه خالل املو�سم احلايل مع ناديه ماتز، وبذلك فهو اف�سل من حرا�ص عامليني  كـ "اأوبالك 

ونوير و�ستيغن وكورتوا".

بكل  يقومون  القطاع  مهني  واأن  م�سمونا،  كان  اإذا  اإال  اجلزائر  لقاح  اأي  يدخل  لن  اأنه  ال�سحة  وزير  اأكد 
جهودهم ملكافحة الوباء، كما مت �سخ وتعبئة القطاع ماليا وب�سريا، وقال "�ساحمونا على النقائ�ص، اأو اأي 

تق�سري، نحن نقوم بكل ما يف و�سعنا الحتواء الو�سع، التنظيم والتن�سيق لي�ص �سيئا �سهال".

يف كتابه املعنون "بو�سوف واملالغ.. الوجه اخلفي للثورة" يقدم دحو ولد قابلية الذي �سغل مكانة بارزة 
يف هرم وزارة الت�سليح واالت�ساالت العامة )املالغ( روؤية من الداخل لهذه املنظمة، كما يعود اإىل تاأ�سي�سها 
ون�ساطها، وتاأتي هذه املذكرات ال�سادرة موؤخرا يف 389 �سفحة يف اإطار "واجب الذاكرة" الأع�ساء املالغ 

بهدف "ا�ستعادة تاريخ هذه املنظمة وقائدها بو�سوف الذي مل يرتك اأي �سهادة مكتوبة".

غري  ارتفاعا  ت�سهد  التي  الواليات  على  �سامل  حجر  فر�ص  يتم  اأن  العلمية،  اللجنة  من  ع�سو  ي�ستبعد  مل 
مدى  حتديد  يف  فا�سال  �سيكون  املقبل  االأ�سبوع  باأن  م�سريا  كورونا،  بفريو�ص  االإ�سابة  حاالت  يف  م�سبوق 
خطورة الو�سع يف البالد، حيث ان االجراءات التي فر�ستها احلكومة موؤخرا �ستظهر نتائجها بعد اأ�سبوع 
وعليها �سيتم ا�ستنتاج فر�ص حجر �سامل على بع�ص الواليات كما ح�سل مع والية البليدة او �سيتم االكتفاء 

فقط باإجراءات الوقاية ال�سحية املطبقة حاليا.

يف اإطار اإعادة بعث الوكالة الوطنية لدعم ت�سغيل ال�سباب، وترقية املقاوالتية، مت تقدمي م�سروع مر�سوم 
ين�ص على اإعادة متويل املوؤ�س�سات الـُم�سّغرة التي تعاين من �سعوبات، وا�ستبدال �سيغة تنظيم الـموؤ�س�سات 
امل�سغرة من "الـمكاتب اجلماعية" اإىل �سيغة جديدة تتمثل يف "جتمع الـموؤ�س�سات الـم�سغرة"، وكذا تغيري 
ذلك  الـمقاوالتية،  وتنمية  لدعم  الوطنية  الوكالة  اإىل  ال�سباب  ت�سغيل  لدعم  الوطنية  الوكالة  ت�سمية 
بهدف رفع ال�سعوبات الـمواجهة لتطوير جهاز دعم اإحداث الن�ساطات من طرف الوكالة وحاملي امل�ساريع، 

و�سمان دميومة الـم�ساريع اال�ستثمارية.

هي عدد ال�سجريات الغابية التي مت غر�سها يوم اأم�ص بباتنة 
يف غابة بويلــف باأعايل كا�سرو باإقليم بلدية ف�سدي�ص يف اإطار 
احلملــة الوطنيــة للت�سجري"لنغر�سهــا"، التــي اأطلقتها اجلهات 
الو�سيــة يف ظل تراجــع ن�سبة الغطاء الغابــي يف ال�سنوات بعد 
�سل�سلــة احلرائــق التي �سهدتهــا العديد من الواليــات والتي من 

بينها والية باتنة.
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لكل مقام مقال
تطمينات يف مهب كورونا؟!

لعل مناورات القوة واجلاهزية التي كانت تتظاهر 
بها احلكومة على اأنها بامكانها ال�سيطرة على كوفيد 19 

يف بدايته، وقد اعتربته حينها فر�سة فريدة الإثبات 
حنكتها وا�ستعادة ثقة ال�سعب وحماولة حرق املراحل 

من اأجل الوقوف على اأ�سا�سات اجلزائر اجلديدة 
وتاأكيد �سدقية الوالء ملطالب احلراك واأهدافه 

وطموحات ال�سعب والرباء من النظام ال�سابق وفرن�سا 
وكل من يريد التمكني لها اأو االإبقاء على ب�سط نفوذها 

و�سيطرتها على القطاعات احليوية يف البالد باءت 
بالف�سل..

خا�سة واأن تلك "املناورات" قبل االنت�سار املريب 
واملتذبذب واخلا�سع حل�سابات "مغلوطة" باتت مك�سوفة 

من طرف املواطنني اأو هذا ما يعتقدونه وهم يتابعون 
النتائج اليومية ملوؤ�سر حاالت االإ�سابة بالوباء اأو املوت 

املحقق جراءه..
ويف الوقت الذي تفاخر فيه اجلزائريون بقدرتهم 

على "الظفر" بلقاح كورونا وبكونهم �سيكونون من 
الدول االأوائل التي �ست�ستفيد منه واأن جي�سنا االأبي�ص 

�سيكون من اأول "املدعومني" برتياق النجاة من كوفيد 
االآمال  كل  خّيب  الواقع  اأن  اإال  منه..  واحلماية   19

والتعليقات اإذ العامل ما يزال يتخبط يف "حقائق" 
و"ترهات" تتعلق بكورونا وما زلنا نرتقب حلظة 

االنفراج التي وح�سب املعطيات التي نعاي�سها يوميا 
ويعي�سها العامل يف �سعيه احلثيث وراء اخرتاع لقاح هي 
بعيدة وقد تزيد عن اأ�سهر طويلة وثقيلة وذات تاأثري 

بالغ على جميع املجاالت وكل الفئات املجتمعية..
كورونا هذا الوباء الذي بات قريبا واأ�سبحنا ن�سمع 
عن اأ�سخا�ص من املحيط اأو اأقارب وقد اأ�سيبوا به وقد 

جتاوزت احلاالت االألف يوميا ما يعني اأن م�سوؤولية 
ثقيلة تقع على الدولة واأنها يجب اأن تظل �سامدة 

وم�ستمرة ومتعاي�سة مع كوفيد 19 وم�ستجداته واأنه 
على املواطنني تدارك خطورة الو�سع الذي يجب اأال 

ي�ستمر على ما هو عليه من تهاون وا�ستهتار وقلة وعي 
واأعرا�ص واأفراح وماآمت ومنا�سبات ولقاءات اجتماعية 

وتزاحم يف االأ�سواق واملحالت ويف املرافق العمومية 
واخلا�سة وقد كانت االأيام كفيلة باإثبات خطورة 

الوباء وجتاوزه لكل درجات التوقع والتكهنات..
ورغم كل هذا وما يعانيه املواطن يوميا زيادة 

عن احلمل الثقيل الذي تواجهه اجلزائر يف بداية 
حماوالتها "التغيريية" واالنقالب على الف�ساد فاإن ما 

نعاي�سه جمرد مرحلة ا�ستثنائية ولكل ا�ستثناء قواعد 
حتكمه.

زووووووم الأورا�س....

�ضماح خميلي

حذاري ا�شتخدام "رميدي�شيفري"
حذرت منظمة ال�سحة العاملية من ا�ستخدام عقار "رميدي�سيفري" امل�ساد للفريو�سات لعالج مر�سى فريو�ص 
اأدلة على فعاليته مما  كورونا امل�ستجد )كوفيد19-( بغ�ص النظر عن مدى مر�سهم، موؤكدة عدم وجود 
اآالف   7 من  اأكرث  على  جتارب  على  املنظمة  تو�سية  وا�ستندت  جانبه،  من  اأ�سرار  حدوث  احتمال  يبقى 

مري�ص يف امل�ست�سفيات

هذي حالة مرافقنا العمومية... تنتهي مدة �سالحية األعابها يف عامها االأول 
لنوجه اللوم لل�سلطات كالعادة. ال�سورة من بابار

ب�صراحة

قليال من �لعمل
 كثري� من �لت�سلط

مل يت�ضح بعد اأن هنالك اأمال يف اأن يفهم الكثري من 
امل�ضوؤولني يف اجلزائر باأن امل�ضوؤولية تكليف ولي�ضت 
ت�ضريفا، ومل نر بعد مالمح اأمل يف اأن تتغري عقلية 
كما  االأح�ضن،  اإىل  اجلزائر  يف  امل�ضوؤولني  من  الكثري 
امل�ضوؤولني يف  الكثري من  نر بعد مالمح ن�ضج لدى  مل 
مل  امل�ضوؤولني  ه��وؤالء  من  الكثري  الأن  ذلك  اجلزائر، 
يفهموا املعنى احلقيقي لكلمة "امل�ضوؤولية" بعد، ومل 
املن�ضب  يعنيه  وما  امل�ضوؤولية  تعنيه  ما  بعد  يفهموا 
وما ي�ضتوجب عليهم القيام به كم�ضوؤولني وكاأ�ضحاب 

منا�ضب ومنا�ضب �ضامية يف الدولة.
دعونا  اأو  لالأ�ضف  اجلزائر  يف  امل�ضوؤولني  من  الكثري 
له  متنح  من  كل  اأن  ونقول  اأخ��رى  بطريقة  نتحدث 
الفر�ضة الأن يكون م�ضوؤوال يف اجلزائر اإال وي�ضتعجل 
مطلوب  ه��و  مم��ا  واأك���ر  ب��ل  يجب  كما  ال���دور  لعب 
امل�ضوؤولية  لهم  تعطى  ممن  الكثري  اأن  مبعنى  منه، 
الأن  اال�ضتعداد  ذلك  لديهم  يتوفر  ال  اجلزائر  يف 
يقدموا خدمات للمواطنني وللوطن بقدر ما يكونون 
اأن  حتى  "الت�ضلط"،  ن�ضوة  ي�ضبعوا  الأن  م�ضتعدين 
"م�ضوؤولية"  منا�ضب  لهم  منحت  ممن  الكثري  هناك 
املهمة  بحكم  ا�ضتثنائية  و�ضالحيات  ا�ضتثنائية 
به  ال��ق��ي��ام  عليهم  يجب  م��ا  تنا�ضوا  ق��د  امل��وؤق��ت��ة 
وتذكروا باأنه ميكنهم اأن يت�ضلطوا ويقفزوا على كل 
القوانني ويجتازوا حدود �ضالحياتهم ليتعدوا على 
�ضالحيات غريهم، ونرى اأن هذا النوع من امل�ضوؤولني 
لي�ضوا بحاجة ملن�ضب م�ضوؤولية بقدر ما هم بحاجة 
اإىل عالج نف�ضي، الأن "الت�ضلط" قد اأ�ضبح يبدو واأنه 
يف  "النق�ص"  بعقدة  ال�ضعور  من  ين�ضاأ  نف�ضي  مر�ص 
"ت�ضلط"  اإىل  ليتحول  لالإن�ضان  العادية  احل��االت 

مبجرد الظفر مبن�ضب م�ضوؤولية.
الدولة  على  ي�ضتوجب  باأنه  وقلنا  م��رارا  حتدثنا 
اأ�ضا�ضها  اأن حتدث تغيريا يف املعايري التي تعني على 
وقلنا  �ضغريا،  اأو  كبريا  املن�ضب  كان  اأي��ا  امل�ضوؤولني 
باأنه ي�ضتوجب على الدولة اأن تدرج مع "التحقيق" 
امل�ضوؤولية  ملن�ضب  مر�ضح  �ضخ�ص  اأي  حول  االأمني 
اإذا  ما  ملعرفة  نف�ضاين  طبيب  مع  جل�ضة  اأو  حتقيقا 
كان ال�ضخ�ص املر�ضح للمن�ضب �ضويا اأم ال، الأن كثريا 
جمرد  باتت  قد  بالدنا  يف  امل�ضوؤولية  منا�ضب  من 
مطية اأو جمرد و�ضيلة ي�ضتغلها الكثري من "امل�ضابني 
بعقدة النق�ص" ليمار�ضوا الت�ضلط بغر�ص التغطية 
هو  نالحظه  فما  به،  ي�ضعرون  ال��ذي  النق�ص  على 
املعادلة  يطبقون  باتوا  قد  امل�ضوؤولني  من  كثريا  اأن 
اخلطاأ، اأي باتوا يت�ضلطون با�ضم منا�ضبهم اأكر مما 
"�ضالحيات"  من  لهم  متاح  هو  ما  على  بناء  يعملون 
لدرجة اأن ين�ضوا يف حلظة مالهم وما عليهم ويظنون 

�سمري بوخنوفةلوهلة باأنهم "ملوك االأر�ص".



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 

�شعر الوقاية خري من تكاليف 
ونتائج العالج

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 

�رتفاع عدد �لإ�سابات 
�إىل 73774 حالة

 و 2258 وفاة
عن  ال�ضبت  اأم�ص  ال�ضحة  وزارة  اعلنت 
موؤكدة  جديدة  اإ�ضابة   1019 ت�ضجيل 
و  االأرب���ع  يف  امل�ضتجد،  ك��ورون��ا  بفريو�ص 
بذلك  لريتفع  االأخ���رية  �ضاعة  ع�ضرين 

عدد االإ�ضابات اىل 73774حالة.
حالة   19 ت�ضجيل  ال��وزارة  ك�ضفت  كما 
وفاة جديدة، و602 حالة �ضفاء لريتفع 
اإىل   للوفيات  االإج��م��ايل  ال��ع��دد  ب��ذل��ك 
منذ  ال�ضفاء  حاالت  وعدد  وفاة،   2258
حالة،    48183 اإىل  اجلائحة  بداية 
متواجدا  م�ضاب    52 ي��زال  ما  ح��ني   يف 

بالعناية املركزة.

اأ�ضرف الوزير االأول، ال�ضيد عبد العزيز جراد، 
اأم�ص ال�ضبت، على اإطالق اليوم الوطني للت�ضجري 

من تيبازة.
بتويرت  �ضفحته  ع��ل��ى  االأول  ال��وزي��ر  وغ���رد 
قائال: ''ع�ضت معكم اليوم موعدًا مع البيئة، مع 
االأخ�ضر  ب�ضاطها  لالأر�ص  �ضويًا  لنعيد  ال�ضجرة، 
اأيادي  اأ�ضرمتها  التي  احلرائق  عليه  اأتت  الذي 

اإجرامية''.
حياًة  ال�ضجرة  م��ع  ''ن��غ��ر���ص  ج���راد:  واأ���ض��اف 
لدى  كثقافة  'َفْلَيْغِر�ْضَها'  فعل  ويرت�ضخ  تتجّدد، 

املواطن تتوارثه االأجيال''.
الوطنية  احلملة  يف  امل�ضاركون  ال��وزراء  واأجمع 
الر�ضمي  اطالقها  على  اأ���ض��رف  التي  للتج�ضري 
على  جراد،  العزيز  عبد  االأول،  الوزير  بتيبازة 
وفر�ضة  الطبيعة  الأعداء  ر�ضالة  هي  املبادرة  اأن 

لزرع االمل.
و�ضددت يف هذا اخل�ضو�ص وزيرة البيئة، ن�ضرية  
ال��روة  على  احلفاظ  ���ض��رورة  على  ح��راث،  بن 
على  املحافظة  "فعال" يف  دور  من  لها  ملا  الغابية 
مكافحة  غ���رار  على  االإي��ك��ول��وج��ي��ة  االأن��ظ��م��ة 

الت�ضحر و التغريات املناخية.
الناحية  م��ن  ت�ضاهم  ال��غ��اب��ات  اأن  واأ���ض��اف��ت 
املحلي  الناجت  يف  "معتربة"  بن�ضبة  االقت�ضادية 
الرامية  اليوم  مبادرة  اأن  مربزة  الوطني،  اخلام  
لغر�ص اأزيد من 250 األف �ضجرة هي "اأح�ضن رد 

على اأعداء الطبيعة".

والتنمية  ال��ف��الح��ة  وزي���ر  اأف����اد  ج��ه��ت��ه،  م��ن 
الريفية، عبد احلميد حمداين، اأن اختيار �ضعار 
والدميومة  "لالإ�ضتمرارية  �ضعار  "فليغر�ضها"، هو 
مهما  والتجديد  واحلياة  البيئة  على  واحلفاظ 
بلغ م�ضتوى جرائم احلرائق من خ�ضائر يف الروة 

الغابية".
الوطنية  احل��م��ل��ة  ح��م��داين  ال�ضيد  واع��ت��رب 
االأعمال  �ضد  املجتمع  فعل  "رد  مبثابة  للت�ضجري 
الف�ضاءات  ت��ده��ور  يف  املت�ضببة  التخريبية 

الغابية وزعزع ا�ضتقرار ال�ضاكنة فيها".
الدينية  ال�����ض��وؤون  وزي���ر  ق���ال  ج��ان��ب��ه،  وم���ن 

"الت�ضجريعبادة  اأن  بلمهدي،  يو�ضف  واالأوق��اف، 
يف  ت�ضبب  م��ن  "كل  اأن  م���ربزا  �ضيء"،  ك��ل  قبل 
للعقاب  �ضيتعر�ص  عمدا  الغابات  حرق  جرمية 

الرباين قبل العقاب الب�ضري".
باحلفاظ  يو�ضي  االإ�ضالمي  "الدين  اأن  واأ�ضاف 
اأنه  اعتبار  على  النباتي  والغطاء  البيئة  على 
اليوم  حملة  معتربا  للحياة"  اأ�ضا�ضي  عن�ضر 
"االأئمة  اأن  ي�ضري  اأن  قبل  االمل"  لزرع  "فر�ضة 
ثقافة  لغر�ص  جم��ن��دون  وال�ضاحلني  وال��دع��اة 
ال�ضلبية  الظواهر  كل  ومواجهة  البيئة  احرتام 

التي من �ضاأنها امل�ضا�ص باملواطن وبيئته.

با�ضم  الر�ضمي  الناطق  االت�����ض��ال  وزي��ر  اأع��ل��ن 
�ضروع  عن  ال�ضبت  اأم�ص  بلحيمر  عمار  احلكومة 
اأ�ضا�ضا على  وزارته يف تنفيذ برنامج عمل يرتكز 
اعادة النظر يف االطر القانونية املنظمة للقطاع 
ال�ضيما القانون الع�ضوي لالعالم وقانون ال�ضمعي-

الب�ضري وكذات تعميم رقمنة القطاع.
االلكرتوين  املوقع  بثه  ح��وار  يف  ال��وزي��ر  واأك��د 
هذا  جت�ضيد  يف  �ضرع  قطاعه  اأن  "اأنرتنيوز" 
الربنامج من خالل ن�ضاطات ولقاءات منها تنظيم 
ور�ضات مو�ضوعاتية اإال اأن الظرف ال�ضحي الناجم 
عن انت�ضار وباء كورونا - كما قال- اأدى اإىل تاأجيل 
اإيجاد  على  نعمل  "فاإننا  وعليه  الن�ضاطات  هذه 

�ضيغ بديلة ملوا�ضلة عملية اال�ضالحات".
"يتعني االأخذ بعني االعتبار  ويرى بلحيمر باأنه 
االت�ضال  وزارة  �ضطرتها  التي  االإ���ض��الح��ات  اأن 
التعديل  ب�����ض��دور  م��رت��ب��ط��ة  ح��ال��ي��ا  اأ���ض��ب��ح��ت 
كقوانني  عليه  يرتتب  وم��ا  اجل��دي��د  الد�ضتوري 

ع�ضوية وعادية".
ويف رده على �ضوؤال حول القوانني املنظمة للقطاع 
"تاأخر" �ضدور دفرت �ضروط ال�ضمعي-الب�ضري،  و 
لل�ضمعي- املنظمة  الن�ضو�ص  ب��اأن  بلحيمر  ذك��ر 

"موجودة  واأنها   ،2016 �ضنة  يف  �ضدرت  الب�ضري 
فعال ولي�ضت غائبة".

ومن هذا املنظور، ذكر الوزير باملر�ضوم التنفيذي 
املحدد   2016 اأوت   11 امل��وؤرخ يف   220-16 رقم 
الرت�ضح  عن  االإع���الن  تنفيذ  وكيفيات  ل�ضروط 
�ضمعي-ب�ضري  ات�ضال  خدمة  اإن�ضاء  رخ�ضة  ملنح 
-16 رقم  التنفيذي  املر�ضوم  وكذا  مو�ضوعاتي، 
دفرت  املت�ضمن   2016 اأوت   11 يف  امل��وؤرخ   222
املفرو�ضة  القواعد  يحدد  الذي  العامة  ال�ضروط 
للبث  اأو  ال��ت��ل��ف��زي��وين  ل��ل��ب��ث  خ��دم��ة  ك��ل  ع��ل��ى 

االإذاعي.
و ك�ضف الوزير اأن قطاع االت�ضال ب�ضدد "اإعداد 

وك��االت  ن�ضاط  ينظم  تنفيذي  مر�ضوم  م�ضروع 
عن  االإعالن  يت�ضمن  قرار  م�ضروع  وكذا  االت�ضال 
خا�ضعة  ب�ضرية  �ضمعية  خدمات  لفتح  الرت�ضح 
اجلزائري  ال�ضاتل  عرب  وتبث  اجلزائري  للقانون 

األكوم �ضات 1".
واالإ�ضهار  للن�ضر  الوطنية  املوؤ�ض�ضة  وبخ�ضو�ص 
اأو�ضح   راأ�ضها،  على  تغيريا  م��وؤخ��را  عرفت  التي 
بلحيمر اأنها "لي�ضت املوؤ�ض�ضة الوحيدة التي عرفت 
اأو التي �ضتعرف تغيريا على راأ�ضها �ضواء يف قطاع 
واملوؤ�ض�ضات"،  القطاعات  من  غريه  يف  اأو  االت�ضال 
كما  مبوؤ�ض�ضاتها  قائمة  تظل  "الدولة  اأن  موؤكدا 
البع�ص  بع�ضها  على  تبنى  الفردية  اجلهود  اأن 
كل  يف  ب��اال���ض��ت��ث��م��ار  "العربة  واأن  وتتكامل"، 
امل�ضاهمات التي ميكن اأن ت�ضكل اإ�ضافات من �ضاأنها 

تطوير اأداء املوؤ�ض�ضة با�ضتمرار".
االإ�ضهار  من  اال�ضتفادة  معايري  مراجعة  وح��ول 
الوزير  ذكر  الوطنية،  اجلرائد  ل�ضالح  العمومي 
من  لال�ضتفادة  املحددة  ال�15  املعايري  "هذه  اأن 
االإ�ضهار العمومي ل�ضالح اجلرائد التي تتوفر فيها 
هذه ال�ضروط واملعايري املو�ضوعية، �ضتدخل حيز 

التنفيذ بدء من جانفي 2021".

بوقدوم،  �ضربي  اخلارجية،  ال�ضوؤون  وزير  اأجرى 
اجل  من  لالحتاد  العام  االمني  مع  هاتفية  مكاملة 
اىل  الطرفان  تطرق  حيث  كمال،  نا�ضر  املتو�ضط، 
افاق التعاون الثنائي، ح�ضبما افاد به اأم�ص ال�ضبت 

بيان للوزارة.
فر�ضة  املكاملة  هذه  "�ضكلت  البيان،  ذات  وح�ضب 
الثنائي  التعاون  اىل  التطرق  اجل  من  للطرفني 
افاق  وكذا  االقليمية  املنظمة  وهذه  اجلزائر  بني 

تعزيزه".

وخالل هذه املكاملة، تناول وزير ال�ضوؤون اخلارجية 
واالمني العام لالحتاد تقدم التح�ضريات للمنتدى 
املرتقب  املتو�ضط  اجل  من  لالحتاد  ال�5  االقليمي 
هذا  يتزامن  ل��الإ���ض��ارة،  املقبل.  نوفمرب   27 ي��وم 
ال�25  بالذكرى  االحتفال  مع  ال�ضنة  هذه  احلدث 

مل�ضار بر�ضلونة.
وم���ن ج��ه��ت��ه، اع����رب ال�����ض��ي��د ن��ا���ض��ر ك��م��ال عن 
للجزائر  والنوعية  الفعالة  للم�ضاركة  "ارتياحه 
املتو�ضط  اجل  من  لالحتاد  االخرية  الن�ضاطات  يف 

االقليمية  اجل��ه��ود  اط��ار  يف  تنظيمها  مت  وال��ت��ي 
االجتماعية  ال��ت��اث��ريات  مواجهة  اىل  الرامية 
وباء  تف�ضي  عن  الناجمة  لالزمة  واالقت�ضادية 
ال�ضيد  ا���ض��اد  اخ���رى،  جهة  وم��ن  كوفيد-19". 
بوقدوم "بجهود االحتاد املبذولة يف اطار االزمة 
ال�ضحية احلالية كما عر�ص جهود اجلزائر يف هذا 
ال�ضاأن". كما جدد الوزير "التزام اجلزائر بالعمل 
�ضويا مع االمني العام لالحتاد بغية تعزيز وتنويع 

تعاونهما".

علي  التالميذ،  الأولياء  الوطنية  املنظمة  رئي�ص  اأكد 
بن زينة اأن ا�ضتبعاد الوزير االأول فر�ضية غلق املدار�ص 
''تقارير  يف ظل تف�ضي فريو�ص كوفيد-19 مبني على 

مغلوطة'' يرفعها م�ضوؤويل القطاع اإىل احلكومة.
خطرية  بوؤر  اإىل  املدار�ص  حتول  من  زينة   بن  وحذر 
امل�ضاعدة  وال��ظ��روف  االإ���ض��اب��ات  ع��دد  تزايد  ظل  يف 
''اإننا كمجتمع  الفريو�ص، م�ضيفا:  �ضال�ضة تف�ضي  على 
مدين ال نحوز على االإمكانيات التي تتمتع بها الدولة، 

باالإ�ضافة اإىل اأننا نواجه عراقيل كربة خالل القيام 
بدورنا ك�ضريك اإجتماعي يف ظل اأزمة ت�ضتدعي تظافر 

جهود اجلميع''.
على  ال��ن��ار  التالميذ  اأول��ي��اء  منظمة  رئي�ص  وف��ت��ح 
بالت�ضرت  اإياهم  متهما  الرتبية،  قطاع  على  القائمني 
تزييف  وحماولة  املدار�ص  يف  املُ�ضجلة  االإ�ضابات  على 
املوؤ�ض�ضات  م�ضتوى  على  الوبائية  الو�ضعية  حقيقة 

الرتبوية.

م�صاركة وا�صعة ملختلف �صرائح املجتمع يف حملة الت�صجري

يف حوار بثه املوقع االلكرتوين "اأنرتنيوز"

ك�ضف وكيل اجلمهورية لدى حمكمة الزيادية 
االطاحة  عن  قادري  الفتاح  عبد  ق�ضنطينة  يف 
ق�ضاء  جمل�ص  لدى  العام  النائب  �ضفة  مبنتحل 
اأ�ضخا�ص   6 من  متكونة  �ضبكة  رفقة  ق�ضنطينة 
وبع�ص  االأ���ض��خ��ا���ص  ع��ل��ى  ال��ن�����ض��ب  ات��خ��ت�����ص 
منها  الوطنية  العمومية  واالإدارات  املوؤ�ض�ضات 

والدولية.
�ضحفية،  ندوة  يف  ق��ادري  الفتاح  عبد  واأو�ضح 
مبوؤ�ض�ضة  ات�ضل  املتهم  اأن  ال�ضبت،  اأم�ص  عقدها 
اأ�ضغال  باإجناز  فيها  يطالبها  اإداري���ة  عمومية 
معينة على اأ�ضا�ص اأنه النائب العام لدى جمل�ص 

ق�ضنطينة.
با�ضرتها  التي  التحريات  اأن  املتحدث  وك�ضف 
يف  امل�ضتعمل  ال��رق��م  اأن  اأثبتت  االأم���ن  م�ضالح 
-ال�ضحية-  العام  النائب  يخ�ص  ال  االإت�ضال 
�ضاحب  حتديد  مت  حيث  املُتهم،  يخ�ص  واإمن��ا 

الرقم وتوقيفه مبا�ضرة''.
ك�ضفت  الّتحريات  اأن  اجلمهورية  وكيل  وذك��ر 

ا�ضتغلوا  ال��ذي��ن  املتهم،  �ضركاء  م��ن  جمموعة 
وم�ضوؤويل  االأ�ضخا�ص  على  الن�ضب  يف  ال�ضفة 
اإىل  ن�ضاطه  االأخ��ري  هذا  و�ضع  حيث  موؤ�ض�ضات، 
اإدارات عمومية مركزية ق�ضد التدخل يف ملف 
ل�ضالح �ضركة اأجنبية باجلزائر العا�ضمة تن�ضط 
يف جمال االإلكرتونيات، وح�ضل على مبلغ 2 مليار 

�ضنتيم مب�ضاعدة املمثلة القانونية لل�ضركة.
التحقيق  قا�ضي  اأم���ام  املتهمني  ت��ق��دمي  ومت 
جمعية  تكوين  جنحة  عن  الزيادية،  مبحكمة 
لقب  وا�ضتعمال  جنحة،  اإع��داد  بغر�ص  اأ�ضرار 
اإىل  الن�ضب  وكذا  قانونا،  منظمة  مبهنة  مت�ضل 
غري  مزية  منح  يف  وامل�ضاركة  ال�����ض��روع  جانب 
رهن  وُو�ضعو  عمومي،  موظف  ل�ضالح  م�ضتحقة 

احلب�ص املوؤقت.
مبحكمة  اجل��م��ه��وري��ة  ن��ي��اب��ة  وّج��ه��ت  ف��ي��م��ا 
ق�ضنطينة نداء اإىل كل �ضخ�ص وقع �ضحية هذا 
املحتال، �ضواء حمليا اأو على امل�ضتوى الوطني، اأو 

ميلك معلومات حوله، للتقرب من م�ضاحلها.

من املتوقع اأن ت�ضهد الواليات ال�ضمالية الو�ضطى وال�ضرقية ت�ضاقطات معتربة لالأمطار قد ت�ضل 
كمياتها اإىل 80 ملم، وثلوج على املرتفعات الو�ضطى وال�ضرقية.التي يزيد علوها على 1400م 

ويتعلق االأمر بكل من عن�ابة، �ضكيكدة، الطارف،  قاملة، جيجل، بج�اية، �ضوق اأهرا�ص، ق�ضنطينة، 
�ضطيف، ميلة، باتنة وخن�ضلة، وذلك اإىل غاية منت�ضف يوم االثنني.

 ومن املتوقع ان ت�ضل كميات االأمطار بكل من تيبازة، العا�ضمة، بومردا�ص، املدية، البليدة، تيزي 
ثلوج  ت�ضاقط  يتوقع  كما  حمليا.  ملم   40 اإىل  البواقي،  واأم  الدفلى  عني  �ضطيف،  البويرة،  وزو، 

باملرتفعات التي يفوق علوها 1400 مرت.

ه��ذه  م��دي��ري  اأم����ام  كلمته  ويف  ال��ف��ري��ق 
التي  الق�ضوى  االأهمية  على  اأكد  املوؤ�ض�ضات، 
توليها القيادة العليا للجي�ص الوطني ال�ضعبي 
لقطاع ال�ضناعات الع�ضكرية يف بالدنا، �ضواء 
اأو  تعلق االأمر ب�ضناعة االأ�ضلحة والذخائر، 
بال�ضناعات امليكانيكية والعربات الع�ضكرية، 
اأو باالألب�ضة ومبختلف االأغرا�ص الع�ضكرية، 
م�ضاهد  م���ن  اآخ����ر  م�����ض��ه��دا  مت��ث��ل  وال���ت���ي 
روؤية  على  املبني  الر�ضني،  امل��ي��داين  العمل 
ا�ضت�ضرافية وبعيدة النظر.  حيث اأكد رئي�ص 
جتاوز  على  ال�ضعبي،  الوطني  اجلي�ص  اأرك��ان 
احتياجات  الع�ضكرية  ال�ضناعة  اهتمامات 
اجلي�ص، االأ�ضالك امل�ضرتكة وال�ضوق املحلية، 
وتو�ضعها على االأ�ضواق االإقليمية والدولية.

يل  ''ي��ط��ي��ب  �ضنقريحة:  ال��ف��ري��ق  وق���ال 
هذا  لعقد  ال�ضديد  حر�ضي  ع��ن  اأع���رب  اأن 
خاللها  نقف  �ضانحة  يعد  ال��ذي  االجتماع 
الع�ضكرية  بلغته �ضناعتنا  الذي  م�ضتوى  عن 
اآخرا  م�ضهدا  باأن تكون  التي تريدها  الفتية 
من م�ضاهد العمل امليداين الر�ضني املبني على 
من  جتعل  النظر  وبعيدة  ا�ضت�ضرافية  روؤية 
بكل  العك�ضري  والت�ضنيع  والتطوير  البحث 
ان�ضغاالتها  اأه��م  اأح��د  وتخ�ض�ضاته  فروعه 
بل اأولوياتها التي ت�ضتحق املزيد من العناية 

والرعاية''.
الوطني  اجلي�ص  يف  علينا  ''يتعني  م�ضيفا: 
ال�ضناعة  اهتمامات  دائ��رة  تو�ضيع  ال�ضعبي 
تلبية  ف��ق��ط  ل��ي�����ص  ل��ت�����ض��م��ل  ال��ع�����ض��ك��ري��ة 
امل�ضرتكة  واالأ���ض��الك  اجلي�ص  احتياجات 

اإىل  الولوج  اإىل  تتعدى  بل  املحلية  وال�ضوق 
الدولية  واالأ����ض���واق  االإقليمية  االأ���ض��واق 
ملنتوجاتهنا،  ت�ضدير  يف  ج��دي��ا  والتفكري 
ومطابقاتها  جودتها  على  احلر�ص  �ضريطة 
املجال  هذا  يف  بها  املعمول  الدولية  للمعايري 
طرق  واأح��دث  ال�ضفافية  اعتماد  عن  ف�ضال 
الت�ضيري والرفع من ن�ضبة االدماج التي ت�ضمن 
ما  يف  االأخ���رى  املنتوجات  مع  املناف�ضة  لنا 
يخ�ص اجلودة واالأ�ضعار انطالقا من التكلفة 
عليها  تتوفر  التي  االأولية  للمواد  املعقولة 

بالدنا وكذا توفر اليد العاملة املوؤهلة''.
الفريق �ضنقريحة طلب من كافة امل�ضوؤولني 
لتطوير  احلثيثة،  اجل��ه��ود  م��ن  امل��زي��د  ب��ذل 
الع�ضكرية،  ال�ضناعية  موؤ�ض�ضاتنا  مردودية 
خا�ضة يف ظل الظروف احلالية التي تعي�ضها 
بالدنا على غرار خمتلف دول العامل، جراء 

انت�ضار وباء كورونا امل�ضتجد.
ومن بني االأهداف التي األح دوما على وجوب 
امل�ضي يف بلوغها هي �ضرورة التح�ضني امل�ضتمر 
وامل�ضتخدمني،  لالإطارات  واملهارات  للمعارف 
اأجل  من  �ضديد  وبتفان  ه��وادة  دون  والعمل 
تقدر  ال  التي  املكا�ضب  ه��ذه  على  املحافظة 

بثمن.
قدمه  �ضامال  عر�ضا  الفريق  تابع   بعدها 
اأخرى  وعرو�ضا  الع�ضكرية  ال�ضناعات  مدير 
ال�ضناعية، ت�ضمنت  املوؤ�ض�ضات  قدمها مديرو 
ونوعية  املوؤ�ض�ضات  ه��ذه  اأع��ب��اء  خمططات 
ال�ضامل  التطوير  خمطط  وك��ذا  منتجاتها، 

لل�ضناعة الع�ضكرية يف بالدنا.

�لفريق �سنقريحة.. يجب �لعمل على دخول 
�ل�سناعة �لع�سكرية �لأ�سو�ق �لدولية

منتحل �سفة �لنائب �لعام مبجل�ش ق�ساء 
ق�سنطينة يف قب�سة �لأمن

ثلوج و�أمطار معتربة على 22 ولية 

الوطنيالأحد  11 ونرب 2970/ 22 نوفمرب 2020 املوافق لـ 07 ربيع الثاين 031442
جر�د.. لنعيد �سويًا  لالأر�ش ب�ساطها �لأخ�سر

عمار بلحيمر.. �إعادة �لنظر يف �لأطر �لقانونية 
�ملنظمة لقطاع �لت�سال

منظمة �أولياء �لتالميذ تتهم م�سوؤويل 
�لقطاع بتغليط �حلكومة

مكاملة هاتفية بني �ل�سيد بوقدوم و�لأمني �لعام لالحتاد من �جل �ملتو�سط

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و ق. و ق. و

اأكد على االأهمية التي توليها القيادة العليا للجي�ش لقطاع ال�صناعات الع�صكرية

يقود �صبكة ن�صب واحتيال متكونة من 6 اأ�صخا�ش..

ح�صيلة جديدة لفريو�ش كورونا يف اجلزائر..

تراأ�س الفريق ال�سعيد �سنقريحة، رئي�س اأركان اجلي�س الوطني ال�سعبي، �سباح اأم�س ال�سبت 21 نوفمرب، 
التابعة  ال�سناعية  للموؤ�س�سات  العامني  املديرين  مع  عمل  اجتماع  ال�سعبي،  الوطني  اجلي�س  اأركان  مبقر 

ملديرية ال�سناعات الع�سكرية.



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 �ضفيقة.�ص

ببلدية  لبطم  عــني  قــريــة  �سكان  يــعــاين 
تيمقاد يف باتنة، من انعدام اأدنى �سروريات 
منا�سدة  اإىل  دفعهم  ــذي  ال االأمـــر  احلــيــاة، 
حجم  على  والــوقــوف  التدخل  امل�سوؤولني 
على  تنموية  م�ساريع  غياب  مع  معاناتهم 

م�ستوى �سكناتهم الريفية.
يف  االأمرين  يعي�سون  باأنهم  امل�ستكون  وقال 
ظل عدم توفر �سروط العي�ص الكرمي، حيث 
من  رغم  على  وذلــك  املــاء  غياب  من  يعانون 
اأهميته، ما دفعهم اأمر ذلك  اإىل اال�ستنجاد 
ب�سهاريج املياه،وهو  الو�سع ذاته الذي اأثقل 
كاهلهم بالنظر اإىل غالء �سعرها، واحلاجة 
اال�ستهالكية  ـــادة  امل هــذه  اإىل  املــتــزايــدة 

ال�سرورية.
املتكررة  معاناتهم  اإىل  املعنيون  ــار  ــس واأ�
ــبــكــتــي الــــغــــاز الــطــبــيــعــي  ـــاب �ــس ـــي مــــع غ
حياتهم  اأحـــال  الـــذي  والكهرباء،الو�سع 
توفر  واأهمية  ال�سيما  يطاق،  ال  جحيم  اإىل 
مثل هذا النوع من ال�سروريات، و ملا لدورها 

وحياتهم  املعي�سية  ظــروفــهــم  حت�سني  يف 
الــيــومــيــة، حــيــث ال زالــــوا يــعــتــمــدون على 
ا�ستعمالها  اأجــل  من  البوتان  غاز  قــارورات 
اإىل  بديل  كحل  وذلك  والتدفئة،  الطهي  يف 
ربط  بخ�سو�ص  مطلبهم  يف  النظر  غاية 

منازلهم بهذه املادة الطاقوية.
ال�سكنات  قاطنو  زال  ال  ذلك  جانب  واإىل 
الريفية بامل�ستة املعنية، يعانون اأ�سد املعاناة 
اإ�سافة  ال�سحي  ال�سرف  �سبكات  غياب  مع 
اإىل اإهرتاء الطرقات، حيث تتحول امل�سالك 

ت�ساقط  مــع  واأوحــــال  بــرك  اإىل  الريفية 
تامة  عزلة  يف  ال�ساكنة  وتدخل  االأمطار، 
االأتربة  عن  ناهيك  النقل،  �سعوبة  جــراء 

التي تزيد من متاعب املعنيني.
ينتظر  املطروحة  االن�سغاالت  جملة  واأمــام 
الغبار  ونف�ص  املعنية  اجلهات  حترك  ال�سكان 
�ساأنها  من  تنموية  م�ساريع  ببعث  املنطقة  عن 
النهو�ص بالواقع التنموي بعيدا عن الت�سويف 
على حد قولهم والتماطل يف جت�سيد الوعود 

على اأر�ص الواقع.

قرية عني لبطم بتيمقاد تنتظر ن�شيبها من امل�شاريع
بقت حمرومة من اأب�ضط �ضروريات احلياة

مت اأم�ص، بوالية باتنة، اإعطاء اإ�سارة انطالق 
وامل�ساحات  الغابات  لت�سجري  الكربى  احلملة 
االأخرية  احلرائق  اأثار  لتجاوز  وذلك  اجلرداء 
يف  وت�سبب  والياب�ص  االأخ�سر  على  اأتــت  التي 
حتول م�ساحات هامة من الغطاء االأخ�سر اإىل 

رماد.
وايل  انطالقها  اإ�ــســارة  اأعــطــى  التي  احلملة 
يف  �سملت  بف�سدي�ص،  بويلف  غابة  من  باتنة، 
�سجرة  اآالف   6000 غر�ص  االأوىل  مرحلتها 
كيمل،  بغابة  �سجرية  و4000  كا�سرو  بجبال 
عدد  ليبلغ  االأيـــام  ــادم  ق مــع  ت�ستمر  اأن  على 

�سهر  نهاية  مع  غر�سها  �سيتم  التي  ال�سجريات 
خمتلف  عرب  �سجرة  األف   20 احلايل،  نوفمرب 

بلديات والية باتنة.
الغابات  حمافظة  ت�سعى  وقت  يف  ذلك  ياأتي 
للغطاء  االعتبار  اإعـــادة  اإىل  باتنة،  لوالية 
من  االأخـــرية  ال�سنوات  خــالل  املتاأثر  الغابي 
جلبال  ــود  االأ�ــس ال�سبح  باتت  التي  احلــرائــق 
من  العديد  تــهــاون  ظــل  يف  خا�سة  الــواليـــــة، 
قا�سدي الغابات يف احرتام االإجراءات االأمنية 
احلرائق،  من  الغابات  حماية  �ساأنها  من  التي 

خا�سة من يقيم منهم جل�سات ال�سواء.

اأطباء وممر�ضون يخرقون بروتوكول الوقاية
لفظ، نهاية �الأ�صبوع �ملن�صرم، �صخ�س �أربعيني، �أنفا�صه �الأخرية بعر�س  بني بو�صليمان بباتنة، متاأثر� بد�ء �ل�صيليكوز �لقاتــــل، وح�صب م�صادرنا، �أن �ملعني 
�لقاطن ببلدية تكوت يعد �ل�صحية رقم 201  لهذ� �ملر�س �لفتاك، و�لذي ال يز�ل حلد �ل�صاعة يح�صد �أرو�ح �صحاياه يف �صمت، �أين كان هذ� �الأخري  يعاين 

منه منذ �صنو�ت طو�ل.

"ال�سالح  بــابــتــدائــيــة  لــلــغــاز  تــ�ــســرب  اأثــــار 
التالميذ  ــاوف  وخم هلع  بباتنة،  بوحريق" 
يف  كاملة  الرتبوية  واالأ�سرة  اأمورهم  واأولياء 

املوؤ�س�سة التي تف�ست يف اأرجاءها رائحة قوية 
االأخري  لهذا  ت�سرب  وجود  على  موؤكدة  للغاز 
ينذر بكارثة حقيقية يف ظل �سمت مطبق من 

امل�سوؤولني على الو�سع.
يف  انت�سرت  عــيــان  �سهود  ح�سب  الــرائــحــة 
واملطعم  االأق�سام  وداخــل  املوؤ�س�سة  اأرجـــاء 
وال�ساحة العمومية، ما ت�سبب يف حالة خوف 
وهلع و�سط جميع مرتادي املدر�سة، واالأدهى 
الت�سرب  مكان  حتديد  يتم  مل  اأنــه  ذلــك  من 
االأولية  التحريات  اأثبتت  حيث  االآن  حتى 
داخل  الغاز  �سبكة  من  ت�سربات  هنالك  اأن 
املكان  بال�سبط  حتديد  دون  املدر�سة  حميط 
الذي يت�سرب منه الغاز، وذلك ما �ساعف من 

خماوف اجلميع.
من جهة اأخرى قامت م�سالح �سونلغاز بزيارة 
املكان  وعاينت  اأيام  قبل  للموؤ�س�سة  ميدانية 
اإدارة  اكتفت  فيما  ــادرت،  غ ثم  فيه  امل�ستبه 
يلوح  حل  وجود  دون  تقرير  باإعداد  املدر�سة 
يف االأفق حتى االآن من اأجل االإ�سراع مبعاجلة 

اخللل الذي يهدد بكارثة مدمرة.

�سليمان  �سي  ببلدية  الفالحون  ي�ستكي 
بالق�سم  الفالحية  امل�سالح  تقاع�ص  مــن 
عن  �سليمان  �سي  لدائرة  التابع  الفالحي 
راأ�سها تقدمي  بها وعلى  املنوطة  املهام  اأداء 

اخلدمات الالزمة للفالحني يف املنطقة.
اأكدوا  �سليمان  �سي  بلدية  من  الفالحون 
التي  اخلــدمــات  مــن  ي�ستفيدون  ال  باأنهم 
الفالحي  الــفــرح  مــن  ــهــا  ــي اإل يــحــتــاجــون 
ميتلكون  اأنــهــم  مــن  الــرغــم  على  ببلديتهم 
الن�ساط  ويـــزاولـــون  ــارات  ــكــت ــه ال ــات  مــئ
الفالحي على اأو�سع نطاق خا�سة يف �سعبة 
االأ�سجار املثمرة حيث ت�سنف البلدية على 
للم�سم�ص  املنتجة  البلديات  قائمة  راأ�ــص 
مل  ــك  ذل اأن  غــري  ــي،  ــوالئ ال امل�ستوى  على 
ي�سفع لها لتنال ن�سيبها من اهتمام املوظفني 
هوؤالء  يفتقر  حيث  الفالحية،  بامل�سالح 
راأ�سها  وعلى  واخلدمات  للدعم  الفالحون 

اأن  يفرت�ص  التي  املعاينة  حما�سر  اإن�ساء 
يقوم بها موظفون يف ق�سم الفرع الفالحي 
هذا  اأن  حيث  �سليمان،  �سي  لدائرة  التابع 
التماطل يف اجناز املحا�سر اأدى اإىل حرمان 
بطاقة  ا�ست�سدار  اإمكانية  من  الفالحني 
الفالح التي متكن �ساحبها من تلقي الدعم 

الفالحي وتو�سعة ن�ساطه الفالحي.
غالبا  باأنهم  امل�ستكون  الفالحون  اأكد  كما 
بفرع  الفالحية  م�سالح  على  يــرتددون  ما 
بغياب  ليفاجئوا  �سليمان  �سي  ــرة  ــدائ ب
املوظفني اأو حتججهم باأعذار واهية توؤدي 
اأثار  الــذي  ــر  االأم م�ساحلهم،  تعطيل  اإىل 
طالبوا  الذين  الفالحني  وغ�سب  ا�ستياء 
اإ�سدار  ب�سرورة  بباتنة  الفالحة  م�سالح 
اأداء  تعليمات من �ساأنها حث املوظفني على 
املهام املنوطة بهم بفعالية من اأجل ت�سهيل 

اأعمال الفالح.

بباتنة  201 رقم  ال�شحية  "ال�شيليكـوز" يح�شد 

ت�شرب للغاز يثري الرعب بابتدائية "ال�شالح بوحريق" بباتنة

ق�شم الفرع الفالحي خارج اخلدمة!!

نداءات و�ضط املواطنني بتفعيل خدمات م�ضت�ضفى تكوت

خوف و�ضط التالميذ واأوليائهم

دائرة �ضي �ضليمان

لتجاوز اآثار احلرائق الأخيــرة
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االأطباء  وا�ستهتار  ت�سيب  مالحظة  ومت 
واملمر�سني يف اتخاد التدابري االحرتازية 
عديد  يف  ــا  كــورون فــريو�ــص  �سد  الــالزمــة 
بالوالية  الــعــالج  وقــاعــات  امل�ست�سفيات 
اأكد  حيث  نقاو�ص  م�ست�سفى  راأ�سها  وعلى 
بغر�ص  امل�ست�سفى  هذا  ارتــادوا  مواطنون 
ــن منظر  الـــتـــداوي بــاأنــهــم ا�ــســتــغــربــوا م
االأروقة  يف  يتجولون  واملمر�سني  االأطباء 
تاأديتهم  اإطــــار  يف  املــر�ــســى  غـــرف  وبـــني 

للمهام املنوطة بهم غري مرتدين للكمامات 
الواقية من انتقال العدوى وانت�سار املر�ص، 
من  الوقاية  لربوتوكول  حمرتمني  وغــري 
الــفــريو�ــص، ومــنــع انــتــ�ــســاره، االأمـــر الذي 
خا�سة  املواطنني  من  الكثري  غ�سب  ــار  اأث
املطالبني  اأول  تعترب  الطبية  االأطقم  واأن 
باتخاذ االإجراءات الوقائية من الفريو�ص 
النت�سار  االأوىل  البوؤرة  يف  يعملون  كونهم 

االأمرا�ص والوباء حتديدا.

ا�شتهتــار بكــورونا داخــل 
امل�شت�شفيات بباتنة!!

اإطالق حملة ت�شجري كربى بباتنـــة

املواطنني،  اأ�سوات  تعالت  املعني  وفاة  وعقب 
واجلهات  الوالئية  ال�سلطات  حترك  ب�سرورة 
غياب  مع  الفئة  اإىل   النظر  اأجل  من  املعنية 
والتنف�سية  ال�سدرية  ــص  ــرا� االأم م�سلحة 
مب�ست�سفى تكوت، وذلك على رغم من النداءات 
معاناتهم  على  الق�ساء  اأجــل  مــن  املــتــكــررة  
املناطق  اأو  الوالية  عا�سمة  اإىل  التنقل  مع 

املجاورة الأجل اإيجاد العالج، ورغم ما يخلفه 
 400 اإىل  باالإ�سافة  �سحاياه  من  الداء  هذا 
يتيم اإال اأن اجلهات امل�سوؤولة مل حترك �ساكنا 
على حد قول �سكان املنطقة، وهو االأمر الذي 
مطلبهم  جتاهل  عن  املواطنني  ت�ساوؤالت  اأثار 
ال�سيما  ال�سحية  الرعاية  توفري  يف  امل�سروع 
واأن املنطقة معروف عنها بهذا الداء القاتل، 

وهو ذات الو�سع الذي ي�ستدعي ح�سب ما اأ�سري 
منذ  املطروح  بان�سغالهم  العاجل  التكفل  اإليه 
العاجل  التحرك  املعنيون  نا�سد  اأين  �سنوات، 
ال�سيليكوز  �سحايا  من  اإنقاذه  ميكن  ما  واإنقاذ 
البطالني  مــن  الكثري  وجــهــة  اعــتــبــاره  على 
التوظيف  فر�ص  غياب  مع   مــوازاة  باملنطقة 

بهذه االأخرية، وظروفهم املعي�سية املتع�سرة.

ن. م

�الإجــر�ء�ت  �تخاذ  يف  و�جلدية  �ل�صر�مة  غياب  من  ��صتياءهم  من  �ملو�طنني  من  �لكثري  عرب 
�لوقائية و�الحرت�زية �صد فريو�س كورونا �مل�صتجد يف م�صت�صفيات والية باتنة، حيث �أكد �لكثريون 
على  �الإجر�ء�ت  بهذه  بااللتز�م  �مل�صتهرتين  �أول  هم  �مل�صت�صفيات  يف  و�ملمر�صني  �الأطباء  باأن 

�لرغم من كونهم �أول �ملطالبني بااللتز�م بها وعدم �لتخلي عنها حتت �أي ظرف.

حفيظة. ب

اإميان. جحفيظة. ب

اإميان. ج

اإميان. ج



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

معاوية. �ص

قامت م�صالح �أمن والية خن�صلــة، خالل �ل10 �أيـــام �ملا�صيـــة من تطبيق �إجر�ء�ت �حلجر �جلزئي، مبر�قبة 805 
�صخ�س، مت �جناز ملفات ق�صائية يف حقهم و�إر�صالها �إىل �جلهات �لق�صائية للبث فيها وذلك ب�صبب تو�جدهم خارج 

منازلهم دون مربر قانوين ودون حيازتهم لرخ�س ��صتثنائية للتنقـــل.

نوارة. ب

نوارة. ب

�سطيـــف

 58 مراقبة  ال�سياق،  ذات  يف  ومت 
مت  مركبة   53 بينها  مــن  مركبة 
حتويلها ملحا�سر البلديات مبختلف 
بالوالية  احل�سرية  القطاعات 
به،  املعمول  للقانون  طبقا  وذلــك 
 8 اإىل جانب ذلك مراقبة  كما مت 
دراجات نارية مت حتويلها مبا�سرة 
املنت�سرة  ــات  ــدي ــل ــب ال ملــحــا�ــســــــــر 

مبختلف القطاعات.
اإطار  ويف  البواقي  اأم  واليــة  ويف 
ال�سحي،  احلجر  تــدابــري  تطبيق 
اأم  واليــــة  اأمــــن  مــ�ــســالــح  �سجلت 
البواقي، خالل 48 �ساعة املا�سية، 
336 خمالفة، فيما مت حتويل 46 
 122 وت�سمل  للمح�سر،  مركبة 
خمــالــفــة خــا�ــســة بــعــدم احـــرتام 

مواقيت احلجر ال�سحي، وو�سع 12 
مركبة باملح�سر، وكذا 54 خمالفة 
اأ�سحاب  احــــرتام  بــعــدم  خــا�ــســة 
للربوتوكول  التجارية  املــحــالت 
خا�سة  خمالفة  و122  ال�سحـي، 
بعدم و�سع الكمامة، و38 خمالفة 

خا�سة بعدم احرتام التباعـــد.

احلرفيني  مــن  الــعــ�ــســرات  يــعــاين 
انعدام  م�سكل  من  خن�سلة،  بوالية 
اجلائحة  بــدايــة  منذ  املــداخــيــل 
ـــــواب املــعــار�ــص  بــعــد غــلــق كـــل اأب
كانت  التي  الثقافية  والتظاهرات 
لعر�ص  الــوحــيــد  مــالذهــم  ت�سكل 
تعاين  حيث  وبيعها،  منتجاتهم 
البطالة  م�سكل  من  ال�سريحة  هذه 
ظل  يف  عليهم  اخلناق  �سدد  الــذي 
غياب م�ساريع خا�سة بهم ورواتب 
عن  ناهيك  وجــهــهــم   مــاء  حتفظ 
نق�ص ف�ساءات الت�سويق وانعدامها 

يف ظل اجلائحة.

نيوز"  لـ"الأورا�ص  املعنوين  واأكــد 
واملعي�سية  ــة  ــادي امل ظــروفــهــم  اأن 
تـــدهـــورت بــ�ــســكــل كــبــري بــعــد اأن 
التقليدية  منتجاتهم  تكد�ست 
ـــي يــنــتــجــونــهــا  ـــت واحلـــرفـــيـــة ال
وقال  ومنازلهم،  ور�ساتهم  داخــل 
حرفا  امتهنوا  الــذيــن  احلرفيون 
مادي  تراث  تقليدية حتافظ على 
اأ�سيل بالوالية على غرار �سناعة 
اأنهم  واالأفر�سة،  والفخار  الزرابي 
وجدوا اأنف�سهم يعانون حتت رحمة 
الفقر ب�سبب البطالة وغياب مهنة 
قارة ت�سمن لهم راتبا ثابتا يعيلهم، 

ورغم اأن الدولة قدمت لهم منحة 
من  باملت�سررين  اخلا�سة  املليون 
اإال  اجلائحة  بداية  منذ  الكوفيد 
االأزمة طالت وزادت من تعقيد  اأن 
االأخرية  هذه  جتدد  بعد  ظروفهم 
منعتهم  جديدة  ل�سوابط  وفر�سها 
وبيع  نــ�ــســاطــاتــهــم  ــة  ــس ــار� مم مـــن 
واال�ستفادة  وت�سويقها  منتجاتهم 
ملنا�سدة  بهم  دفــع  ما  حرفتهم  من 
و�سعيتهم  يف  للنظر  املــ�ــســوؤولــني 
اأو  بهم  وا�ستحداث م�ساريع خا�سة 
تقدمي العون لهم وتخفيف العبء 

عليهم وخا�سة اأرباب العائالت.

متو�سطة  واأ�ساتذة  تالميذ  دخل 
�سرق  العلمة  ببلدية  اخلــوارزمــي 
مفتوح  اإ�ــســراب  يف  �سطيف  واليــة 
الفارط  االأحــد  منذ  الدرا�سة  عن 
باالأو�ساع  و�سفوه  ما  ب�سبب  وهــذا 
املوؤ�س�سة  بها  متــر  التي  الكارثية 
خ�سو�سا يف ظل الو�سعية الراهنة 
املرتبطة بفريو�ص كورونا واملخاوف 
التالميذ  �سحة  على  تاأثريها  من 

واالأ�ساتذة يف اأن واحد.

ورفع االأ�ستاذة امل�سربون جملة من 
العمل  جت�سيد  غــرار  على  املطالب 
من  الوقائي  ال�سحي  بالربوتوكول 
التوقيت  رف�ص  مع  كورونا،  فريو�ص 
اأ�سبوعيا  ح�سة   36 بنحو  العمل 
22 ح�سة  مــن  بـــدال  اأ�ــســتــاذ  لــكــل 
�سابق،  كما كان معموال به يف وقت 
منا�سب  بفتح  اأي�سا  املطالبة  مــع 
ــواد  ــدة خــا�ــســة يف م ــدي مــالــيــة ج
الريا�سيات، العربية والفرن�سية(، 

ناهيك عن النقائ�ص امللحوظة فيما 
يتعلق باملخابر والور�سات والنق�ص 

الفادح يف التجهيز.
املوؤ�س�سة  اأن  هذا  كل  من  واالأكــرث 
اإىل  اأفــــواج  عــدة  بتوجيه  قــامــت 
ابتدائية ابن ر�سد املجاورة وهذا يف 
االأق�سام،  الكبري يف  ظل االكتظاظ 
بحكم  امل�سكل  يحل  مل  هذا  اأن  ولو 
من  ي�ستمر  االأ�ـــســـتـــاذة  عــمــل  اأن 
الثامنة �سباحا واإىل غاية ال�ساعة 

الذي  االأمر  وهو  دقيقة،   17.25
اأرهق كثريا االأ�ساتذة الذين طالبوا 
بالبحث  الــفــارطــة  ال�سنة  ــالل  خ
خالل  من  الو�سعية  لهذه  حل  عن 
حتويل  اأو  جديدة  متو�سطة  اإجناز 
الفائ�ص من التالميذ نحو موؤ�س�سات 
اأخرى غري اأن هذه املطالب مل جتد 
تدخل  انــتــظــار  يف  �ساغية  اأذانــــا 
مديرية الرتبية للبحث عن حلول 

فعلية لهذه االأزمة.

اأطلقت مديرية ال�سباب والريا�سة 
ملعب   98 اإجناز  عملية  بخن�سلة، 
الظل  مناطق  جميع  عرب  جــواري 
�سمن  وامل�سجلة  بلدية   21 عرب 
برنامج �سندوق ال�سمان والت�سامن 
اإطار  يف  وذلك  املحلية  للجماعات 
جت�سيد خمتلف امل�ساريع التنموية 
مبختلف مناطق الظل ويف خمتلف 

القطاعات.

ــاب  ــب ــس ــ� مــ�ــســالــح مـــديـــريـــة ال
خن�سلة  ـــة  ـــوالي ل والـــريـــا�ـــســـة 
 15 ك�سفت عن االنتهاء من اإجناز 
بالع�سب  ـــواري  ج ريــا�ــســي  ملعب 
مناطق  عديد  عرب  اال�سطناعي 
جالل  �س�سار  بلدية  من  بكل  الظل 
�سيلية  طــامــزة  ـــريان  خ الــوجلــة 
قاي�ص املحمل، والذي �سيتم و�سعها 
حيز اخلدمة خالل االأيام القليلة 

عملية  ت�ستمر  حني  يف  القادمة، 
اجلوارية  املــالعــب  هــذه  جت�سيد 

اإىل غاية االنتهاء منها.
املواطنني  امل�سالح  ذات  ودعـــت 
وال�سباب ب�سكل خا�ص اإىل �سرورة 
التي  املكا�سب  هذه  على  املحافظة 
من �ساأنها حت�سني الظروف املعي�سية 
لهم ومتكينهم من ممار�سة الن�ساط 

الريا�سي يف اأح�سن الظروف.

خروقات باجلملة لتدابري احلجـر اجلزئي

حملياتالأحد  11 ونرب 2970/ 22 نوفمرب 2020 املوافق لـ 07 ربيع الثاين 051442
ال تزال الع�سرات من البلديات 

التابعة الإقليم والية اأم البواقي، 
ت�سارع العط�ص منذ اأ�سابيع، ما 

�ساهم يف زيادة معاناة القاطنني 
باملنطقة، خا�سة خالل الظروف 

اال�ستثنائية التي تعي�سها واليات 
الوطن، يف ظل انت�سار فريو�ص 

"كورونا".
واأبدى �سكان منطقة "فم العنبة" 

ببلدية عني الزيتون، تذمرهم 
من انعدام املياه ال�ساحلة لل�سرب 

ما جعلهم يف رحلة بحث يومية 
عن املياه، خا�سة مع غالء مياه 

ال�سهاريج، اأين تعد املنطقة نائية 
بدرجة كبرية، ما يجعل و�سول 

�ساحنة ال�سهاريج �سعب.
ياأتي ذلك بعد تلف امل�سخة 

الرئي�سية اخلا�سة بتزويد املنطقة 
باملياه ال�ساحلة لل�سرب، وتاأخر 

عملية جتديدها لعدم توفر 
ال�سيولة املالية الكافية على م�ستوى 

املجل�ص البلدي، ويف انتظار اقتناء 
م�سخة جديدة، يبقى القاطنني 

مبنطقة "فم العنبة"، ي�سارعون 
العط�ص، حلني تدخل امل�سالح 

املخت�سة ورفع الغنب عن �سكان 
امل�ستة، وتزويدهم باملياه ال�ساحلة 

لل�سرب قريبا.

ي�ستكى الع�سرات من امل�ستفيدين 
من م�سروع التجمعات ال�سكنية 

ببلدية بابار 30 كلم جنوب 
عا�سمة والية خن�سلة من م�سكل 

تاأخر م�سروع ربطهم ب�سبكة 
الغاز الطبيعي، رغم ا�ستفادتهم 

من هذا االأخري وت�سجيل 
امل�سروع وانطالق املقاولة املكلفة 

باالجناز يف عمليات احلفر اإال اأن 
امل�سروع ظل متوقفا منذ قرابة 

�سهرين ح�سب بع�ص امل�ستفيدين 
الذي يقطنون هذه ال�سكنات منذ 

اأ�سهر، وزادت معاناتهم مع ف�سل 
ال�ستاء حيث حتولت �سكناتهم 
اإىل ثالجات ناهيك عن م�سكل 

ت�سرب االأتربة اإىل داخل 
�سكناتهم بعد حتول م�ساريع 
التهيئة اخلارجية والربط 

بال�سبكات اإىل ور�سات مفتوحة 
يف انتظار ظهور املقاولني 

املكلفني باالإجناز والذين �ساروا 
يلعبون ح�سب تعبريهم لعلبة 

"االختباء."

العنبة" دون  "فم 
مياه لأ�شابيـــــع

جتمعات �شكانية دون 
غاز يف عز ال�شتاء

بعدد  التالميذ  مــن  عــدد  يــ�ــســارع 
مبختلف  االبتدائية  املوؤ�س�سات  من 
واليــة  ببلديات  النائية  امل�ساتي 
ب�سبب  القار�ص،  الربد  البواقي،  اأم 
واأن  �سبق  حيث  التدفئة،  انــعــدام 
الرتبية  املوؤ�س�سات  من  عدد  �سهدت 
عزوف التالميذ عن الدرا�سة  ب�سبب 
االأق�سام،  داخــل  التمدر�ص  ظــروف 
بنزالت  منهم  الع�سرات  واإ�ــســابــة 

الربد.
التالميذ،  اأولــيــاء  من  عــدد  واأ�ــســار 
يتخبط  الــتــي  القا�سية  لــلــظــروف 
املدافئ،  انعدام  ب�سبب  اأبنائهم  فيها 
بالتكفل  البلدية  ال�سلطات  مطالبني 
اأكرث باملوؤ�س�سات الرتبوية املتواجدة 
تعاين  التي  امل�ساتي  م�ستوى  على 
املقابل،  يف  الطبيعي،  الــغــاز  غياب 
مبديرية  م�سوؤولة  م�سادر  اأكـــدت 
الطاقة واملناجم بوالية اأم البواقي، 

عن ت�سطري م�ساحلها لربنامج خا�ص 
من  الوالئية،  امل�سالح  مع  بالتن�سيق 
اأجل اإمتام عملية  تزويد ما ي�سل اإىل 
الربوبان  بغاز  تربوية  موؤ�س�سة   65
العملية  انتهاء  يتوقع  اأيــن  املميع، 

خالل االأيام القليلة املقبلة.
القليلة  ــات  ــاع ــس ــ� ال خــــالل  ومت 
الرتبوية  املوؤ�س�سات  املا�سية، تزويد 
عني  بلديات  م�ساتي  م�ستوى   على 
اأوالد  ال�سلعة،  وم�سكيانة  مليلة 
امل�سالح  طالبت  فقد  لالإ�سارة  قا�سم، 
الغري  املــ�ــســاتــي  �ــســكــان  الــوالئــيــة 
بالغاز  التزود  م�ساريع  من  م�ستفادة 
الطبيعي، وتعاين من العزلة ل�سرورة 
امل�سالح  م�ستوى  عــلــى  الت�سجيل 
املخت�سة لطلب التزود ب�سهاريج غاز 
حتمل  مع  ــة،  دوري ب�سفة  الــربوبــان 
جميع التكاليف املالية للخدمة بني 

التجمعات الريفية.

اأحياء  �سكان  مــعــانــاة  تتوا�سل 
انعدام  جـــراء  بريري�ص،  بلدية 
من  عـــدد  م�ستوى  عــلــى  التنمية 
الــتــجــمــعــات الــ�ــســكــانــيــة، والــتــي 
املياه  توزيع  قنوات  اهــرتاء  �سجل 
قنوات  وكـــذا  لل�سرب،  ال�ساحلة 
الإعادة  حتتاج  والتي  املياه،  �سرف 

التجديد الفوري.
ا�ستفادت  وقـــت  يف  ذلـــك  ــي  ــاأت ي
من  معترب  عــدد  من  بري�ص  بلدية 
امل�ساريع اخلا�سة بالتكفل مبناطق 
"الظل" التي ت�سمل اأغلبها جتديد 
وربط  احليوية،  ال�سبكات  خمتلف 
بالغاز  النائية  امل�ساتي  من  عــدد 
الريفية،  والــكــهــربــاء  الطبيعي 
كافية  غــري  م�ساريع  ظلت  لكنها 

ويف  البلدية،  الحتياجات  بالنظر 
بلدية  اإق�ساء  �سجل  املو�سوع،  ذات 
عمليات  خمــتــلــف  ــن  م بــريــريــ�ــص 
منها  خا�سة  احل�سارية  التنمية 
الرئي�سي  ال�سارع  بتهيئة  املتعلقة 
وجهة  ــد  ــع ي والـــــذي  ــبــلــديــة،  ــل ل
البلدية، خا�سة واأنها تعد منطقة 
الــواليــات  مــن  لــعــدد  عــبــور مهمة 

ال�سرقية.
ب�سرورة  البلدية  �سكان  وطالب 
التفات امل�سالح الوالئية بوالية اأم 
تخ�ص  م�ساريع  لت�سجيل  البواقي، 
التنمية املحلية،  لفك العزلة عن 
مل  والتي  للبلدية  التابعة  امل�ساتي 
منذ  العزلة  برامج فك  من  ت�ستفد 

ما يزيد عن 15 �سنة.

�سطيف  واليـــة  م�سالح  تــوا�ــســل 
املت�سررين  املهن  اأ�سحاب  اإح�ساء 
منحهم  بغية  كــورونــا  جائحة  من 
املــ�ــســاعــدة املــالــيــة املــمــنــوحــة من 
 30 بقيمة  العليا  ال�سلطات  طرف 
 19263 اإحــ�ــســاء  ومت  دج،  األـــف 
ــررا مـــن اأ�ـــســـحـــاب املــلــفــات  مــتــ�ــس
املديريات  م�ستوى  على  املــودعــة 
منهم 4242 ملفا م�ستويف لل�سروط 
القانونية، فيما مت تعوي�ص 3857 
اأ�سحاب املهن املت�سررة،  �سخ�سا من 
االأ�سخا�ص  ناقلي  لفائدة  و308 
والناقلني،  ال�سائقني  الطرق  عرب 
وكانت ال�سلطات الوالئية قد قامت 
باأ�سحاب  اخلا�سة  املنحة  بت�سوية 
نحو  منها  اإ�ستفاد  والــتــي  ــرف  احل
وتبقى  الوالية،  من  حريف   600
عملية اإح�ساء املت�سررين متوا�سلة 

حتى نهاية ال�سهر اجلاري.

اأخـــــر وجــــه وايل  ومــــن جـــانـــب 
حتــذيــرات  عبلة  كــمــال  �سطيف 
بالعلمة  التجاري  دبي  �سوق  لتجار 
اتخاذ  اإمكانية  من  الوالية  �سرق 
اإىل  ت�سل  قــد  �سارمة  اإجــــراءات 
حال  يف  ــددا  جم ال�سوق  غلق  حــد 
عدم التقيد باإجراءات الوقاية من 
فريو�ص كورونا، واأكد الوايل للتجار 
اأن املحافظة على فتح املحالت مير 
باالإجراءات  التقيد  حتمية  عرب 
الوقائية والتي من �ساأنها اأن ت�سهم 
يف خف�ص عدد االإ�سابات بفريو�ص 
ال�سلطات قد قررت  كورونا، وكانت 
ن�ساط  تقلي�ص  �ــســابــق  وقـــت  يف 
من  التجارية  املحالت  من  العديد 
حدود  يف  الن�ساط  توقف  خــالل 
الثالثة م�ساءا مع اإجراءات ردعية 
لهذه  املــخــالــفــني  الــتــجــار  ــق  ح يف 

االإجراءات.

تالميذ ي�شارعون الربد مبدار�شهم
 يف اأم البواقي

حرفيون بال مداخيل ول اإعانات منذ بداية
 اجلائحة بخن�شلة

اأ�شتاذة وتالميذ يف اإ�شراب عن الدرا�شة من اأ�شبوع بالعلمة

اإطالق عملية لإجناز 98 ملعب جواري بخن�شلة

التنمية غائبة باأحياء بريري�س

تعوي�س 4165 �شخ�شا من اأ�شحاب 
املهن والناقلني املت�شررين

ب�ضبب انعدام التدفئة

ال�ضكان يطالبون بالتفاتة امل�ضوؤولني

حتذيرات من اإجراءات قا�ضية �ضد التجار

اإحالـة املئات على القضضاء وو�ضع مركباتهم يف املحا�ضـر

ن�ضاطاتهم يقت�ضر على املعار�ض والتظاهرات

نتيجة الكتظاظ الكبري وعدم تطبيق الربوتوكول ال�ضحي

ن�ضاطاتهم يقت�ضر على املعار�ض والتظاهرات

عبد الهادي. ب  عبد الهادي. ب 

معاوية. �ص / بن �ضتول. �ص

بلدية عني الزيتون

بلدية بابار يف خن�ضلة

خن�ســـــلة

اأم البواقـــي

بن �ضتول.�ص

بن �ضتول.�ص

بن �ضتول.�ص



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

  
دعاهم لرفع درجة اليقضضة والتح�ضي�ض..

وزير   2020 نوفمرب   21 ال�ضبت  اأم�ص  يوم  تراأ�ص 
التجارة  كمال رزيق مبقر الوزارة اجتماع ح�ضره كل 
من االأمني العام لالحتاد الوطني للتجار واحلرفيني 
للتجار  الوطنية  اجلمعية  ورئي�ص  �ضهرة  بن  حزاب 

واحلرفيني احلاج الطاهر بولنوار.
التي  اللقاءات  �ضل�ضلة  اإطار  ياأتي هذا االجتماع يف 
درجة  لرفع  املهنيني  ال�ضركاء  مع  الوزير  بها  يقوم 
الوباء  تف�ضي  خماطر  م��ن  والتح�ضي�ص  اليق�ضة 
و�ضرورة  واالأخ��ط��ار  التوعية  عمليات  مب�ضاعفة 
�ضبق  وال��ت��ي  ال��ت��ج��ار  فئة  خا�ضة  اجلميع  جتند 
و�ضاهمت هذه الفئة رفقة خمتلف امل�ضالح العمومية 

يف مكافحة الوباء مع بداية ظهوره باجلزائر .

رزيق يرت�أ�ش �جتماع هام 
مع ممثلي �لتجار و�حلرفيني 

منح الوزير الأول، عبد العزيز جراد، ال�سلطات العمومية الو�سية اأجل اإىل غاية تاريخ 15 دي�سمرب حلل م�ساكل املواطنني املت�سررين من 
احلرائق، حيث ياأتي هذا خالل انطالق احلملة الوطنية للت�سجري، من ولية تيبازة. و�سدد الوزير الأول على �سرورة الت�سريع يف تعوي�س 

املواطنني املت�سررين من احلرائق.
االأول،  ال��وزي��ر  اأ���ض��رف  ق��د  وك���ان 
اإط��الق  على  ج���راد،  ال��ع��زي��ز  عبد 
تيبازة،  من  للت�ضجري  الوطني  اليوم 
قائال:  بتويرت  �ضفحته  على  وغرد 
مع  م���وع���دًا  ال��ي��وم  معكم  ''ع�����ض��ت 
�ضويًا  لنعيد  ال�ضجرة،  مع  البيئة، 
اأتت  الذي  االأخ�ضر  ب�ضاطها  لالأر�ص 
اأيادي  عليه احلرائق التي اأ�ضرمتها 
اإجرامية''. واأ�ضاف جراد: ''نغر�ص 
ويرت�ضخ  تتجّدد،  حياًة  ال�ضجرة  مع 
فعل 'َفْلَيْغِر�ْضَها' كثقافة لدى املواطن 

تتوارثه االأجيال''.
الفالحة  وزي����ر  اأك����د  ج��ه��ت��ه  م���ن 
''�ضيتم  اأن���ه  ال��ري��ف��ي��ة،  والتنمية 
تعوي�ص جميع الفالحني املت�ضررين 

من احلرائق االأخرية''.
اإطالق  هام�ص  على  حمداين،  وقال 
اأن��ه  للت�ضجري،  الوطنية  احلملة 

''���ض��ي��ت��م اإت���خ���اذ ك��ل االإج�����راءات 
الفالحني  ك��ل  لتعوي�ص  ال��الزم��ة 
احلرائق  م��ن  املت�ضررين  وال�ضكان 

االأخرية التي م�ضت عددا من واليات 
تطبيق  ''�ضيتم  اأنه  واأك��د  الوطن''. 
القانون ب�ضرامة على كل من تورط 
يف العمليات االأخرية التي ا�ضتهدفت 

عدد من غابات الوطن''.
''�ضيم  اأن���ه  ح��م��داين  اأ���ض��اف  كما 
وطنية  ت�����ض��ج��ري  ح��م��ل��ة  اط�����الق 
على  االأوىل  بالدرجة  كرد  وا�ضعة 
الغطاء  ه���ذا  ت��دم��ري  ي��ري��دون  م��ن 

الغابي''.
موؤكدا يف ال�ضياق ذاته اأن ''احلملة 
ال�ضامية  ال��رع��اي��ة  حت��ت  ن��ظ��م��ت 
اىل  وت��رم��ي  اجل��م��ه��وري��ة  لرئي�ص 
الغابية  الف�ضاءات  تهيئة  اع���ادة 

التي اأتلفتها هذه احلرائق''.

يتم  اأن  على  واملانيا  اجلزائر  اتفقت 
تنظيم يوما جزائريا اأملانيا يف اجلزائر 
العا�ضمة يف جمال االنتقال الطاقوي، 
 .2021 ع��ام  من  االأول  الربع  خ��الل 
الطاقوي  االنتقال  وزي��ر  ك�ضف  حيث 
الدين  �ضم�ص  امل��ت��ج��ددة  وال��ط��اق��ات 
خ�ص  ال��ذي  اال�ضتقبال  خالل  �ضيتور 
اليزابيت  باجلزائر  اأملانيا  �ضفرية  به  
ت�ضعيان  واأملانيا  اجلزائر  اأن  وول��ربز، 
اإىل تعزيز تعاونهما يف جمال االنتقال 
اجل  من  التزامهما  وتاأكيد  الطاقوي 
وتطويرها،  تعزيزها  على  معا  العمل 

يوم  ل��ل��وزارة  ب��ي��ان  ب��ه  اأف���اد  ح�ضبما 
اجلمعة.

اجلانبني  كال  اأن  امل�ضدر  ذات  واو�ضح 
التعاون  لهذا  ارتياحهما  عن  اأع��رب��ا 
لتعزيزه  تناغم  يف  بالعمل  والتزامهما 
�ضراكات  عقد  خ��الل  م��ن  وت��ط��وي��ره 
ومفيدة  االأب���ع���اد  م��ت��ع��ددة  ب���روؤي���ة 
اإمكانيات  اإىل  ب��ال��ن��ظ��ر  ل��ل��ط��رف��ني، 
وف��ر���ص ق��ط��اع ال��ط��اق��ة اجل��زائ��ري 

واملهارة االأملانية.
�ضكر  الوزير  اأن  البيان  ذات  واأ�ضاف 
على  ال�ضفرية  اال�ضتقبال،  هذا  خالل 

امل�ضاعدة والتعاون النموذجي ل�ضنوات 
التعاون  حالة  ا�ضتعر�ص  كما  عديدة، 
ب���ني ال��ب��ل��دي��ن يف جم����ال ال��ط��اق��ات 
التي  الطاقوية،  والنجاعة  املتجددة 
القائمة  والكثيفة،  باملمتازة  و�ضفها 

على الثقة وال�ضداقة.
واأ�ضار  �ضيتور اإىل اأن جماالت التعاون 
التي ميكن تعميقها مع اجلانب االأملاين 
ه��ي ع��ل��ى وج���ه اخل�����ض��و���ص: البحث 
التحكم  تدمج  ملمو�ضة  م�ضاريع  عن 
املعرفة  ون��ق��ل  االإن���ت���اج،  تقنيات  يف 
واخلربة، والتكوين والبحث والتطوير 

داخل معهد االنتقال الطاقوي ب�ضيدي 
عبد اهلل.

باإن�ضاء  ال�ضفرية  رحبت  جانبها،  من 
والطاقات  الطاقوي  االنتقال  وزارة 
املمكن  م��ن  �ضتجعل  ال��ت��ي  امل��ت��ج��ددة 
املو�ضوعات  يف  اأوث��ق  ب�ضكل  التعاون 

ذات االهتمام امل�ضرتك.
عن  الطرفان  اأع��رب  ال�ضياق  ذات  يف 
يف  اجلهود  من  املزيد  ببذل  التزامهما 
�ضراكة  اأجل  من  الثنائي  التعاون  هذا 
دائمة خا�ضة لتنفيذ خمطط الطاقة 

ال�ضم�ضية.

اجلزائري  ال�ضعبي  القر�ص  ي�ضتعد 
اطالق ن�ضاط ال�ضريفة اال�ضالمية اليوم 
االحد بوالية غرداية، ح�ضبما اأفاد به 

بيان لهذا للبنك.
رعاية  حتت  الر�ضمي  االطالق  و�ضيتم 
ال�ضعبي  للقر�ص  العام  املدير  الرئي�ص 
اجل����زائ����ري، حم��م��د دح���م���اين، على 
لتكون   ”113“ غرداية  وكالة  م�ضتوى 

تابعة  بنكية  وك��ال��ة  خ��ام�����ص  ب��ذل��ك 
للقر�ص ال�ضعبي الوطني ت�ضوق منتجات 

ال�ضريفة اال�ضالمية.
جديدة  ملجموعة  البنك  اإطالق  وياأتي 
من املنتجات واخلدمات مطابقة لتعاليم 
على  ح�ضوله  بعد  االإ�ضالمية،  ال�ضريعة 
االإ�ضالمي  املجل�ص  من  املطابقة  �ضهادات 
االأع����ل����ى وع���ل���ى ت��رخ��ي�����ص م���ن بنك 

اجلزائر.
اأن  ال��وط��ن��ي  ال�ضعبي  ال��ق��ر���ص  واأك���د 
ه��ذه اخل��ط��وة ت��ن��درج يف اإط���ار تكييف 
احتياجات  مع  التجارية  ا�ضرتاتيجيته 
ومتطلبات زبائنه وذلك من خالل تنويع 
واتاحة  البنكية  ال�ضوق  يف  عرو�ضه 
االإ�ضالمية  ال�ضريفة  وخدمات  منتجات 

للزبائن.

الدول  منظمة  وزراء  جمل�ص  واف��ق 
ختام  يف  للبرتول  املنتجة  االفريقية 
والثالثني  التا�ضعة  العادية  دورت��ه 
نيامي  يف  اخلمي�ص  ي��وم  عقدت  التي 
ر�ضملة  اإعادة  اتفاقية  على  بالنيجر 
يف  لال�ضتثمارات  االأفريقية  املوؤ�ض�ضة 
اأن�ضاأتها  مالية  هيئة  وه��ي  الطاقة، 
االأم����وال  ح�ضد  اأج���ل  م��ن  املنظمة 
لتطوير القطاع الطاقوي يف افريقيا.

يف هذا ال�ضدد، اعتمد جمل�ص وزراء 
املنتجة  االفريقية  ال���دول  منظمة 
باملوافقة  تتعلق  الئ��ح��ة  ل��ل��ب��رتول 
املوؤ�ض�ضة  ب��ني  االإط���ار  االت��ف��اق  على 
الطاقة  يف  لال�ضتثمار  االأف��ري��ق��ي��ة 
 )Afrexim( افريك�ضيم  وبنك 
الوثيقة  ع��ل��ى  ال��ت��وق��ي��ع  وت��ف��وي�����ص 
البرتولية  امل��وارد  وزي��ر  رعاية  حتت 

واملعدنية مل�ضر.
ال�ضياق  ه��ذا  يف  املجل�ص  ه��ن��اأ  وق��د 
واملعدنية  البرتولية  امل��وارد  "وزير 
امل�����ض��ري ع��ل��ى جن��اح��ه يف اإج����راء 
وفق  اأفريك�ضيم"  بنك  مع  املفاو�ضات 
وقعها  التي  للوائح  النهائية  الوثيقة 
االفريقية  ال����دول  منظمة  رئ��ي�����ص 
غ��ادو،  فوماكوي  للبرتول،  املنتجة 

با�ضم اأع�ضاء جمل�ص الوزراء.
املو�ضى  املبلغ  املجل�ص على  وافق  كما 
ب���ه امل���ق���در ب����������1،828،477 ي���ورو 
 2021 عام  خالل  االأمانات  لعمليات 

حم�ضوبة  االأع�ضاء  الدول  مب�ضاهمة 
وفق ال�ضيغة املعتمدة مبقت�ضى لوائح 
والثالثني،  ال�ضاد�ضة  العادية  الدورة 
مار�ص   31 اأق�����ض��اه  اج��ل  يف  وت��دف��ع 

.2021
التو�ضية  ا  اأي�ضً املجل�ص  اعتمد  كما 
ميزانية  دورة  تكون  ب��اأن  القا�ضية 
عام  من  اعتباًرا  �ضنوات   3 االأم��ان��ة 
تعديالت  بخ�ضو�ص  اأم���ا   .2024
امل�ضتخدمني  ونظام  الداخلي  النظام 
"تعديالت  اعتماد  املجل�ص  قرر  فقد 

البنود ذات ال�ضلة".
وفيما يتعلق بالقمة االأوىل لروؤ�ضاء 
الدول واحلكومات، فقد تقرر تنظيم 
�ضهر  خ��الل  ح�ضوريا،  احل���دث  ه��ذا 
"رهنًا  ب��رازاف��ي��ل  يف   2021 يوليو 

بتطور و�ضع وباء كوفيد -19".
الرئي�ضي  املقر  بنقل  يتعلق  فيما  اأما 
برازافيل  اإىل  اأب��وج��ا  من  للمنظمة 
وتوقيع اتفاقية املقر، فقد مت تكليف 
االفريقية  ال����دول  منظمة  رئ��ي�����ص 
�ضكر  ر�ضائل  باإر�ضال  للبرتول  املنتجة 
ال�ضت�ضافتها  نيجرييا  حكومة  اإىل 
من  �ضهًرا   30 خ��الل  للمقر  الكرمية 
وامل�ضتخدمني  امل����وارد  ت��وف��ري  خ��الل 
واملرافق االأخرى دون تكلفة للمنظمة 
لتوفري  الكونغو  جمهورية  وحلكومة 
مكاتب موؤقتة ريثما يتم االنتهاء من 

املقر الدائم.

لعمال  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ف��درال��ي��ة  ثمنت 
اأم�ص  وال��ط��ب��ي��ع��ة،  وال��ب��ي��ئ��ة  ال��غ��اب��ات 
ال�ضارم"  "التحرك  لها  بيان  يف  ال�ضبت 
كل  ل�ضرب  واالأمنية  الق�ضائية  للجهات 
املاأجورة  الداخلية  واالأي��ادي  االأطراف 
لها  �ضولت  التي  امل��ت��اآم��رة  واخل��ارج��ي��ة 
والنيل  البالد  با�ضتقرار  امل�ضا�ص  نف�ضها 
واالقت�ضادية  الطبيعية  امل��ق��درات  من 
مواطنني  اأرواح  واإزه�����اق  ال��وط��ن��ي��ة، 
وجتفيف منابع رزقهم خللق حالة الهلع 

والتوتر االجتماعي.
"املتابعة  ذات����ه  امل�����ض��در  ث��م��ن  ك��م��ا 
واالهتمام ال�ضخ�ضي" للوزير االأول، عبد 
العزيز جراد لنزوله للميدان وت�ضجيعه 
املدمرة  النريان  جابهوا  الذين  لالأعوان 
اأرواح  واإن���ق���اذ  واإ����ض���رار  ع��زمي��ة  ب��ك��ل 

املواطنني املحاذين  للمناطق املنكوبة.
الفدرالية   طالبت  ال�ضياق  ذات  ويف 
بحا�ضر  خا�ص  اهتمام  "اإيالء  ب�ضرورة 
وم�ضتقبل الروة الوطنية الغابية التي 
تعرف منذ �ضنوات نزيفا حادا وحتطيما 
ب�ضبب  خ��ط��رية  واع���ت���داءات  ممنهجا 

عوامل �ضلبية متعددة".

لعمال  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ف��درال��ي��ة  ودع���ت 
هذا  يف  والطبيعة   والبيئة  ال��غ��اب��ات 
املجال اىل "التكفل اجلدي وامل�ضتعجل" 
"مكانة  واإع��ط��ائ��ه  ال��غ��اب��ات  ب��ق��ط��اع 
الهيكلي  اجل��ان��ب  م��ن  خا�ضة  واأه��م��ي��ة 
خلية  وتن�ضيب  وال��ق��ان��وين  وامل��ه��ن��ي 
على  والعمل  القطاعات  متعددة  متابعة 
ادماج �ضكان االأرياف يف املناطق الغابية 
الغابات  وحماية  الوقاية  عمليات  يف 
م�ضتدامة  اقت�ضادية  ن�ضاطات  وخلق 

لفائدتهم".
"دعمه  جت��دي��د  اىل  ال��ب��ي��ان  وخل�ص 
عنه  امل��ع��رب  ال�����ض��ارم  للموقف  املطلق" 
اجلرائم  اإزاء  االأول  الوزير  ط��رف  من 
الطبيعي  املوروث  �ضد  واملفتعلة  املدبرة 
اإي��اه   مطالبا  ال��ب��الد  واقت�ضاد  ل��الأم��ة 
كل  ن��ه��ائ��ي��ا  مت��ن��ع  ق��وان��ني  ب"اإ�ضدار 
ا�ضتثمار اأو م�ضروع اقت�ضادي اأو �ضياحي 
الغابية  املناطق  ك��ل  ب��ج��وار  اأو  داخ��ل 
اأو  احل��رائ��ق  ب�ضبب  عمدا  اأتلفت  التي 
التعرية اأو التخريب العمدي وت�ضنيفها 
كمناطق حممية بقوة القانون مع اإعادة 

ت�ضجريها وتهيئتها".

جر�د ي�سدد على تعوي�ش �ملت�سررين من �حلر�ئق 
قبل 15 دي�سمرب �ملقبل
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الريفية  والتنمية  الفالحة  وزير  اأكد 
ح��م��ي��د ح���م���داين ي���وم اخل��م��ي�����ص، اأن 
الفالحة  لقطاع  اجل��دي��دة  ال�ضيا�ضة 
الوطني  االإن���ت���اج  زي����ادة  اإىل  ت��ه��دف 
من  �ضيما  ال  اال�ضترياد،  فاتورة  وخف�ص 
االإ�ضرتاتيجية  ال��ف��روع  تطوير  خ��الل 

وت�ضجيع اال�ضتثمار.
نزوله  خالل  حمداين  ال�ضيد  واأو�ضح 
�ضيفا على منتدى القناة الثانية لالإذاعة 
الوطنية اأن "اإ�ضرتاتيجية القطاع تقوم 
ع��ل��ى خ��ارط��ة ط��ري��ق ق��دم��ت ي���وم 26 
يوليو يف جمل�ص الوزراء وتتمحور ب�ضكل 
وتطوير  الغذائي،  االأم��ن  حول  اأ�ضا�ضي 
اللني  القمح  مثل  االإ�ضرتاتيجية  الفروع 
والزيوت التي ت�ضكل املكونات االأ�ضا�ضية 
للواردات من املنتجات الغذائية واأخريا 

ت�ضجيع اال�ضتثمار".
الفروع  لتطوير  ان��ه  ال��وزي��ر  اأك��د  كما 
ال  ال����واردات،  وتقليل  االإ�ضرتاتيجية 
امليزان  على  توؤثر  التي  املنتجات  �ضيما 
احلقلية  امل��ح��ا���ض��ي��ل  م��ث��ل  ال��ت��ج��اري، 
التي  االإ�ضرتاتيجية  تعتمد  وال��زي��وت، 
اإط��الق  على  الفالحة  وزارة  و�ضعتها 

م�ضاريع مهيكلة.
حمداين  ال�ضيد  اأ�ضار  ال�ضياق،  هذا  يف 
قطاع  لتنمية  امل��ع��ط��اة  االأه��م��ي��ة  اإىل 
بذور  زراع��ة  مبثال  م�ضت�ضهدا  الزيوت، 
هكتار   3000 م��ن  اأك���ر  على  ال��ك��ول��زا 

خالل العام احلايل.
بعملية  يتعلق  ال  "االأمر  اأن  واأ���ض��اف 
منوذجية، بل هو برنامج بداأ منذ يوليو 

املا�ضي و�ضي�ضمل 16 والية".

الفالحي  العقار  بجرد  يتعلق  فيما  اأما 
اأكد  الوطني،  ال��رتاب  اأن��ح��اء  جميع  يف 
وثيق  بتعاون  تعمل  وزارت��ه  اأن  الوزير 
الف�ضاء  ووكالة  الدرا�ضات  مكاتب  مع 
اأدوات جيو-  ت�ضتخدم  التي  اجلزائرية 
ال�ضناعية  االأق��م��ار  )���ض��ور  ف�ضائية 
من  اأخرى(  ف�ضائية  واأدوات  واخلرائط 
الفالحية  االأرا�ضي  قطع  حتديد  اأجل 

اخل�ضبة والقريبة من املوارد املائية.
من  االآخ����ر  امل��ح��ور  اإىل  ت��ط��رق��ه  ويف 
بت�ضجيع  املتعلق  القطاع  اإ�ضرتاتيجية 
التحدي  اأن  اإىل  اأ����ض���ار  اال���ض��ت��ث��م��ار، 
الرئي�ضي يتمثل يف تنظيم اال�ضتثمار من 
العمل  عن  البريوقراطية  "نزع  خ��الل 

االقت�ضادي".
يف هذا ال�ضدد، �ضدد على اأهمية اإن�ضاء 
ال�ضحراوية  الفالحة  تطوير  دي��وان 
ح�ضب  �ضاأنها،  من  هيئة  وه��ي  م��وؤخ��را، 
قوله، ت�ضهيل م�ضار امل�ضتثمرين من خالل 
من  البريوقراطية  املماطالت  جتنيبهم 

خالل �ضباك موحد.
يتعامل  ال  ال�ضباك  "هذا  اأن  واأ���ض��اف 
خالل  م��ن  اال�ضتثماري  الفعل  م��ع  اإال 
�ضمان مرافقة ورقابة ومتابعة وتقييم 

عمليات اال�ضتثمار".
الفالحة  وزي��ر  اأك��د  اأخ���رى،  جهة  من 
اجلديد  التنفيذي  املر�ضوم  اأهمية  على 
املعدل  �ضبتمرب2020   29 يف  ال�ضادر 
 1996 واملتمم للمر�ضوم التنفيذي لعام 
الت�ضهيالت  من  العديد  ي�ضمن  وال��ذي 
وت�ضيري  ب��اإن�����ض��اء  املتعلقة  االإداري�����ة 

التعاونيات الفالحية.

خارطة �لطريق �جلديدة تهدف �إىل 
زيادة �لإنتاج �لوطني وتقليل �لو�رد�ت

�ملو�فقة على �تفاقية �إعادة ر�سملة 
�ل�سركة �لأفريقية لال�ستثمار يف �لطاقة

�إطالق ن�ساط �ل�سريفة �لإ�سالمية يف غرد�ية هذ� �لأحد

�لفدر�لية �لوطنية لعمال �لغابات  
تثمن "�لتحرك �ل�سارم" للجهات 

�لق�سائية و�لأمنية

تنظيم يوما جز�ئريا �أملانيا يف جمال �لنتقال �لطاقوي 
خالل �لربع �لأول من عام 2021

لتعزيز التعاون الثنائي يف جمال تطوير الطاقات املتجددةخالل نزوله �ضيفا على منتدى القناة الثانية لالإذاعة الوطنية، حميد حمداين



اأعلن وزير اخلارجية الأمريكي مايك بومبيو الثنني فر�س وا�سنطن �سل�سلة عقوبات ت�ستهدف خ�سو�سا وزارة الدفاع الإيرانية والرئي�س الفنزويلي 
نيكول�س 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�سات من حلفائها وخ�سو�سا الأوروبيني.

قالت اإن املغرب ما زال يبني ق�ضورا على رمال متحركة: م�ضت�ضارة الرئي�ض ال�ضحراوي

يبحث زعماء اأكرب 20 اقت�سادا يف العامل )جمموعة الع�سرين( منذ اأم�س ال�سبت وعلى مدى يومني كيفية التعامل مع جائحة كوفيد-19 غري 
امل�سبوقة والتي ت�سببت يف ركود عاملي بالإ�سافة اإىل كيفية اإدارة التعايف منها فور ال�سيطرة على فريو�س كورونا امل�ستجد.

اإن  اجلمعة  م�ضاء  الرتكية  الرئا�ضة  قالت 
�ضلمان  وامللك  اأردوغ��ان  طيب  رجب  الرئي�ص 
هاتفي  ات�ضال  خالل  اتفقا  ال�ضعودية  عاهل 
وحل  البلدين  ب��ني  ال��ع��الق��ات  حت�ضني  على 

اخلالفات املعلقة من خالل احلوار.
وكانت وكالة االأنباء ال�ضعودية قد ذكرت يف 
وقت �ضابق يوم اجلمعة اإن امللك �ضلمان ات�ضل 
�ضمن  املبذولة  اجلهود  لتن�ضيق  ب��اأردوغ��ان 
تعقد  التي  الع�ضرين  جمموعة  قمة  اأعمال 

يومي 21 و22 نوفمرب ت�ضرين الثاين.
ال�ضعودية  بني  �ضنوات  منذ  خ��الف  وي��دور 
واملواقف  اخلارجية  ال�ضيا�ضة  ب�ضاأن  وتركيا 
جتاه اجلماعات ال�ضيا�ضية االإ�ضالمية. واأدى 
يف  خا�ضقجي  جمال  ال�ضعودي  ال�ضحفي  قتل 

 2018 يف  باإ�ضطنبول  ال�ضعودية  القن�ضلية 
اإىل زيادة التوترات ب�ضكل كبري.

واالأتراك  ال�ضعوديني  التجار  بع�ص  ويتكهن 
تفر�ص  ال�ضعودية  ب��اأن  ع��ام  م��ن  اأك��ر  منذ 
تركيا.  من  ل��ل��واردات  ر�ضمية  غري  مقاطعة 
ب����ارزة يف قطاع  ت��رك��ي��ة  وح��ث��ت ج��م��اع��ات 
حت�ضني  على  املا�ضي  ال�ضهر  اململكة  االأعمال 

العالقات التجارية.
اإن  ب��ي��ان  ال��رتك��ي��ة يف  ال��رئ��ا���ض��ة  وق��ال��ت 
على  اتفقا  �ضلمان  وامللك  اأردوغان  "الرئي�ص 
لتح�ضني  مفتوحة  احل����وار  ق��ن��وات  اإب��ق��اء 
امل�ضكالت  على  والتغلب  الثنائية  العالقات 
قمة  اأي�ضا  ناق�ضا  الزعيمني  اأن  واأ�ضافت   ."

جمموعة الع�ضرين.

اأردوغان وامللك �شلمان يتفقان على 
حل اخلالفات من خالل احلوار

ق.د

مبعوثة الأمم املتحدة لليبيا تدعو لو�شع 
اأي �شخ�س يعرقل ال�شالم يف قائمة �شوداء

ترتاأ�صها ال�صعودية..

ق.د

ق.د

عمليات  القمة  اأعــمــال  جـــدول  ويت�سدر 
واالأدوية  للقاحات  العاملي  والتوزيع  ال�سراء 
واالختبارات بالدول منخف�سة الدخل التي 
وحدها.  النفقات  هــذه  حتمل  ت�ستطيع  ال 
الع�سرين  جمموعة  االأوروبي  االحتاد  وحث 
للم�ساعدة يف  مليار دوالر   4.5 ا�ستثمار  على 

هذا ال�سدد.
الع�سرين  جمموعة  يف  كبري  م�سوؤول  وقــال 
تراأ�سها  التي  للقمة  التح�سريات  يف  ي�سارك 
ب�سبب  ــت  ــرتن االإن عــرب  وتعقد  ال�سعودية 
الرئي�سي  ــوع  ــس ــو� امل "�سيكون  اجلــائــحــة 
مع  للتعامل  الــعــاملــي  الــتــعــاون  تكثيف  هــو 

اجلائحة".
ـــــاد االأوروبــــــــي اإبـــــرام  ــقــرتح االحت ــي ــس و�
ا�ستعدادا  وغريها  اجلائحة  ب�ساأن  معاهدة 

للم�ستقبل.
وقال �سندوق النقد الدويل يف تقرير لقمة 
جمموعة الع�سرين اإن االقت�ساد العاملي �سهد 
تعافيا من االأزمة يف وقت �سابق من العام لكن 
الزخم يتباطاأ يف الدول التي ت�سهد ارتفاعا 
بخطى  التعايف  وي�سري  االإ�سابة  معدالت  يف 
غري مت�ساوية ومن املرجح اأن ترتك اجلائحة 

اأثرا عميقا.
اأنطونيو  املتحدة  لالأمم  العام  االأمني  وقال 
واملثقلة  الــفــقــرية  الــــدول  اإن  جــوتــرييــ�ــص 

بالديون يف العامل النامي هي االأكرث عر�سة 
املايل  االنــهــيــار  حافة  "على  الأنــهــا  للخطر 
ال  معاناة  وتواجه  واجلــوع  الفقر  وت�ساعد 

تو�سف".
جمموعة  �ستوافق  ـــر  االأم ــذا  ه وملــعــاجلــة 
تاأجيل  لــتــمــديــد  خــطــة  عــلــى  الــعــ�ــســريــن 
النامية  لــلــدول  الــديــون  خدمة  مدفوعات 
 2021 عام  منت�سف  حتى  اأ�سهر  �ستة  ملدة 
يف  جــاء  ح�سبما  اآخـــر  متــديــد  اإمكانية  مــع 
اأن  املرجح  ومــن  للمجموعة.  بيان  م�سودة 
جمموعة  يف  االأوروبــيــون  االأع�ساء  ي�سغط 
تخفيف  و�سيكون  املزيد.  اأجل  من  الع�سرين 
الرئي�سي  املو�سوع  اأفريقيا  عبء الديون عن 

يف  الع�سرين  ملجموعة  االإيطالية  للرئا�سة 
عام 2021.

�لتجارة وتغري �ملناخ
جمموعة  يف  االأوروبـــيـــة  الـــدول  �ست�سعى 
جديد  زخم  على  للح�سول  اأي�سا  الع�سرين 
الإ�سالح منظمة التجارة العاملية املتعرث، اأمال 
يف اغتنام فر�سة من تغيري االإدارة االأمريكية 
دونالد  االأمريكي  الرئي�ص  وكــان  الو�سيك. 
االنتهاء  على  واليته  اأو�سكت  الذي  ترامب 
على  الثنائية  التجارية  ال�سفقات  يف�سل 

العمل من خالل الهيئات الدولية.
ويثري تغري القيادة االأمريكية االآمال اأي�سا 

على  املت�سافرة  اجلهود  من  املزيد  بــذل  يف 
ظاهرة  ملكافحة  الع�سرين  جمموعة  م�ستوى 

تغري املناخ.
يخطط  ــــي،  االأوروب االحتـــاد  خطى  وعلى 
مبجموعة  االأع�ساء  ــدول  ال ن�سف  بالفعل 
وكوريا  وال�سني  الــيــابــان  ومنها  الع�سرين 
ت�سبح  الأن  اأفــريــقــيــا  وجــنــوب  اجلــنــوبــيــة 
حيادية املناخ اأو على االأقل حيادية الكربون 

بحلول عام 2050 اأو بعد ذلك بقليل.
وقالت رئي�سة املفو�سية االأوروبية اأور�سوال 
"نتوقع بالطبع زخما جديدا  فون دير الين 
هذه  ب�ساأن  اجلديدة  االأمريكية  االإدارة  من 
املنتخب  الرئي�ص  ـــالن  اإع بف�سل  امل�ساألة 
مرة  �ستن�سم  املتحدة  الواليات  اأن  )بايدن( 

اأخرى التفاقية باري�ص".
املناخ  تغري  مكافحة  متويل  يف  وللم�ساعدة 
�سيحث االحتاد االأوروبي جمموعة الع�سرين 
م�سرتكة  عاملية  معايري  على  االتــفــاق  على 
اأو  ب�ساأن ما ي�سكل ا�ستثمارا يف جمال البيئة 

ما يعرف باال�ستثمار "االأخ�سر".
ومن �ساأن ذلك اأن ي�ساعد يف جذب اال�ستثمار 
من  الــعــديــد  الأن  الــــالزم  ال�سخم  اخلــا�ــص 
اال�ستثمار  على  حتر�ص  اال�ستثمار  �سناديق 
توجد  ال  ولكن  بيئيا  م�ستدامة  م�ساريع  يف 

طريقة متفق عليها الختيارها.

اأكدت النانة لبات الر�سيد، م�ست�سارة الرئي�ص 
وعلى  نف�سه  على  �سيع  املغرب  اأن  ال�سحراوي، 
اجلنوح  يف  ثمينة  وفر�سة  كثرية  �سنني  �سعبه 
ال�سعب  حــق  يــحــرتم  الـــذي  احلقيقي  لل�سالم 
الــ�ــســحــراوي يف تــقــريــر املــ�ــســري، مــعــربــة عن 
بعثة  ملجرد  "املينور�سو"  حتــول  من  ا�ستيائها 
وامل�سروقات  التجارة  مــرور  "لتنظيم  اأممية 

املغربية من ال�سحراء الغربية".
�سحيفة  مــع  خــا�ــص  لــقــاء  يف  النانة  وقــالــت 
ال�سحراوي  ال�سعب  بــان  اللبنانية،  االخــبــار 
وااللتزام  واملعاناة  ال�سرب  يف  �سنة   30 اأم�سى 
العراقيل  ب�سبب  ــدا  اأب يــاأت  مل  �سالم  باتفاق 

املغربية.
اجلمهورية  رئــيــ�ــص  اعــــالن  ان  واأو�ــســحــت 
ال�سحراوية، االأمني العام جلبهة البولي�ساريو، 

اإبراهيم غايل، اجلمعة املا�سية، انتهاء التزام 
املغرب،  مع  االأممي  النار  اإطالق  اجلبهة بوقف 
امللكي  اجلي�ص  مــن  ــوات  ق قامت  اأن  بعد  جــاء 
املغربي بخرق ع�سكري لهذا االتفاق القائم منذ 
�سحراويني  هجمتها  يف  م�ستهدفة   ،1991 عام 
اجلــدار  اأمـــام  �سلمي  ب�سكل  يتظاهرون  كــانــوا 

الع�سكري املغربي يف منطقة الكركرات. 
هي  الــتــي  امل�ستوى  ــاع  ــس االو� بــلــوغ  ــت  ــع واأرج
خالل  الالزم  من  اأكرث  املغرب  اىل"متادى  عليه 
ال�سنوات املا�سية يف ا�ستفزاز ال�سحراويني، ويف 
متوا�سلة،  واحتالل  ا�ستيطان  �سيا�سات  اتباع 
الطبيعية  لـــلـــرثوات  نــهــبــه  مــن  كــثــف  حــيــث 
ال�سركات  بع�ص  مــع  بــتــواطــوؤ  الــ�ــســحــراويــة 
الدولية وبع�ص الدول، كما متادى يف انتهاكات 
ال�سحراويني،  املدنيني  �سد  االإن�سان  حقوق 

فيما  حمتل  كبلد  م�سوؤولياته  من  التهرب  ويف 
يخ�ص اتفاق ال�سالم الذي مت التوقيع عليه مع 
جبهة البولي�ساريو �سنة 1991 والذي كان من 
املفرت�ص اأن يتم وفق ت�سل�سل منطقي هو وقف 
لتنظيم  املنا�سبة  االأجواء  لتوفري  النار  اإطالق 

ا�ستفتاء لتقرير امل�سري لل�سعب ال�سحراوي".
املفرو�ص  من  كان  ما  ح�سول  لعدم  وتاأ�سفت 
لتقرير  ا�ستفتاء  تنظيم  يخ�ص  فيما  ح�سوله 
من  اأ�سفا  اأبدت  كما  ال�سحراوي  لل�سعب  امل�سري 
عجز االأمم املتحدة عن فر�ص تنفيذ قراراتها 
والتي  فيها  النافذة  القوى  بع�ص  باتت  حيث 
ذات  ت�سيف   - املغربي  االحتالل  نظام  تدعم 
الواقع  االأمــر  هــذا  فر�ص  ــاول  حت امل�سوؤولة- 
ال�سعب  بــه  ي�سمح  لــن  مــا  ــو  وه اال�ــســتــعــمــاري، 

ال�سحراوي.

ف�سال  ف�سلت  املينور�سو   بعثة  ان  اىل  ولفتت 
يوم  منذ  لي�ست  حمتواها  من  واأفــرغــت  ذريعا 
ا�سبحت  وقد  �سنني  منذ  بل  املا�سية  اجلمعة 
االن "جمرد بعثة اممية لتنظيم مرور التجارة 

وامل�سروقات املغربية من ال�سحراء الغربية".
االعرتاف  يرف�ص  يــزال  ال  املغرب  ان  وقالت 
باأنه "قد اأدخل جي�سه و�سعبه ماأزق احلرب من 
جديد وال زال يبني ق�سورا على رمال متحركة 
ال�سحراء  يف  ال�سيادة  ميلك  ال  انــه  متنا�سيا 

الغربية".
ملحا�سبة  الوقت  "حان  اأنه  امل�سوؤولة  وا�سافت 
على  فيها  �سيع  التي  ال�سنني  كل  على  املغرب 
اىل  للجنوح  ثمينة  فر�سة  �سعبه  وعلى  نف�سه 
ال�سعب  حــق  يحرتم  الــذي  احلقيقي  ال�سالم 

ال�سحراوي يف تقرير امل�سري".
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ال�سبت  كابول  يف  بال�سكان  مكتظة  اأماكن  �سواريخ على  اإطالق  اأدى 
اإىل مقتل ثمانية اأ�سخا�ص على االأقل، وفق ما �سرح به متحدث با�سم 
ال�سرطة املحلية، الذي اأ�سار اإىل اأن "اإرهابيني اأطلقوا 23 �ساروخا" 
على املدينة. ويف خرب منف�سل، قالت وزارة الداخلية اإنه مت االإبالغ 
اأ�سفر عن  لل�سرطة، مما  اأحدهما يف �سيارة  اأي�سا عن انفجارين وقع 
قبل  االنفجارات  هذه  وتاأتي  اآخرين.  ثالثة  وجرح  �سرطي  مقتل 
اجتماع بني وزير اخلارجية االأمريكي مايك بومبيو ومفاو�سني من 

حركة طالبان واحلكومة االأفغانية يف قطر.
قوّية  انفجارات  �سل�سلة  هزتها  التي  كابول  االأفغانية  العا�سمة 
ال�سرطة،  با�سم  متحدث  ذلك  اأكد  كما  �سواريخ،  اإطالق  عن  جنمت 
ومقار  �سفارات  ت�سم  التي  اخل�سراء،  املنطقة  من  بالقرب  �سقطت 

�سركات دولية.
وقال املتحدث با�سم وزارة الداخلية "اأطلق االإرهابيون 23 �ساروخا 
على مدينة كابول". واأ�ساف "ا�ستنادا اإىل املعلومات االأولية، ا�ست�سهد 
ثمانية اأ�سخا�ص واأ�سيب 31 اآخرون" بجروح، مو�سحا اأن "�سواريخ 

�سقطت على مناطق �سكنية".

بالعا�سمة  الت�سيلية  للحكومة  املناه�سة  التظاهرات  جتددت 
�سانتياغو، للمطالبة با�ستقالة رئي�ص البالد �سيبا�ستيان بينريا.

يف  م�سرية  املتظاهرون  نظم  حملي،  اإعالم  تداولها  اأنباء  وبح�سب 
ميدان "اإيطاليا"، مكان التجمع الرئي�سي للمحتجني يف �سانتياغو.

موقويف  �سراح  واإطالق  بينريا،  با�ستقالة  املتظاهرون  وطالب 
التظاهرات التي بداأت العام املا�سي.

وحدثت �سدامات بني حمتجني وقوات االأمن، اإذ ن�سب املتظاهرون 
فيما  �سلبة،  اأج�ساما  ال�سرطة  على  واألقوا  النار  واأ�سعلوا  حواجز، 
فرع  تعر�ص  االأنباء  وذكرت  املياه.  خراطيم  االأخرية  ا�ستخدمت 
منذ  التظاهرات  واأ�سفرت  التظاهرات.  خالل  للنهب  و�سيدلية  بنك 
واعتقال  اآخرين،   1218 واإ�سابة  �سخ�سا،   23 مقتل  عن  انطالقها 

.9203

حاليا  يتوىل  الذي  رامافوزا،  �سرييل  اأفريقيا  جنوب  رئي�ص  اأعلن 
الرئا�سة الدورية لالحتاد االأفريقي، اأن االحتاد عنّي ثالثة روؤ�ساء 
بني  الو�ساطة  ملحاولة  اإثيوبيا،  اإىل  خا�سني  كمبعوثني  �سابقني 

االأطراف املت�سارعة.
الرئي�ص  ت�سي�سانو  يواكيم  تعيني  مت  اإنه  بيان،  يف  رامافوزا،  وقال 
ال�سابقة،  ليبرييا  رئي�سة  �سريليف  واإلني جون�سون  ملوزمبيق،  ال�سابق 
عن  معرّبا  اأفريقيا،  جلنوب  ال�سابق  الرئي�ص  موتالنثي  وكغاليما 

االأطراف". بني  احلوار  عرب  النزاع  اإنهاء  يف  العميقة  "رغبته 
الظروف  لـ"تهيئة  اإثيوبيا  اإىل  �سيتوجهون  املبعوثني  اأن  واأ�ساف 

حلوار وطني مفتوح، حلل الق�سايا التي اأدت اإىل ال�سراع''.

بالعا�سمة  يف  ''بعبدا''  مبنطقة  ال�سبت  اأم�ص  �سجيًنا   69 اأقدم 
والهروب  �سجن  الزنزانات  اأبواب  حتطيم  على  بريوت  اللبنانية 
عملية  خالل  اأنه  لبنانية  اإعالم  و�سائل  وذكر  جمهولة.  جهات  اإىل 
مطاردة عنا�سر االأمن للفارين، ا�سطدمت �سيارة ا�ستوىل عليها عدد 
من ال�سجناء ب�سجرة ما خلف مقتل خم�سة منهم على الفور واإ�سابة 
اللبنانية  االأمن  م�سالح  فتحت  كما  اخلطورة.  بالغة  بجروح  �سجني 

حتقيقا يف مالب�سات الفرار اجلماعي لع�سرات ال�سجناء.

اأنطونيو غوتريي�ص اجلمعة من  تخوف االأمني العام لالأمم املتحدة 
خطر مواجهة اليمن اأ�سواأ جماعة عرفها العامل منذ عقود، حمّذرا 
من "خ�سارة ماليني االأرواح ما مل يتم القيام بتحّرك فوري". حتذير 
للحوثيني  املتحدة  الواليات  اإدراج  احتمال  ظل  يف  اأتى  غوتريي�ص 
على قائمتها "للمنظمات االإرهابية"، ما من �ساأنه اأن يعرقل بدرجة 

اإ�سافية اإي�سال امل�ساعدات االإن�سانية اإىل اليمن.
اأ�سار االأمني العام لالأمم املتحدة اإىل اأن اليمن يواجه "حاليا اخلطر 
وحّذر  عقود".  منذ  العامل  عرفها  جماعة  اأ�سواأ  حلدوث  الو�سيك 
بتحّرك  القيام  يتم  مل  ما  االأرواح  ماليني  "خ�سارة  من  غوتريي�ص 

فوري".

جتدد التظاهرات املناه�شة 
حلكومة ت�شيلي

اإثيوبيا  اإىل  اأفارقة  مبعوثني   3
للو�شاطة يف اأزمة تيغراي

فرار ع�شرات ال�شجناء يف لبنان

غوتريي�س يحذر من خطر املجاعة 
يف اليمن و"خ�شارة ماليني الأرواح"

اأفغان�شتان: ثمانية قتلى على الأقل يف 
هجوم ب�شواريخ ا�شتهدف العا�شمة كابول

حــول

الوكاالت  

العــامل

دويل
جمموعة الع�شرين تبحث عامل ما بعد اجلائحة 

ودعم تخفيف عبء الديون

املغرب �شيع �شنوات كثرية يف اجلنوح لل�شالم احلقيقي

باالإنابة  امل��ت��ح��دة  االأمم  مبعوثة  حثت 
اإدراج  على  الدويل  االأمن  جمل�ص  ليبيا  اإىل 
قائمة  يف  ال�ضالم  جهود  يعرقل  �ضخ�ص  اأي 
املتحاربان  الطرفان  اتفق  اأن  بعد  �ضوداء 
امل�ضاركون  وح��دد  النار  اإط��الق  وق��ف  على 
موعدا  ال�ضيا�ضية  املحادثات  يف  الليبيون 
لالنتخابات. وي�ضتطيع جمل�ص االأمن فر�ص 
جتميد االأ�ضول اأو حظر ال�ضفر على االأفراد 

اأو الكيانات.
"هذا  للمجل�ص  وليامز  �ضتيفاين  وق��ال��ت 
يف  مبا  ت�ضرفه  حتت  اأدوات  لديه  املجل�ص 
ذلك منع املعرقلني من تعري�ص هذه الفر�ضة 
للخطر.  ليبيا  يف  ال�ضالم  ال�ضتعادة  النادرة 

اأدعوكم ال�ضتخدامها''.
ال��ط��رف��ان  ات��ف��ق  امل���ا����ض���ي،  ال�����ض��ه��ر  ويف 
الرئي�ضيان يف احلرب يف البالد، وهما حكومة 
وقوات  دوليا  بها  املعرتف  الوطني  الوفاق 
�ضرق ليبيا )اجلي�ص الوطني الليبي( بقيادة 
خليفة حفرت، على وقف اإطالق النار وحدد 
ال�ضيا�ضية  املحادثات  الليبيون يف  امل�ضاركون 
االأول  كانون  دي�ضمرب   24 املا�ضي  االأ�ضبوع 

لالنتخابات. موعدا   2021
"املجل�ص  االأمن  جمل�ص  يف  دبلوما�ضي  وقال 
م�ضتعد لدعم منتدى احلوار ال�ضيا�ضي الليبي 
و�ضيوفر كل االأدوات املتاحة له مبا يف ذلك 

العقوبات �ضد اأي مف�ضدين''.

اإحراز  من  الرغم  على  اأنه  وليامز  وذكرت 
النار  اإط��الق  وقف  تنفيذ  يف  التقدم  بع�ص 
من  بعد  اجلانبني  من  اأي  ين�ضحب  مل  املعلن، 
وال  عليه  متفق  هو  كما  االأمامية  اخلطوط 
القواعد  اإىل  ت�ضل  ال�ضحن  رح��الت  ت��زال 

اجلوية التي ي�ضيطر عليها الطرفان.
بعد  الفو�ضى  من  حالة  يف  ليبيا  وانزلقت 
حلف  من  بدعم  القذايف  مبعمر  االإط��اح��ة 

�ضمال االأطل�ضي يف 2011.
االأمم  ل��دى  االأمريكية  ال�ضفرية  وق��ال��ت 
اإن  اخلمي�ص  ي��وم  ك��راف��ت  كيلي  امل��ت��ح��دة 
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة وب��ري��ط��ان��ي��ا واأمل��ان��ي��ا 
عقوبات  جلنة  ت�ضع  اأن  اقرتحت  واإ�ضتونيا 
اأ�ضد  "بع�ص  االأم���ن  ملجل�ص  التابعة  ليبيا 
منتهكي حقوق االإن�ضان فظاعة يف ليبيا، مبا 
الكانيات"  وميلي�ضيا  الكاين  حممد  ذلك  يف 

على قائمة �ضوداء.
وياأمل االأمني العام لالأمم املتحدة اأنطونيو 
املتحدة  االأمم  مبعوث  تعيني  يف  جوتريي�ص 
احلايل لل�ضرق االأو�ضط نيكوالي مالدينوف 
مبعوثا جديدا اإىل ليبيا ليحل حمل غ�ضان 
ب�ضبب  اآذار  مار�ص  يف  ا�ضتقال  الذي  �ضالمة 

�ضعوره باالإجهاد.
لكن جمل�ص االأمن مل مينح ال�ضوء االأخ�ضر 
بعد، اإذ قال دبلوما�ضيون اإن بع�ص االأع�ضاء 

ق.ديودون بدال من ذلك تعيني اأفريقي.
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لنادي  واحلايل  �سطيف  لوفاق  ال�سابق  الالعب  طالب 
الوفاق  اإدارة  من  بو�سوف  اإ�سحاق  البلجيكي  كورتري 
مبلغ  تناهز  والتي  العالقة  املالية  م�ستحقاته  بت�سوية 
1.2 مليار �سنتيم، حيث اأكد الالعب على اإمكانية جلوئه 
اإىل جلنة املنازعات من اأجل احل�سول على هذه القيمة 
املالية، ومتثل القيمة املذكورة م�ستحقات الالعب خالل 
على  باحل�سول  بو�سوف  يطالب  حيث  الفارط،  املو�سم 
ال�سهرية  االأجور  حول  التفاو�ص  مع  عالقة  اأجور   06

اخلا�سة بالفرتة التي توقفت فيها املناف�سة.
ومت اإلغاء املباراة الودية التي كانت مقررة اأمام فريق 
مع  االإتفاق  عدم  ب�سبب  االأ�سبوع  نهاية  مع  مقرة  جنم 
وقرر  املقابلة،  اإجراء  وتاريخ  مكان  بخ�سو�ص  املناف�ص 
لعبها  التي مت  باملباريات  االإكتفاء  الكوكي  نبيل  املدرب 
ب�سكرة  اإحتاد  مقابلة  اإلغاء  مت  اأن  بعد  �سابق  وقت  يف 
اأي�سا، وكان الوفاق قد حقق فوزا كبريا يف اللقاء الودي 
اأخر  يف  مقابل  دون  بثالثية  مليلة  عني  جمعية  اأمــام 
اإحتاد  اأمــام  االأوىل  الر�سمية  املباراة  قبل  ودي  لقاء 

العا�سمة.

اليف :"�صننطلق يف �الإكتتاب �جلماهريي و�صنعيد 
�الإعتبار حللفاية"

اليف  كمال  �سطيف  لوفاق  الهاوي  النادي  رئي�ص  ك�سف 
اجلماهريي  االإكتتاب  اإطــالق  يف  قريبا  ال�سروع  عن 

مال  راأ�ــص  رفع  اأجــل  من  للوفاق  التجارية  ال�سركة  يف 
راأ�ــص  فتح   ": اخل�سو�ص  هــذا  يف  اليف  وقــال  ال�سركة 
و�سننطلق  منه  مفر  ال  للوفاق  التجارية  ال�سركة  مال 
�سي�سبح  الوفاق  يف  واملنا�سر  اجلماهريي  االإكتتاب  يف 
كما  راأيه"،  اإبــداء  يف  احلق  ولديه  ال�سركة  يف  م�ساهم 

عن  اليف  الهاوي  النادي  رئي�ص  حتدث 
املقبلة  الفرتة  يف  املرتقبة  التغيريات 
قائال :"قررنا اإعادة االعتبار حللفاية 
له،  �سنهديه  بلقب  تتويجنا  حالة  ويف 
وبالت�ساور،  جمموعة  يف  نعمل  ونحن 

من  باملئة   98 ميلك  الــهــاوي  والــنــادي 
رئي�ص  تعيني  حقه  ومن  ال�سركة  اأ�سهم 
العام،  واملــديــر  الــنــادي  اإدارة  جمل�ص 
واإ�ستدعينا اجلمعية العامة للم�ساهمني 
اأن  اأمتنى  3 دي�سمرب القادم، وكنت  يوم 
اأكتوبر  �سهر  يف  اجلمعية  اإجــراء  يتم 

الفارط".
الرئي�ص  اإىل  حديثه  يف  اليف  وتطرق 
ال�سابق ملجل�ص االإدارة عزالدين اأعراب 
و�سعه  يف  مــا  ــدم  ق املعني  اأن  مو�سحا 
اخل�سو�ص  هذا  يف  اليف  واأ�ساف  للوفاق 
:"اأعراب م�سكور على ما قدمه للوفاق يف 
اأ�سرف فيها على الت�سيري"،  الفرتة التي 
اأنه  موؤكدا  قليال  الوراء  اإىل  اليف  وعاد 
ما  تكوين  يف   2004 �سنة  خــالل  جنح 
و�سفه بالفريق الوطني يف الوفاق وهذا 
الالعبني  مــن  الكبري  الــعــدد  خــالل  مــن 
الوفاق  ي�سمه  ــان  ك الــذيــن  الــدولــيــني 
ت�سريحه  اليف  كــمــال  وخــتــم  اأنــــذاك، 
اإىل  كثريا  تنظر  ال  االإدارة  اأن  بالقول 
من�سات  على  املــتــداولــة  ــادات  ــق ــت االإن
العمل يف  التوا�سل االإجتماعي وتف�سل 

امليدان لتج�سيد الربنامج امل�سطر.

�لإد�رة توؤكد �سعوبة تطبيق �لربوتوكول �ل�سحي 
و�لعودة للتدريبات غري ممكنة

م�سل�سل غياب �ملرت�سحني يتو��سل و�ل�سلطات 
�ملحلية تبحث عن حل قانوين

�لتح�سري�ت �جلدية ملبار�ة �سبيبة �لقبائل 
تنطلق هذ� �لثنني 

بلعريبي يريد �سبط �لتعد�د و06 عنا�سر 
معنية بالت�سريح

بو�سوف يطالب مببلغ 1.2 مليار �سنتيم وليف يقرر
 فتح �لكتتاب �أمام �جلمهور 

ودية �سطيف تك�سف �لعيوب 
ويعي�ش مطالب مبعاجلة �لنقائ�ش 
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وفاق �سطيف 

جمعية عني مليلة

اإحتاد عني البي�ساء�سباب باتنة

اأهلي الربج

مولودية العلمة 

اعترب رئي�ص �سباب اأورا�ص باتنة فرحات زغينة، 
من  الثانية  الرابطة  اأندية  جل  مطالب  جتاهل 
طرف املكتب الفيدرايل الرامية اإىل مراجعة نظام 
الفرق  كل  متاعب  من  يزيد  اأن  �ساأنه  من  املناف�سة، 
له  ميكن  ال  فريقه  اأن  مو�سحا  �سمنها،  من  والكاب 
املطلوب،  بال�سكل  ال�سحي  الــربوتــوكــول  تطبيق 
يف  الالعبني  جمع  و�سعوبة  املالية  لتكاليفه  نظرا 
مكان واحد مع �سمان لهم كل املتطلبات من اإطعام 
تعبريه  حد  على  دائمة  �سحية   ومتابعة  ومبيت 
ومن هذا املنطلق يرى املتحدث باأن االإدارة وجدت 
نف�سها يف و�سع �سعب، بعد بروز موؤ�سرات الإعتماد 
بقوله:"  م�سيفا  جولة،  بـ36  املناف�سة  نظام  نف�ص 
ال�سمانات  توفري  ال�سعب  من  اليوم  بات  �سراحة 
الو�سع  ال�سحي، الأن  الكافية لتطبيق الربوتوكول 
املايل ال�سعب للكاب ال ي�سمح له بتطبيق ذلك كما 
اأ�سبح  املناف�سة  منط  بتغيري  مطالبنا  جتاهل  اأن 

يوؤرقنا كثريا".
ويف هذا ال�سدد، اإعرتف الرئي�ص ب�سعوبة مراقبة 
م�ستوى  على  الــفــرديــة  التدريبات  يف  الالعبني 
منازلهم رغم حر�ص املح�سر البدين بلعيد جماهد 
بها،  يقومون  التي  اليومية  التمارين  متابعة  على 
اجلماعية  التح�سريات  اإىل  العودة  اأن  اإىل  م�سريا 
غري حمددة، حيث مل يعد بيد اإدارة الكاب، بقدر ما 
هي رهينة توفري عديد العوامل للعودة للتح�سريات 

اجلماعية.
رئي�سا  زغينة  حممد  تن�سيب  مت  اأخــر  �سياق  ويف 
جديدا لفرع كرة القدم خلفا لزين العابدين فريوة 
االإدارة  قــررت  كما  �سخ�سية،  الأ�سباب  امل�ستقيل 
لل�سركة  املقبل  ال�ستوي  املريكاتو  حتى  مهلة  منح 
على  العالقة  الــديــون  ت�سوية  ق�سد  التجارية 
الرئي�ص  وح�سب  بالفاف  املنازعات  جلنة  م�ستوى 
امل�ساهمني  حتمل  يف  تــاأمــل  االإدارة  ــاإن  ف زغينة، 

م�سوؤولياتهم، من خالل ت�سفية الديون التي حالت 
حمرتف،  كفريق  االنخراط  من  الكاب  متكني  دون 
قبل اللجوء للق�ساء والدخول يف معركة  قانونية 
التجارية  ال�سركة  اأمهلنا  لقد  تعبريه:"  حد  على 
لت�سوية  القادمة،  ال�ستوية  االنتقاالت  فرتة  حتى 
ومتكني  املــنــازعــات  جلنة  ــدى  ل العالقة  الــديــون 
الفريق من اال�ستفادة من بع�ص املزايا قبل حتريك 

دعوى ق�سائية".

انهزمت ت�سكيلة جمعية عني مليلة اخلمي�ص املا�سي 
اأمــام  نظيفة  بثالثية  الزوبري"  "خليفي  مبلعب 
التي  التح�سريية  الودية  املباراة  يف  �سطيف  وفاق 
البطولة،  م�سوار  لبداية  حت�سبا  الفريقني،  جمعت 
العيوب  من  العديد  عن  الهزمية  هذه  ك�سفت  حيث 
الكثري  يف  الت�سكيلة  منها  تعاين  التي  والنقائ�ص 
يعي�ص  القادر  عبد  املــدرب  يجعل  ما  اجلوانب،  من 
الالزمة  احللول  واإيجاد  النقائ�ص  مبعاجلة  مطاَلبا 
افتتاح  خالل  اإيجابية  نتائج  بتحقيق  ت�سمح  التي 
املباراة  هــذه  العا�سمي  التقني  وا�ستغل  البطولة 
وهو  الالعبني  لكل  الفر�سة  منح  اأجــل  من  الودية 
فريقه  جاهزية  مــدى  على  بالوقوف  له  �سمح  ما 
التي  الالزمة  الو�سفة  واإيجاد  الر�سمية،  للمناف�سة 

ت�سمح بتحقيق النتائج املرجوة.  
يعي�ص  القادر  عبد  املدرب  �سّرح  املباراة  نهاية  ويف 
قائال : "املرحلة االأوىل كان فيها املناف�ص اأف�سل مّنا، 
ورمبا االأمر راجع اإىل كثافة العمل الذي برجمناه 
بنوع  ي�سعرون  الالعبني  ما جعل  املا�سية،  االأيام  يف 
وبعد  اأنــه  هــو  االإيــجــابــي  ال�سيء  لكن  الثقل،  مــن 

 ، اإيجابية  فعل  ردة  لنا  كانت  للوفاق  االأول  الهدف 
العديد  اللعب و�سنعنا  �سيطرنا على جمريات  حيث 
من  نتمكن  مل  لكن  للت�سجيل  ال�سانحة  الفر�ص  من 
كثريا  اأ�سبايل  تاأثر  الثاين  ال�سوط  ويف  جت�سيدها 
فر�ص  الــذي  املناف�ص  عك�ص  البدنية  الناحية  من 
وما  هدفني،  ت�سجيل  من  مكنته  اللقاء  على  �سيطرة 
ميكن قوله هو اأن هذه املباراة الودية منحتنا فكرة 
على  �سنعمل  التي  املــوجــودة  النقائ�ص  عن  اأخــرى 
ت�سليحها يف قادم احل�س�ص التدريبية وقبل افتتاح 

البطولة".
ويف �سياق اأخر ترغب اإدارة النادي املليلي يف عقد 
اجتماع مع الالعبني من اأجل ت�سليم القانون الداخلي 
البنود  ــم  اأه عن  الك�سف  وبعدها  عليه،  للتوقيع 
التي  املنح  قيمة  زائــد  املالية  بالغرامات  اخلا�سة 
مباريات  زياد يف  رابح  القائد  رفقاء  �سيح�سل عليها 
بحوزتنا  التي  املعلومات  وح�سب  خارجها،  اأو  الديار 
فاإن االإدارة ترغب يف اإحداث تعديالت على القانون 
الداخلي اخلا�ص باملو�سم ال�سابق خا�سة واأن الفريق 

مقبل عن مناف�سة �سعبة هذا املو�سم.

داخل  االإداري  والفراغ  ال�سو�سبان�ص  يتوا�سل 
باأ�سماء  املتعلق  خ�سو�سا  احلــركــاتــي  البيت 
املرت�سحني الذين ينوون التقدم لقيادة االإحتاد 
احلديث  ورغم  جديدة،  اأوملبية  عهدة  مبوجب 
يف فرتة �سابقة عن املرت�سح زهري م�سو�ص اإال اأن 
خا�سة  الفريق  يعي�سها  التي  احلالية  االأو�ساع 
ملف  ي�سحب  جعلته  الكبرية  بالديون  املتعلقة 
الو�سعية  تبقى  ال�ساعة  حد  واإىل  تر�سحه 
الـــذي �سيكون  الــفــريــق  غــري وا�ــســحــة داخـــل 
االآجال  اأقــرب  يف  جديدة  اإدارة  اإىل  بحاجة 
اأ�سهر  منذ  املتوقفة  العجلة  حتــريــك  بغية 
تنظيم  واإ�ستحالة  مرت�سحني  غياب  مع  خا�سة 

جديد  رئي�ص  لتعيني  انتخابية،  عامة  جمعية 
ويف ظل غياب مرت�سحني، وحاجة الفريق اإىل 
دماء جديدة يف اأقرب وقت لبناء الفريق قبل 
ال�سارع  اأن  دخول غمار املناف�سة الر�سمية، كما 
ت�سيري  اأن  متاأكد  البي�ساء  عني  يف  الريا�سي 
مكتب  طريق  عن  كبرية  بن�سبة  �سيكون  النادي 
التوايل  على  الثاين  للعام  وذلــك  موؤقت  م�سري 
ويف ظل هذه املعطيات يبقى الف�سل يف م�ستقبل 
وال�سو�سبان�ص  اإىل موعد الحق  موؤجال  الفريق 
�ستقلق  التي  املعطيات  هذه  ظل  يف  �سيتوا�سل 
بخ�سو�ص  يت�سائل  فالكل  بالتاأكيد،  االأن�سار 
كما  الو�سعية  هــذه  ظــل  يف  الفريق  م�ستقبل 

اأكدت م�سادر عليمة بالفريق اأن هناك العبني 
ي�سعون لربجمة  اأن�سار  وكذا  �سابقني  وم�سريين 
التباحث  اأجل  من  الفريق  مبقر  ثاين  اإجتماع 
املرحلة  خالل  احلراكتة  م�ستقبل  بخ�سو�ص 

املقبلة.
كما يتواجد ع�ساق االإحتاد يف حرية من اأمرهم، 
حيث ت�ساعف قلق االأن�سار حيث يت�ساءلون عن 
عدم  ظل  يف  االإحتـــاد،  ينتظر  الــذي  امل�ستقبل 
مع  مــوازاة  الفريق،  لقيادة  مرت�سح  اأي  تقدم 
يتمنى  حيث  البطولة  انطالق  موعد  اقــرتاب 
خالل  من  الفريق  عجلة  تتحرك  اأن  اجلميع 

بناء معامل النادي خالل املو�سم اجلديد.

ملدة  راحة  الربج  الأهلي  الفني  الطاقم  منح 
التي  الــوديــة  املــبــاراة  عقب  لالعبني  يومني 
�سبيبة  امل�سيف  اأمـــام  االأهــلــي  فيها  تــعــادل 
عابد  ال�سهيد  مبلعب  اأهــداف  دون  القبائل 
حمداين باخلروب، حيث ف�سل املدرب دزيري 
بالل برجمة ح�سة اال�ستئناف هذا االإثنني 
بطولة  يف  االأوىل  الر�سمية  للمباراة  حت�سبا 
القادم  ال�سبت  يوم  واملقررة  اجلديد  املو�سم 
الطاقم  وبــدا  القبائل،  �سبيبة  فريق  �سد 
الفني لالأهلي را�سيا ن�سبيا عن امل�ستوى املقدم 
خالل املباراة الودية اأمام ال�سباب خا�سة اأن 
يف  بالف�سل  دزيري  للمدرب  �سمح  اللقاء  هذا 
ال�سبيبة  �ستواجه  التي  االأ�سا�سية  الت�سكيلة 

يف جولة االفتتاح.
بقيادة  الــربج  اأهلي  اإدارة  جمل�ص  ويعي�ص 
ندير بوزناد، حالة من القلق بعد رف�ص اإدارة 

�سفقة  م�ستحقات  حتويل  اجلزائر  مولودية 
الرحمن  عــبــد  ــوداين حمــمــد  ــ�ــس ال املــهــاجــم 
يو�سف بقيمة 1.3 مليار �سنتيم، وكانت اإدارة 
اأهلي الربج قد وقعت على اتفاق ثالثي، مع 
ال�سوداين،  والالعب  املولودية  من  نظريتها 
العا�سمي  النادي  اإىل  بانتقال االأخري  يق�سي 
مليار   1.3 مقابل  ملو�سمني  اإعــارة  �سكل  على 
رف�ست  االأهــلــي  اإدارة  اأن  وعلمنا  �سنتيم، 
التنازل عن م�ستحقاتها لدى املولودية، وت�سر 
على الذهاب بعيدا يف الق�سية، وذات امل�سادر 
اإىل  اللجوء  قــررت  االأهلي،  اإدارة  اأن  اأكــدت 
جلنة املنازعات للح�سول على م�ستحقاتها، يف 
ظل رف�ص اإدارة املولودية الوفاء بالتزاماتها، 
رغم اأنها كانت ال�سبب االأول يف �سياع الالعب 

ورحيله اإىل ال�سودان.
وتلقت اإدارة اأهلي الربج مرا�سلة ر�سمية من 

بلوزان  الدولية  الريا�سية  املحكمة  طــرف 
لطلب تف�سريات من الفريق بخ�سو�ص ق�سية 
ر�سرا�ص  ال�سالح  حممد  املــغــرتب  الــالعــب 
على  الفريق  �سد  �سكوى  بــرفــع  قــام  الـــذي 
من  تع�سفية  بطريقة  عقده  ف�سخ  خلفية 
تقم�ص  التي  الفرتة  يف  االأهلي  اإدارة  طرف 
الريا�سي  املو�سم  خالل  الفريق  ــوان  األ فيها 
الالعب  يــطــالــب  حــيــث   ،2015/2014
مدة  كامل  تخ�ص  مالية  بتعوي�سات  املغرتب 
مهلة  الريا�سية  املحكمة  ومنحت  العقد، 
مطالب  على  ــرد  ال اأجــل  من  االأهــلــي  الإدارة 
قبل  الالزمة  التو�سيحات  وتقدمي  الالعب 
الف�سل يف الق�سية حيث يبقى االأهلي مهددا 
ق�سية  يف  ح�سل  كما  كبري  مايل  مبلغ  بدفع 
على  حت�سل  الــذي  طــوال  ال�سابق  احلــار�ــص 

تعوي�ص يقارب مبلغ مليار �سنتيم.

العلمة  ملولودية  اجلــديــد  املـــدرب  ك�سف 
�سبط  يف  رغبته  عــن  بلعريبي  ال�سعيد 
بطولة  يف  الفريق  �سيمثل  الــذي  التعداد 
على  وقــف  اأن  بعد  ــذا  وه اجلــديــد  املو�سم 
يف  ــايل  احل التعداد  يف  العبا   33 تــواجــد 
 27 يتجاوز  ال  املطلوب  التعداد  اأن  حني 
�ستكون  عنا�سر   06 اأن  يعني  ما  وهو  العبا 
احلالية،  الفرتة  خالل  بالت�سريح  معنية 
ومن املنتظر اأن يعقد بلعريبي اإجتماعا مع 
االأيام  خالل  النادي  مبقر  الفريق  م�سريي 
التعداد،  يف  نهائيا  الف�سل  اأجل  من  املقبلة 
كبري  عدد  لتواجد  تفاجاأ  املــدرب  اأن  علما 
الدنيا  االأق�سام  من  القادمني  الالعبني  من 
وهو االأمر الذي يرى بلعريبي اأنه ال يخدم 
ال�سعود  ورقــة  لعب  يف  الفريق  طموحات 

خالل املو�سم اجلديد.
العلمة  ملــولــوديــة  املـــدرب اجلــديــد  وقـــال 
هدف  عــن  احلــديــث  اأن  بلعريبي  ال�سعيد 

اأن  ينبغي  بــل  بالكالم  يكون  لــن  ال�سعود 
لتحقيق  الالزمة  االإمكانيات  بتوفري  يكون 
جلمعية  ال�سابق  املدرب  وقال  الهدف،  هذا 
التعداد  مــراجــعــة  ينبغي  ـــه  اأن اخلــــروب 
يف  الــراهــن  الــوقــت  يف  �سرع  حيث  احلــايل 
مت  الذين  لالعبني  الذاتية  ال�سري  درا�سة 
التعاقد معهم وهذا الأنه ال يعرف االأغلبية 
منهم، واأ�سار بلعريبي اإىل رغبته يف تدعيم 
تركيبة  مراجعة  ــذا  وك ــايل  احل التعداد 
الطاقم الفني واأ�ساف قائال :"لدي م�سوار 
تدريبي ميتد اإىل 29 �سنة وحققت ال�سعود 
متخوفا  فل�ست  وبالتايل  منا�سبات   09 يف 
بع�ص  توفري  ينبغي  ولكن  اجلانب،  هذا  من 
ال�سعود،  ورقـــة  لعب  اأجـــل  مــن  الــ�ــســروط 
م�سريي  مع  الطاولة جمددا  و�ساأجل�ص على 
التعداد احلايل  يف  النظر  اأجل  من  الفريق 
االأمور  الفني وباقي  الطاقم  وكذا تركيبة 

االأخرى".

الفندق  العلمة  مولودية  العبو  وغـــادر 
اأيــام  عــدة  منذ  فيه  يقيمون  كــانــوا  ــذي  ال
اجلماعية،  التدريبات  يف  لل�سروع  حت�سبا 
ــرف وزارة  مــن ط الــ�ــســادر  الــقــرار  اأن  غــري 
جميع  تدريبات  باإلغاء  والريا�سة  ال�سباب 
االأوىل  الرابطة  يف  النا�سة  عــدا  الــفــرق 
الالعبني  ت�سريح  تقرر  الفريق  اإدارة  جعل 
من  اأقــل  بعد  للتدريبات  العودة  اأمــل  على 
املولودية  اإدارة  وكانت  االأن،  من  اأ�سبوعني 
قد حت�سلت على املوافقة اخلا�سة بالتدرب 
بو�سط  حار�ص  ال�سهيد  ملعب  اأر�سية  على 
املهاجم  نفى  اأخـــرى  جانب  ومــن  املدينة، 
عن  حتدثت  التي  االإ�ساعات  كل  قر�سو�ص 
ابن  ــد  اأك حيث  كــورونــا  بفريو�ص  اإ�سابته 
التي  التحاليل  نتائج  اأن  العلمة  مدينة 
اأجراها جاءت �سلبية عك�ص ما مت الرتويج 

له على �سفحات التوا�سل االإجتماعي.

عبد الكرمي مدوار: )رئي�س الرابطة الوطنية لكرة القدم(

ق.ر

بي  باختبار�ت  للتكفل  م�ستعدة  "�لر�بطة 

�سي �أر لأندية �لق�سم �لأول وعلى �ل�سلطات 

�لعمومية م�ساعدتنا لإجناح هذه �خلطوة"

اأكد رئي�ص رابطة كرة القدم املحرتفة، عبد الكرمي مدوار، اأن الرابطة 

فريو�ص  عن  للك�سف  اأر"(  �سي  )"بي  اختبارات  باإجراء  للتكفل  م�ستعدة 

كورونا امل�ستجد "كوفيد-19"، على م�ستوى جميع فرق الرابطة االأوىل، 

وذلك قبل اأ�سبوع عن موعد انطالق املو�سم الكروي 2021-2020.

املنا�سبة  احللول  اإيجاد  على  حاليا  تعكف  "الرابطة  مــدوار:  قــال  و 

موؤكدا  موعدها"،  اقرتب  التي  للمناف�سة  احل�سن  ال�سري  �سمان  اجل  من 

طيلة  كورونا  فريو�ص  عن  الك�سف  باختبارات  للتكفل  هيئته  ا�ستعداد 

يف  الفنية  واالأطقم  الالعبني  لفائدة  اختبار   1000 مبعدل  اأي  املو�سم، 

من  م�ساعدتنا  العمومية  ال�سلطات  على  ّ"يتعني  وقال  الواحدة  اجلولة 

اجل اإجناح هذه اخلطوة من خالل توفري هذا النوع من االختبارات على 

م�ستوى كل والية".

تداعيات  ب�سبب  والرتقب،  االنتظار  من  اأ�سهر  ثمانية  بعد  انه  ومعلوم 

باإجراء  اليوم  ن�ساطها  اجلزائرية  القدم  كرة  ت�ستاأنف  كورونا،  جائحة 

 5 مبلعب  بلوزداد  �سباب  و  اجلزائر  احتــاد  بني  املمتازة  الكاأ�ص  مقابلة 

التاريخ  اأ�سبوع من هذا  بعد  متبوعة  العا�سمة وتكون  جويلية باجلزائر 

بانطالق مناف�سات البطولة املقررة يومي 27 و 28 نوفمرب.

وكان املكتب الفيدرايل لالحتادية اجلزائرية لكرة القدم قد ح�سم يف 

احلالية  ال�سيغة  على  باالإبقاء  اخلمي�ص  االول  اأم�ص  املنعقد  اجتماعه 

لبطولة الرابطة املحرتفة االأوىل بـ20 فريقا و 38 جولة، راف�سا بذلك 

اقرتاح بع�ص االأندية اإعادة النظر يف نظام املناف�سة.

اأحمد اأمني. ب 

اأحمد اأمني. ب 

اأحمد اأمني. ب 



بدري. ع عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

لنادي  واحلايل  �سطيف  لوفاق  ال�سابق  الالعب  طالب 
الوفاق  اإدارة  من  بو�سوف  اإ�سحاق  البلجيكي  كورتري 
مبلغ  تناهز  والتي  العالقة  املالية  م�ستحقاته  بت�سوية 
1.2 مليار �سنتيم، حيث اأكد الالعب على اإمكانية جلوئه 
اإىل جلنة املنازعات من اأجل احل�سول على هذه القيمة 
املالية، ومتثل القيمة املذكورة م�ستحقات الالعب خالل 
على  باحل�سول  بو�سوف  يطالب  حيث  الفارط،  املو�سم 
ال�سهرية  االأجور  حول  التفاو�ص  مع  عالقة  اأجور   06

اخلا�سة بالفرتة التي توقفت فيها املناف�سة.
ومت اإلغاء املباراة الودية التي كانت مقررة اأمام فريق 
مع  االإتفاق  عدم  ب�سبب  االأ�سبوع  نهاية  مع  مقرة  جنم 
وقرر  املقابلة،  اإجراء  وتاريخ  مكان  بخ�سو�ص  املناف�ص 
لعبها  التي مت  باملباريات  االإكتفاء  الكوكي  نبيل  املدرب 
ب�سكرة  اإحتاد  مقابلة  اإلغاء  مت  اأن  بعد  �سابق  وقت  يف 
اأي�سا، وكان الوفاق قد حقق فوزا كبريا يف اللقاء الودي 
اأخر  يف  مقابل  دون  بثالثية  مليلة  عني  جمعية  اأمــام 
اإحتاد  اأمــام  االأوىل  الر�سمية  املباراة  قبل  ودي  لقاء 

العا�سمة.

اليف :"�صننطلق يف �الإكتتاب �جلماهريي و�صنعيد 
�الإعتبار حللفاية"

اليف  كمال  �سطيف  لوفاق  الهاوي  النادي  رئي�ص  ك�سف 
اجلماهريي  االإكتتاب  اإطــالق  يف  قريبا  ال�سروع  عن 

مال  راأ�ــص  رفع  اأجــل  من  للوفاق  التجارية  ال�سركة  يف 
راأ�ــص  فتح   ": اخل�سو�ص  هــذا  يف  اليف  وقــال  ال�سركة 
و�سننطلق  منه  مفر  ال  للوفاق  التجارية  ال�سركة  مال 
�سي�سبح  الوفاق  يف  واملنا�سر  اجلماهريي  االإكتتاب  يف 
كما  راأيه"،  اإبــداء  يف  احلق  ولديه  ال�سركة  يف  م�ساهم 

عن  اليف  الهاوي  النادي  رئي�ص  حتدث 
املقبلة  الفرتة  يف  املرتقبة  التغيريات 
قائال :"قررنا اإعادة االعتبار حللفاية 
له،  �سنهديه  بلقب  تتويجنا  حالة  ويف 
وبالت�ساور،  جمموعة  يف  نعمل  ونحن 

من  باملئة   98 ميلك  الــهــاوي  والــنــادي 
رئي�ص  تعيني  حقه  ومن  ال�سركة  اأ�سهم 
العام،  واملــديــر  الــنــادي  اإدارة  جمل�ص 
واإ�ستدعينا اجلمعية العامة للم�ساهمني 
اأن  اأمتنى  3 دي�سمرب القادم، وكنت  يوم 
اأكتوبر  �سهر  يف  اجلمعية  اإجــراء  يتم 

الفارط".
الرئي�ص  اإىل  حديثه  يف  اليف  وتطرق 
ال�سابق ملجل�ص االإدارة عزالدين اأعراب 
و�سعه  يف  مــا  ــدم  ق املعني  اأن  مو�سحا 
اخل�سو�ص  هذا  يف  اليف  واأ�ساف  للوفاق 
:"اأعراب م�سكور على ما قدمه للوفاق يف 
اأ�سرف فيها على الت�سيري"،  الفرتة التي 
اأنه  موؤكدا  قليال  الوراء  اإىل  اليف  وعاد 
ما  تكوين  يف   2004 �سنة  خــالل  جنح 
و�سفه بالفريق الوطني يف الوفاق وهذا 
الالعبني  مــن  الكبري  الــعــدد  خــالل  مــن 
الوفاق  ي�سمه  ــان  ك الــذيــن  الــدولــيــني 
ت�سريحه  اليف  كــمــال  وخــتــم  اأنــــذاك، 
اإىل  كثريا  تنظر  ال  االإدارة  اأن  بالقول 
من�سات  على  املــتــداولــة  ــادات  ــق ــت االإن
العمل يف  التوا�سل االإجتماعي وتف�سل 

امليدان لتج�سيد الربنامج امل�سطر.

�لإد�رة توؤكد �سعوبة تطبيق �لربوتوكول �ل�سحي 
و�لعودة للتدريبات غري ممكنة

م�سل�سل غياب �ملرت�سحني يتو��سل و�ل�سلطات 
�ملحلية تبحث عن حل قانوين

�لتح�سري�ت �جلدية ملبار�ة �سبيبة �لقبائل 
تنطلق هذ� �لثنني 

بلعريبي يريد �سبط �لتعد�د و06 عنا�سر 
معنية بالت�سريح

بو�سوف يطالب مببلغ 1.2 مليار �سنتيم وليف يقرر
 فتح �لكتتاب �أمام �جلمهور 

ودية �سطيف تك�سف �لعيوب 
ويعي�ش مطالب مبعاجلة �لنقائ�ش 
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وفاق �سطيف 

جمعية عني مليلة

اإحتاد عني البي�ساء�سباب باتنة

اأهلي الربج

مولودية العلمة 

اعترب رئي�ص �سباب اأورا�ص باتنة فرحات زغينة، 
من  الثانية  الرابطة  اأندية  جل  مطالب  جتاهل 
طرف املكتب الفيدرايل الرامية اإىل مراجعة نظام 
الفرق  كل  متاعب  من  يزيد  اأن  �ساأنه  من  املناف�سة، 
له  ميكن  ال  فريقه  اأن  مو�سحا  �سمنها،  من  والكاب 
املطلوب،  بال�سكل  ال�سحي  الــربوتــوكــول  تطبيق 
يف  الالعبني  جمع  و�سعوبة  املالية  لتكاليفه  نظرا 
مكان واحد مع �سمان لهم كل املتطلبات من اإطعام 
تعبريه  حد  على  دائمة  �سحية   ومتابعة  ومبيت 
ومن هذا املنطلق يرى املتحدث باأن االإدارة وجدت 
نف�سها يف و�سع �سعب، بعد بروز موؤ�سرات الإعتماد 
بقوله:"  م�سيفا  جولة،  بـ36  املناف�سة  نظام  نف�ص 
ال�سمانات  توفري  ال�سعب  من  اليوم  بات  �سراحة 
الو�سع  ال�سحي، الأن  الكافية لتطبيق الربوتوكول 
املايل ال�سعب للكاب ال ي�سمح له بتطبيق ذلك كما 
اأ�سبح  املناف�سة  منط  بتغيري  مطالبنا  جتاهل  اأن 

يوؤرقنا كثريا".
ويف هذا ال�سدد، اإعرتف الرئي�ص ب�سعوبة مراقبة 
م�ستوى  على  الــفــرديــة  التدريبات  يف  الالعبني 
منازلهم رغم حر�ص املح�سر البدين بلعيد جماهد 
بها،  يقومون  التي  اليومية  التمارين  متابعة  على 
اجلماعية  التح�سريات  اإىل  العودة  اأن  اإىل  م�سريا 
غري حمددة، حيث مل يعد بيد اإدارة الكاب، بقدر ما 
هي رهينة توفري عديد العوامل للعودة للتح�سريات 

اجلماعية.
رئي�سا  زغينة  حممد  تن�سيب  مت  اأخــر  �سياق  ويف 
جديدا لفرع كرة القدم خلفا لزين العابدين فريوة 
االإدارة  قــررت  كما  �سخ�سية،  الأ�سباب  امل�ستقيل 
لل�سركة  املقبل  ال�ستوي  املريكاتو  حتى  مهلة  منح 
على  العالقة  الــديــون  ت�سوية  ق�سد  التجارية 
الرئي�ص  وح�سب  بالفاف  املنازعات  جلنة  م�ستوى 
امل�ساهمني  حتمل  يف  تــاأمــل  االإدارة  ــاإن  ف زغينة، 

م�سوؤولياتهم، من خالل ت�سفية الديون التي حالت 
حمرتف،  كفريق  االنخراط  من  الكاب  متكني  دون 
قبل اللجوء للق�ساء والدخول يف معركة  قانونية 
التجارية  ال�سركة  اأمهلنا  لقد  تعبريه:"  حد  على 
لت�سوية  القادمة،  ال�ستوية  االنتقاالت  فرتة  حتى 
ومتكني  املــنــازعــات  جلنة  ــدى  ل العالقة  الــديــون 
الفريق من اال�ستفادة من بع�ص املزايا قبل حتريك 

دعوى ق�سائية".

انهزمت ت�سكيلة جمعية عني مليلة اخلمي�ص املا�سي 
اأمــام  نظيفة  بثالثية  الزوبري"  "خليفي  مبلعب 
التي  التح�سريية  الودية  املباراة  يف  �سطيف  وفاق 
البطولة،  م�سوار  لبداية  حت�سبا  الفريقني،  جمعت 
العيوب  من  العديد  عن  الهزمية  هذه  ك�سفت  حيث 
الكثري  يف  الت�سكيلة  منها  تعاين  التي  والنقائ�ص 
يعي�ص  القادر  عبد  املــدرب  يجعل  ما  اجلوانب،  من 
الالزمة  احللول  واإيجاد  النقائ�ص  مبعاجلة  مطاَلبا 
افتتاح  خالل  اإيجابية  نتائج  بتحقيق  ت�سمح  التي 
املباراة  هــذه  العا�سمي  التقني  وا�ستغل  البطولة 
وهو  الالعبني  لكل  الفر�سة  منح  اأجــل  من  الودية 
فريقه  جاهزية  مــدى  على  بالوقوف  له  �سمح  ما 
التي  الالزمة  الو�سفة  واإيجاد  الر�سمية،  للمناف�سة 

ت�سمح بتحقيق النتائج املرجوة.  
يعي�ص  القادر  عبد  املدرب  �سّرح  املباراة  نهاية  ويف 
قائال : "املرحلة االأوىل كان فيها املناف�ص اأف�سل مّنا، 
ورمبا االأمر راجع اإىل كثافة العمل الذي برجمناه 
بنوع  ي�سعرون  الالعبني  ما جعل  املا�سية،  االأيام  يف 
وبعد  اأنــه  هــو  االإيــجــابــي  ال�سيء  لكن  الثقل،  مــن 

 ، اإيجابية  فعل  ردة  لنا  كانت  للوفاق  االأول  الهدف 
العديد  اللعب و�سنعنا  �سيطرنا على جمريات  حيث 
من  نتمكن  مل  لكن  للت�سجيل  ال�سانحة  الفر�ص  من 
كثريا  اأ�سبايل  تاأثر  الثاين  ال�سوط  ويف  جت�سيدها 
فر�ص  الــذي  املناف�ص  عك�ص  البدنية  الناحية  من 
وما  هدفني،  ت�سجيل  من  مكنته  اللقاء  على  �سيطرة 
ميكن قوله هو اأن هذه املباراة الودية منحتنا فكرة 
على  �سنعمل  التي  املــوجــودة  النقائ�ص  عن  اأخــرى 
ت�سليحها يف قادم احل�س�ص التدريبية وقبل افتتاح 

البطولة".
ويف �سياق اأخر ترغب اإدارة النادي املليلي يف عقد 
اجتماع مع الالعبني من اأجل ت�سليم القانون الداخلي 
البنود  ــم  اأه عن  الك�سف  وبعدها  عليه،  للتوقيع 
التي  املنح  قيمة  زائــد  املالية  بالغرامات  اخلا�سة 
مباريات  زياد يف  رابح  القائد  رفقاء  �سيح�سل عليها 
بحوزتنا  التي  املعلومات  وح�سب  خارجها،  اأو  الديار 
فاإن االإدارة ترغب يف اإحداث تعديالت على القانون 
الداخلي اخلا�ص باملو�سم ال�سابق خا�سة واأن الفريق 

مقبل عن مناف�سة �سعبة هذا املو�سم.

داخل  االإداري  والفراغ  ال�سو�سبان�ص  يتوا�سل 
باأ�سماء  املتعلق  خ�سو�سا  احلــركــاتــي  البيت 
املرت�سحني الذين ينوون التقدم لقيادة االإحتاد 
احلديث  ورغم  جديدة،  اأوملبية  عهدة  مبوجب 
يف فرتة �سابقة عن املرت�سح زهري م�سو�ص اإال اأن 
خا�سة  الفريق  يعي�سها  التي  احلالية  االأو�ساع 
ملف  ي�سحب  جعلته  الكبرية  بالديون  املتعلقة 
الو�سعية  تبقى  ال�ساعة  حد  واإىل  تر�سحه 
الـــذي �سيكون  الــفــريــق  غــري وا�ــســحــة داخـــل 
االآجال  اأقــرب  يف  جديدة  اإدارة  اإىل  بحاجة 
اأ�سهر  منذ  املتوقفة  العجلة  حتــريــك  بغية 
تنظيم  واإ�ستحالة  مرت�سحني  غياب  مع  خا�سة 

جديد  رئي�ص  لتعيني  انتخابية،  عامة  جمعية 
ويف ظل غياب مرت�سحني، وحاجة الفريق اإىل 
دماء جديدة يف اأقرب وقت لبناء الفريق قبل 
ال�سارع  اأن  دخول غمار املناف�سة الر�سمية، كما 
ت�سيري  اأن  متاأكد  البي�ساء  عني  يف  الريا�سي 
مكتب  طريق  عن  كبرية  بن�سبة  �سيكون  النادي 
التوايل  على  الثاين  للعام  وذلــك  موؤقت  م�سري 
ويف ظل هذه املعطيات يبقى الف�سل يف م�ستقبل 
وال�سو�سبان�ص  اإىل موعد الحق  موؤجال  الفريق 
�ستقلق  التي  املعطيات  هذه  ظل  يف  �سيتوا�سل 
بخ�سو�ص  يت�سائل  فالكل  بالتاأكيد،  االأن�سار 
كما  الو�سعية  هــذه  ظــل  يف  الفريق  م�ستقبل 

اأكدت م�سادر عليمة بالفريق اأن هناك العبني 
ي�سعون لربجمة  اأن�سار  وكذا  �سابقني  وم�سريين 
التباحث  اأجل  من  الفريق  مبقر  ثاين  اإجتماع 
املرحلة  خالل  احلراكتة  م�ستقبل  بخ�سو�ص 

املقبلة.
كما يتواجد ع�ساق االإحتاد يف حرية من اأمرهم، 
حيث ت�ساعف قلق االأن�سار حيث يت�ساءلون عن 
عدم  ظل  يف  االإحتـــاد،  ينتظر  الــذي  امل�ستقبل 
مع  مــوازاة  الفريق،  لقيادة  مرت�سح  اأي  تقدم 
يتمنى  حيث  البطولة  انطالق  موعد  اقــرتاب 
خالل  من  الفريق  عجلة  تتحرك  اأن  اجلميع 

بناء معامل النادي خالل املو�سم اجلديد.

ملدة  راحة  الربج  الأهلي  الفني  الطاقم  منح 
التي  الــوديــة  املــبــاراة  عقب  لالعبني  يومني 
�سبيبة  امل�سيف  اأمـــام  االأهــلــي  فيها  تــعــادل 
عابد  ال�سهيد  مبلعب  اأهــداف  دون  القبائل 
حمداين باخلروب، حيث ف�سل املدرب دزيري 
بالل برجمة ح�سة اال�ستئناف هذا االإثنني 
بطولة  يف  االأوىل  الر�سمية  للمباراة  حت�سبا 
القادم  ال�سبت  يوم  واملقررة  اجلديد  املو�سم 
الطاقم  وبــدا  القبائل،  �سبيبة  فريق  �سد 
الفني لالأهلي را�سيا ن�سبيا عن امل�ستوى املقدم 
خالل املباراة الودية اأمام ال�سباب خا�سة اأن 
يف  بالف�سل  دزيري  للمدرب  �سمح  اللقاء  هذا 
ال�سبيبة  �ستواجه  التي  االأ�سا�سية  الت�سكيلة 

يف جولة االفتتاح.
بقيادة  الــربج  اأهلي  اإدارة  جمل�ص  ويعي�ص 
ندير بوزناد، حالة من القلق بعد رف�ص اإدارة 

�سفقة  م�ستحقات  حتويل  اجلزائر  مولودية 
الرحمن  عــبــد  ــوداين حمــمــد  ــ�ــس ال املــهــاجــم 
يو�سف بقيمة 1.3 مليار �سنتيم، وكانت اإدارة 
اأهلي الربج قد وقعت على اتفاق ثالثي، مع 
ال�سوداين،  والالعب  املولودية  من  نظريتها 
العا�سمي  النادي  اإىل  بانتقال االأخري  يق�سي 
مليار   1.3 مقابل  ملو�سمني  اإعــارة  �سكل  على 
رف�ست  االأهــلــي  اإدارة  اأن  وعلمنا  �سنتيم، 
التنازل عن م�ستحقاتها لدى املولودية، وت�سر 
على الذهاب بعيدا يف الق�سية، وذات امل�سادر 
اإىل  اللجوء  قــررت  االأهلي،  اإدارة  اأن  اأكــدت 
جلنة املنازعات للح�سول على م�ستحقاتها، يف 
ظل رف�ص اإدارة املولودية الوفاء بالتزاماتها، 
رغم اأنها كانت ال�سبب االأول يف �سياع الالعب 

ورحيله اإىل ال�سودان.
وتلقت اإدارة اأهلي الربج مرا�سلة ر�سمية من 

بلوزان  الدولية  الريا�سية  املحكمة  طــرف 
لطلب تف�سريات من الفريق بخ�سو�ص ق�سية 
ر�سرا�ص  ال�سالح  حممد  املــغــرتب  الــالعــب 
على  الفريق  �سد  �سكوى  بــرفــع  قــام  الـــذي 
من  تع�سفية  بطريقة  عقده  ف�سخ  خلفية 
تقم�ص  التي  الفرتة  يف  االأهلي  اإدارة  طرف 
الريا�سي  املو�سم  خالل  الفريق  ــوان  األ فيها 
الالعب  يــطــالــب  حــيــث   ،2015/2014
مدة  كامل  تخ�ص  مالية  بتعوي�سات  املغرتب 
مهلة  الريا�سية  املحكمة  ومنحت  العقد، 
مطالب  على  ــرد  ال اأجــل  من  االأهــلــي  الإدارة 
قبل  الالزمة  التو�سيحات  وتقدمي  الالعب 
الف�سل يف الق�سية حيث يبقى االأهلي مهددا 
ق�سية  يف  ح�سل  كما  كبري  مايل  مبلغ  بدفع 
على  حت�سل  الــذي  طــوال  ال�سابق  احلــار�ــص 

تعوي�ص يقارب مبلغ مليار �سنتيم.

العلمة  ملولودية  اجلــديــد  املـــدرب  ك�سف 
�سبط  يف  رغبته  عــن  بلعريبي  ال�سعيد 
بطولة  يف  الفريق  �سيمثل  الــذي  التعداد 
على  وقــف  اأن  بعد  ــذا  وه اجلــديــد  املو�سم 
يف  ــايل  احل التعداد  يف  العبا   33 تــواجــد 
 27 يتجاوز  ال  املطلوب  التعداد  اأن  حني 
�ستكون  عنا�سر   06 اأن  يعني  ما  وهو  العبا 
احلالية،  الفرتة  خالل  بالت�سريح  معنية 
ومن املنتظر اأن يعقد بلعريبي اإجتماعا مع 
االأيام  خالل  النادي  مبقر  الفريق  م�سريي 
التعداد،  يف  نهائيا  الف�سل  اأجل  من  املقبلة 
كبري  عدد  لتواجد  تفاجاأ  املــدرب  اأن  علما 
الدنيا  االأق�سام  من  القادمني  الالعبني  من 
وهو االأمر الذي يرى بلعريبي اأنه ال يخدم 
ال�سعود  ورقــة  لعب  يف  الفريق  طموحات 

خالل املو�سم اجلديد.
العلمة  ملــولــوديــة  املـــدرب اجلــديــد  وقـــال 
هدف  عــن  احلــديــث  اأن  بلعريبي  ال�سعيد 

اأن  ينبغي  بــل  بالكالم  يكون  لــن  ال�سعود 
لتحقيق  الالزمة  االإمكانيات  بتوفري  يكون 
جلمعية  ال�سابق  املدرب  وقال  الهدف،  هذا 
التعداد  مــراجــعــة  ينبغي  ـــه  اأن اخلــــروب 
يف  الــراهــن  الــوقــت  يف  �سرع  حيث  احلــايل 
مت  الذين  لالعبني  الذاتية  ال�سري  درا�سة 
التعاقد معهم وهذا الأنه ال يعرف االأغلبية 
منهم، واأ�سار بلعريبي اإىل رغبته يف تدعيم 
تركيبة  مراجعة  ــذا  وك ــايل  احل التعداد 
الطاقم الفني واأ�ساف قائال :"لدي م�سوار 
تدريبي ميتد اإىل 29 �سنة وحققت ال�سعود 
متخوفا  فل�ست  وبالتايل  منا�سبات   09 يف 
بع�ص  توفري  ينبغي  ولكن  اجلانب،  هذا  من 
ال�سعود،  ورقـــة  لعب  اأجـــل  مــن  الــ�ــســروط 
م�سريي  مع  الطاولة جمددا  و�ساأجل�ص على 
التعداد احلايل  النظر يف  اأجل  من  الفريق 
االأمور  الفني وباقي  الطاقم  وكذا تركيبة 

االأخرى".

الفندق  العلمة  مولودية  العبو  وغـــادر 
اأيــام  عــدة  منذ  فيه  يقيمون  كــانــوا  ــذي  ال
اجلماعية،  التدريبات  يف  لل�سروع  حت�سبا 
ــرف وزارة  مــن ط الــ�ــســادر  الــقــرار  اأن  غــري 
جميع  تدريبات  باإلغاء  والريا�سة  ال�سباب 
االأوىل  الرابطة  يف  النا�سة  عــدا  الــفــرق 
الالعبني  ت�سريح  تقرر  الفريق  اإدارة  جعل 
من  اأقــل  بعد  للتدريبات  العودة  اأمــل  على 
املولودية  اإدارة  وكانت  االأن،  من  اأ�سبوعني 
قد حت�سلت على املوافقة اخلا�سة بالتدرب 
بو�سط  حار�ص  ال�سهيد  ملعب  اأر�سية  على 
املهاجم  نفى  اأخـــرى  جانب  ومــن  املدينة، 
عن  حتدثت  التي  االإ�ساعات  كل  قر�سو�ص 
ابن  ــد  اأك حيث  كــورونــا  بفريو�ص  اإ�سابته 
التي  التحاليل  نتائج  اأن  العلمة  مدينة 
اأجراها جاءت �سلبية عك�ص ما مت الرتويج 

له على �سفحات التوا�سل االإجتماعي.

عبد الكرمي مدوار: )رئي�س الرابطة الوطنية لكرة القدم(

ق.ر

بي  باختبار�ت  للتكفل  م�ستعدة  "�لر�بطة 

�سي �أر لأندية �لق�سم �لأول وعلى �ل�سلطات 

�لعمومية م�ساعدتنا لإجناح هذه �خلطوة"

اأكد رئي�ص رابطة كرة القدم املحرتفة، عبد الكرمي مدوار، اأن الرابطة 

فريو�ص  عن  للك�سف  اأر"(  �سي  )"بي  اختبارات  باإجراء  للتكفل  م�ستعدة 

كورونا امل�ستجد "كوفيد-19"، على م�ستوى جميع فرق الرابطة االأوىل، 

وذلك قبل اأ�سبوع عن موعد انطالق املو�سم الكروي 2021-2020.

املنا�سبة  احللول  اإيجاد  على  حاليا  تعكف  "الرابطة  مــدوار:  قــال  و 

موؤكدا  موعدها"،  اقرتب  التي  للمناف�سة  احل�سن  ال�سري  �سمان  اجل  من 

طيلة  كورونا  فريو�ص  عن  الك�سف  باختبارات  للتكفل  هيئته  ا�ستعداد 

يف  الفنية  واالأطقم  الالعبني  لفائدة  اختبار   1000 مبعدل  اأي  املو�سم، 

من  م�ساعدتنا  العمومية  ال�سلطات  على  ّ"يتعني  وقال  الواحدة  اجلولة 

اجل اإجناح هذه اخلطوة من خالل توفري هذا النوع من االختبارات على 

م�ستوى كل والية".

تداعيات  ب�سبب  والرتقب،  االنتظار  من  اأ�سهر  ثمانية  بعد  انه  ومعلوم 

باإجراء  اليوم  ن�ساطها  اجلزائرية  القدم  كرة  ت�ستاأنف  كورونا،  جائحة 

 5 مبلعب  بلوزداد  �سباب  و  اجلزائر  احتــاد  بني  املمتازة  الكاأ�ص  مقابلة 

التاريخ  اأ�سبوع من هذا  بعد  متبوعة  العا�سمة وتكون  جويلية باجلزائر 

بانطالق مناف�سات البطولة املقررة يومي 27 و 28 نوفمرب.

وكان املكتب الفيدرايل لالحتادية اجلزائرية لكرة القدم قد ح�سم يف 

احلالية  ال�سيغة  على  باالإبقاء  اخلمي�ص  االول  اأم�ص  املنعقد  اجتماعه 

لبطولة الرابطة املحرتفة االأوىل بـ20 فريقا و 38 جولة، راف�سا بذلك 

اقرتاح بع�ص االأندية اإعادة النظر يف نظام املناف�سة.
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حيث  من  له  االأوىل  االنطالقة  وكانت 
اأ�ــســرف عــلــى ذلـــك الــرئــيــ�ــص الــراحــل 
"هواري بومدين" ويعد احلزام االأخ�سر 
اجلزائر،  بها  تزخر  ايكولوجية  ثروة 
وحا�سنا للتنوع البيولوجي ملختلف اأنواع 
النباتات واحليوانات يعد بعثه باالأهمية 
التغريات  ظــل  يف  تــاأتــي  والــتــي  مبــكــان 
واالجتماعية  واالقت�سادية  املناخية 
برنامج  بث  واإعادة  اجلديدة،  مبقاربات 
ال�سد االأخ�سر مبني على درا�سة معمقة 
التي  والنقائ�ص  الثغرات  بع�ص  تخ�ص 
غرار  على  الغابية  الرثوة  هذه  تعانيها 
عدم جناح عملية غر�ص بع�ص النباتات 
باالإ�سافة  جفت  ثم  منت  اأو  تنمو  ومل 
التي  ــة  ــادي االأح االأ�ــســنــاف  بع�ص  اإىل 
اأ�سجار  يف  االأمرا�ص  بع�ص  ظهور  �سببت 
ال�سد االأخ�سر ناهيك عن دوره الفعال يف 
زحف  ي�سمل  ال  الذي  الت�سحر  مكافحة 
النباتي  الغطاء  ‘تالف  الرمال فقط بل 
غري  بطرق  االأرا�ــســي  ا�ست�سالح  وكــرثة 

مالئمة.
عدم  عــلــى  روؤاه  يف  ــروع  ــ�ــس امل يعتمد 
امل�سرة  الب�سرية  امل�ساريع  ا�ستعمال 
املمار�سات  غــرار  على  الغابي  بالنظام 
مما  الغابات  يف  والــرعــويــة  الفالحية 
عانت  التي  الــرثوة  لهذه  تهديدا  ي�سكل 
احلرائق  من  االأخــرية  ال�سنوات  خــالل 
وت�سببت  الآخــر،  حني  من  تن�سب  التي 
مئات  ونفوق  الهكتارات  اآالف  اتالف  يف 
ا�ستهتار  نتيجة  الــربيــة  ــات  ــوان احلــي
عائالت  مــن  الــغــابــات  على  املــرتدديــن 
من  التاأكد  وعدم  ال�سواء  حفالت  خالل 
ناهيك  املكان  مغادرة  قبل  النار  اإخماد 
يجدون  الذين  املنحرفني  ممار�سات  عن 
يف الغابات املكان االأن�سب ملعاقرة اخلمور 

عن  بعيدا  العقلية  املــوؤثــرات  وتعاطي 
ن�سوب  يف  بعد  فيما  لي�ساهموا  ــني  االأع
حرائق تاأتي على النباتات واحليوانات 
من  نــادرة  �سالالت  خ�سارة  يف  وتت�سبب 

االأ�سجار.
وطنية  ت�سجري  حملة  تنظيم  مت  وقد 
ال�سجريات  اآالف  غــر�ــص  خاللها  يتم 
اجلزائر  اأنــحــاء  خمتلف  يف  وال�ستالت 
التي  الفادحة  اخل�سائر  عن  تعوي�سا 
يف  ال�سيف  ف�سل  خالل  بالغابات  حلقت 
الكارثة  على  عالوة  االأخــرية  ال�سنوات 
قام  التي  املفتعلة  واحلــرائــق  البيئية 
عن  املجرمني  من  جمموعة  باإ�سرامها 
راح  والــتــي  والــرت�ــســد  االإ�ـــســـرار  �سبق 
باالإ�سافة  ال�سباب  من  عــدد  �سحيتها 
ع�سرات  واحـــرتاق  املوا�سي  نفوق  اإىل 

الهكتارات من االأرا�سي الزراعية.
وتهدف هذه احلملة اإىل التعوي�ص عن 
واإعادة  جديدة  باأ�سجار  اخل�سائر  تلك 
ت�سجري الغابات املت�سررة باالإ�سافة اإىل 
املواطنني  لدى  الت�سجري  ثقافة  تر�سيخ 
وخــا�ــســة فــئــة االأطـــفـــال والــ�ــســبــاب ال 
االأطــوار  خمتلف  يف  املــدار�ــص  يف  �سيما 
املجتمع  يلعبه  الذي  الفعال  الدور  وكذا 
التي  املبادرات  هذه  مثل  دعم  يف  املدين 
يف  مــرات  عــدة  بها  القيام  املنتظر  مــن 
النباتي  الغطاء  ال�سنة من اجل حماية 
التوازن  حتقيق  و  الت�سحر  خطر  مــن 
البيئي يف بالدنا لنحظى بهواء نقي خال 
من التلوث الذي بات خطرا يهدد �سحة 
على  واالأفــراد  احليوانية  الــرثوة  حياة 

حد �سواء.

غر�س 10 �آالف �صجرية يف خن�صلة 
و�إطالق حملة و��صعة للت�صجري 

اأطلقت  "فليغر�سها"،  �ــســعــار  حتـــت 
خن�سلة،  لــواليــة  الــوالئــيــة  ال�سلطات 
الوالية علي بوزيدي  باإ�سراف من وايل 
لوالية  الغابات  حمافظة  مع  بالتن�سيق 
امل�سمى  باملكان  للت�سجري  حملة  خن�سلة 
على  تاوزيانت  بلدية  اوجـــارف  تيزي 
172 الرابط بني  الطريق الوطني رقم 

ملتقى الطرق بوحمامة.
اآالف  ــرة  عــ�ــس غــر�ــص  مت  وقــــد  هــــذا 
وت�ستمر  االأ�سناف  خمتلف  من  �سجرية 
اإىل  الوالية،  تــراب  كامل  عرب  احلملة 
برنامج  وفــق  مــار�ــص  �سهر  نهاية  غاية 
الغابات،  م�سالح  مع  بالتن�سيق  م�سطر 
من  جملة  اأعطى  فقد  الوالية  وايل  اأما 
املحافظة  �سرورة  يف  متثلت  التعليمات 
�سقي  ــالل  خ مــن  الغابية  ـــرثوة  ال على 
مراحل  يف  ومرافقتها  ال�سجريات  هذه 
الغابات  حمافظة  اإ�سراف  حتت  منوها 
ومب�ساركة اجلميع مع ت�سديد احلرا�سة 
احلرائق  مــن  حلمايتها  الــغــابــات  على 
اإطالق  اإىل  باالإ�سافة  ــداءات،  ــت واالع
املواطنني  لفائدة  حت�سي�سية  حمالت 
لغر�ص ثقافة امل�ساحات اخل�سراء داخل 

وخارج الن�سيج العمراين.

غر�س 36 �ألف �صجرة يف �ليوم �لوطني 
للت�صجري ب�صطيف

لوالية  ــات  ــاب ــغ ال حمــافــظــة  �ــســطــرت 
للت�سجري  الوطني  اليوم  اإطار  �سطيف يف 
برنامج مكثف للقيام بغر�ص ما يقارب 36 
األف �سجرة عرب 15 بلدية من الوالية، 
لهذا  الر�سمية  االنطالقة  كانت  حيث 
�سطيف  وايل  اإ�ـــســـراف  ــت  حت احلــــدث 
عبا�سة  عني  ببلدية  الغابات  وحمافظ 

باملكان امل�سمى الكدية.
لوالية  الغابات  حمافظة  قامت  كما 
الغابات  اإقليم  مــع  بالتن�سيق  �سطيف 
"الرا�ص" بحملة غرا�سة بثانوية اأحمد 
زهراوي مبدينة �سطيف، حيث مت غر�ص 
150 �سجرية من خمتلف االأ�سناف وهذا 
بح�سور حمافظ واإطارات الغابات ف�سال 
اأ�ساتذة  وكـــذا  املحلية  ال�سلطات  عــن 
وتالميذ ثانوية اأحمد زهراوي، ويف ذات 
 1000 ال�سياق مت تنظيم عملية غر�ص 
�سجرة من خمتلف االأ�سناف ب�سد املوان 
الفت  بح�سور  وهذا  االأوري�سيا  ببلدية 

لل�سلطات املحلية وكذا املتطوعني. 
ببلدية  اخلري  نا�ص  قامت  جانبها  ومن 
 300 بــغــر�ــص  الــواليــة  �ــســرق  العلمة 
بالعلمة وهذا  باملقربة اجلديدة  �سجرة 
بالتن�سيق مع م�سالح البلدية ومب�ساركة 
املدنية  احلماية  وكذا  الغابات  م�سلحة 
وبع�ص  االإ�سالمية  الك�سافة  وقــدمــاء 
ف�سلوا  والذين  املياه  �سهاريج  اأ�سحاب 
التطوعية  املــبــاراة  هــذه  يف  امل�ساهمة 
متالزمة  جمعية  م�ساركة  عــن  ناهيك 

داون.
من  الــعــديــد  فــــاإن  مت�سل  �ــســيــاق  ويف 
اجلهة  يف  البيئي  املجال  يف  النا�سطني 
ب�سرورة  طالبوا  الوالية  من  اجلنوبية 
الت�سجري  حملة  مــن  ح�سة  تخ�سي�ص 
خا�سة  اجلنوبية  الــبــلــديــات  لــفــائــدة 
اأتت  التي  احلرائق  من  املت�سررة  منها 
على م�ساحات وا�سعة من الغابات خالل 
مناطق  غــرار  على  الفارطة  ال�سائفة 
بوطالب، الر�سفة واحلامة، حيث يبقى 
من ال�سروري ح�سب النا�سطني تخ�سي�ص 
لهذه  الت�سجري  حملة  من  معتربة  ح�سة 
املناطق التي ت�سررت كثريا من احلرائق 
الع�سوائي  القطع  عمليات  مــن  واأي�سا 

لالأ�سجار من طرف ع�سابات اخل�سب.

غر�س 1700 �صجرة بعنابة
عنابة  واليــــة  وايل  اأمـــ�ـــص،  اأ�ـــســـرف 
الوطنية  ت�سجري  حملة  اإطـــالق  على 
�سعار  حتت  بوحديد،  واد  م�ستوى  على 
ــوايل  ح غــر�ــص  مت  حــيــث  فلنغر�سها،  
خمتلفة   اأ�سناف  مــن  �سجرية   1700
خروب"  و  فليني  بلوط  "كاليتو�ص، 
 600 عتبة  امل�ساركني  ــدد  ع وتخطى 
الهيئات  لكل  مبكثف  بحظر  م�سارك، 
املختلفة  واجلـــمـــعـــويـــة  ـــــــــة  االإداري
املختلفة  االقــتــ�ــســاديــة  واملــوؤ�ــســ�ــســات 
باملئات  توافدوا  الذين  املواطنني  وكذا 
للم�ساركة يف هذه احلملة الوطنية التي 
يريدون  مــن  على  كــرد  اأمــ�ــص،  انطلقت 
على  موؤكًدا  الغابي،  الغطاء  هذا  تدمري 
تطبيق القانون ب�سرامة على املتورطني 
عدد  يف  موؤخرا  ن�سبت  التي  احلرائق  يف 

من الواليات.

حملة ت�شجري كربى لتجاوز اآثار احلرائــق
انطلقت اأم�س لإعادة احلياة اإىل "رئة اجلزائــــــر"

�سفيقة. �ص/ معاوية. �ص / عبد الهادي ب/ نور�سني. م  

الأربعاء 12  كوبر  2969/ 23 اأكتوبر 2019 املوافق لـ 24 �صفر 161441 جمتمعالأحد  11 ونرب 2970/ 22 نوفمرب 2020 املوافق لـ 07 ربيع الثاين 101442

يعترب �ل�صد �الأخ�صر �أحد �أكرب �مل�صاريع �لتي �صهدتها �جلز�ئر يف �صبعينات �لقرن ملكافحة �لت�صحر 
و�جنر�ف �لرتبة و�لذي ي�صكل ن�صبة 27 باملائة من �مل�صاحة �لغابية عند مروره بوالية باتنة، هذه �الأخرية 
ت�صم م�صاحة تقدر بـ 230 �ألف هكتار من �لغطاء �لنباتي، فيما مير �ل�صد �الأخ�صر على والية باتنة عرب 

هكتار. �ألف   380 بـ  يقدر  �متد�د  على  بلدية   34
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رئي�ص املجل�ص ال�ضعبي البلدي

الرتبة
عدد املنا�ضب 

املالية املفتوحة
�ضروط منط التوظيف

التعينيالتخ�ض�ص املطلوبالتوظيف

مفت�ص حملل 
م�ضابقة على 01مركزي للميزانية

اأ�ضا�ص ال�ضهادة

�ضهادة 
املاج�ضتري اأو 

�ضهادة معادلة 
لها

واإدارية قانونية  علوم   �1
حما�ضبية و  مالية  و  اقت�ضادية  علوم   �2

جتارية علوم   �3
الت�ضيري علوم   �4

اإح�ضائيات و  تخطيط   �5

مديرية الربجمة 
و متابعة امليزانية 

لوالية باتنة

نوارة.ب

مكتب  امل�سلمني  العلماء  جمعية  نظمت 
والية �سطيف قافلة ت�سامنية م�ستعجلة 
�سمت جمموعة من امل�ستلزمات الطبية 
االأطباء  ال�سرورية وكذا جمموعة من 
التي  جيجل  واليــة  م�ست�سفيات  اإىل 
ظل  يف  كــبــريا  �سحيا  ــورا  ــده ت تــعــرف 
االأعداد الكبرية من امل�سابني والوفيات 

التي مت ت�سجيلها بهذه الوالية.
�سعار  الت�سامنية  القافلة  وحملت 
الواحد" و�سمت جمموعة من  "اجل�سد 
والذين  ب�سطيف  املخت�سني  االأطــبــاء 
وجيجل  الطاهري  مب�ست�سفى  التحقوا 
م�سحوبني  ــي  ــب ــط ال الـــكـــادر  لـــدعـــم 
ــيــة،  ــنــزل بـــاأجـــهـــزة االأوكـــ�ـــســـجـــني امل
عن  ف�سال  االأك�سجني،  قيا�ص  واأجهزة 
"�سيباب  واأجهزة  االأك�سجني،  قــارورات 
على  تــ�ــســاعــد  ــي  ــت ال البو�سينياك" 
التنف�ص، ناهيك عن 20 األف قناع واقي 

طبي وقفازات.
ب�سطيف  اجلمعية  مكتب  مدير  ويرى 
مو�سى ميلي اأن هذه القافلة هي اإمتداد 

ل�سل�سلة القوافل التي مت تنظيمها منذ 
مار�ص  �سهر  خــالل  الــوبــاء  هــذا  تف�سي 
ت�ساركية  القافلة  تعد  حيث  الفارط، 
قاملة  �سطيف،  وهي  واليات  ثالثة  بني 
معاناة  من  التخفيف  اأجــل  من  والــربج 

املر�سى يف والية جيجل.

وحم�صنون يقتنون خز�ن �أوك�صجني 
مل�صت�صفى عني �لكبرية 

بادر  الت�سامنية  املبادرات  �سياق  ويف 
اجلهة  يف  املــحــ�ــســنــني  مـــن  جمــمــوعــة 
ال�سمالية من لوالية �سطيف اإىل اقتناء 
اأالف لرت   10 خزان لالأوك�سجني ب�سعة 
بقيمة  الكبرية  عني  م�ست�سفى  لفائدة 
مالية تفوق مليار �سنتيم وهذا من اأجل 
ظل  يف  خ�سو�سا  املر�سى  معاناة  اإنهاء 
االإ�سابة  حــاالت  يف  الكبرية  الــزيــادة 
بفريو�ص كورونا خالل االأيام الفارطة، 
ا�ستح�سان  القــت  الــتــي  ــادرة  ــب امل وهــي 
كبري من طرف املر�سى اأو الكادر الطبي 

خا�سة اأنها جاءت يف الوقت املنا�سب.

الكامل  وجتري حاليا عملية التجهيز 
اأن  للقاعدة اخلر�سانية وتهيئتها، علما 
العمل جاري على قدم و�ساق الإنهاء هذه 
وانتظار  اخلر�سانة  �سب  بعد  العملية 
بعد  �ستكون  والــتــي  ا�ستغاللها  اآجـــال 
حوايل اأ�سبوع، وح�سب مدير امل�ست�سفى 
رفع  �ساأنه  من  اخلزان  هذا  ت�سغيل  فاإن 
الطاقم  يعي�سه  الــذي  الكبري  ال�سغط 
منذ  بامل�ست�سفى  واالإداري  االإ�ست�سفائي 
انت�سار اجلائحة مقدما امتنانه و�سكره 
اجلزيل لكل امل�ساهمني يف هذه العملية 
اأن  املنتظر  ومن  النوعية،  الت�سامنية 
يكون اخلزان جاهز لالإ�ستغالل يف حدود 
م�ست�سفيات  خمتلف  وعرفت  اأيام،   10
كبرية  ت�سامنية  هبات  �سطيف  واليــة 
خالل  من  كورونا  جائحة  بداية  منذ 
توفريها  مت  التي  الكثرية  التجهيزات 
م�ست�سفيات  لعدة  املح�سنني  طــرف  من 
على غرار ما ح�سل يف م�ست�سفى العلمة، 

عنب اأزال وعني وملان. 

على  "التطريز  يف  فنانة  "مارولني" 
وابنة  ربيعا   23 �ساحبة  الطــارة"، 
يف  ــت  ــدع اأب بباتنة،  نــقــاو�ــص  مدينة 
ــال فــنــيــة تــقــلــيــديــة عرب  ــك ــس �ــســنــع اأ�
االإطــار  على  التطريز  لفن  ممار�ستها 
اأو ما يعرف بـ"الطارة"، لت�سنع لها عاملا 
خا�سا من املناديل القما�سية، واخليوط 
بني  فما  االأ�سا�سية،  املــواد  من  وغريها 
اخليال والواقع تن�سج قطعا فنية ت�سد 
عرب  التفاعل  بدورها  وتلقى  االنتباه، 
ا�سمها  حتمل  التي  الر�سمية  �سفحتها 

على الفاي�سبوك.
اليدوي  التطريز  يف  بدايتها  ــن  وع
اإىل  نيوز"  لـ"االأورا�ص  ت�سري"مارولني" 
اأن ذلك منذ ال�سغر حيث كانت �سديدة 
واإجناز  الــورق،  على  بالر�سم  االهتمام 
املعا�ص،  الــواقــع  حتاكي  فنية  لوحات 
ر�سائل  لتمرير  منها  حماولة  يف  وذلك 
الق�سايا  عديد  ومعاجلتها  املجتمع  اإىل 

املهمة.
�سقيقتها  اإجناز  "مارولني" اأن  وت�سيف 
الأعمال فنية دفع بها ال�سري على خطاها 
كاأن  املجال،  بهذا  االأخرى  هي  وتعلقها 
تهرب اإليه وتخلق لها ف�ساًء من االإبداع 
والتميز، �سرعان ما تطورت لديها هذه 
املوهبة مع الوقت لتتحول من الورق اإىل 

وغريها  احلقائب  القما�سية،  املناديل 
التطريز  باإالإمكان  التي  الو�سائل  من 
وعرب  تقليدية،  فنية  الأ�سكال  عليها 
اأي�سا  وباال�ستعانة  ال�ساحرة  مل�ستها 
"مارولني"  التزيني، تبدع  اأفكار  باأجمل 
تلقى  حيث  التطريز،  فن  ممار�سة  يف 
بل  اجلميع،  من  عليها  االإقبال  اأعمالها 
حتى من خارج الوطن، اأين تلقت الكثري 
وبلدان  العربي،  باملغرب  الطلبات  من 

اخلليج العربي وغريها من البلدان.
املبدعة "مارولني" على غرار  اهتمامها 
بالر�سم، لها ميول  مبجال الفوتوغراف، 
وعامل الديكور، االأمر الذي �ساعدها يف 
االأ�سكال  من  النوع  هــذا  ملثل  الــرتويــج 
التقليدية، والتي حتوي الكثري  الفنية 
اأعني  لتجذب  الدقيقة،  التفا�سيل  من 
التطريز  بــعــامل  واملــولــعــني   املهتمني، 
ــر ور�ــســة  ــوف ـــدوي، ورغــــم عـــدم ت ـــي ال
على  م�ساعدتها  �ساأنها  مــن  خياطة 
ممار�سة هذا الفن  باأريحية اإال اأن ذلك 
اإ�سرارا   زادهــا  وما  عزميتها،  يثبط  مل 
كرثة الطلبات على اأعمالها، حيث يجد 
لعديد  االأن�سب  الهدية  الكثريون  فيها 
اأعياد  غرار  على  ــراح،  واالأف املنا�سبات 
ت�سفي  اأيــن  وغريها،  الــزفــاف،  امليالد، 
بح�سبهم  الهدايا  من  النوع  هــذا  مثل 

واأنها  ال�سيما  والفرح،  املتعة  من  الكثري 
اأ�سحابها  ـــرتح  واأق بــاالأنــامــل،  حيكت 
اإطارات التطريز  لتكون  اأفكارا لتزيني 
خاللها  من  للتعبري  االأن�سب  الفر�سة 
امل�ساعر  وعمق  وال�سداقة  احلــب  عن 
ببع�سها  �سخ�سني  عالقة  جتمع  التي 

البع�ص.
واإنتع�ص ن�ساط مارولني ل"الطرز على 
الطارة"   مع بداية احلجر ال�سحي، اأين 
وجدت يف هذه الفرتة فر�سة ال تعو�ص  
هذه  �سنع  يف  االأمثل  الوقت  ال�ستغالل 
�سمح  ما  غرار  فعلى  اليدوية،  االأ�سغال 
االإبداعية،  موهبتها  بتنمية  للمعنية 

على  الــتــجــربــة  هـــذه  �ساعدتها  فــقــد 
الفنية،  اأناملها  به  التعريف مبا جادت 
التوا�سل  من خالل عر�سها عرب مواقع 
التطريز"  "طارات  فمن  االجتماعي، 
ال�سغرية اإىل متو�سطة احلجم فالكبرية، 
وباأ�سعار يف متناول اجلميع، حيث تعمل 
"مارولني" على مراعاة ظروف زبائنها، 
ما �ساهم يف جناح اأعمالها وك�سبها �سهرة 

وا�سعة.
ل�سحابته  بالن�سبة  الفن  هذا  ليبقى 
والتي على رغم من م�ستواها التعليمي، 
باملدر�سية  ريــا�ــســيــات  طالبة  كونها 
ق�سنطينة،  مبدينة  لالأ�ساتذة  العليا 

من  املزيد  اإىل   بحاجة  متناهي،  ال  فن 
االإهتمام والدقة، 

هذا  ملوا�سلة  الت�سجيع  اأي�سا  ويتطلب 
اأفكارها  تعر�ص  رغــم  وذلــك  املــجــال، 
االأهـــل  ت�سجعيات  اأن  اإال  لل�سرقة، 
وهو  قدما،  للم�سي  تدفعها  واالأ�سدقاء 
املهتمني  ببع�ص  �سمح  الذي  ذاته  االأمر 
بهذا التطريز اليدوي الذي يعتمد عمله 
االأ�سغال  من  باعتباره  اليد  على  اأ�سا�سا 
عن  البعد  كل  بعيدا  وكونه  اليدوية، 
الطلبات  مــن  الكثري  اخلــيــاطــة،  اآالت 
حياكة  لكيفية  جن�سها   ذوي  لتكوين 

هذه االأ�سغال الفنية التقليدية.
تو�سعة  "مارولني"  حلم  ويبقى  هــذا 
حتى  ت�سويقه  على  والعمل  ن�ساطها 
الدعم  وجــدت  حــال  يف  الوطن،  خــارج 
واملــ�ــســاعــدة عــلــى خــو�ــص غــمــار هذه 
مبا  التعريف  الأجــل  وذلــك  التجربة، 
ــادت بــه االأنــامــل االأورا�ــســيــة، حتى  ج
غمار  ورفع  القيود  لك�سر  ر�سالة  تكون 
التحدي، وت�سبح قدوة ملثيالتها بانتهاز 
املادي  اجلانب  من  �سواء  الفر�ص،  هذه 
هذا  �ساحبة  قول  حد  على  املعنوي  اأو 
هذا  يف  تـــرى  حــيــث  املتميز  املــ�ــســروع 
بنات  بو�سع  الــذي  االأن�سب  اال�ستثمار 

املنطقة طرق اأبوابه. 

كافة  خن�سلة  ــة  ــوالي ب اأطـــبـــاء  دعـــا 
من  بــالــوعــي  الــتــحــلــي  اإىل  ــواطــنــني  امل
خطورة الو�سع الذي بات يثري القلق مع 
تزايد عدد احلاالت امل�ستبه  يف اإ�سابتها 
الوفاة  حــاالت  وكــذا  امل�ستجد  بالوباء 
اأين عرفت  املر�ص،  نتجت عن هذا  التي 
وملحوظا  وا�سحا  ا�ستهتارا  الــواليــة 
التجارية  واملحالت  ال�سوارع  ترجمته 
حيث  العمومية،  واالأمــاكــن  واالأ�ــســواق 
اأن  وتــدابــريهــا  الوقاية  مظاهر  تكاد 
ال�سحية  امل�سالح  حتذيرات  رغم  تغيب 
التي تن�سرها مع كل حالة جديدة يتم 

ت�سجيلها.
كما اأكدت م�سادر مقربة لالأورا�ص نيوز 
بالوباء  اإ�سابتهم  يف  امل�ستبه  عــدد  اأن 
اغلبهم  اأن  اإال  يوما  بعد  يوما  يتزايد 
دون  املــنــزيل  التطبيب  اإىل  يتوجهون 
اإخطار امل�سالح املعنية، يف حني اختارت 
الذين  املر�سى  توجيه  االأخـــرية  هــذه 
ال  اإ�سابتهم  يف  ال�سك  ن�سبة  تتجاوز  ال 

املنزيل  ال�سحي  احلجر  اإىل  باملائة   40
لتخفيف ال�سغط على امل�سالح املخت�سة 
خالل  �سجلت  كما  كــورونــا،  فــريو�ــص  يف 
اأنها  ال�سابقة حاالت وفاة يرجح  االأيام 
االإعالن  يتم  اأن  دون  كوفيد19  ب�سبب 
�سكوك  اأثــار  ــذي  ال االأمــر  ر�سميا  عنها 
االإح�ساءات  حقيقة  حــول  املواطنني 

امل�سجلة يوميا.
كما تقام والئم وجتمعات العزاء ب�سكل 
الوقاية  الأ�ساليب  تعزيز  دون  ــادي  ع
رغم  ــة  ــرتازي اح اإجــــراءات  اتــخــاذ  اأو 
اإ�سابتهم  يف  م�سكوك  املتوفني  اغلب  اأن 
بفريو�ص كورونا ما ي�ستدعي دق ناقو�ص 
للريبة  ــثــري  امل الــو�ــســع  حـــول  اخلــطــر 
اأن  �سحية  م�سادر  اأكدت  كما  والت�ساوؤل، 
ببلدية  بكورونا  امل�سابني  حــاالت  عدد 
اأن الك�سف  اإال  احلامة يف تزايد م�ستمر 
مقارنة  �سئيال  يبدو  احلــاالت  هذه  عن 
ال�سكوك حول  اأثار نوعا من  ما  بالواقع 

الو�سع الراهن.

جمعية العلماء امل�شلمني ب�شطيف يف جندة
 م�شت�شفيات جيجل 

الإبداع يف التطريز يتحول لفن ا�شتثماري يف الأورا�س

كورونا توا�شل ح�شد الأرواح
 و�شط ا�شتهتار فا�شح

عبد الهادي. ب 

نظمت قافلة ت�صامنية 

ابنة نقاو�ش بباتنة "مارولني" تخو�ش غمار امل�صاريع اليدوية

رغم �صرخات االأطباء

حفيظة. ب
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خملفات احلجر ال�صحي يف اجلزائر تتفاقم ..
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الرقم اجلبائي للمتعامل عنا�ضر االختيارمدة االجنازمبلغ العر�صامل�ضروعا�ضم املقاولة
املتعاقد

�ضنيتي فريد
امتام واجناز مالعب جوارية مبدينة 
العلمة احل�ضة رقم 01: اجناز ملعب 

جواري بجرمان
دج اأ�ضهر6.916.280.00  اأقل عر�ص مايل بعد 04 

181190107760150التاأهيل التقني

جتمع موؤقت بال�ضراكة 
عيواج مربوك 

والعزمية لالأ�ضغال 
العمومية 

اإمتام واإجناز مالعب جوارية 
مبدينة العلمة احل�ضة رقم 02: 
اجناز ملعبني جواريني بال�ضمارة

دج اأ�ضهر13.857.550.00  اأقل عر�ص مايل بعد 04 
161193200148173التاأهيل التقني

�ص.ذ.م.م االإخوة عليطي
امتام واجناز مالعب جوارية مبدينة 

العلمة احل�ضة رقم 03: اجناز ملعبني 
Z18 جواريني مبخطط �ضغل االأرا�ضي

دج اأ�ضهر14.166.355.00  اأقل عر�ص مايل بعد 04 
000619008646980التاأهيل التقني

بردع ذياب 

امتام واجناز مالعب جوارية مبدينة 
العلمة احل�ضة رقم 04: امتام اإجناز 

ملعب جواري مقابل 
غابة بن بلة

دج �ضهرين5.376.420.00  اأقل عر�ص مايل بعد 02 
163193100498170التاأهيل التقني

يومية �إخبارية عامة

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

�لربيد �لإلكرتوين:
journalelauresnews@gmail.com 

لكل اإ�سهاراتكم واإعالناتكم
                                      "االأورا�ص نيوز"

توفر لكم خدمة راقية  
                             وباأ�سعـــار تناف�سية

تغيري لقب مكفول
وزوجته  كافل  الدين  �سالح  بوفجيغن  ال�سيد:  نحن 
كفالة  عقد  مبوجب  كافلة،  اميان  حريز  ال�سيدة 
رقم: 292/15 املوؤرخ يف: 2015/08/04، ال�سادر 

عن رئي�ص ق�سم �سوؤون االأ�سرة ملحكمة باتنة.
املولود  اأن�ص  العمراوي  املكفول  تغيري  بطلب  تقدمنا 
على  باتنة،  حمكمة  اأمام   2015/07/20 بتاريخ: 
 El Amraoui( اأن يكون التغيري من العمراوي اأن�ص
 Boufedjighen( اأن�ص  بوفجيغن  اىل   )Anes

)Anes
يف  املن�سور  مكفول  بلقب  اخلا�ص  التغيري  هذا  حرر 

اجلريدة للعمل به وفقا للقانون.
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية باتنة
دائرة بريكة
بلدية بيطام

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
جمل�ص ق�ساء باتنة

حمكمة اأري�ص
ق�سم �سوؤون االأ�سرة

رقم اجلدول: 20/00271
رقم الفهر�ص: 20/00704
�إعالنتاريخ احلكم: 20/06/06 حكم حجر

اإجراء  عن  بيطام  لبلدية  البلدي  ال�سعبي  املجل�ص  رئي�ص  يعلن 
ارتوازي  بئر  حفر  م�سروع  حول  املالئمة  وعدم  املالئمة  حتقيق 
امل�سمى  باملكان  بركات،  بن  الدوادي  بودرا�ص  ال�سيد:  لفائدة 
النجاعي  ال�سيد:  يتوجه  اأين  بيطام،  بلدية  ـ  ال�سهلي  م�ستة 
ال�سيد: وايل والية  لقرار  املحقق طبقا  املحافظ  فرحاتي ب�سفته 
املوؤرخ يف  م،  م ن  م  2020/61/م ت �ص ع/ م ت ع/م  باتنة رقم: 
التحقيقات  ميدان  يف  املحققني  تعيني  املت�سمن   2020/01/20
اأو عدم املالئمة عرب تراب دوائر وبلديات الوالية  حول املالئمة 

ل�سنة 2020.
لهذا الغر�ص �سيفتح مبقر البلدية �سجل خا�ص با�ستالم الت�سريحات 
ل�سالح اأو �سد امل�سروع خالل 15 يوما من اأيام العمل ابتداء من ن�سر 

هذا االإعالن يف ال�سحف اليومية.

ولهذه االأ�سباب حكمت املحكمة حال ف�سلها يف ق�سايا �سوؤون االأ�سرة علنيا ح�سوريا 
ويف اأول درجة:

يف ال�سكل: قبول اإعادة ال�سري يف الدعوى، يف املو�سوع: اإفراغ احلكم ال�سادر قبل 
الف�سل يف املو�سوع عن حمكمة احلال بتاريخ 2019/12/23 حتت رقم فهر�ص: 
الطبيبة  طرف  من  املنجزة  اخلربة  تقرير  اعتماد  وبالنتيجة   ،19/01379
 2020/01/13 بتاريخ  املحكمة  �سبط  اأمانة  لدى  املودع  باين  تفاحي  اخلبرية 
حتت رقم 20/17، ومنه افتتاح التقدمي على املدعى عليها يف الرجوع بايع را�سو 
في�سل املولودة بتاريخ 1987/06/03 ببوزينة، وبالتبعية احلجر عليه وتعيني 
املدعية يف الرجوع بايع را�سو ظريفة مقدما لرعايته والقيام ب�سوؤونه وتويل اإدارة 
اأمواله، مع اإلزامه بن�سر منطوق هذا احلكم بجريدة يومية وطنية �سادرة باللغة 
العربية ب�سعي منه وعلى م�سوؤوليته، وكذا االأمر بالتاأ�سري مبنطوق هذا احلكم على 
هام�ص �سهادة ميالده، مع اإبقاء امل�ساريف الق�سائية على عاتق املدعي يف الرجوع.

اأعاله  اإليه  امل�سار  التاريخ  ح�سب  العلنية  باجلل�سة  عنه  واأف�سح  احلكم  �سدر  بذا 
ووقعناه نحن الرئي�ص واأمني ال�سبط.
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العمومية  ال�ضفقات  تنظيم  املت�ضمن   2015/09/16 يف  املوؤرخ   247/15 رقم  الرئا�ضي  للمر�ضوم  طبقا 
وتفوي�ضات املرفق العام، ال�ضيما املادة رقم: 65 الفقرة الثانية )02( منه، يعلم رئي�ص املجل�ص ال�ضعبي البلدي 
العار�ضني امل�ضاركني يف طلب العرو�ص الوطني املفتوح مع ا�ضرتاط قدارت دنيا رقم 2020/35 عن املنح املوؤقت 

لل�ضفقة التالية: 

ال�ضهادة  اأ�ضا�ص  على  م�ضابقة  فتح  عن   � ب�ضكرة   � نا�ضر  بن  ب�ضري  االإ�ضت�ضفائية  العمومية  املوؤ�ض�ضة  اإدارة  تعلن 
للتوظيف ل�ضنة 2020 يف الرتب املبينة اأدناه:

تنظيم  املت�ضمن   2015/09/16 يف  املوؤرخ   247/15 رقم  الرئا�ضي  املر�ضوم  من   82 املادة  الأحكام  وطبقا 
اأمام جلنة  الطعن  لرفع  اأيام )10(  اآجل ع�ضرة  للمتعهدين  العام، مينح  املرفق  وتفوي�ضات  العمومية  ال�ضفقات 
الن�ضرة  يف  اأو  الوطنية  اجلرائد  يف  االعالن  هذا  �ضدور  تاريخ  من  ابتداء  العلمة  لبلدية  العمومية  ال�ضفقات 
الر�ضمية ل�ضفقات املتعامل العمومي. واإن املتعهدين امل�ضاركني الراغبني يف االإطالع على النتائج املف�ضلة لتقييم 
تر�ضيحاتهم وعرو�ضهم التقنية واملالية االت�ضال مبكتب ال�ضفقات يف اجل اأق�ضاه ثالثة )03( اأيام ابتداء من 

اليوم االأول لن�ضر املنح املوؤقت لل�ضفقة.

يحتوي ملف الرت�ضح على الوثائق التالية:
� طلب خطي.

� ن�ضخة من بطاقة التعريف الوطنية.
� ن�ضخة من ال�ضهادة اأو املوؤهل املطلوبة مرفقة بك�ضف النقاط م�ضار التكوين.

� بطاقة معلومات متلئ من طرف املرت�ضح.
� �ضهادة عمل تثبت مدة العمل املوؤدى من طرف املرت�ضح، ون�ضخة من عقد العمل يف اإطار جهازي االإدماج املهني اأو 

االجتماعي حلاملي ال�ضهادات مع تو�ضيح املن�ضب امل�ضغول عند االقت�ضاء.
� �ضهادات العمل التي تثبت االقدمية املهنية للمرت�ضح يف االخت�ضا�ص ينبغي اأن تكون هذه ال�ضهادات موؤ�ضر عليها 

من هيئة ال�ضمان االجتماعي بالن�ضبة لالأقدمية املكت�ضبة يف القطاع اخلا�ص.
� اأي وثيقة تثبت متابعة املرت�ضح تكوينا اأعلى من م�ضتوى ال�ضهادة املطلوبة يف التخ�ض�ص عند االقت�ضاء.

� اأي وثيقة تثبت االأ�ضغال والدرا�ضات املنجزة من طرف املرت�ضح يف التخ�ض�ص عند االقت�ضاء.
� �ضهادة اإقامة بالن�ضبة للمقيمني بالوالية.

مالحظة: يودع امللف لدى املديرية الفرعية للموارد الب�ضرية باملوؤ�ض�ضة العمومية االإ�ضت�ضفائية ب�ضري بن نا�ضر 
يف اأجل اأق�ضاه )15( يوم ابتداء من تاريخ ن�ضر االإعالن
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�إعالن عن �ملنح �ملوؤقت لل�صفقة
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية
والية �ضطيف 
دائرة العلمة 
بلدية العلمة 

�ضارع 01 نوفمرب 1954 العلمة 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية
وزارة ال�ضحة وال�ضكان واإ�ضالح امل�ضت�ضفيات

مديرية ال�ضحة وال�ضكان � ب�ضكرة �
املوؤ�ض�ضة العمومية االإ�ضت�ضفائية ب�ضري بن نا�ضر � ب�ضكرة �

رقم: 2020/99 

عدد املنا�ضب التخ�ض�ص املطلوب�ضروط االلتحاقالرتبة
املالية املفتوحة

طب عام 
�ضهادة دكتوراه يف الطبيف ال�ضحة العمومية

02طب عاماأو �ضهادة معرتف مبعادلتها

املديررئي�ص املجل�ص ال�سعبي البلدي

رئي�ص املجل�ص ال�سعبي البلدي

والية ب�سكرة
مديرية التنظيم وال�سوؤون العامة

م�سلحة التنظيم العام
مديرية املوؤ�س�سات امل�سنفة واملهن املنظمة

و�يل والية ب�صكرة
وباإقرت�ح من مدير �لتنظيم و�ل�صوؤون �لعامة

يقرر
رقم  الوالئي  القرار  هذا  يت�سمن   21-11-2020 نوفمرب   09 يف  املوؤرخ  رقم   1980 قرار 
1842 املوؤرخ يف 2020/09/28 املت�سمن فتح حتقيق علني حول موجز التاأثري على البيئة 
املحدودة  امل�سوؤولية  ذات  ال�سركة  لفائدة  الزيوت  وتوزيع  تخزين  مركز  اجناز  م�سروع  يف 

ب�سكرة وال" ببلدية  "ب�سك 
يف  املوؤرخ   1842 رقم  الوالئي  القرار  من  الثانية  املادة  اأحكام  تعدل  االأوىل:  املادة 
2020/09/28 املت�سمن فتح حتقيق علني حول موجز التاأثري على البيئة يف م�سروع اإجناز 
مركز تخزين وتوزيع الزيوت لفائدة: ال�سركة ذات امل�سوؤولية املحدودة "ب�سك وال" ببلدية 

ب�سكرة وت�سبح كمايلي:
تعيني ال�سيدة: رمول نادية مهند�سة رئي�سية لالإدارة االإقليمة يف الت�سيري التقني واحل�سري 
حممد  زرناجي  ال�سيد:  من  بدال  ب�سكرة  ببلدية  اأعاله  املذكور  للم�سروع  حمققة  حمافظة 

ال�سريف مهند�ص رئي�سي لالدارة االقليمية ب�سبب كون املعني يف مهمة ادارية.
ـ باقي املواد دون تغيري.

اأمن  رئي�ص  العامة،  وال�سوؤن  التنظيم  للوالية، مدير  العام  االأمني  ال�سادة:  02: يكلف  املادة 
فيما  كل  املحققة  واملحافظة  ب�سكرة  لبلدية  البلدي  ال�سعبي  املجل�ص  ورئي�ص  ب�سكرة  دائرة 

يخ�سه بتنفيذ هذا القرار الذي �سي�سدر يف ن�سرة القرارات االدارية للوالية.

قرار 1980 رقم املوؤرخ يف 09 نوفمرب 2020-11-21 يت�سمن هذا القرار الوالئي 
موجز  حول  علني  حتقيق  فتح  املت�سمن   2020/09/28 يف  املوؤرخ   1842 رقم 
التاأثري على البيئة يف م�سروع اجناز مركز تخزين وتوزيع الزيوت لفائدة ال�سركة 

ذات امل�سوؤولية املحدودة "ب�سك وال" ببلدية ب�سكرة
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رقية حلمر 

الذي  الهدف  اإىل  الو�سول  اأن  بديهي 
اإىل  اإىل حتقيقه يحتاج  الن�سان  ي�سعى 
اتخاذ اخلطوة الأوىل، متى وكيف كانت 
اأوىل خطوات ال�ساعر �ساعد بولعواد يف 

جمال ال�سعر؟
ال�ضعر قيم �ضعورية وتعبريية تعرب عن 
ال�ضاعر  جتربة �ضعورية نف�ضية مر بها 
يف وق��ت م��ا لذلك ك��ان ه��ديف ه��و ولوج 
مطلع  م��ع  ج��ادة  بطريقة  ال��ع��امل  ه��ذا 
اأقدم �ضيئا لالإن�ضانية  الثمانينيات لعلي 
الكتابية  ال��ف��ن��ون  اأ���ض��م��ى  خ���الل  م��ن 
االإيحاءات  تلك  بف�ضل  االإط��الق  على 
من  املنتجة  والتلميحات  واالإ���ض��ارات 
بق�ضايا  م��ن��ي  اإمي���ان���ا  احل��ي��اة  دائ����رة 

االإن�ضان والزمان واملكان.

اإليك  بالن�ضبة  القدوة  ال�ضاعر  هو  من 
الع�ضر  اأو  القدمية  الع�ضور  يف  �ضواء 

احلديث؟
اأقراأ لكل �ضاعر قدميا وحديثا واأرى اأن 
ال�ضاعر الذي يكون �ضعره معطاء جماليا 
وحاجات  ال���ذات  ح��اج��ات  ب��ني  يجمع 
ال�ضديدة  ال��غ��رية  وخ��ا���ض��ة  االل��ت��زام 
الدين  على  وغريته  االإ�ضالم  قيم  على 
ال  الذين  الن�ضك  اأدعياء  على  والثورة 
خري فيهم ومبعنى اآخر كل �ضاعر ر�ضايل 
عندي  احل��ق  ال�ضاعر  وه��و  قدوتي  هو 
ول�ضت  القول  وافقت  اإذا  اأق��ول  وك��اأين 
اأبايل حني اأقتل م�ضلما على اي جنب يف 

اهلل كان م�ضرعي.

عموما  العربي  العامل  يف  ال�سعر  جمال 
ويف اجلزائر على وجه اخل�سو�س ي�سهد 
يف  الأ�سباب  ماهي  ملحوظا،  تراجعا 
راأيك؟ وماهي احللول ل�سرتجاع مكانة 
بها يف ع�سور  التي متتع  العربي  ال�سعر 

خلت؟
يف اعتقادي اإن ال�ضاعر مل يعد كما كان 
االإن�ضان  ع��ن  يعرّب  ومل  ال�ضعب  �ضوت 
املعتقد  ع��ن  ال��ن��ظ��ر  ب��غ�����ص  ك��اإن�����ض��ان 
كينونته  اإىل  يعود  فعندما  وال��ه��وي��ة 
جتاه  به  يقوم  اأن  يجب  وما  االإن�ضانية 
وكلمة  و�ضدق  حب  من  االإن�ضان  اأخيه 
اإىل  ي��ع��ود  ل��ن��ق��ل  اأو  م��ب��ارك��ة  ط��ي��ب��ة 

�ضيجد  عليها  اهلل  فطره  التي  فطرته 
�ضمن  واالن�ضهار  والرتحيب  االحتواء 
هذه الدائرة االإن�ضانية. ولتكن كلماته 
والوفاء  احلب  من  �ضيال  حتمل  امللتزمة 

واالإخال�ص...

حتررت  التي  النرث  ق�سيدة  يف  راأي��ك  ما 
وباتت  وال��وزن  والتفعيلة  القافية  من 
تزاحُم الق�سيدة التقليدية؟ وهل اأنت مع 

ت�سنيفها حتت خانة ال�سعر؟
من مل يركب قطار الق�ضيدة التقليدية 
عامل  اإىل  مير  اأن  ميكنه  راأي���ي-ال  -يف 
الفتوحات االإبداعية يف جمال ق�ضيدة 
اأن  ميكن  م��ا  متنف�ص  ع��ن  ليعرّب  النر 
املنتج. فهي اي ق�ضيدة  يخرج من رحم 
جواز  واملعنى  واللفظ  والقافية  ال��وزن 

�ضفر اإىل عامل االإبداع.
اللغة  م�ضتوى  ال�ضاعر  امتلك  ما  ومتى 
لغة  الراقية،  الفنية  ذات  ال�ضعرية 
االأج���را����ص وال���ظ���الل واالإ���ض��ع��اع��ات 
املختلفة  بداللتها  وال�ضور  واالإيقاعات 
والفكر  ال�ضعور  امتداد  على  املتظافرة 
وا�ضتنفاذ الطاقات الوجدانية للتجربة 
من  امتطى  ومبا  به  فمرحى  ال�ضعرية 

عمود ال�ضعر اأو نره.

ال�ساحة  يف  وم�ساركاتك  اأعمالك  اأب��رز   
الأدبية؟

يف ر�ضيدي االأدبي االآن اأربعة اإ�ضدارات 
واخلاطرة  والق�ضة  ال�ضعر  بني  تنوعت 
وامل�ضرح والرواية فكلما حترك احلرف 
بداخلي وجدتني حمررا ليكون الن�ص يف 
نهاية املطاف وفق ما اأريد له اأن يكون. 
كانت يل م�ضاركات واإ�ضهامات عرب عديد 
املنابر الثقافية واالأدبية على ال�ضاحة 
يل  وكان  والعربية  والوطنية  اجلهوية 
�ضرف التتويج باأو�ضمة وتكرميات مادية 
املثال  �ضبيل  على  اأذكر  معنوية  واأخرى 
اجلائزة االأوىل يف اأدب الطفل املنظمة 
من طرف دار احل�ضارة، اجلائزة الثالثة 
يف ال�ضعر على امل�ضتوى اجلهوي، اجلائزة 
عربيا  الق�ضرية  الق�ضة  يف  ال��راب��ع��ة 
باالإ�ضافة  االأدبية  املنتديات  الإح��دى 

اإىل عديد ال�ضهادات ال�ضرفية.

االأدب���ي���ة  ال�����ض��اح��ة  اأن  ت��ع��ت��ق��د  ه���ل 

من  ق��در  على  نقاد  على  حتتوي  حالّيا 
كيف  املنطلق  ه��ذا  وم��ن  امل�����ض��وؤول��ي��ة؟ 
القيمة  حيث  من  ال�ضعر  م�ضتقبل  ترى 

واجلودة واملتانة؟
هو  ال��ن��ق��د  اأن  يف  اث���ن���ان  ي��خ��ت��ل��ف  ال 
عمل  لكل  وتقوميية  تقييمية  و�ضيلة 
يف  ومذهبه  �ضاحبه  كان  مهما  اإبداعي 
فكرا  الراقية  االأمم  واأن  وفكره  فنه 

اآلة  وثقافة هي تلك التي حركت 
لتعمل  عندها  البناء  النقد 
جاهدة من اأجل رقي فكرها 
ما  وه���ذا  وثقافتها  واأدب��ه��ا 

العربي  عاملنا  يف  نحتاجه 
اأردنا اللحاق بركب الدول  اإذا 

الرائدة يف هذا املجال. لكن ما 
عندنا  النقد  اآلة  اأن  له  ُيوؤ�ضف 

ذلكم  مفا�ضلها  يف  ال�ضداأ  اأ�ضابها 
على  لي�ضت  االأدبية  ال�ضاحة  اإن 

العتبارات  امل�����ض��وؤول��ي��ة  م��ن  ق���در 
وافتقاد  والتحيز  كاملحاباة  عديدة 

املو�ضوعية يف انتهاج غايات غري تلك 
الغاية ال�ضامية التقييمية بغ�ص النظر 
تعج  ال�ضاحة  وتبقى  املنتج  �ضاحب  عن 
كفاءات  وج��ود  رغ��م  ودب  هب  ما  بكل 
�ضبابية ذات طاقات اإبداعية خ�ضبة لو 

وفر لها مناخ التقومي الأتت اأكلها.

معها؟  تتعامل  التي  الن�سر  دور  هي  ما 
وكيف تقيم اأداء دور الن�ضر يف اجلزائر 
حيث  االأخ��رية  ال�ضنوات  خالل  خا�ضة 
ن�ضر  موجة  االأدب��ي��ة  ال�ضاحة  ت�ضهد 
اأجنا�ص  ك��ل  م��ن  ل��الإ���ض��دارات  كثيفة 

االأدب؟
م�ضتوى  على  للن�ضر  داري��ن  مع  تعاملت 
مقبوال  االأداء  وكان  اجلزائري  ال�ضرق 
الن�ضر  ب��دور  خا�ضة  معرفة  اأدع��ي  وال 
املجال  ه��ذا  يف  التعامل  حديث  ك��وين 
وما  فقط  ال�ضنتني  تتعدى  ال  وجتربتي 
ذاك  ه��و  املقتدر  النا�ضر  اإن  الحظته 
الذي يكون ابن الو�ضط الفني والثقايف 
واالأدبي لعمل الن�ضر الأنه ي�ضاعد ويقود 
قاطرة  ق��ي��ادة  يف  باإيجابية  وي�ضهم 

الن�ضر.

التدقيق  جم��ال  يف  عملك  ع��ن  حدثنا 
اللغوي، وما هي الر�سالة اأو الن�سيحة التي 

توجهها للكتاب النا�سئني؟
و�ضاقة  �ضيقة  عملية  اللغوي  التدقيق 
التي  ال�ضاد  لغة  بخبايا  االإمل��ام  تتطلب 
من  ك��ل  ل�ضان  ت��ك��ون  ب���اأن  اهلل  �ضرفها 
ويتبعه  امل�ضتقيم  ال�ضراط  اإىل  يهتدي 
واإين  واالأن��غ��ام  االأ���ض��رار  علوية  فهي 
اأن  النا�ضئني  والكتاب  ال�ضباب  الأن�ضح 
العربية  اللغة  علوم  وُيتقنوا  يتعلموا 
ال�ضاعر  واأكتفي بقول  ونحوها و�ضرفها 

حممد العيد اآل خليفة: 
وتدار�ضوا القراآن فهو هدى لكم 

و�ضفاء اأنف�ضكم من االأ�ضقام
وتعلموا ُف�ضحى اللغات فاإنها 

ُعلوية االأ�ضرار واالأنغام.

يف  ال��رواي��ة  مركب  ركبت  ال�سعر  غري   
النور قريبا، حدثنا  اأن يرى  اإنتاج يرتقب 

اأكرث عن هذا العمل املنتظر؟
العمودي  ال�ضعر  م��ع  ب��داي��ات��ي  ك��ان��ت 
كوين  والوزن  القافية  ب�ضعراء  وتاأثرت 
والتعليم  ال��رتب��ي��ة  حقل  يف  ا�ضتغلت 
الكتابة  ومار�ضت  العربية  اللغة  م��ادة 
وامل�ضرح  والق�ض�ضية  ال�ضعرية  النرية 
املو�ضوم  الثاين  اإ�ضدار  وبعد  واخلاطرة 
بع�ص  يل  ن�ضح  احلياة"  من  "قطوف  ب 

باالأدب  ب�����ول�����وج املهتمني 
اأ�ضلوبا ع��امل ال��رواي��ة كوين  امتلك 

�ضرديا راقيا-ح�ضبهم-فخ�ضت التجربة 
من  "�ضواظ  رواية  ميالد  عن  ومتخ�ضت 
وا�ضعا  �ضدى  لقيت  التي  تلظى"  ذاك��رة 
هذا  يف  االإب��داع  موا�ضلة  على  �ضجعني 
اجلن�ص االأدبي ليكون املخطوط الثاين 
الذي اأنهيته موؤخرا و�ضي�ضدر قريبا ان 

�ضاء اهلل
جمال  يف  اأخرى  خمطوطات  يل  اأن  كما 
الق�ضة واخلاطرة ومنتج ديني م�ضتنبط 
ي��ت��واج��د على  ت��ع��اىل  ك��ت��اب اهلل  م��ن 
اإن  قريبا  النور  و�ضريى  ن�ضر  دار  طاولة 

مت االتفاق بيننا.

ما هي اأهم املوا�سيع التي تعاجلها من 
خالل اأ�سعارك وكتاباتك؟ وماهي مكانة 

املراأة فيها؟
ال�ضور  وتاألقت  العاطفة،  جا�ضت  كلما 
واأ�ضرقت االأفكار بتلك الطاقة احليوية 
يف  احل���روف  �ضعت  بال�ضعور  ال��زاخ��رة 
ت��ارة  ون��ري��ة  ت���ارة  ع��م��ودي��ة  ق�ضائد 
وتتكامل  االأجرا�ص  فيها  حتتدم  اخرى 
الظالل تن�ضاب يف احتاد بارع نحو غاية 
اأبعاد  ذات  خمتلفة  مل�ضامني  حم��ددة 

فنية وفكرية حمتفظة مب�ضمون اأ�ضيل 
ب�ضروريات  العناية  مع  ان��ح��رايف  غري 
على  االقت�ضار  دون  ومتطلباته  الع�ضر 
اآخ��ر،  دون  جن�ص  اأو  جيل  دون  جيل 
وحت�ضرين االآن اأبيات كتبتها عن النبي 
ال�ضالة  اأف�ضل  عليه  حممد  امل�ضطفى 

وال�ضالم اأقول فيها:
يا رب اإن كان الغرام مقدرا

فاجعله للهادي ر�ضولك اأحمدا
اهلل اأكرب اإن حب حممد 

نور على نور فاأحي املولدا
يفديك من جعل الكتاب �ضراطه

هلل وحد ال �ضريك واأ�ضهدا
ب�ضراكم يا اأهل هذا املوقف

بفعالكم �ضريمتونا اأجودا
عيد الربية عيد مولد اأحمدا
هذا الب�ضري اأتى ببيانه اأ�ضعدا

اأق��ول  اأك���اد  اهتماما  ب��امل��راأة  اهتممت 
كبرية  م�ضاحة  احتلت  اإذ  فيه  مبالغا 
غزال  والنرية  ال�ضعرية  كتاباتي  يف 
الدرب  ورفيقة  االأم  باعتبارها  وو�ضفا، 
بنف�ضه،  والبنت...فاملراأة مو�ضوع قائم 
الك�ضف  خالل  من  تو�ضيحه  اإىل  �ضعيت 
عن االإح�ضا�ضات الدفينة وبيان العالقة 
من  معلم  اأو  رمز  وهي  بينهما،  القائمة 
نف�ضها،  احلياة  هي  بل  احل��ي��اة،  معامل 
يندمج  امل���راأة  مو�ضوع  اإن  اأق���ول  وهنا 
من  عنها  يعرب  اأو  اأخ��رى  مو�ضوعات  مع 
املوا�ضفات  ج�ضدتها  الرمزية،  خ��الل 
القارئ  لعل  والثقافية  االجتماعية 
ي�ضرب اأغوارها الأ�ضرار احلياة واملجتمع.

"فرحات  وامل��ح��ام��ي  وامل��رب��ي  امل��ج��اه��د  ي�ضدر 
�ضمن  ي��دخ��ل  ال���ذي  اجل��دي��د  كتابه  جناحي" 
املنا�ضبات  يف  حررها  التي  املكتوبة  ا�ضهاماته 
اال�ضتقالل  ب��داي��ة  منذ  املختلفة  التاريخية 
التحريرية  الثورة  من  عديدة  جوانب  لي�ضيء 
"الوالية  ب���  امل��و���ض��وم  موؤلفه  ف��ج��اء  امل��ج��ي��دة، 
البطل  و�ضهادات عن قائدها  التاريخية  االأوىل 
ال�ضهيد م�ضطفى بن بولعيد" كاأحد اأهم املراجع 
وخمفية  من�ضية  جوانب  وطرحت  تناولت  التي 
والكتاب  والدار�ضني،  الباحثني  اأيدي  يف  لتكون 

يقع �ضمن 191 �ضفحة.
ثورية  تاريخية  اأح���داث  اإىل  ي��ع��رج  الكتاب 
نقطة  على  منه  االأول  الق�ضم  حوى  فقد  هامة 
الكربى  التحرير  ثورة  يف  احلا�ضمة  االنطالقة 
باجلزائر بالوالية االأوىل التاريخية االأورا�ص، 
م�ضت  ال��ت��ي  والتنظيمات  ال�����ض��وم��ام  وم��وؤمت��ر 
مميزات  وبع�ص  اخل���ارج،  يف  ال��ث��ورة  ن�ضاطات 
التطرق  جانب  اإىل  االأوىل،  الوالية  وخ�ضائ�ص 
1956 اإىل غاية  اإىل ثورة التحرير يف �ضنوات 
1958 ما اأعقبها من اأحداث، كما تناول املوؤلف 
من  اجلزائر  يف  املنتهجة  اال�ضالحات  �ضيا�ضية 

طرف فرن�ضا، والهجومات التي �ضنها العدو على 
"منطقة  االأوىل  الوالية  من  الثانية  املنطقة 

اآري�ص" ومراكز العدو، وذكرى ال�ضهداء.
�ضفحات  لريوي  الكتاب  من  الثاين  الق�ضم  ياأتي 
تاريخية عن ال�ضهيد البطل م�ضطفى بن بولعيد 
واأثنائها،  ال��ك��ربى  التحريرية  ال��ث��ورة  قبل 
م�ضتدال ب�ضهادة من عاي�ضوه على غرار "ح�ضاين 
معا�ص  عمار،  العقون  يون�ص،  خمتاري  ابراهيم، 
حميدة، بزيان حممد بن خل�ضر، بورزان حممد، 
بو�ضتة  علي،  بن  حممد  لعيفة  الطاهر،  زب��ريي 
م�ضطفى، عثمان عبد الوهاب )الوجلى(، عاجل 

عجول".
ا�ضتهالله  يف  جناحي  ف��رح��ات  املجاهد  وكتب 
ن�ضر  قبل  كثريا  ت��رددت  "لقد  الكتاب:  ملقدمة 
اأثناء لقاءات املجاهدين  ما كتبته من حمررات 
تاريخ  ت�ضجيل  مبنا�ضبة  الثمانينات  منت�ضف  يف 
يف  �ضهادات  من  تلقيته  وما  التحريرية،  الثورة 
فيها  حتدثوا  املجاهدين  لعديد  الفرتة  نف�ص 
بولعيد،  بن  م�ضطفى  الرمز  ال�ضهيد  م�ضار  عن 
منهم  تلقيته  املداخالت  هذه  م�ضمون  من  وكثري 
واال�ضتنتاج  التحليل  يف  فحواه  يعار�ضوا  مل  اأو 

والتن�ضيق، مما �ضجعني على تقدميها كما جرت 
التحرير  يف  تغري  وال  تبديل  غري  من  حينها  يف 
من  ذلك  بعد  اكت�ضفته  قد  اأكون  ملا  مراجعة  اأو 
االح�ضائيات  اأو  احل���وادث  ت��اري��خ  يف  اأخ��ط��اء 

وحتى االأفكار".
ال�ضهادات  اأن  اإىل  الكاتب فرحات جناحي  ونوه 
عاي�ضوا  ال��ذي��ن  امل��ج��اه��دي��ن  م��ن  �ضمعها  ال��ت��ي 
من  كل  �ضاحبه  بولعيد،  بن  م�ضطفى  ال�ضهيد 
اجلاهد الكبري واملحنك املرحوم الواعي حممود، 
وامل���رح���وم ���ض��ي حم��م��د ال��ط��اه��ر ع���زوي ال��ذي 
والتعليم  اجلامعة  يف  التاريخ  مادة  يدر�ص  كان 

الثانوي.
املوؤلف  عن  فلو�ضي  م�ضعود  د.  كتب  جهته  من 
امل�ضاركات  هذه  اأن  جازما  "اأعتقد  بقوله:  الهام 
تاريخ  يف  الباحثون  فيها  �ضيجد  واحل����وارات 
خا�ضة،  االأورا�ص  منطقة  يف  التحريرية  الثورة 
منرية  وا���ض��اءات  قيمة  ولفتات  غ��زي��رة   م��ادة 
املعرفة  اىل  بها  وي�ضيفون  بحوثهم  بها  يرون 
مييز  ما  اأن  ال�ضياق  ذات  يف  م�ضريا  العلمية"، 
الكاتب  بها  دب��ج  التي  العالية  اللغة  امل��وؤل��ف 
ت��راث  م��ن  ت�ضتقي  لغة  ح�ضبه  فهي  جن��اح��ي، 

خالل  من  الكرمي(  القران  )لغة  العربية  اللغة 
عبارات  من  الف�ضيحة  الكلمات  عديد  توظيف 
اأن  بعد  الكلمات  لهذه  اإح��ي��اء  بليغة،  ر�ضينة 
وجهلت  واالأق��الم  االأل�ضنة  توظيفها  عن  تخلت 

االأجيال معانيها ودالالتها.
كما تثمن الدكتور فلو�ضي ما يحويه الكتاب من 
يف  الوطنية  التاريخية  الثقافة  ت��ري  فوائد 

بن  م�ضطفى  البطل  بقيادة  انطالقها  مرحلة 
يف  العديدة  جناحي  الكاتب  وا�ضهامات  بولعيد، 
اال�ضالمية،  التاريخية  بال�ضخ�ضيات  التعريف 
احلركة  موؤ�ض�ضات  بع�ص  عن  كتبه  ما  واأي�ضا 

اال�ضالحية يف منطقة االأورا�ص.
مواليد  من  جناحي  فرحات  اأن  بالذكر  اجلدير 
كتاتيب  دخل  باتنة،  بوالية  بتكوت   1933
من  االأولية  الدرو�ص  وتلقى  ال��ق��راآن،   حتفيظ 
خمتلف العلوم ال�ضرعية واللغوية على يد ال�ضيخ 
اأحمد ال�ضرحاين تلميذ االمام عبد احلميد بن 
بادي�ص، التحق �ضنة 1947 مبعهد عبد احلميد 
الزيتونة  جامع  ثم  ق�ضنطينة،  يف  بادي�ص  بن 
 1953 �ضنة  ليتخرج   ،1949 �ضنة  بتون�ص 
يف  ب�ضكرة  يف  وعني  العلوم،  يف  التح�ضيل  ب�ضهاد 
القب�ص  عليه  ليلقى  والتعليم،  الرتبية  مدر�ضة 
ملدرة  املعتقالت  يف  وع��ا���ص   ،1955 م��اي   6 يف 

اأربع �ضنوات، ثم اأطلق �ضراحه �ضنة 1959.
ت��ق��ل��د ال��ع��دي��د م��ن امل��ن��ا���ض��ب اأث���ن���اء وب��ع��د فرتة 
يف  اللي�ضان�ص  �ضهادة  على  ح�ضل  كما  اال�ضتقالل، 
االآداب واحلقوق، حاليا هو يف حالة تقاعد كلي بعد 

اجتيازه عتبة 87 �ضنة من العمر.

ح�����وار: امي����ان ج����اب اهلل

هو �صاعر وكاتب ميتطي �صهوة قلمه ويبحر بني �أمو�ج �حلروف بعد �أن ي�صتجمع �أبجديته، ميخر عباب �أحالمه يف �صفر برمائي لينزل علينا كلمات كالوحي، �إنه �ملبدع �صاعد بولعو�د �أحتف �جلمهور بقلمه يف كل �الأجنا�س �الأدبية من 
�ل�صعر �إىل �لرو�ية �إىل �لق�صة و�خلاطرة و�مل�صرح، خريج �ملعهد �لتكنولوجي لتكوين �الأ�صاتذة ب�صطيف مادة �للغة �لعربية و�لرتبية �الإ�صالمية، مت�صبع بروح �لدين �الإ�صالمي �حلنيف وحافظ لكتاب �لله �لكرمي منذ �ل�صغر يطل علينا من 

مدينة �له�صاب �لعليا م�صلطا �ل�صوء على �لكثري من جو�نب حياته �ل�صخ�صية و�الأدبية من خالل �صطور هذ� �حلو�ر �ملمتع.

حــوار
بولعو�د" �لكاتب �لذي قرع �أجر��ش �لتجربة  "�ساعد 

�لأدبية بفتوحات فكرية

جو�نب  جناحي" ي�سيء  رجل �لثورة و�لتاريخ "فرحات 
جديدة عن �لولية �لأوىل �لتاريخية
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مباراة حم�سومة
قاعد يف القهوة ويتفرج يف مات�ص مبا�ضر

�ضرك  عيطو:  املات�ص  يف  انداجمو  النا�ص 
يتماركا البيت اللول، وفعال متاركا

�ضرك  ث����اين:  ن��ا���ض��و  ���ض��وي��ة 
يتماركا البيت التاين، و�ضوية 

متاركا البيت
تقلق  احل��اب�����ص  ���ض��اح��ب��ن��ا 

بزاف 
�ضاف  ال��ل��ي  اأخ��اوت��ي،  وقالهم 

املات�ص من قبل  ي�ضكتنا اهلل يرحم 
والديكم؟!.

اأم كل �سيء
واحد جاب ملرتو هدية يف عيد االأم

قالت لو عاله جبتلي هدية ياك مازال ما 
وّليت�ص اأم

واأم  امل�ضاكل  اأم  واأن���ت  كيفا�ص  لها  ق��ال  
امل�ضاريف

واأم  النكد  واأم  ال��ك��اآب��ة  واأم 
القرف كامل؟!.

فهم عميق
االأ�ضتاذ ي�ضرح للتلميذ الفرق 

بني التمني والرجاء فقال:
كل  اأو  امل�ضتحيل  طلب  هو  التمني 

ما فيه ع�ضر
اأما الرجاء فهو طلب املمكن

فقال التلميذ: لذلك يكتب املدر�ضون اأمتنى 
لكم النجاح؟!.

معلومات م�سلية

الر�سا�سة

اأمثال �سعبية

املواد  جميع  من   %29 متثل  االألبان  منتجات   •
الغذائية امل�ستهلكة يف الواليات املتحدة.

بني  ما  هي  فيها  لتغفو  املثالية  احلرارة  • درجة 
مئوية.  30  -18

هي  املتو�سط  االأبي�ص  البحر  يف  جزيرة  اأكرب   •
جزيرة �سقلية.

يحدث  الربكاين  الن�ساط  جممل  من   %  90  •
يف املحيطات.

عام  يف  كانت  طائرة  من  باملظلة  قفزة  اأول   •
فرن�سا. فوق   1918

 7 بـ  اأكــرث  الــربق  ب�سعقات  ي�سابون  الرجال   •
مرات من الن�ساء .
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ا�سحك وال�سحك بال�س.. قبل ما يغلى وتقول يامن عا�س

جواب 
املحاجية

حاجيتك
 على هي هي 

مكركبة ع�سية 
تطري بال جناح 

يف واد بوذباح

حدث يف مثل هذا اليوم
الثاين والع�ضرون 

من �ضهر نوفمرب
القتال حول مدينة ق�سنطينة  ا�ستمرار  ـ   1836
اجلرنال"  و  باي"  "اأحمد  احلــــاج  قــــوات  بــني 

كلوزيل".
الرئي�ص  و  اخلام�ص  حممد  املغرب  ملك  ـ   1957
و�ساطتهم  يقرتحون  بورقيبة  حلبيب  التون�سي 
بني جبهة التحرير الوطني و احلكومة الفرن�سية 

على اأ�سا�ص مبداأ ا�ستقالل اجلزائر.
حول  قانونا  ت�سدر  الفرن�سية  احلكومة  ـ   1958
االأجنبية  للموؤ�س�سات  ي�سمح  ال�سحراء  بــرتول 
ال�سحراء  يف  الــطــاقــويــة  الــــرثوات  با�ستغالل 

اجلزائرية.
اجلزائر  يف  االإنــ�ــســان  حقوق  رابــطــة  ـ   1959
و  فرن�سا  بني  املفاو�سات  اإلزامية  بيان  يف  توؤكد 

املجاهدين من اأجل جت�سيد مبداأ تقرير امل�سري.
ال�سيا�سية  امل�ساريع  كــل  عجز  اأمـــام  ـ   1960
ال�سلطات  ــورة،  ــث ال امــتــداد  ــف  وق اإىل  الــرامــيــة 
الفرن�سية تعني لوي�ص جوك�ص وزير دولة لل�سوؤون 

اجلزائرية خلربته و مكره ال�سيا�سي.
1963 ـ اغتيال الرئي�ص االأمريكي جون كينيدي 

بحادث قن�ص وذلك اأثناء زيارته ملدينة داال�ص.
رقم  الدويل  االأمن  جمل�ص  قرار  �سدور  ـ   1967

.1967 حرب  بعد   242
1967 ـ اإبرام اتفاق تعاون بني اجلزائر وفرن�سا 

يف جمال الطريان املدين .
على  ملكا  كــارلــو�ــص  خـــوان  تن�سيب  ـ   1975
فرانكو   فران�سي�سكو  الديكتاتور  وفاة  بعد  اإ�سبانيا 
اإىل  امللكي  اأعيد النظام  بناء على و�سيته، وبذلك 

اإ�سبانيا.
للجمهورية  د�ــســتــور  ثـــاين  اإ�ـــســـدار  ـ   1976

اجلزائرية يف عهد الرئي�ص هواري بومدين.
و  للدرا�سات  الوطني  املركز  تاأ�سي�ص  ـ   1980

االإجناز يف جمال العمران.
لتهيئة  الوطنية  الــوكــالــة  تاأ�سي�ص  ـ   1980

االإقليم.
الــوزاريــة  الــنــدوة  ــغــال  اأ�ــس افــتــتــاح  ـ   1993
�سعار  حتــت  بــاجلــزائــر  ال�سحراوية  ال�ساحلية 

التعاون و االأمن.
للجبهة  التنفيذي  املكتب  رئي�ص  اغتيال  ـ   1999
الــقــادر  "عبد  املــوقــوفــة  ــقــاذ  لــالإن ــالمــيــة   ــس االإ�

ح�ساين" بالعا�سمة.
600 هكتار  2003 ـ احلكومة تعلن عن  معاجلة 
البلدان  يف  ــراد  اجل اكت�سحها  التي  االأرا�ــســي  من 
املــجــاورة مــن طــرف الــفــرق اجلــزائــريــة ملكافحة 

اجلراد .
اأوكرانيا  يف  الربتقالية  الثورة  بــدء  ـ   2004
امل�سكوك  الرئا�سية  االنتخابات  نتائج  اإثــر  على 

ب�سدقيتها.
2005 ـ انتخاب اأجنيال مريكل م�ست�سارة الأملانيا، 

لتكون بذلك اأول امراأة تتوىل هذا املن�سب.
الطريق  مــن  االأخـــري  ال�سطر  افتتاح  ـ   2009

ال�سيار �سرق غرب العابر لوالية غليزان.
لنقل  احلديدية  ال�سكة  خط  ت�سغيل  ـ   2009

امل�سافرين الرابط بني مغنية و الغزوات.
يلزم  قــانــون  م�سروع  يقر  الكني�ست  ـ   2010
لال�ستفتاء  تطرح  ــاأن  ب االإ�سرائيلية  احلكومات 
كجزء  عليه  االإقــدام  تريد  ان�سحاب  اأي  ال�سعبي 
وه�سبة  ال�سرقية  القد�ص  مــن  �سالم  اتــفــاق  مــن 
اجلوالن املحتلني، وال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
بالقانون  ا�ستهزاء  مبثابة  القانون  هــذا  تعترب 

الدويل.
ي�سدر  مر�سي  حممد  امل�سري  الرئي�ص   -  2012

اإعالنا د�ستوريا جديدا.
ي�سبح  كارل�سن  ماغنو�ص  الرنويجي   -  2013

البطل الع�سرين يف بطولة العامل لل�سطرجن.
اأماكن  200 حريق يف  اأكرث من  2016 - اندالع   

متفرقة بغابات يف االأرا�سي املحتلة من فل�سطني.

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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توجعو�ص م��ا  ي���ّدو  �ضرباتو  يل 

حكـــمة
جواهر الإن�سان يف ثالث كتمان الفقر حتى 
كتمان الغ�سب  اأن��ك غني  النا�س  يظن 
ح��ت��ى ي��ظ��ن ال��ن��ا���س اأن����ك را�����س كتمان 
متنعم اأن��ك  النا�س  يظن  حتى  ال�سدة 

� ملاذا دائما نقول اأن احلياة ال ت�ضتحق يا 
�ضي عالوة؟

حنان من�ضر �ضطيف
الأنها ال ت�ضاوي جناح بعو�ضة؟!.

يف  امل��وج��ودة  ال�ضلطات  اأن���واع  ه��ي  م��ا   �
اجلزائر يا �ضي عالوة؟

رمزي العاي�ص خن�ضلة
البطاطا  �ضلطة  اأهمها  لكن  كثرية  هي 
�ضيا�ضي  راك  بيها  ت�ضمع  اإذا  بالباذجنان 

حمنك؟!.
� اأما اآن ل�ضي عالوة اأن يرتجل؟

ق.ثابت بريكة
وا�ص �ضايفني راكب حتى اأترجل..يا �ضي 
مرتجال  حياته  ق�ضى  عالوة  قاف..عمك 
ما تك�ضحو  اإىل غاية  2 تاعو  الرونو  على 

رجليه؟!.
� اإذا وقع مواطن يف م�ضكل عادة ما يلجاأ 
وا�ضطة  اأو  حل  يلقى  ك�ضما  امل�ضوؤول  اإىل 
اأويحيى  مثل  م�ضوؤول  وقع  واإذا  تدخل  اأو 

و�ضالل يف م�ضكل وا�ص يدير يا �ضي عالوة؟
ليندة لعلى باتنة
او وا�ضطة  لل�ضعب ك�ضما يلقى حل  يلجاأ 

اأو تدخل اأو اإعفاء!!.
يبيع  مواطن  على  القب�ص  يقال  عندما   �
مهلو�ضات بطريقة غري �ضرعية..هل هناك 

طريقة �ضرعية لبيع املهلو�ضات؟
دنيا يحي باي ميلة
مهدئات  اأ�ضلها  يف  املهلو�ضات  طبعا..الأن 
العقالء  ي�ضتعملها  للمجانني..عندما 

يجنو!!.
ويتكتف  يحلف  عالوة  �ضي  يا  معنى  ما   �
التي يقولها اجلزائريون تعبريا عن �ضدق 

احلالف؟
فريوز زقادة اأم البواقي
�ضكل  على  ي��د  على  ي��دا  ي�ضع  معناها 
الطريقة  اأت��ب��اع  م��ن  وه����وؤالء   x ح���رف 
ولد  كعرب  الطريقة  ل�ضيخ  اخلرطالوية 

لعور البلعوطي!؟.

�شورة م�شحكة

هكذا راهم مي�ّضو 
يف احلالة..

ويقولك عاله 
حاب�ضة؟!
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اأم البواقـي
توقيف فتاة �صمن العملية

حجز 600 كب�صولة من دواء الربيغابالني

قامت الفرقة املتنقلة لل�سرطة الق�سائية 
اأ�سخا�ــص،  ثالثــة  بتوقيــف  مب�سكيانــة، 
وتفكيــك بور�ســة �سريــة لتح�ســري م�ساحيق 
بي�ســاء ذات تاأثــري خمــدر لغر�ــص الرتويج، 
فيمــا مت حجــز ما يقارب رطل مــن امل�ساحيق 

املخذرة.
ياأتــي ذلك بعــد ا�ستغالل عنا�ســر الفرقة 
ملعلومــات تفيد بقدوم �سخ�ــص برفقة امراأة 
على منت مركبــة �سياحية ملدينــة م�سكيانة، 
لغر�ــص اإبــرام �سفقة بيع وترويــج كمية من 

املخــدرات ال�سلبة "كوكايــني"، ليتم توقيف 
املركبــة علــى متنهــا املتهمــان البالغــان مــن 
العمر 26 و40 �سنة املنحدران من مدينة اأم 
البواقــي، هذا وقد اأ�سفرت عملية تفتي�سهما 
علــى العثور علــى كي�ص بال�ستيكــي �سغري به 
كميــة مــن م�سحــوق ابي�ــص خمبــاأ بجــوارب 
اأجنبيــة  عملــة  لورقــة  اإ�سافــة  اأحدهمــا، 
ملفوفــة علــى �ســكل �سيجــارة ت�ستعمــل ل�سم 

امل�سحوق.
 التحقيقــات االأوليــة يف الق�سيــة اأ�سفرت 

عــن توقيــف متهم ثالــث يبلغ مــن العمر 33 
�سنــة، فيمــا اأ�سفرت عملية تفتي�ــص م�ساكهم 
عــن ك�ســف ور�ســة �سريــة، خا�ســة بتح�سري 
م�ساحيــق خمدرة، كما مت �سبط عدة اأكيا�ص 
�سغرية معباأة مب�ساحيق بي�ساء بوزن اإجمايل 
قــدره 450غرام، حيث بينــت املعاينات اأنها 
م�سحــوق ملزيــج مــن عــدة اأدويــة ذات تاأثري 
خمــدر، اأين يقــوم امل�ستبه فيهــم ببيعها على 
اأ�سا�ص اأنها خمدر "الكوكايني"، كما مت حجز 

معدات ت�ستعمل لتح�سري هذه املادة منها.

متكــن اأفــراد فرقــة ال�سرطــة الق�سائيــة 
التابعــة الأمن دائرة عــني وملان جنوب والية 
اإجراميــة  ن�ســاط �سبكــة  �ســل  مــن  �سطيــف 
حترتف ترويــج املهلو�سات، حيــث مت توقيف 
ع�سابــة تتكون مــن 04 اأ�سخا�ص خمت�سة يف 
ترويج املوؤثــرات العقلية مع حجز كمية جد 
معتربة منهــا قدرت باأكرث مــن 6220 قر�سا 
مــن خمتلــف االأنــواع، ومبلغ مايل قــدره 46 

مليون �سنتيم التي تعد من عائدات الرتويج.
ومتت العملية بعد اإطالق حتريات مو�سعة 
مكنت من حتديد هوية امل�ستبه فيهم االأربعة 
حيــث مت توقيفهــم و�سبط بحوزتهــم كمية 
اأوليــة مــن االأقرا�ــص املهلو�سة قــدرت بنحو 
750 قر�ــص وبالتن�سيق مع النيابة املحلية 
مت ا�ست�سدار اإذن بتفتي�ص م�ساكنهم اأين كانت 
النتائــج اإيجابيــة ومت �سبــط كميــة اأخــرى 

معتــربة مــن املوؤثــرات العقلية قــدرت بنحو 
5479 قر�ســا لت�سبــح الكميــة االإجماليــة 
6229 قر�ســا مــن خمتلــف االأنــواع ومبلــغ 
مايل معتــرب قدره 46 مليــون �سنتيم يعد من 
عائدات الرتويج، ليتــم حتويل امل�ستبه فيهم 
واملحجوزات اإىل مقــر امل�سلحة وفتح حتقيق 

معمق يف مالب�سات الق�سية.

لل�ضرطة  املتنقلة  ال��ف��رق��ة  عنا�ضر  مت��ك��ن 
الق�ضائية تيمق�اد، من توقيف �ضخ�ضني يبلغان 
من العمر 35 و41 �ضنة مبفرتق الطرق ال�ضهيد 
ال�ضادق �ضب�ضوب حي ك�ضيدة باتنة، وبحوزتهما 
قطعة نقدية فئة 200 دج مزيفة و13 ورقة 
 1000 فئتي  من  نقدية  اأوراق  عليها  مطبوع 
من  �ضفائح   05 اإىل  باالإ�ضاف��ة  دج،  و2000 
طابعتني  غ���رام،   453 ب���وزن  املعالج  الكيف 
م�ضكنيهما  بتفتي�ص  اإذن  ا�ضت�ضدار  وب��ع��د 

مقطعة  االأوراق  م��ن  رزم��ت��ني  على  العثور  مت 
رقمية،   دعائم   05 النقدية،  االأوراق  بحجم 
�ضالحني  حجز  مت  كما  ذاك��رة،  بطاقات   04
و16،   12 عيار  اخلام�ص  ال�ضنف  من  ناريني 
وحدات   03 و16،   12 عياري  خرطو�ضة   86
مركزي��ة لالإعالم االآل���ي، جهاز �ضاكنري وجهاز 
اإجراءات  ا�ضتيفاء  وبع�د  حممول،  كومبيوتر 
اأم��ام  بهم�ا  امل�ضتبه  تقدمي  �ضيتم  التحقيق 

اجلهات الق�ضائية باإقليم االخت�ضا�ص.

املتنقلة  بالفرقة  ال�ضرطة  عنا�ضر  متكنت 
لل�ضرطة الق�ضائية �ض�ضار، من توقيف �ضخ�ص 
بريغابالني  دواء  كب�ضولة من   600 بحوزته 
حماولة  ب��ع��د  وذل���ك  اأج��ن��ب��ي،  من�ضاأ  ذات 
�ضياحية  مركبة  م�ضتوى  على  ترويجها 

مبدينة �ض�ضار.
تفا�ضيل العملية تعود بعد و�ضع حاجز اأمني 
على م�ضتوى الطريق الوطني رقم 83 الرابط 
مبدينة �ض�ضار وبعد رف�ص �ضاحب �ضيارة نوع 

واالنطالق  التوقف  ال�ضاد�ص  اجليل  قولف 
وبعد  املدينة  و�ضط  اجت��اه  فائقة  ب�ضرعة 
على  املركبة  توقيف  مت  امل��ط��اردة  عملية 
يحتوي  م�ضط   4 بحوزته  فيه  امل�ضتبه  متنها 
 600 مبجموع  كب�ضولة   15 على  م�ضط  كل 
اخل�ضائ�ص  ذو  بريغابالني  نوع  من  كب�ضولة 
�ضبط  ليتم  اأجنبي  من�ضاأ  ذات  عقليا  املوؤثرة 
امل�ضتبه فيه و حتويله  املحجوزات و توقيف 

اىل مقر الفرقة ال�ضتكمال التحقيق.

�سي الأورا�سي..
ال�سرب ليك واملعنى على جارتك... 
واأهــداف حتدد  ليها دخــان  نار  وكل 
العيون  عمات  امل�سالح  دبــارتــك... 
ــع ارتــبــطــت بــ�ــســريتــك...  ــام ــط وامل
الدبلوما�سية مواقف واالإن�سانية ما 

ترتقب منك ا�سارتك...

hamzalaribi005@gmail.com

تفكيك ور�شة �شرية لتح�شري "كوكايني مغ�شو�س" باأم البواقي
وجب الكالم

االأورا�سية  الثقافة  يف  متداولة  �سعبية  عبارة  هناك 
اينو  ليغ ذوقذرار ثيط  ما  "اآك  ال�ساوية تقول  باللهجة 
اآكل  "طائر  ل�سان  على  العبارة  هذه  قيلت  وقد  فونار"، 
يف  كنت  واإن  "حتى  العربية  باللغة  ومعناها  للقمح"، 
القمح  اآكل  الطائر  اأن  اأي  الرحى"،  على  فعيني  اجلبل 
كي  النا�ص  من  خلوه  يرقب  "الرحى"  اإىل  النظر  دائــم 
كان  اأيــا  قمح  حبات  من  تبقى  ما  ويتناول  اإليه  يطري 
اإ�سقاط  ميكن  من  فاأن�سب  يبدو  ما  وعلى  تواجده،  مكان 
هو  اأقــوالــه  وعلى  ت�سرفاته  وعلى  عليه  العبارة  هــذه 
ات�سح  فقد  ماكرون"،  "اميانويل  الفرن�سي  الرئي�ص 
اأن  رغم  اجلزائر  يف  يحدث  ما  ويرتقب  يرقب  بات  اأنه 
االأوىل به االهتمام ب�سوؤون بالده ب�سفة خا�سة وباآخر 
عامة،  الغربية" ب�سفة  وال�سحراء  "مايل  يف  التطورات 
باملغرب  الفرن�سي  القن�سل  "مبوت"  يهتم  مل  اأنــه  حتى 
مع  له  حوار  يف  يتطرق  وراح  املا�سية  القليلة  االأيــام  يف 
انتقالية  عملية  اأ�سماه  ما  اإىل  اآفريك"  "جون  جريدة 
باجلزائر، حيث قال باأنه �سي�ساعد الرئي�ص عبد املجيد 
وقال  االنتقالية،  العملية  اإجناح  على  "ال�سجاع"  تبون 
باأنه ال جناح لقارة افريقيا اإال بنجاح اجلزائر، واإن كان 
لنا  بالن�سبة  فاإنه  اللفظ  حيث  من  "ع�سال"  الكالم  هذا 
ذو  خا�سة  ب�سفة  وك�سحفيني  عامة  ب�سفة  كجزائريني 
معنى عك�سي ملا هو منطوق، وكاأن ماكرون يرغب يف القول 
بال�سيطرة  وثرواتها" اإال  افريقيا  على  "�سيطرة  ال  باأن 

على مراكز النفوذ يف اجلزائر.
ماكرون بات يتحدث عن اجلزائر وكاأنها "لبنان"، اأي اأن 
لهجة ماكرون عند احلديث عن اجلزائر ال تختلف عن 
لبنان، ومعنى  اأمر" على  "ويل  نف�سه  ين�سب  لهجته وهو 
كما  اجلزائر  �سوؤون  يف  يخو�ص  بات  قد  ماكرون  اأن  هذا 
لو اأنها ملحقة اأو مقاطعة من املقاطعات الفرن�سية ويبدو 
م�ستقلة"،  "دولة  عن  يتحدث  باأنه  تنا�سى  اأو  ن�سي  اأنه 
اجلزائر  اأن  منطلق  من  يتحدث  بات  قد  ماكرون  اأن  اأي 
�سيا�سيا  م�ستقلة  دولة  اأي  "حمتقلة"،  دولة  له  بالن�سبة 
ال  التي  فرن�سا  مع  الدبلوما�سية  بعالقتها  حمتلة  لكنها 

ميكن االنفالت منها مهما كان الثمن.
يف ذات ال�سياق قال ماكرون باأن معاجلة اأزمة الذاكرة 
عن  االعتذار  بتقدمي  ولي�ص  امل�ساحلة  بتج�سيد  تكون 
اأو�سح  قد  ماكرون  اأن  اأي  اال�ستعمارية،  احلقبة  جرائم 
باأن ال نية لفرن�سا يف "االعتذار" وكاأّنا به ميلي �سروطه 
كيفية  يف  منطقه  يفر�ص  ــه  اأن اأو  امل�ساحلة  لتج�سيد 
ال�سراكة بني اجلزائر وفرن�سا"، ورمبا ال يعلم  "جت�سيد 
"عن  وعبارة  �سعب"  عن  "عبارة  اجلزائر  بــاأن  ماكرون 
تاريخ" وعبارة عن كيان وهوية وامتداد حل�سارات اأكرب 
منه ومن بلده ولهذا فعلى ماكرون اأن يعلم باأن من اأعراف 
وكدولة  وكوطن  وك�سعب  وكح�سارة  كتاريخ  "اجلزائر" 
اأي م�سوؤول  اأكرب من  "مبا ميلى عليها" فهي  مل ولن تقبل 
ودولة"  ووطــن  "بلد  الأنها  �سيا�سي  طرف  اأي  من  واأكــرب 
ذاك،  اأو  لهذا  خا�سا  ملكا  اأو  جمعية  اأو  حزبا  ولي�ست 
الذاكرة  اأزمــة  يراجع  اأن  ماكرون  على  فــاالأجــدر  لهذا 
نف�سه  حق  يف  جرمية  ارتكب  من  اأكرث  فهو  نف�سه"  "مع 
بتنازله عن "نف�سه" وقبول دور "الفزاعة" التي ال تهتز 
ملوت "الفرن�سيني" وتهتز "عندما يتعلق االأمر بدولة لها 
رجالها ولها اأبناوؤها ولها �سرفاوؤها ومل ولن تقبل "�سروطا 

من فتى بريجيت".

ماكرون ووهم الحتقالل 

حمزه لعريبي

ميلة 

�ضطيف 

عنابـة

حجز اأكرث من قنطارين
 من الدجاج الفا�شد

العثور على جثة ر�شيع حديث 
الولدة بعني اأزال

اإ�شابة �شخ�س يف حريق مبحل 
لبيع الألب�شة

الإطاحة بـ8 م�شبوقني ق�شايا
 يف ق�شايا خمدرات

حجز عنا�سر امل�سلحة الوالئية لالأمن العمومي باأمن 
والية ميلة كمية من اللحوم البي�ساء مقدرة بنحو 207.5 

كلغ م�سكوك يف �سالمتها وذلك على اإثر مراقبة روتينية 
ل�ساحنة نقل وتربيد باملدخل الغربي ملدينة ميلة، وعلى 

اإثر ذلك مت حتويل املركبة اإىل مقر اأمن الوالية ليتبني اأن 
الكمية املحجوزة بدون و�سم ومذبوحة بطريقة جمهولة، 

كما اأن �ساحب ال�ساحنة ال يحوز على االعتماد ال�سحي لنقل 
املنتجات احليوانية، حيث مت ت�سليمها اإىل م�سالح التجارة 

ال�ستكمال االإجراءات القانونية �سد املخالف.

اهتزت بلدية عني اأزال يف اجلهة اجلنوبية من والية 
�سطيف على حادثة العثور على جثة ر�سيع حديث الوالدة 

بقرية مرزغالل، حيث مت العثور عليه من طرف اأحد 
املواطنني الذي كان يرعى االأغنام والذي اأبلغ م�سالح 

الدرك الوطني التي تنقلت اإىل عني املكان وفتحت حتقيقا 
يف احلادثة، فيما قامت م�سالح احلماية املدنية بنقل جثة 

ال�سحية اإىل م�ست�سفى عني اأزال.

تدخلت وحدة احلماية املدنية لعني اأزال جنوب والية 
�سطيف الإخماد حريق يف حمل جتاري لبيع االألب�سة ببلدية 

بئر حدادة، حيث اأ�سفر احلريق عن اإ�سابة �سخ�ص بجروح 
وحروق متفاوتة ف�سال عن اأ�سرار مادية تخ�ص االأغرا�ص 
التي كانت داخل املحل، ومتكنت وحدة احلماية املدنية من 

اإخماد احلريق دون امتداده لباقي املحالت وامل�ساكن.

متكنت فرقة قمع االإجرام للم�سلحة الوالئية لل�سرطة 
الق�سائية، من توقيف 17 �سخ�ص، ترتاوح اأعمارهم مابني 

حيازة  ق�سايا  يف  فيهم  م�ستبه  منهم   10 �سنة،  و37   20
املخدرات واملوؤثرات العقلية، كما مت توقيف 06 اأ�سخا�ص من 

اأجل حيازة اأ�سلحة بي�ساء حمظورة و�سخ�ص يف ق�سية بيع 
امل�سروبات الكحولية بدون رخ�سة، مع حجز 263 قر�ص 

مهلو�ص من خمتلف االأنواع، و376 وحدة من امل�سروبات 
الكحولية من خمتلف االأنواع واالأحجام، من جهتها جنح 

عنا�سر ال�سرطة الأمن دائرة عني الباردة، يف �سخ�ص يبلغ من 
العمر 25 �سنة، م�سبوق ق�سائيا، مع حجز كمية معتربة من 

املخدرات من نوع القنب الهندي.

متكن عنا�ضر اأمن دائرة عني 
التوتة بالتن�ضيق مع الفرقة 

املتنقلة لل�ضرطة الق�ضائية 
عني التوتة، من توقيف 

�ضقيقني يبلغان من العمر 33 
و39 �ضنة م�ضبوقني ق�ضائيا 
بحي 30 م�ضكن مبدينة عني 

التوتة على خلفية عدة 
�ضكاوى تقدم بها مواطنون 

�ضد ال�ضالف�ي الذكر بخ�ضو�ص 
اإثارة الرعب و�ضط االأحياء 

ال�ضكنية مع التهديد باالأ�ضلحة 
البي�ضاء حيث عر بحوزتهما 

على �ضيف، �ضكاكني، ع�ضى 
خ�ضبية و�ضماريخ نارية ليتم 

تقدميهما اأمام اجلهات الق�ضية 
باإقليم االخت�ضا�ص.
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توقيف �شقيقني 
اأثارا الرعب 

باأحياء عني التوتة

توقيف مزوري العملة الوطنيـة

حجز 6220 قر�س مهلو�س من خمتلف الأنواع بعني وملان

الإطاحة مروج املواد
 ال�شيدلنية يف خن�شـلة
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