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يف ظل غياب النقل املدر�صي

البلدية ا�صتفادت من حافلة منذ 3 اأ�صهر

على خلفية اقتحام اجلمارك لأحد 
حمالت املجوهرات 

تالميذ قرية "ال�شراوات" 
بعني التوتة دون درا�شة 

مطالب بتوفري النقل 
لتالميذ قرية عني تا�شة 

براأ�س العيون 

جتار الذهب يحتجون بغلق 
حمالتهم لليوم اخلام�س 

على التوايل بباتنة

خن�شلة

�ص 04

�ص 04

�ص 04

باتنة

�شطيف

ب�شــطيف العدالــة  اإىل  نب�شــار  لتيــزي  البلــدي  املجل�ــس  اأع�شــاء  يجــر  املدر�شــي  النقــل  ملــف  بعد فتح حتقيقات اأمنية حول �صبهات يف 
�صفقة قدرت بنحو 1.2 مليار �صنتيم

�ص 16

بريوقراطية اإدارية وا�ضتياء كبري و�ضط الفالحني

البريوقراطية تعرقل النهو�ص بالقطاع الفالحي يف خن�سلة

معاناة مر�سى الق�سور الكلوي تتجدد يف كل ح�سة غ�سيل

مر�شى الق�شور الكلوي 
يعي�شون اجلحيم بباتنة

يعي�ص مر�سى الق�سور الكلوي مبختلف م�سالح ت�سفية الدم 
مب�ست�سفيات والية باتنة اأو�ساعا مزرية وظروفا �سعبة 

اأبرزها االكتظاظ وعدم توفر االأجهزة والعتاد الطبي 
�ص 04امل�ستعمل يف عملية غ�سيل وت�سفية الكلى... 

نق�ص الأجهزة وقدمها �ضاعف من معاناتهم

االإجراءات 
الطبية توؤخر دفع 

ملفات الالعبني على 
م�شتوى الرابطة

ي�شتكي ما يقارب 3 اآالف فالح من منتجي خمتلف اأنواع احلبوب ب�شحراء النمام�شة ببلدية بابار يف والية خن�شلة من 
ال�شروط التعجيزية التي فر�شتها عليهم تعاونية البقول واحلبوب اجلافة للح�شول على احلبوب، فيما طالبوا بت�شوية 

�ص 05ملفات العقار الفالحي ورخ�ص حفر االآبار... 

اأم البواقي

�ص 08

�صباب باتنة

ا



ب�صراحة

عالمة 80
الزجاج  على  اإل�شاقها  ال��واج��ب   80 عالمة  تبدو  ق��د 
على  احلا�شل  ال�شائق  �شيارة  اأو  املرتب�ص  ل�شيارة  اخللفي 
رخ�شة ال�شياقة املوؤقتة غري مهمة للبع�ص ورمبا حمرجة 
احلائزين  ال�شباب  من  الكثري  الأن  ذلك  االآخ��ر،  للبع�ص 
 "  80 "عالمة  يف  ي��رون  ال�شياقة  رخ�شة  على  حديثا 
على  بقدرتهم  وا�شتخفافا  وا�شتهانة  قيمتهم  من  انتقا�شا 
االأ�شل طريقة جيدة  80" يف  "عالمة  اأن  ال�شياقة، غري 
لتفادي اال�شطدامات ولتفادي حوادث املرور، فعالمة 80 
هي من تنبه الغري وتوجهه الأن يحرتز ويتوقع اأية حركة 
غري عادية من "ال�شائق اجلديد" اأو من ال�شائق املرتب�ص، 
وبالتايل تفادي اأية ردة فعل مفاجئة، ولهذا فاإن عالمة 
80 تعترب مبثابة معيار واقعي ومنطقي يتم التمييز على 
اأ�شا�شه بني ال�شائق املحرتف وال�شائق املرتب�ص اأو ال�شائق 
املرور  حركة  "التفاهم"  و�شال�شة  ل�شمان  وهذا  اجلديد 
االأمر  الطريق  يف  التفاهم  �شوء  يف  الوقوع  عدم  و�شمان 

الذي ترتتب عنه يف اأغلب االأحيان حوادث مميتة.
عالمة 80 على ما يبدو مل تعد جمدية فقط يف الطريق، 
احلاملني  ال�شيارات  الأ�شحاب  فقط  �شرورية  تعد  ومل 
لرخ�ص �شياقة موؤقتة، بل اإن عالمة 80 قد باتت �شرورية 
اأي�شا للكثري من االأ�شناف الب�شرية من اأجل تفادي الكثري 
ولتفادي  معهم،  وال�شيا�شية  الفكرية  ال�شدامات  م��ن 
اأن  الكثري من اخلالفات وال�شراعات، فم�شكلتنا اليوم هي 
ال�شاحة ال�شيا�شية مثال قد باتت تعج بال�شيا�شيني اجلدد 
ويناف�شونهم  "املخ�شرمني"  يزاحمون  فهم  ذل��ك  ورغ��م 
يف  تكمن  اإنها  بل  املناف�شة  يف  تكمن  ال  طبعا  وامل�شكلة 
من  بالكثري  بجهلهم  اجلدد"  "ال�شيا�شيني  اع��رتاف  عدم 
ميار�شون  باأنهم  كذلك  اعرتافهم  وعدم  والقوانني  االأمور 
من  ال�شيا�شة  كلمة  حتمله  مبا  ال�شيا�شة  ال  "التخالط" 
قدماء  بني  �شيا�شية  �شدامات  لنا  خلق  ما  وه��ذا  معنى، 
يف  الهدف  اإىل  تقودهم  التي  ال�شيا�شية  الطرق  "حفظوا 
دخلوا  مرتب�شني  "�شيا�شيني  وبني  قلب"  ظهر  عن  بالدنا 
مبن  وغ��رروا  حيلتهم  بقلة  منهم  اع��رتاف  دون  امل�شمار 
وثق بهم" والنتيجة اأحزاب �شيا�شية ال ترقى حتى الأن 
تكون "جلنة حي"، وم�شكلتنا اأي�شا هي اأن هنالك "مثقفني 
جدد" دخلوا م�شمار الثقافة فا�شطدموا بوهم اأن املثقف 
والدين"  "العقيدة  من  متجردا  اأو  ملحدا  يكون  اأن  يجب 
وقد اأدى ذلك اإىل بروز جماعة "املثقفني املزيفني" الذين 
هنالك  اأن  هي  كذلك  وم�شكلتنا  قدوة،  املغفلون  يعتربهم 
كم  بعد  "االأحرار"  لقب  على  ح�شلوا  جددا،  "اأحرارا" 
جمعة من "ال�شطيح والرديح" وهوؤالء من اأعلنوا اأنف�شهم 
وعلى  البالد  وعلى  الدميقراطية  على  اأو�شياء  اليوم 
العباد وعلى احلرية وما اإىل ذلك واملوؤ�شف اأنهم يتعاملون 

وكاأنهم خا�شوا حربا حتريرية دامت لعدة �شنوات.
على  النقاط  ن�شع  اأن  �شروريا  بات  اأن��ه  هو  اليوم  احلل 
احلروف ون�شمي االأ�شياء مب�شمياتها، اأي اأنه ال بد من اأن 
80 وال نعطي �شخ�شا  منيز الكثري من االأ�شخا�ص بعالمة 
اأو طرفا اأو حزبا اأو م�شوؤوال اأكرث مما ي�شتحق، فال تعامل 
مع ال�شيا�شي اجلديد على اأنه خم�شرم، وال انبهار مبثقف 
جديد على اأنه مفكر وال اإيالء اهتمام ل�شعارات اأ�شخا�ص 
ببع�ص  "هرولة  كونها  �شوى  �شيئا  احلرية  عن  يعرفوا  مل 
فاإننا  مو�شعه  يف  �شخ�ص  كل  ن�شع  وعندما  ال�شعارات"، 
التي  امل�شائل  من  كثري  يف  اخلو�ص  عناء  من  اأنف�شنا  نريح 
بات يخو�ص فيها اأ�شحاب "عالمة 80" املنزوعة للتمويه 

وللخداع.
�سمري بوخنوفة

الأورا�س بلو�س+الثالثاء 13 ونرب 2970/ 24 نوفمرب 2020 املوافق لـ 09 ربيع الثاين 021442

اأكد مواطنون ببلدية اأوالد �ســي �ســليمان يف والية باتنة 
باأن هنالك مدار�ص ابتدائية قد انعدمت فيها التدفئة االأمر 
الذي جعل التالميذ يتمدر�ســون يف بيئة غري مالئمة بل ويف 
ظروف غري �ســحية وغري منا�سبة البتة اإ�ســافة اإىل انعدام 
اأدنى �سروط الوقاية من فريو�ص كورونا كالكمامات واملعقمات 
فمتى �ستتحرك ال�ســلطات املعنية لتنقذ "تالميذ ال يعرفون 
عن الربوتوكول ال�ســحي" �سيئا يف الوقت الذي �سدعنا فيه 

بع�ص امل�سوؤولني بوهم "توفري الظروف املنا�سبة"؟

بطاقة حمـــــــــراء

auresbook

قال: عبد القادر طالب عمر
 )�صفري جمهورية ال�صحراء الغربية لدى اجلزائر(
..."النظام املغربي �رشع بفتح القن�صليات 

وكاأن ال�رشاع قد ُح�صم". 
قلنا: يا راجل... انهم ميار�سون ما ي�سمى "حربا 

نف�سية"؟

الت�سعيد  خيار  وتبني  االحتجاجية  احلركة  ا�ستئناف  الرتبويني  وامل�ساعدين  للم�سرفني  الوطنية  النقابة  اأعلنت 
االأ�سا�سية  للمطالب  اال�ستجابة  اأجل  من  مفتوحا  احلوار  باب  على  االإبقاء  مع  االحتجاجية  والوقفات  باالإ�سراب 
اأّن التزام وزارة الرتبية الوطنية ال�سمت ووقوفها  واال�ستعجالية قبل انق�ساء ال�سنة املالية، واعترب بيان للنقابة 
موقف املالحظ اأو املتفرج اإزاء الكم الهائل من االن�سغاالت واملطالب امل�سروعة لل�ّسلك دون �سعي جاد حلّلها مل يرتك 

لهم خيارا اإاّل االإ�سراب واالعت�سام والوقفات االحتجاجية.

دعت ال�سركة اجلزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز زبائنها اإىل ت�سديد م�ستحقاتهم املتاأخرة التي بلغت 171 مليار دينار 
خالل ال�سدا�سي االأول، تفاديا لرتاكم فواتري ا�ستهالك الطاقة، وذكرت "�سونلغاز" يف بيان لها مببادرتها الت�سامنية 
خالل جائحة كوفيد19- بعدم قطع التموين بالغاز والكهرباء على زبائنها، ما ت�سبب لها يف خ�سائر مالية كبرية فاقت 

املنزليني. فيهم  مبا  اخلوا�ص  لدى  باملائة   63 منها  دينار  مليار   171

�سنوات،  ن�ساط ملدة خم�ص  امللغا�سي احمد عن  االإفريقي،  "فيفا" رئي�ص االحتاد  القدم  الدويل لكرة  اأوقف االحتاد 
الفيفا  يف  االأخالقيات  جلنة  يف  الق�سائية  الغرفة  اأدانــت  ال�سياق  هذا  ويف  االأخــري،  لهذا  موجهة  ف�ساد  تهم  ب�سبب 
اأحمد بخرق مواد متعلقة بـ "واجب الوالء" و�سوء ا�ستغالل املن�سب، باالإ�سافة اإىل قبول هدايا بدون اأي وجه حق، 

واختال�ص اأموال، كما غرمت ذات اجلهة رئي�ص الكاف مببلغ 200 األف فرنك �سوي�سري.

املمار�سني  املتعاملني  قبول  وكيفيات  �سروط  يحدد  تنفيذي  مر�سوم  الر�سمية  اجلريدة  من  االأخــري  العدد  يف  �سدر 
وا�ستثنى  التف�سيلي،  اجلبائي  النظام  من  لال�ستفادة  والكهرومنزلية  االإلكرتونية  واملعدات  املنتجات  اإنتاج  الأن�سطة 

املر�سوم املعدات الهاتفية النقالة وكذا معدات االإعالم االآيل من جمال تطبيق االإجراءات اجلديدة.

باربرا  برتجمتها  قامت  والتي  االإيطالية  باللغة  باي  مي�سا  لالأديبة  اجلبال"  يف  ت�سمع  "هل  رواية  قريبا  �ست�سدر   
�سوموفيغو، وحتكي رواية هل ت�سمع يف اجلبال "entendez-vous dans les montagnes " التي �سدرت �سنة 
2002 عن دور الن�سر الربزخ يف اجلزائر و "Aube" يف فرن�سا و "Astarte" يف ايطاليا ق�سة لقاء جندي �سابق يف 
جي�ص اال�ستعمار الفرن�سي وفتاة �سابة خالل �سفرهما على منت القطار حيث �ستتمكن خاللها من احلديث الأول مرة بكل 

حرية عن والدها الذي لفظ انفا�سه حتت التعذيب �سنة 1957.

الزواج واخلتان على  اإقامة حفالت   61 ال  الوالية  بلديات  اإقليم  باتا عرب  منعا  باتنة قرارا مينع  اأ�سدرت والية   
اأنها تعد من بني عوامل انت�سار وباء كوفيد19-، وجاء يف البيان  م�ستوى جميع ال�سكنات واملنازل اخلا�سة، باعتبار 
الق�سائية  اجلهات  اأمام  الق�سائية  للمتابعة  اخلتان  اأو  الزواج  حفل  فيه  يقام  الذي  املنزل  اأو  ال�سكن  �ساحب  اإحالة 

املخت�سة وفقا لالإجراءات اجلزائية املقررة قانونا.

 هــو عدد امل�ســابني بفريو�ــص كورونا �ســمن االأطقــم الطبية الذي 
ك�ســف عنــه الناطق الر�ســمي للجنة العلمية لر�ســد ومتابعة تف�ســي 
وبــاء كورونــا، جمال فورار وهو ما اأ�ســفر عن وفاة 120 وفاة. م�ســريا 
اإىل اأن هــذه االأطقــم الطبية اأُجهدت كثريا يف احلرب التي تخو�ســها 

�سد فريو�ص كوفيد-19.
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يف ظل غياب رقابة �سارمة من طرف "الدولة" ممثلة 
يف الوزارات واملديريات املعنية مبتابعة الت�سعريات 
املتعلقة بالتحاليل واالأ�سعة بكل اأنواعها واالأجهزة 

الطبية على اختالفها وحتى اأ�سعار مراجعات االأطباء 
وفحو�ساتهم التي �سهدت وما تزال ت�سهد ارتفاعا غري 

مربر ويف وقت قيا�سي ف�سح االحتكاريني يف هذا القطاع 
وجردهم من امتياز كونهم جمندون يف كل الظروف 

واالأحوال وحتت الق�سم لتقدمي يد امل�ساعدة لكل من 
يحتاجها دون ا�ستغالل اأو تهاون، فاإن املواطن اجلزائري 
يتخبط يوميا يف م�ساكل مرتبطة بحاالت مر�سية غاية 

يف التعقيد واأخرى اعتيادية وعابرة دون حلول فعلية 
تنت�سله وحتفظ للمر�سى حقهم يف الرعاية ال�سحية 

الكاملة..
وبعيدا عن "املجانية" املطلقة التي ف�سلت وبوجود 

داخل  يلزم  ما  توفري  على  ال�سحي  القطاع  "فا�سدين" يف 
املوؤ�س�سات اال�ست�سفائية العمومية وا�ستغالل اأجهزتها 

دون تخ�سي�ص فئة عن اأخرى وتوجيه الغالبية جلحيم 
القطاع اخلا�ص حيث يدفع املواطن اأ�سعافا م�ساعفة 

من �سعر التكلفة الفعلي وعادة ما يلجاأ املري�ص اإىل 
اال�ستدانة اأو طلب املعونة يف �سبيل اإجراء حتاليل 
�سرورية اأو فحو�سات دقيقة كاالأ�سعة املقطعية اأو 

الت�سوير بالرنني املغنطاي�سي وغري ذلك مما ُطلب منه 
اإجراوؤه خارج اأ�سوار امل�ست�سفيات العمومية املجهزة 

باأحدث الو�سائل الطبية والتجهيزات كما يوؤكد وزراء 
ال�سحة املتعاقبون على هذا القطاع وكذا روؤ�ساء احلكومة 

يف كل ت�سريح اأو خطاب باخل�سو�ص..
وقد كان لوباء كورونا ف�سل تعرية القطاع وك�سف 

نقائ�سه الفادحة واملعروفة من طرف املواطنني الذين 
فقدوا ثقتهم يف جدية التغيريات احلا�سلة يف هذا اجلهاز 

احليوي الذي يعترب من دعائم واأ�سا�سات الدولة ومن 
الواجب االلتفات اإليه بربامج وم�ساريع �سخمة ت�سمن لنا 

قطاعا رائدا يف الواقع ال على اأوراق امل�سوؤولني املبعرثة 
بعلة النقائ�ص واملتعرثة اأمام و�سع كارثي لهذا القطاع 

احل�سا�ص..
وكان له الف�سل اأي�سا يف ف�سح امل�ستوردين الذين مل 

يحرتموا اال�ستثناءات والت�سهيالت التي منحتها لهم 
الدولة يف هذه املرحلة احلرجة من عمر الوباء وقد 

زادت اأ�سعار االأجهزة امل�ستوردة ما ن�سبته مائتني باملائة 
ح�سب املالحظني واعتمادا على �سكاوى قدمها املواطنون 
للجهات املعنية لو�سع حد لهذه التالعبات التي ت�ستهدف 

امل�ست�سعفني من مر�سى كورونا واملحتملني باالإ�سابة 
ما �سّرع من تف�سي الوباء وغريهم ممن يعانون اأمرا�سا 

خمتلفة، وعلى اجلهات املعنية اأن تتخذ كل التدابري 
واالإجراءات لو�سع حد لهذا االحتكار الذي �سيطيل 

من عمر الوباء ويزيد من تعقيد حاالت امل�سابني بينما 
هناك من ت�سخمت اأر�سدته على ح�ساب املواطنني 

املغلوبني على اأمرهم.

زووووووم الأورا�س....

�شماح خميلي

كوا�شف "بي �شي اآر"، "ال�شريولوجي" و "اأنتيجينيك" غالية الثمن
�سرح وزير ال�سحة وال�سكان واإ�سالح امل�ست�سفيات، اأن الو�سعية الوبائية تبعث على القلق، م�سريا باإن الكوا�سف التي 
ت�ستعملها اجلزائر لت�سخي�ص امل�سابني بكورونا كانت م�ستوردة من اخلارج باأ�سعار باه�سة، وقال اأن اجلزائر ت�ستخدم 
اأن  اأنه ال ميكن  ال�سياق  "اأنتيجينيك"، مربزا يف هذا  "ال�سريولوجي" و  اآر"،  "بي �سي  اأنواع من الكوا�سف وهي  ثالثة 

تتوفر كوا�سف "البي �سي اآر" يف كل املدن.

هكذا تكون مراكز 
الربيد يف والية حتتل 

املراتب االأوىل يوميا من 
حيث االأعلى ت�سجيال 

لال�سابات بفريو�ص 
كورونا، وال�سورة 

ماخوذة من القبا�سة 
الرئي�سية مبدينة 

باتنة وهي جمرد مثال 
عما يحدث يوميا من 
اكتظاظ و�سغط على 
خمتلف مكاتب الربيد 

بالوالية.



.

نوارة بوبري

بايدن... 
االأر�س يف  املعذبني  رجل 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

االجتاهات والتوجهات 
والتالعب باأ�سعار 

النفط نتيجة تغري 
وفقها كافة املجريات 
وحتقق بها ال�سقوط 

املر لبع�ص احلكومات 
وال�سعود احلر لالأقوى 

واالأ�سد حتمال لالزمات.
وكاأننا اأمام �سيناريو 

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

نوارة 

�شعر الوقاية خري من تكاليف 
ونتائج العالج

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

االأعباء اأكرث 
ومعها تكاليف 
ونتائج العالج 

الذي فعال 
�سيدفع �ساحبه 

اإىل املخاطرة 
واملغامرة 

مادامت الق�سية 
مبهمة اإىل حد 

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

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

جديدة 
واأنظمة 

ك�سف �سارت 
مع مرور 

اأم�ص  جراد،  العزيز  عبد  االأول،  الوزير  تراأ�ص 
لدرا�شة  �ص  خ�شّ م�شرتًكا  وزارًيا  جمل�ًشا  االثنني، 
خمطط العمل اال�شتعجايل من اأجل احتواء اآثار 

�شح املياه الذي ت�شهده اجلزائر حاليا.
وح�شب بيان مل�شالح الوزير االأول، فاإن املخطط 
اال�شتعجايل و�شع مع ت�شجيل ن�شبة هطول اأمطار 
االأخ��رية  االأ���ش��ه��ر  يف  املتو�شط  م��ن  اأق��ل  مبعدل 
املياه،  ا�شتهالك  يف  الزيادة  عن  ف�شال  املا�شية، 
يف  مبّكر  عجز  حدوث  اإىل  يوؤدي  قد  الذي  االأمر 
اجلوية  االأح��وال  هذه  ا�شتمرار  حالة  يف  املياه، 

خالل االأ�شهر القادمة ك�شيناريو ت�شاوؤمي.
يف هذا االإطار، مت اتخاذ تدابري عاجلة للحّد من 
ال�شهر  اأق�شى درجة، مع  اإىل  الظاهرة،  اآثار هذه 
ال�شكان  تزويد  تاأمني  �شمان  على  فح�شب  لي�ص 
ا ل�شمان تاأمني نظام االإنتاج  مبياه ال�شرب، بل اأي�شً

الفالحي الوطني، ي�شيف البيان.

الر�شمي  الناطق  فورار  جمال  الدكتور  ك�شف 
مت  اأنه  كورونا،  فريو�ص  ومتابعة  ر�شد  للجنة 
ت�شجيل 120 حالة وفاة و9146 اإ�شابة بوباء 
كورونا م�شجلة منذ بداية اجلائحة يف �شفوف 

االأطقم الطبية واالإدارية عرب الوطن.

وقال جمال فورار، رئي�ص جلنة متابعة تف�شي 
قليل  عدد  يوجد  اإنه  امل�شتجد،  كورونا  فريو�ص 
من االأ�شخا�ص الذين ي�شابون بفريو�ص كورونا 
يف  ف���ورار،  واأورد  م��ن��ه.  التعايف  بعد  جم���ددا 
ندوة �شحفية حول م�شتجدات فريو�ص كورونا 
حاالت  حاليا  لدينا  توجد  ''ال  االإثنني:  اأم�ص 
مماثلة، وعرب العامل توجد حاالت حت�شب على 
االأيادي ملر�شى اأ�شيبوا بالوباء اأكرث من مرة''.
درا�شات  هناك  اأن  اإىل  فورار،  الدكتور  واأ�شار 
من  املتعافني  اإ�شابة  اإمكانية  حول  متوا�شلة، 

الفريو�ص التاجي، مرة اأخرى.
اأكد وزير ال�شحة، عبد الرحمان  ومن جهته، 
مدرو�ص،  غ��ري  ال��ف��ريو���ص  ه��ذا  اإن  ب��وزي��د،  ب��ن 
كل  يف  ثانية  م��رة  انت�شر  كيف  معروف  وغ��ري 
الوزير:  واأورد  احل���دود.  غلق  رغ��م  البلدان 
يوجد  وال  جنهلها،  بطريقة  منظم  ''الفريو�ص 
اأي دواء يحارب املر�ص، وال�شيئ الوحيد الذي 
والتباعد  الكمامات  ارت��داء  هو  انتقاله  مينع 

والنظافة''.
برنامج  يف  االثنني  اأم�ص  ا�شت�شافته  وخ��الل 
وزير  و�شف  االأوىل  للقناة  االإذاع���ة  ف���وروم 
عبد  امل�شت�شفيات  واإ���ش��الح  وال�شكان  ال�شحة 
البالد  يف  ال�شحي  الو�شع  بوزيد  بن  الرحمان 
�شنخو�ص  اإننا  قال  باملقابل  لكنه  ال�شهل،  بغري 
تفاوؤله  ع��ن  معربا  ال��وب��اء  ه��ذا  �شد  ح��رب��ا 
اجتياز  بعد  الثانية  موجته  يف  عليه  بالتغلب 
تكن  مل  وباإمكانيات  بنجاح  له  االأوىل  املوجة 

مريحة.
الطبية  االأط��ق��م  مبجهودات  ال��وزي��ر  واأ���ش��اد 
يف  ووقوفهم  امل�شت�شفيات  يف  الطبية  و�شبه 
الوباء  هذا  خطورة  ملواجهة  االأوىل  ال�شفوف 
امل�شت�شفيات  اإىل  اللجوء  اأن  مو�شحا،  الفتاك 
وان  مطروح  غري  احل��ايل  الوقت  يف  امليدانية 
رجح  اأنه  فيها،غري  متحكم  الوبائية  الو�شعية 
اإمكانية اللجوء اإىل هذا اخليار يف حال توا�شل 

املنحى الت�شاعدي لالإ�شابات.  

الوكالة  رئي�ص  �شنهاجي،  كمال  الربوفي�شور  ك�شف 
ي�شبح  قد  كورونا  فريو�ص  اأن  ال�شحي،  لالأمن  الوطنية 
خطريا الأنه يعرف �شيئا ف�شيئا حتوال ويعرف طفرات 
جينية وميكنه اأن ي�شبح اأكرث فتكا من االأ�شهر املا�شية 
وقد يت�شبب يف وفاة حتى الذين ال يعانون من اأمرا�ص 

مزمنة.
للتلفزيون  االإخ��ب��اري  امل��وق��ع  ب��ه  خ�ص  ح���وار  ويف 
لالأمن  الوطنية  الوكالة  رئي�ص  اأو���ش��ح  اجل��زائ��ري، 
ال�شحي اأن جمابهة الفريو�ص يف الوقت احلايل ال يكون 
الوقائية  بالتدابري  املواطنني  التزام  طريق  عن  اإال 
كل  يف  متواجد  الفريو�ص  باأن  واقتناعهم  املو�شوعة، 

مكان ويف كل حميط يتواجدون فيه.
االإط��ار  ه��ذا  يف  �شنهاجي  كمال  الربوفي�شور  ودع��ا 
اقتناء  وعند  الت�شوق  مراكز  داخل  احلذر  توخي  اإىل 
يف  الواقية  االأقنعة  نزع  وعدم  االأ�شا�شية  احلاجيات 
اأماكن العمل وكذا غ�شل كل املقتنيات عند الدخول اإىل 

خطرا  ي�شكل  قد  ملمو�ص  �شيء  اأي  اأن  باإعتبار  املنزل 
النتقال الفريو�ص الأفراد العائلة خا�شة اإىل كبار ال�شن 

والذين يعانون من اأمرا�ص مزمنة.
رئي�ص  اأو�شح  لالأنفلونزا،  امل�شاد  اللقاح  وبخ�شو�ص 
اللقاحات  هذه  اأن  ال�شحي  لالأمن  الوطنية  الوكالة 
جهازهم  وحتفز  املزمنة  االأم��را���ص  اأ�شحاب  حتمي 

املناعي.
االأخ��ذ  ���ش��رورة  على  �شنهاجي  الربوفي�شور  و�شدد 
بن�شائح االأطباء للذين يعانون من اأمرا�ص مزمنة كون 
هذه االأمرا�ص تختلف من حيث حجم املناعة، مو�شحا 
اأن هناك بع�ص االأمرا�ص املزمنة لديها عحز يف املناعة 
وهذه الفئة من ال�شعب اأخذ هذا اللقاح كونه قد ي�شكل 

اأعرا�ص جانبية للمري�ص.

العثمانية  حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل  اأمر 
املخت�شة  ال�شرعي  ال��ط��ب  م�شلحة  ب��وه��ران 
اإقليميا بالقيام بت�شريح جثة �شخ�ص تويف م�شاء 

ال�شبت مبقر االأمن احل�شري 15 يف وهران .
اأن  العامة  النيابة  ع��ن  ���ش��ادر  بيان  وك�شف 
جثة  برفع  تعليمات  ''اأعطى  اجلمهورية  وكيل 
اىل  اأم���ر  حت��ري��ر  مت  وق��د  امل��ت��ويف،  ال�شخ�ص 
م�شلحة الطب ال�شرعي من اأجل ت�شريح اجلثة 

وحتديد اأ�شباب الوفاة بدقة''.
نوفمرب   21 بتاريخ  فانه  امل�شدر  نف�ص  وح�شب 
بوا�شطة  ل��الع��ت��داء  �شخ�ص  تعر�ص  اجل���اري 
ال�شدر  م�شتوى  على  طعنات  بعدة  اأبي�ص  �شالح 
والظهر، ليتم فتح حتقيق يف الق�شية من طرف 
م�شالح االأمن احل�شري، حيث مت على اثر ذلك 

توقيف امل�شتبه فيه.
ال�شخ�ص  م��ع  التحقيق  ''ب��ع��د  اأن���ه  واأ���ش��اف 
حتت  التوقيف  الإج��راء  اإخ�شاعه  مت  املوقوف 

اأنه  تبني  مهلة  ''وب��ع��د  اأن��ه  مو�شحا  النظر''، 
اإخطار  ليتم  االأر���ص  على  وملقى  عليه  مغمى 
احلماية  مب�شالح  واالت�شال  اجلمهورية  وكيل 
املدنية والطبيب ال�شرعي اللذين بعد معاينتهم 

للمعني اأكدوا وفاته''.
اجلمهورية  ''وك��ي��ل  اأن  اأي�شا  البيان  واأ���ش��ار 
اجلثة  برفع  واأم���ر  امل��ك��ان  ع��ني  اىل  تنقل  ق��د 
وظروف  مالب�شات  يف  حتقيق  وفتح  وت�شريحها 
ه���ذه ال��ق�����ش��ي��ة م����ربزا يف ه���ذا ال�����ش��دد ب��اأن 
اإطار  ال�شفافية ويف  �شيكون يف كامل  ''التحقيق 

قوانني اجلمهورية''.
لالأمن  العامة  املديرية  اأن  االإ���ش��ارة  وجت��در 
الوطني اأ�شدرت بيانا يف �شاعة متاأخرة من يوم  
القب�ص  األقي  ثالثيني  وفاة   فيه  اأكدت  ال�شبت 
با�شتعمال  عمدي  وجرح  �شرب  ق�شية  يف  عليه 
االأم��ن  مقر  داخ��ل  املحظور  االأبي�ص  ال�شالح 

احل�شري 15 بوهران.

وقعت هزة ارتدادية قوتها 4ر3 درجة مبقيا�ص 
و55   11 ال�شاعة  على  االث��ن��ني،  اأم�ص  ري�شرت، 
عنه  اأع��ل��ن  م��ا  ح�شب  �شكيكدة،  ب��والي��ة  دقيقة 
الفلكية  والفيزياء  الفلك  االأبحاث يف علم  مركز 

واجليوفيزياء يف بيان.
واأو�شح ذات امل�شدر، اأن مركز الهزة حدد على بعد 

12 كلم جنوب غرب احلرو�ص )والية �شكيكدة(. 
وتعد هذه الهزة االرتدادية الثالثة على التوايل، 
فجر  املنطقة  �شهدتها  التي  االأر�شة  الهزة  عقب 
مت  حيث  درج��ة،  2ر5  قوتها  وبلغت  االأح��د  يوم 
بلغت  ارتداديتان  هزتان  اليوم،  نف�ص  يف  ت�شجيل 

�شدة كل واحدة منهما 9ر3 درجة.

اأجرت  اجلزائرية  الدفاع  وزارة  باأن  واأفاد 
يتم  اأن  قبل  الرو�شي  الطرف  مع  مفاو�شات 
بقيمة  الطائرات  �شراء  عقد  على  التوقيع 

مالية تقارب 2 مليار دوالر.
ومدير  االأمنية  ال�شوؤون  يف  اخلبري  واعترب 
موقع ''مينا ديفان�ص'' املتخ�ش�ص يف ال�شوؤون 
مقاتالت  على  اجلزائر  ح�شول  الع�شكرية، 
اجلزء  يف  ''ث���ورة  مبثابة   ''57 ''���ش��وخ��وي 
الغربي من حو�ص البحر االأبي�ص املتو�شط''. 
وقال اإنه الأول مرة يتم بيع طائرات �شوخوي 
اإ�شرائيل  اأن  م�شريا  اإفريقية،  لدولة   57
واإيطاليا هما الدولتان الوحيدتان يف حو�ص 
على  ق��ادرة  ط��ائ��رات  متتلكان  من  املتو�شط 
من  ال����رادارات  �شا�شات  على  م��ن  االختفاء 
طراز اأف 35. واأو�شح اأن امتالك �شالح اجلو 
تعزيز  �شاأنه  من  املقاتالت  لهذه  اجلزائري 

قدراته الهجومية.
ويف �شبتمرب املا�شي، ذكر تقرير ''اأفيا برو''، 
اإىل  ن�شطة  مفاو�شات  جت��ري  اأن''اجل��زائ��ر 

-Su مقاتلة   12 ل�شراء  رو�شيا  مع  ما  حد 
57 مع اإمكانية زيادة الطلب اإىل 24 طائرة 
ت�شدير  عملية  اأول  اإىل  اإ�شارة  يف  مقاتلة''، 

للطائرة اجلديدة.
لتكون   57-Su املقاتلة  الطائرة  و�شممت 
املناورة،  على  فائقتني  وق��درة  �شرعة  ذات 
على  للتغلب  متقدمة  ط��ريان  واإلكرتونيات 
اجليل ال�شابق من الطائرات املقاتلة، وكذلك 

الدفاعات االأر�شية والبحرية.
مع  ال��ت��خ��ف��ي  بتقنية  ال��ط��ائ��رة  وت��ت��م��ي��ز 
وهي  املركبة،  للمواد  الوا�شع  اال�شتخدام 
قادرة على تطوير �شرعة االإبحار التي تفوق 
املعدات  ب��اأح��دث  وجمهزة  ال�شوت،  �شرعة 
الطائرة،  منت  على  الال�شلكية  االإلكرتونية 
منت  على  ق��وي  كمبيوتر  جهاز  ذل��ك  يف  مب��ا 
ج�شمها  عرب  ينت�شر  الرادار  ونظام  الطائرة، 
وب��ع�����ص االب��ت��ك��ارات االأخ�����رى، ع��ل��ى وجه 
املو�شوعة داخل ج�شم  االأ�شلحة  اخل�شو�ص، 

الطائرة.

اجلزائر تقتني طائرات ال�شبح 
''�شوخوي57'' الرو�شية

وكيل اجلمهورية ياأمر بت�شريح جثة 
املتويف يف مقر االأمن احل�شري بوهران

هزة ارتدادية بقوة 4ر3 قرب 
احلرو�س بوالية �شكيكدة
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�شفوف  يف  اإ�شابة  و9146  وفاة  حالة   120
''اجلي�س االأبي�س'' 

فريو�س كورونا قد ي�شبح اأ�شد فتكا وخطورة

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

مت ت�شجيل 1005 اإ�شابة جديدة بفريو�ص 
كورونا امل�شتجد خالل ال�24 �شاعة االأخرية 
يف اجلزائر، ح�شب ما اأعلن عنه اأم�ص االثنني 
الدكتور جمال فورار، الناطق الر�شمي للجنة 

متابعة الفريو�ص يف اجلزائر.
املخ�ش�ص  اليومي  االإعالمي  اللقاء  وخالل 
لفريو�ص  الوبائية  الو�شعية  تطور  لعر�ص 
اإجمايل  اأن  ف���ورار  اأو���ش��ح  )كوفيد-19(، 
 627 منها   75.867 بلغ  املوؤكدة  احل��االت 
 2،3 ب���  تقدر  بن�شبة  )اأي  ج��دي��دة  حالة 
حالة لكل 100 األف ن�شمة( فيما بلغ العدد 
االإجمايل لالأ�شخا�ص الذين متاثلوا لل�شفاء 
49.421 �شخ�ص. كما بلغ العدد االإجمايل 
اأف��اد  ال��ذي  ف���ورار  ح�شب   2294 للوفيات 
يف  حاليا  يتواجدون  مري�شا   46 باأن  كذلك 

العناية املركزة.
واأ�شاف اأن 14 والية �شجلت بها اأقل من 9 
حاالت و 14 والية مل ت�شجل اأي حالة، فيما 
�شجلت 20 والية اأخرى اأزيد من 10 حاالت. 
واأكد باملنا�شبة اأن الو�شعية احلالية للوباء 
واح��رتام  اليقظة  املواطنني  من  ت�شتدعي 
داعيا  اجل�شدية،  وامل�شافة  النظافة  قواعد 
اإياهم اإىل االمتثال لقواعد احلجر ال�شحي 

ق. ووااللتزام بارتداء القناع الواقي.

ك�سف املوقع االإلكرتوين الرو�سي ''اأفيا برو''، عن توقيع اجلزائر لعقد مع رو�سيا بقيمة 2 مليار دوالر القتناء 
تقتني  العامل  دولة يف  اأول  تعترب  اأن اجلزائر  املوقع  وذكر  مقاتلة من طراز''�سوخوي57''.  14 طائرة 

طائرات ال�سبح ''�سوخوي 57'' من اجليل اخلام�س.

وزير االت�شال االأ�شبق عبد الر�شيد 
بوكرزازة يف ذمة اهلل

ت��ويف ي��وم اأم�����ص االث��ن��ني، وزير 
االت�شال االأ�شبق عبد الر�شيد 

يناهز  عمر  عن  ب��وك��رزازة، 
مع  �شراع   بعد  عاما،   65
مر�ص ع�شال. و�شغل عبد 
الر�شيد بوكرزارة، من�شب 
وزير االت�شال اجلزائري 
احلكومة  با�شم  والناطق 

العزيز  ع��ب��د  ح��ك��وم��ة  يف 
 .2008-2007 ب��ل��خ��ادم 

كما كان الراحل نائبا باملجل�ص 
جبهة  حزب  عن  الوطني  ال�شعبي 

 )2002-1997( ال��وط��ن��ي  ال��ت��ح��ري��ر 
لل�شبيبة  ال��وط��ن��ي  ل��الإحت��اد  ع��ام��ا  واأم��ي��ن��ا 
 ،)1999-1986( الفرتة  يف  اجلزائرية 
العايل  التعليم  يف  اأ�شتاذ  مهنة  مار�ص  كما 
-1977( ال��ف��رتة  يف  ق�شنطينة  بجامعة 

1986(. واإثر هذا امل�شاب قدم الوزير االول 
الفقيد.  لعائلة  تعازيه  جراد  العزيز  عبد 

مواقع  على  له  تدوينة  يف  وقال 
التوا�شل االجتماعي: ''ُموؤمنًا 
بلغني  وق��دره،  اهلل  بق�شاء 
الدكتور  ال���راح���ل  وف���اة 
ب��وك��رزازة  عبدالر�شيد 
�شابقًا،  االت�����ش��ال  وزي���ر 
نا�شطًا  ع��رف��ن��اه  ال����ذي 
ال�شبابية  اجلمعيات  يف 
ومنا�شاًل واأ�شتاذًا جامعيًا. 
اأ�شرة  اإىل  اخلال�شة  تعازَي 
اهلل  واأدع��و  ورفقائه،  الفقيد 
الوا�شعة،  برحمته  يتغمده  اأن 
وي�شكنه ف�شيح جنانه، ويلهم اأهله ال�شرب 

وال�شلوان.
الر�شمي  الناطق  االت�شال  وزي��ر  قدم  كما 
عائلة  اإىل  تعازيه  بلحيمر  عمار  للحكومة، 
الرثى  الفقيد  جثمان  و�شيوارى  امل��رح��وم. 
مبقربة  الظهر  �شالة  بعد  الثالثاء  ال��ي��وم 

قاريدي بالقبة اجلزائر العا�شمة.

وامل�شاعدين  للم�شرفني  الوطنية  النقابة  اأعلنت 
وتبني  االحتجاجية  احلركة  ا�شتئناف  الرتبويني 
خيارالت�شعيد باالإ�شراب والوقفات االحتجاجية مع 
االإبقاء على باب احلوار مفتوحا من اأجل اال�شتجابة 
اإنق�شاء  قبل  واالإ�شتعجالية  االأ�شا�شية  للمطالب 

ال�شنة املالية.
الرتبية  وزارة  ال��ت��زام  اأّن  للنقابة،  بيان  واعترب 
مت ووقوفها موقف املالحظ اأو املتفرج  الوطنية ال�شّ
اإزاء الكم الهائل من االن�شغاالت واملطالب امل�شروعة 
اإاّل  لهم خيارا  �شعي جاد حلّلها مل يرتك  لل�ّشلك دون 

االإ�شراب واالعت�شام والوقفات االحتجاجية.
باإلزامية  الرتبويون  وامل�شاعدون  امل�شرفون  ومت�شك 
الّت�شوية الّنهائية مللف االآيلني للّزوال �شلك م�شاعدي 
عرب  ول��و  القاعدّية  الرتبة  من  ومتكينهم  الرتبية 
اإىل  اخلارجي  التوظيف  وجتميد  ا�شتثنائية  تدابري 
حني الت�شوية النهائية لهذا امللف، وكذلك ا�شت�شدار 
وامل�شرفني  املٌ�شاعدين  لفائدة  ا�شتثنائية  رخ�ص 

الرتبويني للرّتقية اإىل الّرتب االأعلى.
امل�شاعدين  ع��م��ل  برت�شيم  ال��ن��ق��اب��ة  ط��ال��ب��ت  ك��م��ا 
وامل�شرفني الرتبويني باالأف�واج وحتديد املدة القانونية 
االأ�شبوعية للعمل واإيجاد حل عادل ومن�شف للحد من 
التي  االإ�شتثنائية  الرتبوية  املداومات  كرثة  ظاهرة 

حتّولت من اال�شتثناء اإىل الدوام . ق. و



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

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

ف. قف. ق

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

ح�شام الدين. ق

�شفيقة.�ص

�شميحة. ع

نق�ص الأجهزة وقدمها �ضاعف من معاناتهم

يف  املدر�سي  الدخول  تبعات  تتوا�سل 
والية باتنة، جراء غياب و�سائل النقل 
على  ت�سهر  التي  املدر�سية  واحلافالت 
للمجمعات  م�ساتيهم  من  التالميذ  نقل 
ا�ستفادة  مــن  الــرغــم  على  املــدر�ــســيــة، 
على  الظل  ومناطق  البلديات  عديد 
حافالت  مــن  الــوالئــي  القطر  م�ستوى 
منحت باالأ�سا�ص ل�سمان دخول مدر�سي 

ناجح.
تا�سة"  "عني  م�ستة  تالميذ،  ويعي�ص 
غياب  وقع  على  العيون،  راأ�ــص  ببلدية 
راأ�ص  اإىل   م�ستتهم  من  املدر�سي  النقل 
العيون، حيث ا�ستكى اأولياء التالميذ من 
احلالة املزرية وال�سعبة التي يتمدر�ص 
بها اأبنائهم يف ظل اأزمة الكورونا ووجود 
حافالت مركونة بحظرية البلدية اإال اأن 

ذلك مل ي�سفع لهم باأن يتنقلوا ليدر�سوا 
االأولــيــاء  ومالئمة،  جيدة  ــروف  ظ يف 
طالبوا رئي�ص البلدية خا�سة القاطنني 
توفري  ب�سرورة  البعيدة  باملناطق  منهم 

حافلتني لنقل التالميذ.
من  البلدية  ا�ستفادة  رغم  ذلك  ياأتي 
باتنة  واليــة  طــرف  من  حافالت  عــدة 
والتكفل  الظل  مناطق  اإغاثة  اإطــار  يف 
ركنها  مت  حيث  املتمدر�سني،  بالتالميذ 
لفائدة  االإ�ستغاللية  عــدم  وعــرفــت 
التالميذ  اأولياء  ات�سال  ويف  التالميذ، 
الذي  بالو�سع  نيوز" نددوا  بـ"االأورا�ص 
يدر�ص فيه اأبنائهم خا�سة مع اإنخفا�ص 
درجات احلرارة، واأ�ساروا لوجود تهمي�ص 
تقع  اأنها  بحكم  امل�ستة  لهذه  واإق�ساء 
بعيدة عن البلدية وحدودية مع بلدية 

الق�سبات حيث اأ�سبحت منطقة ممزقة 
يعتمدون  التالميذ  واأن  بلديتني،  بني 
اإ�ستعماال  اأكرثها  ولعل  اأخــرى  و�سائل 
جيوب  نــخــرت  الــتــي  "لفرود"  خــدمــة 
لـ  االأ�سعار  ت�سل  حيث  التالميذ  اأولياء 
50 دينار جزائري ما يوؤثر ب�سكل �سلبي 
اإ�سافة  على العائالت املعوزة والفقرية، 
اإىل اأكدوا اأن البلدية مل تراعي توقيت 
لتوفري  به  املعمول  اجلديد  الدرا�سة 
اأ�سبحت  حيث  املدر�سي  النقل  حافالت 
ي�ستوجب  ممــا  فرتتني  على  الــدرا�ــســة 
ــرتة،  تــوفــري حــافــلــتــني خــا�ــســة بــكــل ف
والــنــداءات  للطلبات  ــاروا  اأ�ــس ال�سكان 
املحليني  للم�سوؤولني  قبلهم  من  املتكررة 
بالرغم  �ساغية  ــا  اآذان يجدوا  مل  لكن 
ينقل  بامل�ستة  خا�ص  م�سوؤول  وجود  من 
اإن�سغاالت املواطنني، فالتالميذ يف اأغلب 
م�سافات  قطع  عليهم  يتحتم  االأحيان 
اأن يجدوا نقال يقلهم  اإىل  طويلة م�سيا 
عنهم  تبعد  حيث  الــعــيــون  ـــص  راأ� اإىل 
الربد وهطول  اأي�سا مع  9 كلم  اأكرث من 
يف  اليومية  معاناتهم  ــزداد  ت االأمــطــار 

الدرا�سة.
ب�سرورة  طالبوا  واأوليائهم  املعنيون 
االأقل  على  مدر�سي  نقل  حافلة  توفري 
جيد  ب�سكل  ــة  ــس ــدرا� ال �ــســري  لــ�ــســمــان 
�سرورة  على  ــددوا  ــس � اأيــ�ــســا  و�سل�ص، 
مطالبهم  يف  املتمدر�سني  فئة  متابعة 
املجتمع  لب  يعدون  فهم  واإن�سغاالتهم 

والبد من التكفل اجليد بهم.

مطالب بتوفري النقل لتالميذ قرية عني تا�شة براأ�س العيون 
البلدية ا�ضتفادت من حافلة منذ 3 اأ�ضهر

اأوالد  بقرية  ال�سراوات  �سكان  ينتظر 
باتنة،  بوالية  التوتة  عني  يف  خملوف 
تدخل اجلهات املعنية ق�سد توفري النقل 
اأبنائهم  مــن  العديد  اأن  كــون  املــدر�ــســي، 
�سن  بلغوا  اأنهم  من  بالرغم  درا�سة  دون 
دون  حال  النقل  غياب  اأن  اإال  التمدر�ص، 

اإلتحاقهم مبقاعد الدرا�سة.
ال�سراوات  قاطني  من  العديد  وح�سب   
املدر�سي  النقل  غياب  اأن  اأكـــدوا  الــذيــن 
من  الكثري  اأحــال  كونه  امتعا�سهم  اأثــار 
االأطفال يف �سن التمدر�ص اإىل ال�سارع، كما 
يف  وعدت  املعنية  اجلهات  اأن  اأي�سا  اأكدوا 
املدر�سي  النقل  بتوفري  عديدة  منا�سبات 
اأن تلك الوعود بقيت  اإال  الأبناء القرية، 
حربا على ورق ومل يتم توفري اأي حافلة 

اأن  ال�ساأن  ذات  يف  م�سيفني  ال�ساعة،  حلد 
بامتياز،  ظــل  منطقة  تعترب  الــ�ــســراوات 
عن  البعد  كل  بعيدة  كونها  على  ناهيك 
اإهتمامات امل�سوؤولني مما حولها اإىل قرية 
خمتلف  يف  م�ساعدات  اإىل  حتتاج  نائية 
درا�سة  دون  اأطفال  بقاء  اأن  اإال  املجاالت 
ب�سبب غياب النقل يعترب من اأكرث امل�ساكل 
احلق  اأطفالهم  ملنح  القاطنني  ارقت  التي 

يف الدرا�سة.
التوتة  بعني  ال�سراوات  قاطنوا  وينتظر 
من اجلهات املحلية التدخل لتوفري النقل 
النق�ص  ذلك  اأن  كون  الأطفالهم  املدر�سي 
تعليم  دون  منهم  العديد  بقاء  اإىل  اأدى 
بالرغم من منا�ستهم لتلك اجلهات اإال اأنها 

ال تزال ملتزمة ال�سمت.

على خلفية اقتحام اجلمارك لأحد حمالت املجوهرات 

يعي�س مر�صى �لق�صور �لكلوي مبختلف م�صالح ت�صفية �لدم مب�صت�صفيات والية باتنة، �أو�صاعا مزرية وظروفا �صعبة �أبرزها �الكتظاظ وعدم توفر �الأجهزة و�لعتاد 
�إىل  �لت�صفية  تاأجيل جل�صات  �إىل  �أنف�صهم م�صطرين  �إىل �لعطب بني �حلني و�الآخر ليجدو�  �إذ تتعر�س  �لكلى،  �لطبي �مل�صتعمل يف عملية غ�صيل وت�صفية 
غاية ت�صليح �لعطب وهذ� ما يعر�س حياتهم للخطر، ناهيك عن �لنق�س �لفادح يف �الأطباء �ملخت�صني، وهذ� ما دفعهم �إىل تنظيم وقفة �حتجاجية قبل فرتة 

�حتجاجا على هذه �مل�صاكل، مطالبني �جلهات �لو�صية باال�صتعجال يف و�صع حد لهذ� �لو�صع.

مر�شى الق�شور الكلوي يعي�شون اجلحيم بباتنة

يف ظل غياب النقل املدر�ضي
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قامت  عندما  الق�سية  حيثيات  تعود 
ـــوان اجلــمــارك مبداهمة  اأع فــرقــة مــن 
حمل اأحد جتار املعادن الثمينة يف احلي 
املذكور من اأجل املراقبة، و�سبط كميات 
من املعادن الثمينة كان يفرت�ص اأن تكون 
الفرقة  قامت  حيث  �سبائك،  �سكل  على 
بوا�سطة  الطريق  وغلق  احلي  باقتحام 
ال�سمالية  اجلهة  مــن  امل�سلحة  �سيارة 
منع  بغر�ص  وذلــك  بها  باملرور  امل�سموح 
ال�سيارات واملارة من املرور عرب الطريق، 
اأثار غ�سب وا�ستهجان باقي  الذي  االأمر 
املداهمة  هذه  وا�سفني  احلي  يف  التجار 
ن�ص  ح�سب  واال�ستعرا�سية  بالتع�سفية 
اجلمعية  مكتب  به  تقدم  الذي  ال�سكوى 
املجوهرات  وجتـــار  حلرفيي  الــوالئــيــة 
بباتنة تلقت االأورا�ص نيوز ن�سخة منها.

و�سرح �سهود عيان باأن فرقة اجلمارك 
حــا�ــســرت املــحــل لــعــدة �ــســاعــات، وعلى 
اأن عنا�سر  اإال  الرغم من غياب �ساحبه 
املحل  اقتحام  عن  يتوانوا  مل  اجلمارك 
مزودين بو�سائل تقطع احلديد، وو�سائل 

رفع وجر االأج�سام الثقيلة وفتح اخلزائن 
باإح�سارها  قام  التي  املفاتيح  با�ستعمال 
اأخ املعني ليتم فتح اخلزائن والتاأكد من 
م�سوغات  عن  عبارة  هي  الب�ساعة  اأن 
مفوترة ولي�ست �سبائك ذهب كما اعتقد 

م�سالح اجلمارك.
قاموا  بــدورهــم  الثمينة  املــعــادن  جتــار 
بــوقــفــة احــتــجــاجــيــة مــنــذ احلــادثــة، 
باإجراءات  و�سفوه  مبا  هوؤالء  ندد  حيث 
ع�سوائية مهينة جلميع التجار مطالبني 
املطالب  مــن  بجملة  ذاتـــه  ال�سياق  يف 
التع�سفية  التدخالت  رف�ص  راأ�سها  وعلى 
املــجــوهــرات،  جتـــارة  ملمتهني  امل�سيئة 
خمتلف  بـــني  الــ�ــســالحــيــات  وحتـــديـــد 
موؤكدين  والرقابية،  االإداريــة  امل�سالح 
هي  والرقابة  ال�سمان  مفت�سية  اأن  على 
للقيام  قانونا  املخولة  الوحيدة  الهيئة 
بعمليات الرقابة والتفتي�ص طبقا للمادة 
384 من قانون ال�سرائب، باالإ�سافة اإىل 
املطالبة بتعجيل حتيني القوانني امل�سرية 

للقطاع.

جتار الذهب يحتجون بغلق حمالتهم 
لليوم اخلام�س على التوايل بباتنة

تالميذ قرية "ال�شراوات"
 بعني التوتة دون درا�شة 

هــذا  بري"  "حكيم  الـــربملـــاين  ورفــــع 
وال�سكان  ال�سحة  ــر  وزي اإىل  االن�سغال 
واإ�سالح امل�ست�سفيات، مت�سائال عن مواعيد 
تزويد مراكز ت�سفية الدم بوالية باتنة 
ت�سفية  ــدات  ــع وم بــاأجــهــزة  ودوائـــرهـــا 
مر�سى  ملعاناة  حد  لو�سع  احلديثة،  الدم 
الذين يتخبطون يف هذه  الكلوي  الق�سور 
اأكرث  الو�سع  ليتاأزم  �سنوات  منذ  امل�ساكل 

 19 كوفيد  اجتياح  بعد  خا�سة  موؤخرا 
ب�سرورة  النائب  طالب  كما  للجزائر، 
اإ�سافة املزيد من االأطباء املخت�سني وكذا 
االأعوان �سبه الطبيني باالإ�سافة اإىل فتح 
و  باتنة  من  كل  بدوائر  جديدة  مراكز 
ال�سمرة،  نقــاو�ص  بريكة،  و  التوتة  عني 
مروانة، را�ص العيون، ثنية العابد، اآري�ص 
وتكوت بهدف حتفيف ال�سغط على املراكز 

القدمية والتقليل من حزمة امل�ساكل التي 
يعانيها املر�سى واالأطباء واملمر�سون على 
نق�ص  و  االكتظاظ  غرار  على  �سواء  حد 
التي  امل�ساكل  مــن  وغــريهــا  التجهيزات 
الكلوي  بالق�سور  امل�سابون  ثمنها  يدفع 
فيها  يت�سبب  التي  اخلطرية  وامل�ساعفات 
وامل�ساكل  الــدم  ت�سفية  عمليات  تذبذب 

املذكورة �سابقا.

يو��صل جتار �لذهب بوالية باتنة، غلق حمالتهم لليوم �خلام�س على �لتو�يل عقب �حلادثة �لتي 
و�صفوها بالغريبة و�ملهينة جلميع جتار �ملعادن �لثمينة بعد مد�همة فرقة للجمارك نهاية �الأ�صبوع 

�ملن�صرم ملحل �أحد �لتجار بحجة حيازته لكميات كبرية من �صبائك �لذهب.

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

معاوية. �ص

�سطيـــف

خن�ســـــلة

ي�صتكي ما يقارب 3 �آالف فالح من منتجي خمتلف �أنو�ع �حلبوب ب�صحر�ء �لنمام�صة ببلدية بابار يف والية خن�صلة، من 
�ل�صروط �لتعجيزية �لتي فر�صتها عليهم تعاونية �لبقول و�حلبوب �جلافة للح�صول على �حلبوب، فيما طالبو� بت�صوية 

ملفات �لعقار �لفالحي ورخ�س حفر �البار.

تدخل  ب�سرورة  املعنيون  وطالب 
يف  النظر  اأجــل  من  الوالية  وايل 
م�ستعجلة  حلول  وو�سع  مطالبهم 
ممار�سة  من  متكينهم  اأجل  من  لهم 
اأح�سن  يف  ــي  ــالح ــف ال نــ�ــســاطــهــم 
الظروف وتدعيم االإنتاج الفالحي 
ع�سب  تعترب  التي  املنطقة  بهذه 
واجلزائر  خا�ص  ب�سكل  الــواليــة 
املنتوجات  خمتلف  يف  عام  ب�سكل 
ا�ستيائهم  عن  وعربوا  الفالحية، 
ال�سديد للو�سعية التي يعي�سونها يف 

ظل نق�ص كبري يف خمتلف املعدات 
�ساهمت  التي  االأ�سمدة  غرار  على 
والبذر  ــرث  احل عميلة  تاأخري  يف 
وارتفاع  الفالحية  الكهرباء  وكذا 

اأ�سعار حبوب القمح وغريها.
بوالية  ــون  ــوؤول ــس ــ� امل جــهــتــه  ــن  م
يف  الــنــظــر  عــلــى  اأكـــــدوا  خن�سلة 
باملنطقة  الـــفـــالحـــني  ــب  ــال ــط م
اقرب  يف  بها  التكفل  و  اجلنوبية 
م�سالح  ـــدت  اأك حــني  يف  االآجــــال، 
مديرية امل�سالح الفالحية لوالية 

خن�سلة اأن ملفات ت�سوية االأرا�سي 
جلنة  م�ستوى  على  هي  الفالحية 
لتبقى   ، بــابــار  بــدائــرة  الت�سوية 
اجلنوبية  املنطقة  فالحو  معاناة 
انتظار  يف  يعانون  خن�سلة  لوالية 
ت�سوية و�سعيتهم وحت�سني ظروفهم 
ملوا�سلة ن�ساطهم الفالحي، لالإ�سارة 
3 اآالف فالح  اأزيد من  نظم ممثلوا 
وقفة احتجاجية اأمام مقر والية 

خن�سلة نهاية االأ�سبوع الفارط.

ال�سحة  مــديــريــة  مــ�ــســالــح  قــامــت 
وال�سكــان واإ�سالح امل�ست�سفيات لوالية 
اال�ستعجاالت  مقر  بتحويل  خن�سلة، 
ال�سعدي  مب�ست�سفى  القدمية  الطبية 
الطبية  للفحو�سات  جممع  اإىل  معمر 
لذات  االأر�سي  بالطابق  املتخ�س�سة 
امل�ست�سفى  فتح  بعد  وذلك  امل�ست�سفى 
ببلدية  جديد  بن  ال�ساديل  اجلديد 
�ــســ�ــســار جــنــوب عــا�ــســمــة الــواليــة 
م�ست�سفى  م�سالح  خمتلف  وحتــويــل 
ال�سعدي معمر اإىل امل�ست�سفى اجلديد 
اال�ستعجاالت  م�سلحة  غـــرار  على 

الطبية.
ال�سحة،  قــطــاع  مــ�ــســالــح  واأكـــــدت 
عدة  على  ي�ستمل  املجمع  هــذا  اأن 

امرا�ص  غرار  على  طبية  تخ�س�سات 
والغدد  ال�سكري  وداء  الــ�ــســرطــان 
ال�سدرية  واالأمرا�ص  الدم  واأمرا�ص 
االأ�سنان  وجراحة  القلب  واأمــرا�ــص 
والــتــخــذيــر واالنــعــا�ــص وكــــذا طب 
ـــال واجلـــراحـــة  ـــف ـــة االط ـــراح وج
العظام  وطب  والوجه  والفك  العامة 
املعدية  االأمــرا�ــص  اإىل  وباال�سافة 
وغريها، وقد اأ�سارت ذات امل�سالح اإىل 
اأن هذا املجمع من �ساأنه التكفل اجليد 
بــاملــر�ــســى وذبـــك نــظــرا لــتــوفــر هذا 
املرفق على ال�سروط التقنية املالئمة 
ي�ستجيب  لالنتظار  وا�ــســع  وفــ�ــســاء 
لراحة املري�ص والطاقم الطبي وهذا 

كمرحلة اأوىل.

م�شوؤولون �شد تطوير الفالحة بخن�شـــلة
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قام اأم�ص عدد من مرتب�سي 
مراكز التكوين مبعهــدي حجام 

عبود ووقاف ال�سبتي بوقفة 
احتجاجية اأمام مقر مديرية 

التكوين والتمهني بوالية اأم 
البواقي، مطالبني امل�سالح 

الو�سية مبديرية التكوين، 
بفتح املجال اأمامهم ال�ستكمال 

ال�سنة الدرا�سية 2019-
املحتجون  ونا�سد   ،2020

القائمني على قطاع التكوين 
والتمهني، النظر يف و�سعية 

املرتب�سني بعد تاأخرهم 
عن ا�ستكمال ترب�سهم منذ 
�سهر فيفري املا�سي، ب�سبب 

االإجراءات اال�ستثنائية 
التي مت اتخاذها ملواجهة 

جائحة"كورونا".

مرتب�شون يطالبون 
با�شتكمال ال�شنة 

التكوينية يف 
اأم البواقي

اإجراء  املا�سية  ال�ساعات  خالل  مت 
ال�سوق  با�ستئجار  اخلا�سة  املزايدة 
ال�سيارات امل�ستعملة  االأ�سبوعي لبيع 
عني  مبدينة  ونا�ص"  "بئر  مبنطقة 
ال�سعر  يتجاوز  مل  حيث  البي�ساء، 
حتديد  مت  فيما  �سنتيم،  مليار   7.5
لل�سوق  اجلديد  االفتتاحي  ال�سعر 
اعتربه  مــا  ــو  وه �سنتيم،  مليار   9
باملقارنة  بــاملــرتــفــع  املــ�ــســتــثــمــرون 
لل�سوق  االأ�سبوعية  املــداخــيــل  مــع 

االأ�سبوعي.
ياأتي ذلك يف وقت، اأثارت النزاعات 
ال�سيارات  ال�سوق  فتح  القائمة حول 
ا�ستياء  الــبــيــ�ــســاء،  ــني  ع مبــديــنــة 
منطقة  داخــل  املقيمني  املــواطــنــني 
رزق  م�سدر  يعد  اأين  ونا�ص"،  "بئر 
ونا�ص،  بئر  منطقة  �سكان  من  املئات 
التقليدية،  املاأكوالت  بيع  خالل  من 

واالألب�سة اجلاهزة.
�سكان  طــالــب  ــوع،  املــو�ــس ذات  ويف 

ونا�ص"ب�سرورة تدخل  "بئر  منطقة 
النزاعات  لفك  الوالئية  امل�سالح 
احلياة  بعث  اإعـــادة  حــول  القائمة 
بال�سوق االأ�سبوعي، خا�سة واأن قرار 

الغلق قد جتاوز 10 اأ�سهر.
هذا وقد عرفت عملية االإعالن عن 
املناق�سة اجلديدة ال�ستئجار ال�سوق 
انتهت  اإداريــة،  �سراعات  االأ�سبوعي 
الق�سية،  حــول  اأمني  حتقيق  بفتح 
واإ�سدار قرار بتوقيف "املري ال�سابق" 
الق�سائية عليه  الرقابة  بعد فر�ص 

واإعادة انتخاب اآخر.
لالإ�سارة، فقد �سجل �سراعات كبرية 
فيما يخ�ص الت�سيري اخلا�ص بال�سوق 
لغلقه  اأدى  ما  لل�سيارات،  االأ�سبوعي 
 ،2020 �سنة  خــالل  متكررة  ملــرات 
خــا�ــســة واأنــــه يــعــد املــدخــل املـــادي 
يف  البي�ساء،  عني  لبلدية  الوحيد 
االقت�سادية  املوؤ�س�سات  انعدام  ظل 

باملنطقة.

ــكــبــري يف عــدد  ــعــد االرتــــفــــاع ال ب
بفريو�ص  اإ�سابتها  املــوؤكــد  احلــاالت 
مب�ست�سفى   "19 كوفيد  "كورونا 
حممد بو�سياف مبدينة اأم البواقي، 
على  �ــســريــر   110 تخ�سي�ص  مت 
للم�ست�سفى   تابعة  م�سالح   4 م�ستوى 
بفريو�ص  امل�سابة  احلـــاالت  لــعــالج 

"كورونا".
مع  اتــفــاقــيــة  عــقــد  مت  وقــــت  يف 
والتي  ق�سنطينة،  مبدينة  موؤ�س�سة 

ب�سعة  �سهريج  اقتناء  مبوجبها  مت 
و�سعه  ينتظر  ـــن  اأي لـــرت،   8000

بامل�ست�سفى خالل االأ�سبوع اجلاري.
ياأتي ذلك بعد التذبذب امل�سجل يف 
امل�ست�سفى،  داخــل  االأك�سجني  مــادة 
تفادي  يف  ال�سهريج  �سي�ساهم  اأيــن 
النق�ص يف هذه املادة املهمة يف عالج 
ال�سحية  التنف�ص  ظــروف  و�سمان 

ملر�سى "الكورونا".

 30 ح�سة  من  امل�ستفيدون  طالب 
الريفي  البناء  �سيغة  مــن  م�سكن 
التابعة  جــرمــان  مبنطقة  املجمع 
�سطيف  والية  �سرق  العلمة  لبلدية 
يف  االإ�ــســراع  املحلية  ال�سلطات  من 
جت�سيد اإ�ستفادتهم من هذه احل�سة 
09 �ــســنــوات كــامــلــة من  بــعــد نــحــو 
يتمكن  مل  حيث  املوا�سلة،  املعاناة 
�سكناتهم  ت�سييد  من  امل�ستفيدون 
اإىل حد االأن رغم معاناتهم من اأزمة 

�سكن خانقة منذ عدة �سنوات.
امل�ستفيدين  ال�سكان  بع�ص  وح�سب 
من قرارات البناء الريفي ال�سادرة 
�سنة 2012 فاإنهم تفاجاأوا بالقرار 
بلدية  م�سالح  طــرف  مــن  الــ�ــســادر 
اأر�سية  اإختيار  خــالل  مــن  العلمة 
"احلراقلة"  مبــ�ــســتــة  ــة  ــي ــالح ف
التي  امل�سروع وهي االأر�سية  الإجناز 
تبقى يف نظرهم غري �ساحلة متاما 

عن  ف�سال  موقعها  ب�سبب  لل�سكن 
تواجد االأ�سالك الكهربائية عالية 
ت�سكلها  التي  واخلــطــورة  ال�سغط 
تواجد  عــن  ناهيك  ال�سكان  على 
وادي يقع بالقرب من هذه امل�ساحة 
مع  نزاع  حمل  تبقى  التي  االأر�سية 

اأحد اخلوا�ص. 
تدخل  بــ�ــســرورة  ال�سكان  ويــطــالــب 
ال�سلطات الوالئية من اأجل اإيجاد حل 
الوقت  يف  وهــذا  الراهنة  لو�سعيتهم 
من  حل  باإيجاد  ال�سكان  يطالب  الذي 
ذلك  من  واالأكــرث  املكان،  تغيري  خالل 
وجه هوؤالء ال�سكان اإتهامات اإىل بع�ص 
هذا  لتعطيل  ت�سعى  التي  االأطـــراف 
امل�سروع الأ�سباب غري معروفة خا�سة اأن 
املكان االأول الذي مت اإختياره لتج�سيد 
"الباللة" ليتم  م�ستة  يف  كان  امل�سروع 

تغيريه دون اإ�ست�سارة امل�ستفيدين. 

تــعــيــ�ــص كــــربى بــلــديــات واليـــة 
على  ــادة  ح عط�ص  اأزمـــة  �سطيف، 
ف�سل  حــلــول  مــن  قليلة  اأيـــام  بعد 
من�سوب  تــراجــع  ب�سبب  الــ�ــســتــاء 
بلديات  عــدة  متــون  التي  ال�سدود 
على غرار عا�سمة الوالية، العلمة، 
وملان، عني عبا�سة  اأرنات، عني  عني 
وغريها، وتبذل م�سالح اجلزائرية 
اأجل  مــن  كبرية  جمــهــودات  للمياه 
والتقليل  احلالية  ــة  االأزم تــدارك 
اأزمــة  ظــل  يف  خا�سة  اأثــارهــا  مــن 
اجلفاف احلالية والرتاجع امل�ستمر 
وعني  املــوان  �سدي  مياه  من�سوب  يف 

زادة.
ومن بني احللول املقرتحة للتخفيف 
من هذه االأزمة هي اإ�ستئناف ال�سخ 
بخراطة  اأمــــدى  اإيــغــيــل  �ــســد  ــن  م
 03 مبعدل  بجاية  لوالية  التابعة 
دخول  مع  يوميا،  مكعب  مرت  اأالف 
الــبــارد  وادي  خلــط  اجلـــر  �سبكة 

لتموين  االأخــرى  هي  اخلدمة  حيز 
عدة بلديات باملياه ال�سروب، ف�سال 
املتوقفة  االأنقاب  بع�ص  جتهيز  عن 
وو�سعها حتت اخلدمة لتموين عدة 

اأحياء �سكنية.
عليه  تعلق  ـــذي  ال ــروع  املــ�ــس ـــا  اأم
كبرية  اأمـــاال  الــوالئــيــة  ال�سلطات 
التي  العط�ص  اأزمـــة  على  للق�ساء 
�سطيف  بلديات  خمتلف  تعرفها 
الدي�ص  ذراع  �سد  و�سع  يف  فيتمثل 
ببلدية تا�سودة يف اجلهة ال�سرقية 
من الوالية حيز اخلدمة من خالل 
تابلوط  �سد  من  اإنطالقا  متوينه 
تنتظر  حــيــث  جــيــجــل،  بـــواليـــة 
هذا  دخــول  الــعــائــالت  مــن  االأالف 
بعد  ــذا  وه اخلــدمــة  حيز  امل�سروع 
ال�سد  هذا  بناء  من  طويلة  �سنوات 
الغالف  رغم  فعليا  اإ�ستغالله  دون 
هذا  اإ�ستهلكه  الــذي  املعترب  املــايل 

امل�سروع. 

بو�سياف  حممد  م�ست�سفى  يعي�ص 
ببلدية عني وملان يف اجلهة اجلنوبية 
يف  ال�سغط  حتت  �سطيف  واليــة  من 
االأونة احلالية ب�سبب االإرتفاع الكبري 
كورونا  بفريو�ص  امل�سابني  عــدد  يف 
االأمر  وهو  الفارطة،  االأ�سابيع  خالل 
الذي جعل خمتلف م�سالح امل�ست�سفى 

حتت �سغط كبري الإيواء املر�سى.
املــ�ــســتــ�ــســفــى علي  مـــديـــر  ــف  ــس ــ� وك
مري�ص   135 تواجد  عن  بوع�سرية 
كميات  اإ�ــســتــهــالك  مــع  بامل�ست�سفى 
الطبي  االأوك�سجني  من  ح�سبه  كبرية 
من طرف هوؤالء املر�سى ب�سبب تعقد 
اأغلب  الأن  وهـــذا  ال�سحي  و�سعهم 
امل�ست�سفى  ي�ستقبلها  التي  احلــاالت 
تخ�ص مر�سى يف حالة حرجة للغاية 
على  خطورة  ي�سكل  الذي  االأمر  وهو 
الطبي  الطاقم  وكــذا  املر�سى  �سحة 

اأن  بوع�سرية  وك�سف  ــد،  واح اأن  يف 
ال�سركات  مــع  م�ستمرة  االإتــ�ــســاالت 
مبادة  امل�ست�سفيات  بتزويد  املعنية 
االأوك�سجني ال�سائل لتوفريها يف هذه 

املرحلة.
وبخ�سو�ص عدم قبول بع�ص احلاالت 
بع�ص  اأن  امل�ست�سفى  مدير  ك�سف  فقد 
و�سعيتهم  تــ�ــســتــدعــي  ال  ــى  ــس ــر� امل
حيث  امل�ست�سفى  يف  البقاء  ال�سحية 
للحاالت  فقط  االأ�ــســرة  ت�سخري  يتم 
اأخــر  جــانــب  ومـــن  فــقــط،  ال�سعبة 
امل�ست�سفى  تزويد  اإجنــاز  درا�سة  يتم 
اأالف   10 ب�سعة  لالأوك�سجني  بخزان 
مرت من اأجل الق�ساء نهائيا على اأزمة 
حلياة  ال�سرورية  املادة  بهذه  التزود 
املر�سى خا�سة يف ظل تزايد حاالت 
االإ�سابة بفريو�ص كورونا يف املنطقة.

ف�شل عملية ا�شتئجار �شوق ال�شيارات 
بعني البي�شاء

فتح جممع للفحو�شات الطبية املتخ�ش�شة باال�شتعجاالت القدمية

اأ�شرة اإ�شافية ال�شتقبال مر�شى 
كورونا باأم البواقي

امل�شتفيدون من البناء الريفي 
بالعلمة يطالبون بو�شع حد ملعاناتهم  

يف اإنتظار �شد ذراع الدي�س 
حيز اخلدمة 

م�شت�شفى عني وملان حتت ال�شغط 

ب�ضبب ال�ضعر الفتتاحي املرتفع

يف ظل ارتفاع عدد الإ�ضابات

بعد تعطيل 09 �ضنوات كاملة 
يف اإنتظار �ضد ذراع الدي�ص حيز اخلدمة 

بعد اإرتفاع حالت الإ�ضابة 

بريوقراطية اإداريــة وا�ضتياء كبري و�ضط الفالحني

م�ضت�ضفى ال�ضعدي معمر ببلديــة �ض�ضار

نظموا وقفة احتجاجية

اأم البواقـــي

عبد الهادي. ب عبد الهادي. ب عبد الهادي. ب 
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اآيت  فرحات  ال�شناعة،  وزير  ا�شتقبل 
علي براهم، اأم�ص االإثنني مبقر الوزارة، 
�شعادة �شفري كندا باجلزائر،  كري�شتوفر 

ويلكي.
وخالل هذا اللقاء، قيم الطرفان واقع 
العالقات االقت�شادية الثنائية، التي ال 
الكبرية  االإمكانيات  رغم  �شعيفة  تزال 
تطويرها  و�شبل  البلدان،  يحوزها  التي 

يف املجال ال�شناعي.
ال���وزي���ر  ����ش���رح   ويف ه����ذا االإط�������ار، 
للدبلوما�شي الكندي التوجه االقت�شادي 
اإدراجها  مت  التي  واالإ�شالحات  اجلديد 
وار�شاء  االأعمال  مناخ  لتح�شني  موؤخرا 
م�شتقر  وت��ن��ظ��ي��م��ي  ت�����ش��ري��ع��ي  اإط�����ار 
لال�شتثمارات  بالن�شبة  ال�شيما  ودائ��م 

االأجنبية.
ودعا، يف هذا االإطار، املوؤ�ش�شات الكندية 
اإىل االنخراط يف امل�شعى اجلديد وخلق 
ا�شتثمارات دائمة يف اجلزائر ال�شيما يف 
قطاعات ال�شناعات الغذائية، الفالحة 

واملناجم.
الكندي  ال�شفري  اأع���رب  جانبه،  وم��ن 
االإمكانيات  ال�شتغالل  بالده  اإرادة  عن 
وكندا  اجلزائر  حتوزها  التي  الكبرية 
الكندية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  اه��ت��م��ام  م���ربزا 

باال�شتثمار يف اجلزائر.

  

  

اأكد وزير التجارة كمال رزيق خالل حمادثات اأجراها مع �سفري االإمارات العربية املتحدة 
باجلزائر على �سرورة تفعيل جمل�س اعمال جزائري- اإماراتي  لتعزيز التعاون الثنائي 

وا�ستقطاب املزيد من اال�ستثمارات ح�سبما افاد به بيان للوزارة.

قدم يوم اأم�س االإثنني وزير املالية اأمين بن عبد الرحمان عر�سا اأمام اأع�ساء جمل�س االأمة الأهم ما ت�سمنه م�سروع قانون املالية 
االقت�ساديني. العمالء  جميع  على  م�سبوقة  وغري  عاملية  �سحية  باأزمة  العام  هذا  متيز  الذي   2021

ويرمي م�شروع هذا القانون اإىل حتقيق جملة 
من االأهداف االقت�شادية على املديني الق�شري 
تف�شي  و�شعية  على  تتوقف  والتي  واملتو�شط، 
الطلب  تطور  اإىل  باالإ�شافة  ومدتها  اجلائحة 

العاملي على املنتجات النفطية.
وتطرق بن عبد الرحمان اإىل اإعداد التاأطري 
االقت�شادي الكلي واملايل مل�شروع قانون املالية 
ل�شنة 2021، وكذا توقعات 2022  و2023، 
مربزا اأنه البد من االأخذ بعني االإعتبار �شلوك 
االقت�شاد الوطني على امل�شتويات االقت�شادية، 
املالية واالجتماعية التي ميزت �شنة 2020، 
باالإ�شافة اإىل اأهم الفر�شيات املعتمدة الإعداد 

التوقعات للفرتة 2023-2021.
لربميل  مرجعي  �شعر  احلكومة  واع��ت��م��دت 
للفرتة  اأمريكي  دوالر   40 عند  اخلام  النفط 
الدينار  �شرف  �شعر  بلوغ  مع   ،2023-2021
اجل���زائ���ري م��ق��اب��ل ال�����دوالر االأم��ري��ك��ي يف 
املتو�شط ال�شنوي اإىل 142.20 ل�شنة 2021، 
و   2022 يف  ج���زائ���ري  دي��ن��ار   149.31 و 
باالإ�شافة   ،2023 ل�شنة  دينار   156.78
ن�شبة   2021 ل�شنة  الت�شخم  معدل  بلوغ  اإىل 
 4.72 و   ،2022 4.05% ل�شنة  4.50% ث�م 

٪ ل�شنة 2023.
كما اأبرز نف�ص امل�شوؤول املجاميع االقت�شادية 
الكلية واملالية، واملتمثلة يف النمو االقت�شادي، 

ال�شلع،  واردات  املحروقات  �شادرات  الت�شخم، 
وميزان املدفوعات.

النفقات  اأن  ال��رح��م��ان  ع��ب��د  ب��ن  وك�����ش��ف 
االإجمالية للميزانية املتوقعة للفرتة 2021- 
2023، �شتنتقل من 7372.7 مليار دينار اإىل 
لت�شل   ،2021 �شنة  يف  دينار  مليار   38113
 ،2022 �شنة  دينار  مليار   8605.5 بعدها 
و8680.3 مليار دينار �شنة 2023 مبا يعادل 

.%+0.9
اأما  ميزانية الت�شيري فاأكد الوزير اأنها �شرتتفع 
مبعدل 5.1٪% خالل الفرتة 2023-2021، 

 ،2021 �شنة  دي��ن��ار  مليار   5314.5 لتبلغ 
 ،2022 5358.9 مليار دينار �شنة  لت�شل اإىل 

و5505.4 مليار دينار �شنة 2023.
التدابري  اإىل  الرحمان  عبد  ب��ن  اأ���ش��ار  كما 
املالية  قانون  م�شروع  يف  املدرجة  الت�شريعية 
ل�شنة 2021، التي تهدف اإىل ا�شتعادة مبادئ 
حت�شني  اىل  باالإ�شافة  امليزانياتي،  التقومي 
اال�شتثمار  مناخ  حت�شني  مع  اجلبائي،  الوعاء 
وت�شجيع عمليات الت�شدير عرب تعزيز تب�شيط 

االإجراءات اجلبائية واجلمركية و رقمنتها.

بعني  ���ش��اف  لبني  االإ���ش��م��ن��ت  �شركة  ق��ام��ت 
الإ�شمنت  ال�شناعي  للمجمع  التابعة  متو�شنت 
باأول عملية ت�شدير  اجلزائر )جيكا( موؤخرا 
اإىل موريتانيا ل� 13 األف طن من مادة الكلنكر 
التي تعد اأحد مكونات االإ�شمنت، ح�شبما  اأفاد 

به يوم االأحد بيان للمجمع.
يوم  �شاف  لبني  االإ�شمنت  �شركة  قامت  وقد 
18 نوفمرب بعملية ت�شدير كمية 13 األف طن 
غرب  الواقع  البلد  هذا  اإىل  الكلنكر  مادة  من 

ي�شري  ال��غ��زوات،  ميناء  من  انطالقا  اإفريقيا 
نف�ص امل�شدر. واأ�شاف البيان اأن جممع "جيكا" 
�شيا�شة  مع  يتما�شى  العملية  ه��ذه  خ��الل  من 
ترقية  اإىل  ال��رام��ي��ة  العمومية  ال�شلطات 

ال�شادرات خارج املحروقات.
2018 خالل  اأنه يف  اإىل  البيان  نف�ص  وي�شري 
املجمع  حقق  الت�شدير،  م��ن  االأوىل  ال�شنة 
لريتفع  والكلنكر  االإ�شمنت  من  طن   272196
م�شيفا   ،2019 ع��ام  يف  ط��ن   519051 اإىل 

دخل  اجلزائر  الإ�شمنت  ال�شناعي  املجمع  اأن 
ال��ق��ارة االأف��ري��ق��ي��ة على غ���رار كوت  اأ���ش��واق 
وال�شنغال  وموريتانيا  وغانا  وغامبيا  ديفوار 

والكامريون والبنني وغينيا.
على  ���ش��اف  لبني  االإ�شمنت  م�شنع  وي��رتب��ع 
30 كم عن  42 هكتار ويقع على بعد  م�شاحة 
امل�شنع  ويتوفر  متو�شنت.  عني  والية  عا�شمة 
1.000.000 طن من  اإنتاج بطاقة  على خط 

االإ�شمنت البورتالندي �شنويا.

وزي���ر  "اأجرى  ال��ب��ي��ان  يف  وج�����اء 
 22 االأح��د  يوم  رزي��ق  كمال  التجارة  
2020، حمادثات عرب تقنية  نوفمرب 
التوا�شل املرئي عن بعد مع �شفري دولة 
باجلزائر  املتحدة  العربية  االإم��ارات 
علي  اآل  �شباع  خمي�ص  �شيف  يو�شف 
حيث تطرق الطرفان اىل �شبل ترقية 
كما  البلدين".  بني  التجاري  التعاون 
حجم  لتقييم  فر�شة   اللقاء  �شكل 

املبادالت التجارية بني اجلانبني.
ال�����ش��دد، ع��رب رزي����ق عن  ويف ه���ذا 
االيجابي  "التطور  اإزاء  ارت��ي��اح��ه 
الثنائي،  التعاون  جم��ال  يف  امل�شجل 
جمل�ص  تفعيل  ���ش��رورة  على  م��وؤك��دا 
اإم��ارات��ي يف اقرب  اع��م��ال ج��زائ��ري 
االأج��������ال ال���ش��ت��ق��ط��اب م���زي���د من 

اال�شتثمارات".
ك���م���ا دع������ا  ال�����وزي�����ر امل��ت��ع��ام��ل��ني 
الولوج  اإىل  االإماراتيني  االقت�شاديني 
هذا  يف  م�شريا   اجل��زائ��ري��ة،  لل�شوق 
عديدة  امتيازات  وج��ود   اإىل  االط��ار 
يف  االأج���ان���ب  امل�شتثمرين  ل��ف��ائ��دة 
االإ�شالحات  بناء على  اجلزائر وذلك 
االق��ت�����ش��ادي��ة وال���ت���ج���اري���ة ال��ت��ي 
تنويع  اإىل  الرامية  احلكومة  اأقرتها 

ال�شادرات خارج املحروقات.
االماراتي  ال�شفري  اأك��د  جانبه،  م��ن 
من  بالرفع  ب��الده  "التزام  باجلزائر 
م�شتوى التبادل التجاري مع اجلزائر" 
اأكد على بحث  املجاالت. كما  �شتى  يف 
كل ال�شبل التي من �شاأنها ان ت�شاهم يف 

تطوير وتنمية اقت�شاد البلدين.

للقر�ص  ال��ع��ام  امل��دي��ر  الرئي�ص  ���ش��رح 
يوم  دحماين،  حممد  اجلزائري،  ال�شعبي 
ال�شريفة  منتجات  اأن  بغرداية،  االأح��د 
اال�شالمية ت�شتجيب لتطلعات وان�شغاالت 
يف�شلون  الذين  من  اجلزائريني  عديد 
منتجات تتوافق مع ال�شريعة االإ�شالمية.
لدى  دح��م��اين،  حممد  ال�شيد  واأو���ش��ح 
ال�شريفة  خدمة  اإط���الق  على  اإ���ش��راف��ه 
''اأن   ،113 ال��وك��ال��ة  مبقر  االإ���ش��الم��ي��ة 
الدين االإ�شالمي الذي ي�شكل اأحد جوانب 
اجلزائريني  ي�شجع  اليومية  حياتنا 
مع  ت��ت��واف��ق  ال��ت��ي  امل��ن��ت��ج��ات  لتف�شيل 

ال�شريعة".
للبنك  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ال��رئ��ي�����ص  وي���رى 
ال�شريفة  منتجات  اأن  اجلزائري  ال�شعبي 
" قيمنا  �شعار  حتت  املقرتحة  االإ�شالمية 
املجل�ص  موافقة  بعد  �شوقت  قد  تلهمنا" 
واملجال�ص  وع��ل��م��اء  االأع��ل��ى  االإ���ش��الم��ي 
االإ�شت�شارية  اللجان  من  وغريها  املحلية 
املحلية من اأجل �شمان احرتام ال�شريعة 

يف املعامالت البنكية.
اجل��زائ��ري  ال�شعبي  ال��ق��ر���ص  وي��ق��رتح 

تخ�ص  منتجات   )9( ت�شعة  للت�شويق 
مع  تتطابق  التي  االإ�شالمية  ال�شريفة 
تعاليم ال�شريعة االإ�شالمية بعد امل�شادقة 
التابعة  ال�شرعية  الهيئة  قبل  من  عليها 
واأي�شا  االأعلى  االإ�شالمي  واملجل�ص  للبنك 

اعتماد بنك اجلزائر.
وي��ت��ع��ل��ق االأم�����ر مب��ن��ت��ج��ات ال���ودائ���ع 
والتمويل مثل احل�شاب اجلاري االإ�شالمي، 
التوفري  ح�شاب  االإ�شالمي،  ال�شك  ح�شاب 
االإ�شالمي  اال�شتثمار  ح�شاب  االإ�شالمي، 
وع���ر����ص امل���راب���ح���ة ع��ق��ار/���ش��ي��ارة/
للعقار  االإج���ارة  عر�ص  وكذلك  جتهيز، 

والتجهيزات، كما جرى �شرحه.
فتح  اجلزائري  ال�شعبي  القر�ص  ويعتزم 
يف القريب وكالة خا�شة بخدمة ال�شريفة 
اجلزائر  م�شجد  م�شتوى  على  االإ�شالمية 
االأعظم، كما اأفاد ال�شيد دحماين. وقبل 
للقر�ص  العام  املدير  الرئي�ص  عقد  ذلك 
ال�شعبي اجلزائري جل�شة عمل مع جمموع 
للمديرية  التابعة  ال��وك��االت  م�شوؤويل 
واالأغ��واط  )اجللفة  بغرداية  اجلهوية 

وغرداية وورقلة(.

النقدي  التحفيز  من  املزيد  يف  واآم��ال  ال��دوالر  �شعف  بدد  اإذ  اأم�ص،  الذهب  �شعد 
لقاح  توزيع  احتمال  اإزاء  التفاوؤل  اجلائحة  من  املت�شرر  االقت�شاد  عن  للتخفيف 
 1873.51 اإىل  باملئة   0.2 الفورية  املعامالت  الذهب يف  وارتفع   .2021 كورونا يف 
يذكر  تغري  يطراأ  ومل  غرينيت�ص،  بتوقيت   05:10 ال�شاعة  بحلول  لالأون�شة،  دوالر 
دوالر   1871.70 عند  تداولها  مت  حيث  للذهب،  االآجلة  االأمريكية  العقود  على 
لالأون�شة. ويعترب الذهب الذي ال يدر عائدا ت حوطا يف مواجهة الت�شخم الذي ينتج 
عادة عن اإجراءات التحفيز. كما تلقى املعدن االأ�شفر الدعم من تراجع الدوالر مما 

يقل�ص تكلفة �شراء الذهب حلائزي بقية العمالت.

دعت ال�شركة اجلزائرية لتوزيع الكهرباء 
م�شتحقاتهم  ت�شديد  اإىل  زبائنها  وال��غ��از 
ا�شتهالك  فواتري  لرتاكم  تفاديا  املتاأخرة 
التدابري  م��ن  جمموعة  حم���ددة  ال��ط��اق��ة، 
للت�شديد،  املختلفة  وال�شيغ  الت�شهيلية 
على  منا  ا  "حر�شً ال��ب��ي��ان:  يف  ج��اء  حيث 
لرتاكم  وتفاديا  العمومية  اخلدمة  دميومة 
ال�شركة  تلتم�ص  الطاقة،  ا�شتهالك  فواتري 
قيم  وال��غ��از  الكهرباء  لتوزيع  اجلزائرية 
اجلماعية  امل�����ش��وؤول��ي��ة  وروح  امل��واط��ن��ة 
دفع  اإىل  الكرام  زبائنها  لدعوة  والفردية، 
وال�شيغ  الدفع  طرق  خالل  من  م�شتحقاتهم 

املختلفة التي ت�شعها حتت ت�شرفهم''.
ويف هذا ال�شدد قالت املكلفة باالت�شال لدى 
ال�شركة اجلزائرية لتوزيع الكهرباء و الغاز، 
ال�شركة  فواتري  ديون  باأن  فاطمة،  مرزوقي 
وهو  دينار  مليار  ال�171  فاقت  زبائنها  لدى 
م�شتوى قيا�شي �شجل نهاية ال�شدا�شي االأول 

من العام اجلاري.
واأكدت املتحدثة با�شم ال�شركة اجلزائرية 
لتوزيع الكهرباء والغاز، باأن �شونلغاز اتخذت 
قرارا وكان ت�شامنيا خالل جائحة كورونا، 
على  والكهرباء  بالغاز  التموين  قطع  بعدم 
من  الرغم  على  املنزليني،  خ�شو�شا  زبائنها 
اأن هذا االإجراء خلف خ�شائر مالية كبرية 
وارتفاع غري م�شبوق مل�شتحقات ال�شركة لدى 
زبائنها فاق ال�171 مليار دج منها 63 باملائة 

لدى اخلوا�ص مبا فيهم املنزليني.
توزيع  ل�شركة  بيان  اأك��د  االإط��ار  ه��ذا  ويف 

مع  ت�شامنت  �شونلغاز  ب��اأن  والغاز  الكهرباء 
زبائنها طيلة فرتة االأزمة ال�شحية والتزال 
تكبدتها  التي  املالية  املتاعب  من  بالرغم 
املوؤ�ش�شة جراء تاأخر دفع الفواتري من طرف 
بن�شبة  املوؤ�ش�شات  وك��ذا  املنزليني  الزبائن 
فاقت 300 باملائة وهو كما جاء يف البيان: 
قامت  الكرام،  زبائنها  مع  وت�شامنا  "اأنه 
اال�شتثنائية  الفرتة  ه��ذه  ط��وال  ال�شركة 
غري  ال��ف��وات��ري  حت�شيل  عملية  بتعليق 
م�شتمر  ارت��ف��اع  اإىل  اأدى  مم��ا  امل�����ش��ددة، 
اخلا�ص  القطاعني  على  م�شتحقاتها  لن�شبة 

والعام''.
اجلزائرية  ال�شركة  بيان  دعا  االأخري  ويف 
لتوزيع الكهرباء والغاز زبائنها، اإىل التوجه 
ال��رتاب  كافة  ع��رب  امل��وزع��ة  وك��االت��ه��ا  اإىل 
الوطني لال�شتفادة من رزنامة الدفع برتا�شي 
الطرفني موؤكدة باأن كل هذه الديون خلقت 
و�شعا ماليا �شعبا لل�شركة، �شوف يقع حائال 
عن  ناهيك  م�شاريعها  باقي  ا�شتكمال  دون 

عرقلة خمتلف  اخلدمات املقدمة للزبائن.
النا�شئة عن هذا  املالية  ال�شعوبات  اأن  كما 
ل�شركة  النقدي  التدفق  على  توؤثر  الظرف 
�شمان  ع��ل��ى  تعمل  ال��ت��ي   "SADEG"
يف  الفعالة  االأطراف  كل  مداخيل  ا�شتدامة 
يحول  املايل  الو�شع  هذا  اأن  كما  ن�شاطاتها، 
دون حتقيق خمتلف امل�شاريع املندرجة �شمن 
خمطط تنمية �شبكات الكهرباء والغاز، اىل 
املقدمة  اخل��دم��ات  خمتلف  عرقلة  جانب 

للزبائن."
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اأعلن وزير اخلارجية االأمريكي مايك بومبيو االثنني فر�س وا�سنطن �سل�سلة عقوبات ت�ستهدف خ�سو�سا وزارة الدفاع االإيرانية والرئي�س الفنزويلي 
نيكوال�س مادورو يف اإطار العمل جمددا بعقوبات االأمم املتحدة على اإيران. بذلك تكون الواليات املتحدة القوة الكربى الوحيدة التي تعترب اأن العقوبات 

االأممية دخلت من جديد حيز التنفيذ، وذلك بعدما واجهت اعرتا�سات من حلفائها وخ�سو�سا االأوروبيني.

املنتخب،  االأم��ريك��ي  الرئي�ص  يعتزم 
جو بايدن، االإعالن اليوم الثالثاء عن 
املنا�شب  بع�ص  �شت�شغل  التي  االأ�شماء 
وبالتحديد  ب���اإدارت���ه،  الرئي�شية 
ما  وفق  اخلارجية،  ال�شيا�شة  حقائب 

اأكد مدير مكتبه.
ومي�شي بايدن يف ا�شتعداداته لت�شلم 
من  الرغم  على  يناير،   20 يف  احلكم 
حترك ترمب على جبهات عدة ملحاولة 
اإلغاء نتائج ت�شويت 3 نوفمرب. وح�شب 
م�شادر  �شربتها  ال��ت��ي  ال��رتج��ي��ح��ات 
ق��ري��ب��ة م��ن احل����زب ال��دمي��ق��راط��ي، 
كوزير  بلينكن  توين  على  خياره  ر�شا 
كم�شت�شار  �شوليفان  وجاك  للخارجية 
توما�ص  وليندا  القومي  االأمن  ل�شوؤون 
االأمم  يف  �شفرية  لتكون  غرينفيلد 

املتحدة وهو من�شب مبنزلة وزير. 
اخلارجية  ل��وزي��ر  نائبًا  ك��ان  االأول 
ف�شبق  الثاين  اأما  ال�شابق جون كريى. 
وع��م��ل يف جم��ل�����ص االأم�����ن ال��ق��وم��ي 
�شغلت  وال�شفرية  االأب��ي�����ص.  بالبيت 
وزارة  يف  عالية  دبلوما�شية  م��واق��ع 

اإدارة  يف  عملوا  وكلهم  اخل��ارج��ي��ة. 
ب��اراك  ال�شابق،  االأم��ريك��ي  الرئي�ص 

اأوباما.
االإع���الم  و���ش��ائ��ل  ك��ربي��ات  وبح�شب 
اأ�شوات  بايدن على  االأمريكية، ح�شل 
اأي  الناخبني،  كبار  اأ�شوات  من   306
املجمع  اأ�شوات  من  �شوتًا  ب�36  اأك��رث 

االنتخابي ال�شرورية )270 �شوتًا(.
وع����ادًة م��ا ُت�����ش��ادق ال��والي��ات على 
ال��ن��ت��ائ��ج ب�����ش��ك��ل روت��ي��ن��ي ب��ع��د كل 
ترمب  رف�ص  لكّن  رئا�شية.  انتخابات 
ويثري  العملية  يعقد  بهزميته  االإقرار 
خماوف من اأن يلحق ذلك �شررًا بثقة 

االأمريكيني بنظامهم االنتخابي.

العراق: ا�شتنفار اأمني يف بايدن ي�شتن�شخ اإدارة اأوباما!!
االأنبار بعد كمني لـ"داع�س" 

ت�شبب ب�شقوط قتلى
العراق  غرب  اأق�سى  الرطبة  مدينة  ت�سهد 
مع  ـــدود  احل على  ــار  ــب االأن حمافظة  �سمن 
اأم�ص  فجر  منذ  وا�سعًا  اأمنيًا  انت�سارا  االأردن 
وحرق  اأمــن  عنا�سر   3 مقتل  اإثــر  االثــنــني، 
االثنني   - االأحــد  ليل  منت�سف  بعد  جثثهم 
املدينة،  يف  "داع�ص"  تنظيم  ن�سبه  بكمني 
كمني  على  �ساعة   48 مــن  ــل  اأق بعد  ــك  وذل
�سمايل  الدين  �سالح  حمافظة  يف  للتنظيم 
البالد ت�سبب مبقتل واإ�سابة نحو 20 عن�سرا 

يف االأمن العراقي.
االأنبار  حمافظة  يف  اأمنية  م�سادر  وقالت 
على  مكثف  ب�سكل  انت�سرت  عراقية  قوة  اإن 
جانبي الطريق الذي �سهد احلادثة بحثا عن 
يف  تفتي�ص  عمليات  تنفيذ  موؤكدة  املنفذين، 

املناطق القريبة.
قيام  على  اأيام  بعد  احلادثة  هذه  وجاءت 
رجل  بخطف  "داع�ص"  تنظيم  يف  عنا�سر 
مرور يف مدينة الكرمة �سرقي االأنبار وقتله. 
العراق  وغــرب  �سمال  حمافظات  و�سهدت 
تراجعا اأمنيا وا�سحا خالل الفرتة االأخرية، 
بعد متكن تنظيم "داع�ص" من تنفيذ هجمات 

ت�سببت ب�سقوط قتلى وجرحى.

اأعلنت بعثة االأمم املتحدة، اأم�س االإثنني، انطالق جولة ثانية مللتقى احلوار ال�سيا�سي يف ليبيا. جاء ذلك وفق بيان للبعثة االأممية يف ليبيا، عقب 
نحو اأ�سبوع على اختتام اجلولة املبا�سرة من احلوار الليبي يف تون�س.

�شوريا  اأن  ر�شمية  اإع���الم  و�شائل  ذك��رت 
املخ�شرم  الدبلوما�شي  االأح��د  ي��وم  عينت 
في�شل املقداد وزيرا للخارجية خلفا لوليد 

املعلم الذي وافته املنية االأ�شبوع املا�شي.
من�شب  ي�شغل  عاما(   66( املقداد  وك��ان 
 .2006 ع��ام  منذ  اخلارجية  وزي��ر  نائب 
و�شغل اأي�شا عددا من املنا�شب الدبلوما�شية 
االأمم  يف  ���ش��وري��ا  وف���د  رئ��ي�����ص  بينها  م��ن 

املتحدة.
اأي�شا  االأ�شد  ب�شار  ال�شوري  الرئي�ص  وعني 
ب�شار اجلعفري رئي�ص وفد �شوريا احلايل يف 

االأمم املتحدة نائبا لوزير اخلارجية.
لتعزيز  ب�شدة  املوؤيدين  من  املقداد  ويعد 

ورو���ش��ي��ا احلليفني  اإي����ران  م��ع  ال��ع��الق��ات 
حكم  دع��م  يف  �شاعدا  اللذين  الرئي�شيني 
االأ����ش���د وال�����ش��م��اح ل��ه ب��ا���ش��ت��ع��ادة معظم 
املا�شي  يف  عليها  �شيطرت  التي  االأرا���ش��ي 

املعار�شة امل�شلحة.
وموظفو  املتحدة  ب��االأمم  م�شادر  وتقول 
املخ�شرم  الدبلوما�شي  اإن  دوليون  اإغاثة 
مع  ل�شوريا  الرئي�شي  امل��ح��اور  اأي�شا  ك��ان 
وكاالت االأمم املتحدة والوكاالت االأجنبية 
املوجودة يف دم�شق كما كان له دور فعال يف 
اأولويات  خلدمة  امل�شاعدات  حتويل  جهود 

احلكومة التي تعاين من �شائقة مالية.

�شوريا تعني الدبلوما�شي املخ�شرم 
في�شل املقداد وزيرا للخارجية

ق.د

نتنياهو زار ال�شعودية "�شرًا" 
والتقى بن �شلمان وبومبيو

ق.د

الثانية  اجلولة  بـ"انطالق  البيان  واأفاد 
عرب  ليبيا،  يف  ال�سيا�سي  احلــوار  مللتقى 
تقنية االت�سال املرئي، بح�سور املبعوثة 

االأممية �ستيفاين وليامز".
القادر حويلي، ع�سو املجل�ص  وقال عبد 
احلوار  وملتقى  الليبي  للدولة  االأعــلــى 
حددت  االأممــيــة  البعثة  اإن  ال�سيا�سي، 
الرئا�سي  املجل�ص  رئي�ص  اختيار  اآليات 
اأن  ونائبيه على  الوزراء  ونائبيه ورئي�ص 

يكون اأحدهما اإمراأة.
مللتقي  االأوىل  اجلولة  اأعمال  واختتمت 
الليبي يف تون�ص االأحد  ال�سيا�سي  احلوار 
ــراء  اإج موعد  حتديد  بــاإعــالن  املا�سي، 
االنتخابات يف دي�سمرب 2021 يف البالد.
ــق املــجــتــمــعــون اآنــــذاك على  ــواف كــمــا ت
الرئا�سي  املجل�ص  �سالحيات  حتــديــد 
تــزال  ال  ملفات  ــدة  ع لكن  واحلــكــومــة، 
الرت�سح  �سروط  حتديد  اأبرزها  عالقة، 

للمنا�سب ال�سيادية.
ليبيا،  مكونا   75 امللتقى  يف  ويــ�ــســارك 
نوابا  وميثلون  اأممــي،  باإ�سراف  اختريوا 
واأع�ساء باملجل�ص االأعلى للدولة )نيابي 
ا�ست�ساري(، واأعيانا وممثلني عن االأقاليم 

الثالثة )طرابل�ص وبرقة وفزان(.
�سراعا  الــبــلــد  يــعــاين  �ــســنــوات،  ومــنــذ 
م�سلحا، اإذ تنازع ملي�سيا االنقالبي خليفة 
واأجنبية،  عربية  دول  من  بدعم  حفرت 
وال�سلطة،  ال�سرعية  عــلــى  احلــكــومــة 
املدنيني،  بني  وجرحى  قتلى  اأ�سقط  ما 

بجانب دمار مادي هائل.
اأ�سماء  و�سغف  بقلق  الليبيون  وينتظر 
القيادة ال�سيا�سية اجلديدة التي �سيخرج 

بها ملتقى احلوار ال�سيا�سي، بعد العقبات 
على  االأزمــــة  حــل  طــريــق  تعرقل  الــتــي 

امل�ستويني االقت�سادي والع�سكري.
من  متطابقة  ليبية  م�سادر  وحـــذرت 
اإمكانية عودة احلرب اإىل واجهة امل�سهد 
اأع�ساء ملتقى  ليبيا، يف وقت بداأ فيه  يف 
75 �سخ�سية  ال�سيا�سي، مب�ساركة  احلوار 
املجتمعية  ال�سرائح  خمتلف  من  ليبية 
اأعمال  من  الثانية  اجلولة  وال�سيا�سية، 

امللتقى عرب الفيديو.
حلكومة  التابع  الليبي  اجلي�ص  واأعلن 
الوفاق، ليل االأحد، عن ر�سده حت�سيدات 
جانب  من  بـ"الكبرية"  و�سفت  ع�سكرية 
مدينة  يف  حفرت،  خليفة  املتقاعد  اللواء 

بنغازي، متجهة اإىل غرب البالد.
الر�سمي  للمتحدث  ت�سريحات  وبح�سب 
�ــســرت- حتــريــر  عمليات  غــرفــة  بــا�ــســم 

عبد  الــوفــاق،  حلكومة  التابعة  اجلفرة 
ر�سد  الليبي  اجلي�ص  فــاإن  دراه،  الهادي 
متتد  حفرت  مللي�سيات  كبرية  "حت�سيدات 
�سيدي  منطقة  اإىل  الهواري  منطقة  من 
غــرب  اإىل  وجــهــتــهــا  ــازي،  ــغ ــن ب يف  فـــرج 

البالد".
وزع  �سوتي  ت�سريح  يف  دراه،  واأ�ــســاف 
حفرت  ملي�سيات  اأن  االإعالم،  و�سائل  على 
تقوم  اجلفرة  ومناطق  �سرت  مدينة  يف 
اأنه  اإىل  م�سريا  متزامنة،  بتح�سيدات 
هذه  مــن  ــهــدف  ال االآن  حــتــى  يــعــرف  مل 
"يخرق حفرت  اأن  التح�سيدات، لكن رجح 
وفدي  بــني  املــوقــع  النار"،  اإطـــالق  وقــف 
 23 يف  املــ�ــســرتكــة  الع�سكرية  اللجنة 

اأكتوبر املا�سي.
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منطقتني  يف  وقعتا  جمزرتني  يف  االأقل  على  �سخ�سًا   13 ُقتل 
خمتلفتني يف كولومبيا، وفق ما اأعلنت ال�سلطات االأحد. 

اأنتيوكيا يف �سمال غربي كولومبيا،  ووقعت املجزرتان يف مقاطعتي 
عنف  اأعمال  ت�سهدان  منطقتان  وهما  الغربي،  اجلنوب  يف  وكاوكا 

وا�سعة النطاق.
ومنذ يناير �سهدت كولومبيا ع�سرات املجازر. ما يجعل 2020 العام 
اتفاق  توقيع  منذ  العنف  اأعمال  قتلى  ح�سيلة  �سعيد  على  االأ�سواأ 
حركة  "فارك"،  الكولومبية  الثورية  امل�سلحة  القوات  مع  ال�سالم 

التمرد ال�سابقة.
ال�سحافة  لوكالة  فيادا  كارلو�ص  بيتانيا  بلدية  رئي�ص  وقال 
الفرن�سية اإن نحو "ع�سرة اأ�سخا�ص مدججني باالأ�سلحة دخلوا غرف 
اأن  املنامة يف مزرعة غابرييال"، و"اأطلقوا النار ع�سوائيًا". ويعتقد 

الهجوم على �سلة بتهريب خمدرات.

االثنني،  اأم�ص  واأطفال،  ن�ساء  بينهم  بجراح،  �سخ�سا   11 اأ�سيب 
جراء نريان هندية ا�ستهدفت حفل زفاف يف اجلانب الباك�ستاين يف 

نقطة جكجوت على احلدود بني الدولتني.
اإن  بيان،  يف  الباك�ستاين،  اجلي�ص  يف  العامة  العالقات  مكتب  وقال 
القوات الهندية ا�ستهدفت منزال يقيم اأ�سحابه حفلة زفاف، ما اأدى 
اإىل اإ�سابة 11 مدنيا. واأ�ساف البيان اأن من بني اجلرحى �ست ن�ساء، 
الدولتني،  النار بني  اإطالق  اأن احلادث خرق التفاقية وقف  موؤكدا 
واأنه يثبت اأن القوات الهندية مل تراع اأي نوع من املعايري االإن�سانية 

والدولية.

تعر�ص �سرطيان خالل مهمة مراقبة لل�سرب واإطالق نار من قبل 
ما  بح�سب  باري�ص،  منطقة  يف  اأ�سلحتهما  ب�سرقة  قاموا  جمهولني 
اأعلن وزير الداخلية جريالد دارمانني الذي وو�سف احلادث باأنه 

ي�سدق". ال  "عنف 
يف  الق�سائية  لل�سرطة  التابعني  ال�سرطيني  اأن  م�سادر،  وذكرت 
منطقة �سريغي-بونتواز، كانا يف مهمة مراقبة يف �سيارة مموهة. 
من  كولينيون  لودوفيك  وقال  امل�ست�سفى.  اإىل  نقلهما  مت  وقد 
ال�سرطيني  اأحد  اإن  ال�سرطة لوكالة ال�سحافة الفرن�سية،  نقابة 
اأ�سيب باأربع ر�سا�سات وجروحه خطرة. واأ�سيب ال�سرطي الثاين 

بر�سا�ستني يف �ساقه.

يف  بكني�سة  االأحد  ليل  طعن  حادث  يف  حتفهما  �سخ�سان  لقي 
خطرية"،  "بجروح  اآخرين  اأ�سخا�ص  عدة  واأ�سيب  كاليفورنيا، 

ح�سبما ذكرت ال�سرطة وعمدة املدينة �سام ليكاردو.
وقال بيان ال�سرطة على تويرت، اإن رجال ال�سرطة توجهوا اىل 
الوفيات  االإدارة  واأكدت  طعن.  حادث  خرب  ورود  اإثر  الكني�سة 
مهددة  بع�سهم  ا�سابات  وكانت  اأ�سيبوا  اأ�سخا�ص  عدة  اإن  وقالت 
مت  لكن  الطعن،  وقت  قدا�ص  هناك  تكن  مل  اإنه  وقالت  للحياة. 

اإح�سار امل�سردين اإىل الكني�سة نظرا لربودة الطق�ص.

التعاون  م�سرية  تعزيز  العربي،  اخلليج  بدول  الدفاع  وزراء  بحث 
اجتماع  خالل  ذلك  جاء  اخلليجي.  التعاون  جمل�ص  دول  بني  الع�سكري 
"فيديو كونفران�ص" م�ساء االأحد، مب�ساركة وزير  افرتا�سي عرب تقنية 
الدفاع القطري خالد بن حممد العطية، رغم ا�ستمرار االأزمة اخلليجية 

للعام الرابع.
ووفق بيان جمل�ص التعاون اخلليجي، اأ�سار وزراء الدفاع اإىل اهتمام قادة 
ا�سرتاتيجية  واعتماد  امل�سرتك،  الع�سكري  العمل  بتعزيز  الكبري  دولهم 
وتفعيل  امل�سرتك  الدفاع  واتفاقية  التعاون  جمل�ص  لدول  ع�سكرية 
اخلليجي  التعاون  جمل�ص  بيان  يذكر  ومل  املوحدة.  الع�سكرية  القيادة 

تفا�سيل اأكرث ب�ساأن االجتماع.
اإذ  الرابع،  للعام  اخلليجية  االأزمة  ا�ستمرار  ظل  يف  االجتماع  وياأتي 
تفر�ص ال�سعودية واالإمارات والبحرين، ح�ساًرا برًيا وجوًيا وبحرًيا على 

قطر منذ يونيو2017، بزعم دعمها لالإرهاب وعالقتها مع اإيران.

اإ�شابة 11 باك�شتانيًا با�شتهداف 
القوات الهندية حفل زفاف

اإ�شابة �شرطيني يف هجوم م�شلح 
�شمال باري�س

قتيالن وجرحى بحادث طعن يف كني�شة 
بوالية كاليفورنيا االأمريكية

مب�شاركة قطر.. اجتماع وزاري 
خليجي يبحث التعاون الع�شكري

مقتل 13 �شخ�شا يف جمزرتني يف 
كولومبيا

حــول

الوكاالت  

العــامل

دويل
انطالق اجلولة الثانية للحوار ال�شيا�شي الليبي 

اأكدت االإذاعة االإ�شرائيلية اأم�ص االإثنني، 
االإ�شرائيلي،  االحتالل  حكومة  رئي�ص  اأن 
يو�شي  املو�شاد  ورئي�ص  نتنياهو  بنيامني 
"�شرية"  بزيارة  االأح��د  يوم  قاما  كوهني، 
ق�شرية لل�شعودية التقيا خاللها ويل العهد 
ال�شعودي حممد بن �شلمان ووزير اخلارجية 

االأمريكي مايك بومبيو.
ويف وقت �شابق، قال عدد من ال�شحافيني 
اإ�شرائيلية  ط��ائ��رة  اإن  االإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ني، 
توجهت م�شاءا من مطار بن غوريون يف تل 
تزامنًا  ال�شعودية،  نيوم  مدينة  اإىل  اأبيب، 
اجتماع  يف  �شلمان،  وبن  بومبيو  تواجد  مع 

م�شرتك.

تكون  اأن  احتمال  اإىل  ال�شحافيون  وملّ��ح 
االحتالل،  حكومة  رئي�ص  اأقلت  الطائرة 
يو�شي  املو�شاد،  ورئي�ص  نتنياهو،  بنيامني 

كوهني اإىل مدينة نيوم ال�شعودية.
الذي  االأم��ريك��ي،  اخلارجية  وزي��ر  وك��ان 
يف  ب��داأت  مو�شعة  خارجية  جولة  يجري 
14 نوفمرب اجلاري، و�شملت فرن�شا وتركيا 
واالإم���ارات  املحتلة  واالأرا���ش��ي  وجورجيا 
اأم�ص  م�شاء  التقى  قد  وال�شعودية،  وقطر 

بن �شلمان يف مدينة نيوم.
اأن  "تويرت"  على  االأمريكي  الوزير  وكتب 
ال�شعودي  العهد  ويل  مع  "بّناءة  ال��زي��ارة 

ق.داالأمري حممد بن �شلمان يف نيوم''. 

ق.د ق.د
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ثالث  منهم  الن�سوي،  الوطني  املنتخب  من  اأع�ساء  �ستة  اأ�سيب 

تعلم  مالكمات، بفريو�ص كورونا و او�سحت الهيئة الفدرالية : 

املنتخب  من  اع�ساء  �ستة  اأن  للمالكمة  اجلزائرية  االحتادية 

بينما  كورونا  بفريو�ص  اأ�سيبوا  مالكمات  ثالث  منهم  الوطني 

البقية جاءت نتائجهم �سلبية.

خليف  اميــان  و  بــوعــالم  رمي�ساء  باملالكمات  االأمـــر  ويتعلق 

املتاأهلتني اىل االلعاب االوملبية بطوكيو و اإ�سراق �سايب ا�سافة 

اىل املدرب خالد حرمية واملدرب خملوف ابراهيم  و خمت�ص يف 

اعادة التاأهيل الوظيفي.

اتخذت كل االجراءات من اجل  انها  وا�سارت االحتادية اىل 

اللتزام  مبنازلهم  الطاقم  واع�ساء  الثالث  املالكمات  تلتحق  ان 
احلجر ال�سحي.

لل�سيدات يف ترب�ص  الوطني  املنتخب  ي�سرع  ان  املقرر  وكان من 

�سفالتا�ص الريا�سي  باملركب  نوفمرب  من   ابتداء  اعدادي 

بال�سراقة لكنه لن يت�سن له ذلك ب�سبب ا�سابة هوؤالء بفريو�ص 
. كوفيد-

اإ�شابة  مالكمات و اأع�شاء من 

املنتخب الوطني بفريو�س كورونا

�شباب باتنة

جمعية عني مليلة

مولودية ق�شنطينة �إحتاد عنابة 

وفاق �شطيف 

�أهلي �لربج التح�شريات  بداية  مع  كثرية  �شعوبات  "واجهنا 

وال�شلطات املحلية مطالبة بدعم الفريق"

عقون يتوقع انطالق البطولة يف املوعد املحدد

اليف اأودع ملف االإعتماد وتخوفات 
من تكرار �شيناريو حلفاية 

بوزناد يطالب بح�شة االأهلي من اأموال 
حتويل الغربال اإىل الهالل ال�شوداين 

االإجراءات الطبية توؤخر دفع ملفات
 الالعبني على م�شتوى الرابطة 
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اعرتف رئي�ص االحتادية اجلزائرية لكرة اليد 
الوطنية  البطولة  ا�ستئناف  باأن  لعبان  حبيب 
�سيكون  ــارط  ــف ال مــار�ــص  �سهر  مــنــذ  املــتــوقــفــة 
املرتبطة  ال�سحية  للو�سعية  بالنظر  "معقدا" 

بجائحة كورونا )كوفيد-19(.
اليد:  كرة  الحتادية  االأول  امل�سوؤول  واأو�سح 
"القاعات الريا�سية ال زالت مغلقة واالأندية مل 
ت�ستاأنف بعد تدريباتها اأظن باأن فكرة ا�ستئناف 
واحلفاظ  حتقيقها  ال�سعب  من  الفارط  املو�سم 
اأننا نتوفر على  اأهم بكثري ولو  على �سحة الغري 

بع�ص املخططات".
واأ�ساف لعبان: "ا�ستئناف التدريبات والبطولة 
االأخ�سر  الــ�ــســوء  انــتــظــار  علينا  بيدنا  لي�ص 
التي  ال�سعبة  الو�سعية  اأتفهم  ال�سلطات،  من 
تعي�سها اأنديتنا لكن اأكرر مرة اأخرى باأن االأمور 
على  االأندية  حت�سلت  "اإذا  م�سيفا  تتجاوزنا" 
فيفري  �سهر  يف  التح�سريات  ا�ستئناف  موافقة 
مو�سم  موا�سلة  اإمكانية  هناك  تبقى  املقبل 
 2021-2020 مو�سم  اإلغاء  مع   2020-2019
لكنها  للمناف�سة  �سهرين  مــدة  لدينا  و�ستكون 

تبقى فر�سية و اإال �سنكون مرغمني على ال�سروع 
ال�سيغة  اإيجاد  مع   ،2021-2020 مو�سم  يف 
ال�ساعدة  واالأنــديــة  البطل  لتعيني  املثالية 

والنازلة للمو�سم الفارط".
دائما  متنت  هيئته  بــاأن  لعبان  حبيب  وذكــر 
مو�سم  نهاية  اإىل  الذهاب  و  املناف�سة  ا�ستئناف 
اأول  "كنا  يــقــول:  ختم  و   .2020-2019
�سريطة  البطولة  ا�ستئناف  ــررت  ق احتــاديــة 
توفر كل الظروف لكن اليوم تبقى االأمور خارج 

نطاقنا".

بعد  �سيد  بن  �سداد  الــهــاوي  الــنــادي  رئي�ص  حتــدث 
انهزم  والتي  ق�سنطينة  �سباب  اأمام  الودية  مواجهة 
فيها فريقه بنتيجة ثقيلة )4-0( وبني اأن النتائج يف 
مثل هذه املباريات ال يهم وما يهم هو االأداء اجلماعي 
والو�سول اإىل ن�سبة من االإن�سجام كما ك�سف اأن جميع 
التح�سريات  من  االأوىل  للمرحلة  امل�سطرة  االأهــداف 
ترب�ص  مــن  الــهــدف  اأن  مــن  الــرغــم  على  حتققت  قــد 
العبني  عــدة  اإ�سابة  بعد  وذلــك  يتحقق  مل  ال�سلف 
ودية  باإلغاء  يقومون  جعلهم  ما  وهو  كورونا  بفريو�ص 
وبني  نهايته  قبل  ال�سلف  ترب�ص  تعليق  وكذا  غليزان 
"واجهنا  وقال  �سهلة  تكن  مل  التح�سريات  بداية  باأن 
التوقف  ب�سبب  االأوىل  االأيــام  يف  ال�سعوبات  بع�ص 

املليلي  النادي  باأن  اأي�سا  وبني  التدريبات  عن  الكبري 
ميلك جمموعة جيدة قام معها املح�سر البدين ماروك 
حيث  املطلوبة  اجلاهزية  اإىل  الإي�سالهم  كبري  بعمل 
جتاوبوا مع حجم العمل حيث �سنبلغ اإىل جاهزية 70 
باملئة قبل اإنطالق البطولة كما اأ�ستغل هذه الفر�سة 
الفرتة  طيلة  وجديتهم  ان�سباطهم  على  الأ�سكرهم 
ال�سابقة مما �سّهل للطاقم الفني تطبيق برنامج العمل 
وحتقيق االأهداف امل�سطرة فالهدف االأويل هذا املو�سم 
هو �سمان البقاء باأريحية كبرية خ�سو�سا مع الرزنامة 

اجلهنمية التي تنتظر الفريق".
م�ساعيها  توا�سل  االإدارة  اأن  على  املتحدث  اأ�سار  كما 
خالل  من  بديلة،  ــوال  اأم م�سادر  جلب  اإىل  الرامية 

باالإ�سافة  واالأعمال،  املال  ات�ساالتها برجال  تكثيف 
املنطقة  م�ستوى  عــلــى  النا�سطة  املــوؤ�ــســ�ــســات  اإىل 
على  القائمون  ياأمل  حيث  مليلة،  بعني  ال�سناعية 
الفريق يف احل�سول على الرعاية املالية يف �سكل عقود 
�سبون�سور رغم اأن مطلبهم هو الدعم من طرف �سركة 
اأن غياب الرعاية واالهتمام �سعب من  وطنية واأ�سار 
خالل  خا�سة  الفريق،  �سوؤون  على  القائمني  ماأمورية 
بطولة املو�سم اجلديد يف ظل اإرتفاع متطلبات النادي 
الو�سع  فاإ�ستمرار  للغاية  مو�سم �سعب  ينتظره  والذي 
اأزمة كبرية ترهن  الفريق يدخل  �سيجعل  على حاله 

حظوظه يف حتقيق االأهداف املرجوة.

البا�سط  عبد  عنابة  اإحتــاد  رئي�ص  ك�سف 
زعيم عن رغبة امل�سريين يف اال�ستقبال خالل 
من  بدال  �سابو  العقيد  مبلعب  اجلديد  املو�سم 
1956 وهذا ب�سبب الو�سعية  19 ماي  ملعب 
االأوملبي  امللعب  عليها  يتواجد  التي  الكارثية 
لل�سيانة  يخ�سع  اأن  املفرت�ص  من  كان  الــذي 
خالل الفرتة الفارطة اإال اأن ذلك مل يح�سل 
الأ�سباب غري معروفة رغم اأن الوزارة خ�س�ست 
حت�سبا  االأر�سية  لتهيئة  معترب  مايل  غالف 
الإحت�سان امللعب بع�ص مباريات كاأ�ص اإفريقيا 
للمحليني، ومن املنتظر اأن تقوم جلنة معاينة 
املالعب بزيارة ملعب �سابو يف الفرتة املقبلة 
الإحت�سان  جاهزيته  على  الوقوف  اأجــل  من 

مباريات االإحتاد خالل املو�سم اجلديد. 

ــب اأخــــر مـــازالـــت قــ�ــســيــة عــدم  ــان ـــن ج وم
 2019 ل�سنة  املايل  التقرير  على  امل�سادقة 
ظل  يف  الفريق  يوميات  على  بظاللها  تلقي 
االإدارة ومديرية  بروز قب�سة حديدية بني 
تركيبة  بخ�سو�ص  والــريــا�ــســة  الــ�ــســبــاب 
الكبري  التاأخر  عن  ف�سال  العامة،  اجلمعية 
االأوىل  العادية  العامة  اجلمعية  اإجــراء  يف 
والثانية ف�سال عن اجلمعية االإنتخابية بعد 
املهلة  اإنتهت  حيث  االأوملبية،  العهدة  نهاية 
املمنوحة من طرف وزارة ال�سباب والريا�سة 
خالل االأ�سبوع الفارط وهو االأمر الذي جعل 
اإدارة االإحتاد تبحث عن خمرج لهذه االأزمة 
املحلية  ال�سلطات  مــع  بالتن�سيق  املت�سعبة 

للوالية.

توقع مدرب مولودية ق�سنطينة م�سطفى عقون اأن تنطلق 
بطولة املو�سم اجلديد يف املوعد املحدد اأي يوم 20 دي�سمرب 
القادم وهذا على الرغم من القرار ال�سادر من طرف وزارة 
احلالية  الفرتة  يف  التدريبات  باإلغاء  والريا�سة  ال�سباب 
اإىل غاية بداية �سهر دي�سمرب ب�سبب الو�سعية الوبائية، 
املغلق  الرتب�ص  اأنهى  ق�سنطينة  مولودية  فريق  اأن  علما 
و�سفه  الــذي  الرتب�ص  وهــو  ق�سنطينة  مدينة  يف  االأول 
عدم  ب�سبب  ح�سل  الذي  التذبذب  رغم  بالناجح  املــدرب 

برجمة املباريات الودية يف الفرتة الراهنة.
اأن  دميغة  احلــق  عبد  الفريق  رئي�ص  قــال  جانبه  ومــن 

حت�سريات  مــن  الثانية  املرحلة  يلف  مـــازال  الغمو�ص 
حيث  موؤخرا  والريا�سة  ال�سباب  وزارة  قرار  بعد  الفريق 
دميغة  وح�سب  الفيدرايل،  املكتب  قرار  امل�سريون  ينتظر 
فاإن االإدارة برجمت ترب�ص اأخر ملدة  يوما يف ومدينة 
موعد  اقرتاب  ظل  يف  اأكرث  البطاريات  ل�سحن  ق�سنطينة 
املقدم من طرف  باملردود  واأ�ساد دميغة  البطولة،  اإنطالق 
الالعبني خا�سة ال�سبان منهم خالل الرتب�ص االأول، ومت 
اإىل  للنادي الهاوي وتاأجيلها  اإلغاء اجلمعية االإ�ستثنائية 
وقت الحق ب�سبب عدم احل�سول على الرتخي�ص القانوين 

من طرف ال�سلطات املعنية لعقدها.

التي  الكاب  بالعبي  اخلا�سة  الوثائق  كل  ا�ستكمال  رغم 
االأورا�سية  للكتيبة  الر�سمي  االإن�سمام  بتاأكيد  لهم  ت�سمح 
امللفات  دفــع  عملية  اأن  اإال  يذكر  قانوين  اإ�سكال  اأي  دون 
اإ�سعار اأخر وهذا  على م�ستوى الرابطة ال يزال موؤجال اإىل 
ب�سبب عدم جتهيز امللف الطبي �سيما من ناحية الفحو�سات 

اخلا�سة بكوفيد 19.
عنه  حتدث  الذي  االأخــري  القرار  اأن  اىل  االإ�سارة  وجتدر 
الرابطة  اإ�ستعداد  عن  مدوار  الكرمي  عبد  الرابطة  رئي�ص 
 19 الكوفيد  بفحو�سات  اخلا�سة  م�ساريف  حتمل  اأجل  من 
بالن�سبة جلميع الفرق وهو الكالم الذي اأراح اإدارة ال�سباب 
التي  الكبرية  املالية  التكاليف  عن  بدورها  حتدثت  التي 
�ستثقل كاهل خزينة الفريق وبقية االأندية هذا وحتدثت 
م�سادرنا اأن اإدارة ال�سباب قد جهزت خطة بديلة يف حالة 
اإ�ستعداد  يف  وتتمثل  اخلطوة  هــذه  عن  الرابطة  تراجع 
هذه  ــراء  ــاإج ب التكفل  الالعبني  طلب  اأجـــل  مــن  االإدارة 
الفحو�سات من اأجل م�ساعدة الفريق ماليا وتقليل االأعباء 
هيئة  اأن  بالذكر  واجلدير  العملية  بهذه  اخلا�سة  الثقيلة 
االأطباء التابعة لالإحتادية اجلزائرية قد عقدت اجتماعا 
مو�سعا مع م�سوؤويل االإحتادية والفرق وهذا من اأجل حتديد 
الذي  االأمــر  كورونا  فريو�ص  عن  الناجمة  االإ�سابات  عدد 
ي�ستوجب يف نهاية املطاف تاأجيل املباريات وح�سب املعلومات 
اأربعة  عــدد  على  اإ�ستقروا  املعنيني  فــاإن  بحوزتنا  التي 
اإ�سابات يف فرق واحد يوؤدي حتميا اإىل تاأجيل املباراة كما 
اإدارة الكاب نتائج االإجتماع املربمج بني االإحتادية  تنتظر 
اجلزائرية لكرة القدم اإىل جانب وزارة ال�سبيبة والريا�سة 

وامل�سوؤولني عن بطولة الهواة �سيما واأنه �سيك�سف 
الرابطة  فرق  عــودة  تاريخ  عن  ر�سمية  ب�سفة 
حتديد  اإىل  باالإ�سافة  التدريبات  اإىل  الثانية 

اأي�سا موعد اإنطالقة البطولة ب�سكل ر�سمي. 
داخل  من  م�سوؤول  م�سدر  ذكر  اأخــر  �سياق  ويف 
لبيت ال�سباب اأن اإدارة الفريق ال تفكر يف اإقامة 
حفل من اأجل تقدمي الالعبني ل�سلطات املحلية 
باأ�سباب  ربطه  مت  ما  وهو  االإعالم  و�سائل  واأمام 
جائحة  من  اجلميع  �سالمة  اأجــل  ومــن  �سحية 

كورونا . 
كما ن�سري اإىل اأن اإدارة الفئات ال�سبانية ق�سمت 
مــع جتميد  اإىل جمــمــوعــات  االأمــــال  تــدريــبــات 
االأ�سناف  لبقية  بالن�سبة  االإنــتــقــاء  عملية 
بطولة  اإلغاء  اإىل  الكثريين  اإ�سارة  مع  ال�سغرى 
بطولة  باإ�ستثناء  املو�سم  هذا  ال�سبانية  الفئات 
فريق الرديف فت�سكيلة االآمال ال تزال توا�سل 
تدريباتها ب�سورة عادية لكن مع تق�سيم التعداد 

اإىل جمموعات. 

قام الرئي�ص اجلديد للنادي الهاوي لوفاق �سطيف كمال 
اليف باإيداع ملف احل�سول على االإعتماد نهار االأم�ص لدى 
مهامه  مبا�سرة  له  يت�سنى  حتى  وهــذا  املحلية  ال�سلطات 
وقت  اأقرب  يف  قانونية  ب�سورة  الهاوي  النادي  راأ�ص  على 
ممكن، من املنتظر اأن تقوم م�سالح بلدية �سطيف بالتاأ�سري 
اإر�ساله  قبل  وهــذا  اأوىل  خطوة  يف  االعتماد  ملف  على 
اإىل م�سالح االأمن التي �ستقوم ببع�ص التحقيقات يف ملف 

االعتماد اخلا�ص بالرئي�ص وباقي االأع�ساء.
وت�سود حالة ترقب و�سو�سبان�ص كبرية يف الوقت الراهن 
لدى حميط الفريق بخ�سو�ص قبول ملف اإعتماد الرئي�ص 
الروتينية  التحقيقات  من  االإنتهاء  غاية  اإىل  وهذا  اليف 
من  الوفاق  اأن�سار  ويتخوف  املعنية،  ال�سلطات  طرف  من 
فهد  الهاوي  للنادي  االأ�سبق  الرئي�ص  �سيناريو  يتكرر  اأن 
حلفاية مع الرئي�ص اجلديد كمال اليف خا�سة اأن حلفاية 
املطاف  نهاية  يف  يتقرر  اأن  قبل  كرئي�ص  اأ�سهر  لعدة  عمل 
ب�سبب  املحلية  ال�سلطات  طرف  من  اعتماده  ملف  رف�ص 

بع�ص التحفظات.
يف  وبربا�ص  درفــلــو  لــعــوايف،  جحنيط،  الرباعي  و�ــســرع 
الطاقم  طرف  من  لهم  املمنوح  اخلا�ص  الربنامج  تطبيق 

الفني بالتن�سيق مع الطاقم الطبي وهذا من اأجل ا�ستعادة 
اإمكانياتهم يف اأقرب وقت ممكن، وميكن القول اأن م�ساركة 
الرباعي املذكور يف مباراة اإحتاد العا�سمة يوم ال�سبت يف 
مبدى  اأكرث  مرتبطة  وتبقى  موؤكدة  غري  البطولة  افتتاح 
الفني  الطاقم  طرف  من  لهم  املعد  الربنامج  مع  جتاوبهم 

الذي ياأمل يف حلاق هذا الرباعي مبباراة االإحتاد.
ومت برجمة مباراة اجلولة االأوىل من البطولة بني اإحتاد 
العا�سمة ووفاق �سطيف مبلعب عمر حمادي ببولوغني دون 
ح�سور اجلمهور ب�سبب االإجراءات الوقائية من الو�سعية 
ع�سرا  الرابعة  توقيت  يف  ال�سبت  هذا  اأم�سية  الوبائية 
التلفزيون  قنوات  اأحد  عرب  املبا�سر  على  منقوال  و�سيكون 
من  اخلام�سة  اجلــولــة  لقاء  تــاريــخ  ويتزامن  العمومي، 
البطولة اأمام ن�سر ح�سني داي ح�سب الربجمة املو�سوعة 
القارية  للمناف�سة  الوفاق  دخول  مع  الرابطة  طرف  من 
من خالل اإجراء لقاء الذهاب من الدور التمهيدي الثاين 
اجلولة  لقاء  فاإن  االأ�سا�ص  هذا  وعلى  الكاف،  مناف�سة  من 
اخلام�سة من البطولة اأمام الن�سرية �سيتم تاأجيله ب�سفة 
ر�سمية ومن املرتقب اأن يتم لعبه بعد  �ساعة على االأقل 

من عودة ت�سكيلة الوفاق من غينيا اأو الت�ساد.

�سفقة  اأن  بوزناد  نذير  الربج  الأهلي  العام  املدير  ك�سف 
انتقال املهاجم حممد عبد الرحمان الغربال اإىل �سفوف 
الأن  وهــذا  قانونية  غري  بطريقة  متت  ال�سوداين  الهالل 
مع  ثالثي  عقد  على  �سابق  وقت  يف  وقع  الغربال  الالعب 
مولودية  اإىل  اإنتقاله  تخ�ص  التي  ال�سفقة  يف  الفريق 
اجلزائر، وقال بوزناد اأن اإدارة الفريق ال�سوداين مل تت�سل 
بنظريتها من االأهلي بخ�سو�ص ورقة ت�سريح الالعب الذي 
مازال مرتبطا بعقد مع الفريق وهو االأمر الذي جعل بوزناد 
يوؤكد على الذهاب بعيدا يف هذه الق�سية من اأجل احل�سول 
على ن�سبة من قيمة حتويل الالعب اإىل الهالل ال�سوداين 
خا�سة يف ظل رف�ص اإدارة مولودية اجلزائر ت�سوية قيمة 

التحويل التي تناهز مبلغ  مليار �سنتيم.
على  م�سرا  لالأهلي  العام  املدير  مــازال  اأخــر  جانب  ومن 
اجلديد  املو�سم  خــالل  املناف�سة  منط  بخ�سو�ص  موقفه 
اأن ال�سيغة احلالية �ستكون مكلفة  من خالل تاأكيده على 
للغاية من الناحية املادية لالأندية خا�سة التي تعاين من 
اأن احلديث  علما  االأهلي،  على غرار  املالية  املداخيل  قلة 
يدور عن تلقي الفريق ملبلغ يرتاوح بني  اإىل  ماليري 
امل�ساعدات  �سياق  يف  العمومية  ال�سلطات  طرف  من  �سنتيم 
احلالية،  الو�سعية  مع  التعامل  اأجل  من  لالأندية  املقدمة 
لقاء اجلولة  االأهلي يف  ت�سكيلة  ت�ستفيد  اأخر  ومن جانب 
ف�سال  ودواجي  عرو�سي  امل�ساب  الثنائي  عودة  من  االأوىل 
عن املهاجم بانوح، فيما يبقى الغري الوحيد ب�سفة مبدئية 
يخ�ص احلار�ص �سيدريك الذي عاد موؤخرا فقط اإىل اأر�ص 
ا�ستثنائية  رخ�سة  على  ح�سوله  تاأخر  ب�سبب  الوطن 

لدخول البالد.
االأوىل  اجلولة  لقاء  برجمة  املحرتفة  الرابطة  وقررت 
من البطولة بني �سبيبة القبائل واأهلي الربج هذا اجلمعة 
مبلعب اأول نوفمرب بتيزي وزو بداية من الرابعة زواال، يف 
حني مت برجمة مباراة �سنف الرديف بني الفريقني بداية 
من ال�ساعة العا�سرة �سباحا، وتتنقل ت�سكيلة االأهلي اإىل 

تيزي وزو هذا اخلمي�ص حت�سبا لهذه املواجهة.

عبد الهادي. ب

اأحمد اأمني. ب 

اأحمد اأمني. ب 

كــرة �ليـد 
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عبد الهادي. ب

ثالث  منهم  الن�سوي،  الوطني  املنتخب  من  اأع�ساء  �ستة  اأ�سيب 

مالكمات، بفريو�ص كورونا و او�سحت الهيئة الفدرالية : "تعلم 

املنتخب  من  اع�ساء  �ستة  اأن  للمالكمة  اجلزائرية  االحتادية 

بينما  كورونا  بفريو�ص  اأ�سيبوا  مالكمات  ثالث  منهم  الوطني 

البقية جاءت نتائجهم �سلبية."

خليف  اميــان  و  بــوعــالم  رمي�ساء  باملالكمات  االأمـــر  ويتعلق 

املتاأهلتني اىل االلعاب االوملبية بطوكيو و اإ�سراق �سايب ا�سافة 

اىل املدرب خالد حرمية واملدرب خملوف ابراهيم  و خمت�ص يف 

اعادة التاأهيل الوظيفي.

"اتخذت كل االجراءات من اجل  انها  وا�سارت االحتادية اىل 

اللتزام  مبنازلهم  الطاقم  واع�ساء  الثالث  املالكمات  تلتحق  ان 
احلجر ال�سحي."

لل�سيدات يف ترب�ص  الوطني  املنتخب  ي�سرع  ان  املقرر  وكان من 

"�سفالتا�ص"  الريا�سي  باملركب  نوفمرب   25 من  ابتداء  اعدادي 

بال�سراقة لكنه لن يت�سن له ذلك ب�سبب ا�سابة هوؤالء بفريو�ص 
كوفيد-19.

اإ�شابة 3 مالكمات و3 اأع�شاء من 

املنتخب الوطني بفريو�س كورونا

�شباب باتنة

جمعية عني مليلة

مولودية ق�شنطينة �إحتاد عنابة 

وفاق �شطيف 

�أهلي �لربج التح�شريات  بداية  مع  كثرية  �شعوبات  واجهنا 
وال�شلطات املحلية مطالبة بدعم الفريق

عقون يتوقع انطالق البطولة يف املوعد املحدد

اليف اأودع ملف االإعتماد وتخوفات 
من تكرار �شيناريو حلفاية 

بوزناد يطالب بح�شة االأهلي من اأموال 
حتويل الغربال اإىل الهالل ال�شوداين 

االإجراءات الطبية توؤخر دفع ملفات
 الالعبني على م�شتوى الرابطة 
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اعرتف رئي�ص االحتادية اجلزائرية لكرة اليد 
الوطنية  البطولة  ا�ستئناف  باأن  لعبان  حبيب 
�سيكون  ــارط  ــف ال مــار�ــص  �سهر  مــنــذ  املــتــوقــفــة 
املرتبطة  ال�سحية  للو�سعية  بالنظر  معقدا

.) بجائحة كورونا )كوفيد-
اليد:  كرة  الحتادية  االأول  امل�سوؤول  واأو�سح 
القاعات الريا�سية ال زالت مغلقة واالأندية مل 
ت�ستاأنف بعد تدريباتها اأظن باأن فكرة ا�ستئناف 
واحلفاظ  حتقيقها  ال�سعب  من  الفارط  املو�سم 
اأننا نتوفر على  اأهم بكثري ولو  على �سحة الغري 

. بع�ص املخططات
ا�ستئناف التدريبات والبطولة  واأ�ساف لعبان: 
االأخ�سر  الــ�ــســوء  انــتــظــار  علينا  بيدنا  لي�ص 
التي  ال�سعبة  الو�سعية  اأتفهم  ال�سلطات،  من 
تعي�سها اأنديتنا لكن اأكرر مرة اأخرى باأن االأمور 
على  االأندية  حت�سلت  اإذا  م�سيفا  تتجاوزنا
فيفري  �سهر  يف  التح�سريات  ا�ستئناف  موافقة 
مو�سم  موا�سلة  اإمكانية  هناك  تبقى  املقبل 
 - مو�سم  اإلغاء  مع   -
لكنها  للمناف�سة  �سهرين  مــدة  لدينا  و�ستكون 

تبقى فر�سية و اإال �سنكون مرغمني على ال�سروع 
ال�سيغة  اإيجاد  مع   ، - مو�سم  يف 
ال�ساعدة  واالأنــديــة  البطل  لتعيني  املثالية 

. والنازلة للمو�سم الفارط
دائما  متنت  هيئته  بــاأن  لعبان  حبيب  وذكــر 
مو�سم  نهاية  اإىل  الذهاب  و  املناف�سة  ا�ستئناف 
اأول  كنا  يــقــول:  ختم  و   . -
�سريطة  البطولة  ا�ستئناف  ــررت  ق احتــاديــة 
توفر كل الظروف لكن اليوم تبقى االأمور خارج 

. نطاقنا

بعد  �سيد  بن  �سداد  الــهــاوي  الــنــادي  رئي�ص  حتــدث 
انهزم  والتي  ق�سنطينة  �سباب  اأمام  الودية  مواجهة 
( وبني اأن النتائج يف  - فيها فريقه بنتيجة ثقيلة )
مثل هذه املباريات ال يهم وما يهم هو االأداء اجلماعي 
والو�سول اإىل ن�سبة من االإن�سجام كما ك�سف اأن جميع 
التح�سريات  من  االأوىل  للمرحلة  امل�سطرة  االأهــداف 
ترب�ص  مــن  الــهــدف  اأن  مــن  الــرغــم  على  حتققت  قــد 
العبني  عــدة  اإ�سابة  بعد  وذلــك  يتحقق  مل  ال�سلف 
ودية  باإلغاء  يقومون  جعلهم  ما  وهو  كورونا  بفريو�ص 
وبني  نهايته  قبل  ال�سلف  ترب�ص  تعليق  وكذا  غليزان 
واجهنا  وقال  �سهلة  تكن  مل  التح�سريات  بداية  باأن 
التوقف  ب�سبب  االأوىل  االأيــام  يف  ال�سعوبات  بع�ص 

املليلي  النادي  باأن  اأي�سا  وبني  التدريبات  عن  الكبري 
ميلك جمموعة جيدة قام معها املح�سر البدين ماروك 
حيث  املطلوبة  اجلاهزية  اإىل  الإي�سالهم  كبري  بعمل 
جتاوبوا مع حجم العمل حيث �سنبلغ اإىل جاهزية  
باملئة قبل اإنطالق البطولة كما اأ�ستغل هذه الفر�سة 
الفرتة  طيلة  وجديتهم  ان�سباطهم  على  الأ�سكرهم 
ال�سابقة مما �سّهل للطاقم الفني تطبيق برنامج العمل 
وحتقيق االأهداف امل�سطرة فالهدف االأويل هذا املو�سم 
هو �سمان البقاء باأريحية كبرية خ�سو�سا مع الرزنامة 

. اجلهنمية التي تنتظر الفريق
م�ساعيها  توا�سل  االإدارة  اأن  على  املتحدث  اأ�سار  كما 
خالل  من  بديلة،  ــوال  اأم م�سادر  جلب  اإىل  الرامية 

باالإ�سافة  واالأعمال،  املال  ات�ساالتها برجال  تكثيف 
املنطقة  م�ستوى  عــلــى  النا�سطة  املــوؤ�ــســ�ــســات  اإىل 
على  القائمون  ياأمل  حيث  مليلة،  بعني  ال�سناعية 
الفريق يف احل�سول على الرعاية املالية يف �سكل عقود 
�سبون�سور رغم اأن مطلبهم هو الدعم من طرف �سركة 
اأن غياب الرعاية واالهتمام �سعب من  وطنية واأ�سار 
خالل  خا�سة  الفريق،  �سوؤون  على  القائمني  ماأمورية 
بطولة املو�سم اجلديد يف ظل اإرتفاع متطلبات النادي 
الو�سع  فاإ�ستمرار  للغاية  مو�سم �سعب  ينتظره  والذي 
اأزمة كبرية ترهن  الفريق يدخل  �سيجعل  على حاله 

حظوظه يف حتقيق االأهداف املرجوة.

البا�سط  عبد  عنابة  اإحتــاد  رئي�ص  ك�سف 
زعيم عن رغبة امل�سريين يف اال�ستقبال خالل 
من  بدال  �سابو  العقيد  مبلعب  اجلديد  املو�سم 
ملعب  ماي  وهذا ب�سبب الو�سعية 
االأوملبي  امللعب  عليها  يتواجد  التي  الكارثية 
لل�سيانة  يخ�سع  اأن  املفرت�ص  من  كان  الــذي 
خالل الفرتة الفارطة اإال اأن ذلك مل يح�سل 
الأ�سباب غري معروفة رغم اأن الوزارة خ�س�ست 
حت�سبا  االأر�سية  لتهيئة  معترب  مايل  غالف 
الإحت�سان امللعب بع�ص مباريات كاأ�ص اإفريقيا 
للمحليني، ومن املنتظر اأن تقوم جلنة معاينة 
املالعب بزيارة ملعب �سابو يف الفرتة املقبلة 
الإحت�سان  جاهزيته  على  الوقوف  اأجــل  من 

مباريات االإحتاد خالل املو�سم اجلديد. 

ــب اأخــــر مـــازالـــت قــ�ــســيــة عــدم  ــان ـــن ج وم
ل�سنة   املايل  التقرير  على  امل�سادقة 
ظل  يف  الفريق  يوميات  على  بظاللها  تلقي 
االإدارة ومديرية  بروز قب�سة حديدية بني 
تركيبة  بخ�سو�ص  والــريــا�ــســة  الــ�ــســبــاب 
الكبري  التاأخر  عن  ف�سال  العامة،  اجلمعية 
االأوىل  العادية  العامة  اجلمعية  اإجــراء  يف 
والثانية ف�سال عن اجلمعية االإنتخابية بعد 
املهلة  اإنتهت  حيث  االأوملبية،  العهدة  نهاية 
املمنوحة من طرف وزارة ال�سباب والريا�سة 
خالل االأ�سبوع الفارط وهو االأمر الذي جعل 
اإدارة االإحتاد تبحث عن خمرج لهذه االأزمة 
املحلية  ال�سلطات  مــع  بالتن�سيق  املت�سعبة 

للوالية.

توقع مدرب مولودية ق�سنطينة م�سطفى عقون اأن تنطلق 
بطولة املو�سم اجلديد يف املوعد املحدد اأي يوم  دي�سمرب 
القادم وهذا على الرغم من القرار ال�سادر من طرف وزارة 
احلالية  الفرتة  يف  التدريبات  باإلغاء  والريا�سة  ال�سباب 
اإىل غاية بداية �سهر دي�سمرب ب�سبب الو�سعية الوبائية، 
املغلق  الرتب�ص  اأنهى  ق�سنطينة  مولودية  فريق  اأن  علما 
و�سفه  الــذي  الرتب�ص  وهــو  ق�سنطينة  مدينة  يف  االأول 
عدم  ب�سبب  ح�سل  الذي  التذبذب  رغم  بالناجح  املــدرب 

برجمة املباريات الودية يف الفرتة الراهنة.
اأن  دميغة  احلــق  عبد  الفريق  رئي�ص  قــال  جانبه  ومــن 

حت�سريات  مــن  الثانية  املرحلة  يلف  مـــازال  الغمو�ص 
حيث  موؤخرا  والريا�سة  ال�سباب  وزارة  قرار  بعد  الفريق 
دميغة  وح�سب  الفيدرايل،  املكتب  قرار  امل�سريون  ينتظر 
فاإن االإدارة برجمت ترب�ص اأخر ملدة 15 يوما يف ومدينة 
موعد  اقرتاب  ظل  يف  اأكرث  البطاريات  ل�سحن  ق�سنطينة 
املقدم من طرف  باملردود  واأ�ساد دميغة  البطولة،  اإنطالق 
الالعبني خا�سة ال�سبان منهم خالل الرتب�ص االأول، ومت 
اإىل  للنادي الهاوي وتاأجيلها  اإلغاء اجلمعية االإ�ستثنائية 
وقت الحق ب�سبب عدم احل�سول على الرتخي�ص القانوين 

من طرف ال�سلطات املعنية لعقدها.

التي  الكاب  بالعبي  اخلا�سة  الوثائق  كل  ا�ستكمال  رغم 
االأورا�سية  للكتيبة  الر�سمي  االإن�سمام  بتاأكيد  لهم  ت�سمح 
امللفات  دفــع  عملية  اأن  اإال  يذكر  قانوين  اإ�سكال  اأي  دون 
اإ�سعار اأخر وهذا  على م�ستوى الرابطة ال يزال موؤجال اإىل 
ب�سبب عدم جتهيز امللف الطبي �سيما من ناحية الفحو�سات 

. اخلا�سة بكوفيد 
عنه  حتدث  الذي  االأخــري  القرار  اأن  اىل  االإ�سارة  وجتدر 
الرابطة  اإ�ستعداد  عن  مدوار  الكرمي  عبد  الرابطة  رئي�ص 
الكوفيد   بفحو�سات  اخلا�سة  م�ساريف  حتمل  اأجل  من 
بالن�سبة جلميع الفرق وهو الكالم الذي اأراح اإدارة ال�سباب 
التي  الكبرية  املالية  التكاليف  عن  بدورها  حتدثت  التي 
�ستثقل كاهل خزينة الفريق وبقية االأندية هذا وحتدثت 
م�سادرنا اأن اإدارة ال�سباب قد جهزت خطة بديلة يف حالة 
اإ�ستعداد  يف  وتتمثل  اخلطوة  هــذه  عن  الرابطة  تراجع 
هذه  ــراء  ــاإج ب التكفل  الالعبني  طلب  اأجـــل  مــن  االإدارة 
الفحو�سات من اأجل م�ساعدة الفريق ماليا وتقليل االأعباء 
هيئة  اأن  بالذكر  واجلدير  العملية  بهذه  اخلا�سة  الثقيلة 
االأطباء التابعة لالإحتادية اجلزائرية قد عقدت اجتماعا 
مو�سعا مع م�سوؤويل االإحتادية والفرق وهذا من اأجل حتديد 
الذي  االأمــر  كورونا  فريو�ص  عن  الناجمة  االإ�سابات  عدد 
ي�ستوجب يف نهاية املطاف تاأجيل املباريات وح�سب املعلومات 
اأربعة  عــدد  على  اإ�ستقروا  املعنيني  فــاإن  بحوزتنا  التي 
اإ�سابات يف فرق واحد يوؤدي حتميا اإىل تاأجيل املباراة كما 
اإدارة الكاب نتائج االإجتماع املربمج بني االإحتادية  تنتظر 
اجلزائرية لكرة القدم اإىل جانب وزارة ال�سبيبة والريا�سة 

وامل�سوؤولني عن بطولة الهواة �سيما واأنه �سيك�سف 
الرابطة  فرق  عــودة  تاريخ  عن  ر�سمية  ب�سفة 
حتديد  اإىل  باالإ�سافة  التدريبات  اإىل  الثانية 

اأي�سا موعد اإنطالقة البطولة ب�سكل ر�سمي. 
داخل  من  م�سوؤول  م�سدر  ذكر  اأخــر  �سياق  ويف 
لبيت ال�سباب اأن اإدارة الفريق ال تفكر يف اإقامة 
حفل من اأجل تقدمي الالعبني ل�سلطات املحلية 
باأ�سباب  ربطه  مت  ما  وهو  االإعالم  و�سائل  واأمام 
جائحة  من  اجلميع  �سالمة  اأجــل  ومــن  �سحية 

كورونا . 
كما ن�سري اإىل اأن اإدارة الفئات ال�سبانية ق�سمت 
مــع جتميد  اإىل جمــمــوعــات  االأمــــال  تــدريــبــات 
االأ�سناف  لبقية  بالن�سبة  االإنــتــقــاء  عملية 
بطولة  اإلغاء  اإىل  الكثريين  اإ�سارة  مع  ال�سغرى 
بطولة  باإ�ستثناء  املو�سم  هذا  ال�سبانية  الفئات 
فريق الرديف فت�سكيلة االآمال ال تزال توا�سل 
تدريباتها ب�سورة عادية لكن مع تق�سيم التعداد 

اإىل جمموعات. 

قام الرئي�ص اجلديد للنادي الهاوي لوفاق �سطيف كمال 
اليف باإيداع ملف احل�سول على االإعتماد نهار االأم�ص لدى 
مهامه  مبا�سرة  له  يت�سنى  حتى  وهــذا  املحلية  ال�سلطات 
وقت  اأقرب  يف  قانونية  ب�سورة  الهاوي  النادي  راأ�ص  على 
ممكن، من املنتظر اأن تقوم م�سالح بلدية �سطيف بالتاأ�سري 
اإر�ساله  قبل  وهــذا  اأوىل  خطوة  يف  االعتماد  ملف  على 
اإىل م�سالح االأمن التي �ستقوم ببع�ص التحقيقات يف ملف 

االعتماد اخلا�ص بالرئي�ص وباقي االأع�ساء.
وت�سود حالة ترقب و�سو�سبان�ص كبرية يف الوقت الراهن 
لدى حميط الفريق بخ�سو�ص قبول ملف اإعتماد الرئي�ص 
الروتينية  التحقيقات  من  االإنتهاء  غاية  اإىل  وهذا  اليف 
من  الوفاق  اأن�سار  ويتخوف  املعنية،  ال�سلطات  طرف  من 
فهد  الهاوي  للنادي  االأ�سبق  الرئي�ص  �سيناريو  يتكرر  اأن 
حلفاية مع الرئي�ص اجلديد كمال اليف خا�سة اأن حلفاية 
املطاف  نهاية  يف  يتقرر  اأن  قبل  كرئي�ص  اأ�سهر  لعدة  عمل 
ب�سبب  املحلية  ال�سلطات  طرف  من  اعتماده  ملف  رف�ص 

بع�ص التحفظات.
يف  وبربا�ص  درفــلــو  لــعــوايف،  جحنيط،  الرباعي  و�ــســرع 
الطاقم  طرف  من  لهم  املمنوح  اخلا�ص  الربنامج  تطبيق 

الفني بالتن�سيق مع الطاقم الطبي وهذا من اأجل ا�ستعادة 
اإمكانياتهم يف اأقرب وقت ممكن، وميكن القول اأن م�ساركة 
الرباعي املذكور يف مباراة اإحتاد العا�سمة يوم ال�سبت يف 
مبدى  اأكرث  مرتبطة  وتبقى  موؤكدة  غري  البطولة  افتتاح 
الفني  الطاقم  طرف  من  لهم  املعد  الربنامج  مع  جتاوبهم 

الذي ياأمل يف حلاق هذا الرباعي مبباراة االإحتاد.
ومت برجمة مباراة اجلولة االأوىل من البطولة بني اإحتاد 
العا�سمة ووفاق �سطيف مبلعب عمر حمادي ببولوغني دون 
ح�سور اجلمهور ب�سبب االإجراءات الوقائية من الو�سعية 
ع�سرا  الرابعة  توقيت  يف  ال�سبت  هذا  اأم�سية  الوبائية 
التلفزيون  قنوات  اأحد  عرب  املبا�سر  على  منقوال  و�سيكون 
من  اخلام�سة  اجلــولــة  لقاء  تــاريــخ  ويتزامن  العمومي، 
البطولة اأمام ن�سر ح�سني داي ح�سب الربجمة املو�سوعة 
القارية  للمناف�سة  الوفاق  دخول  مع  الرابطة  طرف  من 
من خالل اإجراء لقاء الذهاب من الدور التمهيدي الثاين 
اجلولة  لقاء  فاإن  االأ�سا�ص  هذا  وعلى  الكاف،  مناف�سة  من 
اخلام�سة من البطولة اأمام الن�سرية �سيتم تاأجيله ب�سفة 
ر�سمية ومن املرتقب اأن يتم لعبه بعد 48 �ساعة على االأقل 

من عودة ت�سكيلة الوفاق من غينيا اأو الت�ساد.

�سفقة  اأن  بوزناد  نذير  الربج  الأهلي  العام  املدير  ك�سف 
انتقال املهاجم حممد عبد الرحمان الغربال اإىل �سفوف 
الأن  وهــذا  قانونية  غري  بطريقة  متت  ال�سوداين  الهالل 
مع  ثالثي  عقد  على  �سابق  وقت  يف  وقع  الغربال  الالعب 
مولودية  اإىل  اإنتقاله  تخ�ص  التي  ال�سفقة  يف  الفريق 
اجلزائر، وقال بوزناد اأن اإدارة الفريق ال�سوداين مل تت�سل 
بنظريتها من االأهلي بخ�سو�ص ورقة ت�سريح الالعب الذي 
مازال مرتبطا بعقد مع الفريق وهو االأمر الذي جعل بوزناد 
يوؤكد على الذهاب بعيدا يف هذه الق�سية من اأجل احل�سول 
على ن�سبة من قيمة حتويل الالعب اإىل الهالل ال�سوداين 
خا�سة يف ظل رف�ص اإدارة مولودية اجلزائر ت�سوية قيمة 

التحويل التي تناهز مبلغ 1.3 مليار �سنتيم.
على  م�سرا  لالأهلي  العام  املدير  مــازال  اأخــر  جانب  ومن 
اجلديد  املو�سم  خــالل  املناف�سة  منط  بخ�سو�ص  موقفه 
اأن ال�سيغة احلالية �ستكون مكلفة  من خالل تاأكيده على 
للغاية من الناحية املادية لالأندية خا�سة التي تعاين من 
اأن احلديث  علما  االأهلي،  على غرار  املالية  املداخيل  قلة 
يدور عن تلقي الفريق ملبلغ يرتاوح بني 03 اإىل 05 ماليري 
امل�ساعدات  �سياق  يف  العمومية  ال�سلطات  طرف  من  �سنتيم 
احلالية،  الو�سعية  مع  التعامل  اأجل  من  لالأندية  املقدمة 
لقاء اجلولة  االأهلي يف  ت�سكيلة  ت�ستفيد  اأخر  ومن جانب 
ف�سال  ودواجي  عرو�سي  امل�ساب  الثنائي  عودة  من  االأوىل 
عن املهاجم بانوح، فيما يبقى الغري الوحيد ب�سفة مبدئية 
يخ�ص احلار�ص �سيدريك الذي عاد موؤخرا فقط اإىل اأر�ص 
ا�ستثنائية  رخ�سة  على  ح�سوله  تاأخر  ب�سبب  الوطن 

لدخول البالد.
االأوىل  اجلولة  لقاء  برجمة  املحرتفة  الرابطة  وقررت 
من البطولة بني �سبيبة القبائل واأهلي الربج هذا اجلمعة 
مبلعب اأول نوفمرب بتيزي وزو بداية من الرابعة زواال، يف 
حني مت برجمة مباراة �سنف الرديف بني الفريقني بداية 
من ال�ساعة العا�سرة �سباحا، وتتنقل ت�سكيلة االأهلي اإىل 

تيزي وزو هذا اخلمي�ص حت�سبا لهذه املواجهة.

عبد الهادي. ب

اأحمد اأمني. ب 

اأحمد اأمني. ب 

كــرة �ليـد 

رئي�س االحتادية يربز �شعوبات ا�شتئناف 
- املو�شم الريا�شي 

اال�شتقبال مبلعب 
العقيد �شابو وقب�شة 
حديدية بني االإدارة 

والديجيا�س
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رد على �إعذ�ر �إعذ�ر رقم 01
اأفوراج  بارك   LPL م�سكن   5000/2570/350/108 اجناز  اأ�سغال  املو�سوع: 

ـ باتنة
احل�سة: كل هياكل الدولة ما عدا الطرق وال�سبكات املختلفة

ال�سفقة رقم 2015/07 بتاريخ: 2015/01/23
اأمر باخلدمة: 2015/02/25

�ساحب امل�سروع: ديوان الرتقية والت�سيري العقاري لوالية باتنة
املنعقد  االجتماع  بعد   2020/04/28 بتاريخ  ال�سادر  للمح�سر  تبعا  �سيدي، 
املكلف  الدرا�سات  ومكتب  العقاري  والت�سيري  التقية  لديوان  العام  املدير  بح�سور 

مبتابعة امل�سروع وممثل النقابة الوطنية للمقاولني ومقاولة االجناز.
تبعا للخ�سم عن عقوبة التاأخر يف و�سعية االأ�سغال رقم 18، وهذا منافيا لقرارات 

االجتماع املذكور اأعاله.
نوجه اإعذارا ل�ساحب امل�سروع ديوان الرتقية والت�سيري العقاري لوالية باتنة:

وا�ستئناف  التوقف  اأوامر  )اإ�سدار  للم�سروع  االإدارية  الو�سعية  ت�سوية  1ـ 
االأ�سغال التي ت�سبب يف تاأخر اإ�سدارها �ساحب امل�سروع(.

اأعاله. املذكور   2020/04/28 اجتماع  يف  املتخذة  بالقرارات  االلتزام  2ـ 
.18 رقم  االأ�سغال  و�سعية  من  املخ�سوم  املبلغ  اإعادة  3ـ 

.19 رقم  االأ�سغال  و�سعية  ت�سوية  4ـ 
طبقا  موؤ�س�ستكم  �سد  الالزمة  القانونية  االإجراءات  اتخاذ  �سيتم  فاإنه  واإال 

للقوانني املعمول بها.

املو�سوع: اأ�سغال اجناز 5000/2570/350/108 م�سكن LPL بارك 
اأفوراج

احل�سة: كل هياكل الدولة ما عدا الطرق وال�سبكات املختلفة
ال�سفقة رقم 2015/07 بتاريخ: 2015/01/23

اأمر باخلدمة: 2015/02/25
�ساحب امل�سروع: ديوان الرتقية والت�سيري العقاري لوالية باتنة

�سيدي، تبعا لالإعذار رقم 03 ال�سادر بتاريخ 2020/11/19 من ديوان 
اأن اإعذاركم  الرتقية والت�سيري العقاري للم�سروع املذكور اأعاله، نعلمكم 

غري موؤ�س�ص لالأ�سباب التالية:
بتاريّخ:  املنعقد  االجتماع  مبقررات  التزامكم  عدم  1ـ 

.2020/04/28
2ـ مت رفع جميع التحفظات امل�سجلة من طرف اللجنة املكلفة مبراقبة 
املكلف  الدرا�سات  ال�سكن مبح�سر من مكتب  برنامج  االأ�سغال يف  ونوعية 

مبتابعة امل�سروع.
لهذه االأ�سباب نعترب اإعذاركم الغيا وغري موؤ�س�ص.
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رئي�ص املجل�ص ال�سعبي البلدي

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

مديرية ال�سوؤون االجتماعية الثقافية والريا�سية
مكتب اجلمعيات

تاأ�صي�س جمعية حملية
مبقت�سى القانون رقم 06/12 املوؤرخ يف 18 �سفرعام 
املتعلق   2012 �سنة  جانفي   12 لـ  املوافق   1433
ت�سليم  نوفمرب2020   19 اليوم  هذا  مت  باجلمعيات، 

و�سل الت�سريح بتاأ�سي�ص اجلمعية املحلية امل�سماة: 
جمعية اأولياء التالميذ ملدر�سة �سكينة بنت احل�سني.

ـ  احل�سني  بنت  �سكينة  مدر�سة  بــ:  مقرها  الكائن 
باتنة.
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عنوان واحد يجمعنا
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لكل اإ�سهاراتكم واإعالناتكم
                                      "االأورا�ص نيوز"

توفر لكم خدمة راقية  
                             وباأ�سعـــار تناف�سية

يف  املوؤرخ   247/15 الرئا�شي  املر�شوم  من   73 املادة  الأحكام  تطبقا 
املرفق  وتفوي�شات  العمومية  ال�شفقات  تنظيم  املت�شمن   2015/09/16

العام.
املوؤقت  املنح  اإلغاء  عن  خن�شلة  لغرور''  ''عبا�ص  جامعة  مدير  ال�شيد  يعلن 

لل�شفقة
رقم 07/ج ع ل خ/ن م ت ا ت/2016 

املت�شمنة:
 العملية: ''اقتناء عتاد علمي لالأعمال التطبيقية''

احل�شة رقم 01: اقتناء عتاد علمي ملخابر الهند�شة امليكانيكية.
 LE'' ال�شادر الأول مرة بيومية ''االأورا�ص نيوز'' بتاريخ: 2016/12/20 و

.2016/12/20 بتاريخ:   ''TEMPS

طبقا للمر�شوم الرئا�شي رقم: 247/15 املوؤرخ يف: 2015/09/16 املت�شمن 
تنظيم ال�شفقات العمومية وتفوي�شات املرفق العام.

املربمة   2020/05/05 يف:  املوؤرخة   20/06 رقم:  على  االتفاقية  بناء   �
الكربى والري  العمومية  االأ�شغال  موؤ�ش�شة  بني بلدية م�شرية وفر�شة م�شعود 

اخلا�شة مب�شروع:
التهيئة احل�شرية للمدخل اجلنوبي مل�شرية مركز

رقم:  حتت   2020/05/04 بتاريخ:  املايل  املراقب  طرف  من  عليها  املوؤ�شر 
.20/53

يف:  املوؤرخ   20/44 رقم:  االأ�شغال  بانطالق  االأمر  على  بناء   �
.2020/10/06
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ال�شحب... بالتق�شيط !!

جديدة  "التق�سيط"  كلمة  تعد  مل 
تظل  ومل  ـــري،  ـــزائ اجل ــارع  ــس ــ� ال عــلــى 
مرتبطة بال�سيارات واملنازل  واالأجهزة 
وخمتلف  واالأفــر�ــســة  الكهرومنزلية 
الكبري  احلجم  ذات  خا�سة  التجهيزات، 
اإحـــدى  مثلت  فــقــد  الــثــقــيــل،  والــ�ــســعــر 
يف  ت�ساهم  التي  والتقنيات  االأ�ساليب 
تقدمي العون للمواطن الب�سيط �ساحب 
عملية  عليه  وت�سهل  املتوا�سع  الدخل 
اقتناء خمتلف تلك اللوازم والتجهيزات، 
ومع مرور الوقت �سارت عادة تعود عليها 
الكثريون من اأجل تب�سيط عملية اقتناء 
منها  الكمالية  االحتياجات  من  املزيد 
وال�سرورية ب�سورة �سل�سة ال ي�سعر فيها 
دفعه  يتم  الذي  املبلغ  بثقل  "املغبون" 
فر�سة  متنحه  اأنها  كما  واحــدة،  دفعة 
االأ�سرة عرب مراحل دون  تلبية رغبات 
عدد  على  والتاأثري  بالراتب  االإ�ــســرار 

الوجبات وحجم ال�سعرات.
ومع توا�سل اأزمة ال�سيولة اليوم بحلول 
والتغيريات  اجلــديــدة  اجلــزائــر  عهد 
من  التقنية  هـــذه  حتــولــت  املــجــيــدة، 
ايجابية اإىل �سلبية بعد اأن مت تطليقها 
"اخلل�سة"  لتتحول  الربيد  مراكز  عرب 
غري  املــريــح  بالتق�سيط"  "�سحب  اإىل 
املربح... اخلانق ل�ساحب الراتب العالق 
عــرب هــذه املــراكــز والـــذي ظــل يرتقب 
وح�سابات  تاأخر  وبعد  �سهر،  منذ  اأجره 
تلك  بف�سل  �سي�سطر  عالقة  وفــواتــري 
بالتق�سيط  ر�ــســيــده  ل�سحب  التقنية 
الذي تقره جمهورية بريد اجلزائر، ما 
و�سعه حتت رحمة االزدحام والتزاحم 
عري�سة  طويلة  طوابري  يف  والــوقــوف 
ــد يف عهد  ــربي اأبــــواب مــكــاتــب ال عــلــى 
ح�سرة  فر�سها  اأزمــة  عز  ويف  الكورونا 

"الكوفيد".
�سارت  التي  الق�سية  على  �ساهد  فالكل 
اأكرث من اإ�سكال اأثر �سلبا على الو�سعية 
يتلقون  الذين  للمواطنني،  االجتماعية 
"احل�ساب الربيدي"،  رواتبهم عن طرق 
والذين كانوا يف بداية اجلائحة مو�سع 
اأجورهم  يتلقون  الذين  وغــرية  ح�سد 
وتتغري  ـــوازيـــن  امل لتنقلب  "كا�ص"، 

الــراتــب  �ــســاحــب  في�سبح  الـــظـــروف، 
االأكرث  الدولة"  عند  "اخلدام  الثابت 
ال�سيولة  ب�سبب  االأزمــــة  مــن  تــ�ــســررا 
املفقودة منذ اأ�سهر طويلة ع�سرية، وهو 
ت�سديد  عملية  عليه  �سعب  الذي  االأمر 
كبري  كــل  م�ستحقات  ودفـــع  الــفــواتــري 
كان  عــاديــة  ب�سورة  والعي�ص  و�سغري 
من  فحرمانه  م�سنية،  ال�سابق  يف  يراها 
وعذبه  نف�سيا  قتله  قد  "م�سروفته" 

على نار هادئة بعد اأن �سار تخوفه على 
ذاك الراتب اأكرث من خوفه من الكوفيد 
هذه  مثل  مــن  املق�سود  هــو  ــذا  ه ورمبـــا 

االأزمات التي يرجح اأنها مفتعلة.
نوارةبوبري

تاأثر  على  التجار  مــن  العديد  واأكـــد 
ن�ساطهم التجاري خالل الفرتة االأخرية 
وهذا  الن�ساط،  تقلي�ص  قــرارات  نتيجة 
طرح  اإىل  منهم  الــكــثــري  عـــاد  اأن  بــعــد 
التوقف  ــرتة  ف بعد  املــعــتــادة  خــدمــاتــه 
االأوىل الطويلة خالل االأ�سهر الفارطة، 
املطاعم  من  العديد  الأ�سحاب  وبالن�سبة 
على  اأثــرت  الن�ساط  توقيف  فكرة  فــاإن 
للغاية  كبري  ب�سكل  املالية  مداخيلهم 
خا�سة اأنها تتزامن مع توقيت الذروة يف 
الفرتة  خالل  للزبائن  الكثيف  االإقبال 
حمالت  مــع  ــه  ذات ــال  احل وهــو  امل�سائية 

االأكل اخلفيف و"البيتزيريا".
االأكل  وحمالت  املطاعم  اأ�سحاب  ويرى 
يكن  مل  اأنـــه  �سطيف  بــواليــة  ال�سريع 
يف  الن�ساط  لتوقيف  ــي  داع اأي  هناك 
اإلتزامهم باإجراءات  هذه الفرتة نتيجة 
ــالل نزع  الــوقــايــة مــن الــفــريو�ــص مــن خ
فقط  واالإكتفاء  والــطــاوالت  الكرا�سي 
جعلت  حيث  للزبائن،  املحمول  باالأكل 

اإىل  ترتاجع  مداخيلهم  الو�سعية  هذه 
احلالية  الفرتة  خالل  اأكــرث  اأو  الن�سف 
من  يزيد  اأن  �ساأنه  من  الــذي  االأمــر  وهو 
اإرتفاع  ظــل  يف  خا�سة  هـــوؤالء  متاعب 

اأ�سعار الكراء.
ملحالت  بالن�سبة  الو�سعية  تتخلف  وال 
هي  ــرت  ــاأث ت الــتــي  احلــلــويــات  �سناعة 
العديد  ح�سب  الو�سعية  بهذه  االأخــرى 
من العاملني فيها، حيث تراجع الن�ساط 
ــــراءات  الإج بالنظر  مــعــتــربة  بن�سبة 
يف  الن�ساط  وتوقيف  ال�سحي  احلجر 
الذين  لهوؤالء،  بالن�سبة  مبكرة  �ساعة 
اأكدوا اأن حمالتهم ال تعرف اأي اإكتظاظ 
نقل  يف  يت�سبب  اأن  �ساأنه  من  تزاحم  اأو 
بالن�سبة  ذاتـــه  الو�سع  ــو  وه ــدوى،  ــع ال
الأ�سحاب املقاهي الذين يعولون اأكرث على 
الفرتة امل�سائية من اليوم جلذب الزبائن 
الريا�سية،  املباريات  متابعي  من  خا�سة 
القرارات  ياأمل هوؤالء يف مراجعة  حيث 
ال�سادرة من طرف اجلهات امل�سوؤولة عن 

الو�سع الطبي.
اأ�سحاب  من  الكثري  خمــاوف  وتتزايد 
الن�ساطات التجارية من اإمكانية العودة 
املقبلة،  الفرتة  يف  النهائي  الغلق  اإىل 
الذي  الت�ساعدي  املنحى  ظل  يف  ال�سيما 

االأيــام  كــورونــا خــالل  اإ�ــســابــات  تعرفه 
اإ�سابة  االألف  عتبة  وجتاوزها  الفارطة 
اإىل  يــوؤدي  قد  الــذي  االأمــر  وهو  يوميا، 
واملقاهي  املطاعم  الأ�سحاب  اأكرب  معاناة 

وحمالت االأكل ال�سريع. 

حدود  بــال  تنمية  جمعية  �سرعت، 
الثالثة  الطبعة  اإطـــالق  يف  بباتنة، 
ــة  ــريي اخل دافئ"  "�ستاء  ــة  حلــمــل
واالأحذية  ال�ستوية  املالب�ص  جلمع 
غذائية،  ومواد  واالأغطية  واالأفر�سة 
التدفئة  اأجـــهـــزة  اإىل  ــافــة  ــاالإ�ــس ب
وغريها من امل�ستلزمات ال�سرورية وقد 
اعتادت اجلمعية على اإطالق مثل هذه 
لر�سم  �سنويا  ان�سائها  منذ  احلمالت 

الب�سمة على �سفاه املعوزين.
ال�سنة،  جاءت احلملة اخلريية لهذه 
بهدف  ــك  وذل "دثروين"  �سعار  حتــت 
خا�سة  واملحتاجني  الفقراء  م�ساعدة 
ونحن نعي�ص طق�سا جد بارد تت�ساعف 
القاطنون  فيه معاناة هوؤالء مبا فيهم 
والقرى  وامل�ساتي  النائية  املناطق  يف 
�سروريات  اأب�سط  فيها  تتوفر  ال  التي 
احلياة، ودعت اجلمعية، املح�سنني،اإىل 
التربع قدر امل�ستطاع لتمكني العائالت 
دافئ  �ستاء  ف�سل  ق�ساء  من  الفقرية 
كغريها من العائالت بعيدا عن املعاناة 
كل  خــالل  �سنوات  منذ  عا�سوها  التي 

ف�سل �ستاء.

م�ستقبل  جمعية  مـــوؤخـــرا،  عــكــفــت، 
تنظيم  على  بباتنة،  �سريانة  الب�ساج 
بهدف  التطوعية  املـــبـــادرات  عــديــد 
والق�ساء  للمدينة  جمايل  اإعطاءوجه 

على بع�ص النقاط ال�سوداء فيها.
حملة  يف  اجلمعية  اأع�ساء  و�ــســارك 
جتند  اأين  الطرقات،  وتهيئة  تنظيف 
املبادرة  هــذه  اإجنـــاح  الأجـــل  املعنيون 
الغبار  ونف�ص  امل�ساركة  تتطلب  التي 
عـــن املــنــطــقــة مبــثــل هـــذا الـــنـــوع من 
العمليات، ال�سيما واأنها القت اإ�ستح�سان 
ال�ساكنة واأ�سحاب املركبات، ناهيك عن 
املحيط عرب  امل�ساهمة يف حت�سني وجه 
�سهدت  التي  املتميزة  العمليات  هــذه 
اإزالة االأع�ساب ال�سارة ورفع النفايات، 
عمليات  من  الطرقات  اإ�ستفادت  حيث 
اإطار عمليات  وا�سعة وذلك يف  تنظيف 

النظافة والعناية باملحيط. 
هذا والتفتت جمعية م�ستقبل الب�ساج 
اأين  احلــافــالت،  مــواقــف  و�سعية  اإىل 
ــى تـــوفـــري �ــســبــل الـــراحـــة  عــمــلــت عــل
املقاعد  ت�سخري  خالل  من  للم�سافرين 
اجلمايل  الوجه  اإعطاء  على  وال�سهر 

خالل  مــن  املن�سود  الــهــدف  يعد  الــذي 
م�ست  حيث  املتنوعة،  املــبــادرات  هــذه 

رقم  الوطني  الطريق  العملية  هــذه 
بني  الرابط  الطريق  اإىل  اإ�سافة   75
بدورها  العيون،  ــص  راأ� ودائـــرة  طاقة 
القت هذه العمليات م�ساهمة املح�سنني، 
ناهيك  جناحها،  يف  �ساعد  الذي  االأمر 
من  والتعاون  التكافل  قيم  غر�ص  عن 
هذه  يف  املنطقة  اأبناء  م�ساركة  خالل 
التي  اأهدافها  اإىل  اإ�سافة  احلــمــالت، 
ت�سب يف �سالح خدمة ال�سكان وحت�سني 
املبادرات  هذه  عرب  املعي�سية  ظروفهم 
خالل  تتوا�سل  اأن  املنتظر  مــن  الــتــي 

االأيام املقبلة. 

قامت �سبيحة اأم�ص االثنني، جمموعة من 
�سباب بريكة التطوعي بحملة توزيع هدايا 
اال�ست�سفائية  املوؤ�س�سة  من  بكل  لالأطفال 
حممد بو�سياف واملركز البيداغوجي لذوي 
املبادرة  تهدف  حيث  العقلية،  النقائ�ص 
منه  يعاين  الذي  الطبي  الروتني  ك�سر  اإىل 
االأطفال داخل االأق�سام الطبية خ�سو�سا يف 
ظل اإجراءات الوقاية من وباء كوفيد 19.

املــبــادرة  ا�ستح�سنوا  ــم  ــه وذوي االأطــفــال 
الطيبة واأثنوا على القائمني عليها، خا�سة 

واأنها متت يف اأجواء ا�ستثنائية يف ظل اإلغاء 
كان  الــتــي  الرتفيهية  الــتــظــاهــرات  جميع 
قبل  الطبي  الق�سم  هذا  زوار  منها  ي�ستفيد 
الطبي  الطاقم  حيثطالب  كــورونــا،  اأزمـــة 
بهذه  بريكة  مب�ست�سفى  االأطــفــال  بق�سم 
املطالب  مــن  جمموعة  بتحقيق  املنا�سبة 
على راأ�سهااإيفاد اأطباء اأخ�سائيني باأمرا�ص 
يعاين  يزال  ال  الذي  النق�ص  بعد  االأطفال 
منه ق�سم االأطفال بالنظر لغياب خمت�سني 

به.

مداخيل اأ�شحاب املطاعم وحمالت االأكل ال�شريع ترتاجع جمددا 

عمليات تطوعية للعناية باملحيط 
واإعادة تهيئة الطرقات

توزيع األعاب على االأطفال املر�شى 
باملوؤ�ش�شات االإ�شت�شفائية بربيكة

انطالق حملة 
ت�شامنية حتت �شعار 

"دثروين" بباتنة

بعد دخول قرار غلق املحالت واملراكز التجارية على الثالثة م�صاء

اأ�صرفت عليها جمعية م�صتقبل الب�صاجب�صريانة 

مب�صاهمة �صباب متطوع من بريكة

نظمتها جمعية تنمية بال حدود باتنة 
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بعد مرور قر�بة �أ�صبوع من تطبيق �الإجر�ء�ت �الإحرت�زية �ل�صادرة من طرف �لوز�رة �الأوىل �لتي تقر بفر�س �حلجر �جلزئي �نطالقا من �ل�صاعة �لثالثة بعد �لزو�ل، بد�أت 
معاناة �لعديد من �لتجار و�أ�صحاب �ملطاعم و�ملقاهي تظهر �إىل �لو�جهة بعد تقلي�س فرتة ن�صاطهم �ليومي من خالل فر�س غلق حمالتهم يف توقيت �لثالثة كاإجر�ء 

وقائي للحد من �إنت�صار فريو�س كورونا.

م. �ص

حتت عديد ال�سعارات الرامية للوقاية من 
فريو�ص كورونا )وعينا يحمينا ...�سالمتك 
امل�ستمرة  احلــمــالت  اإطــــار  ويف  ــدك(،  ــي ب
كورونا  فريو�ص  �سد  والتح�سي�ص  للتوعية 
النقل  مديرية  م�سالح  قامت  كوفيد19، 
احلمالت  عديد  بتنظيم  خن�سلة  لوالية 
بالتن�سيق  وذلك  والتح�سي�سية  التوعوية 
اأمن  م�سالح  غــرار  على  امل�سالح  عديد  مع 
م�سرتكة  خلية  ت�سكيل  خالل  من  الوالية 
على  مــيــدانــيــة  خــرجــات  بتنظيم  تــقــوم 
ــف وكــــذا حمـــاور  ــوق ــت ــاط ال ــق خمــتــلــف ن
الدوران وحمطات النقل الربي وكذا اأماكن 
و�سبه  احلــ�ــســري  النقل  �ــســيــارات  تــوقــف 
احلــ�ــســري عــرب عــديــد بــلــديــات الــواليــة، 
ملتعاملي  وتوعوي  حت�سي�سي  لغر�ص  وهذا 
وكذا  كورونا  فريو�ص  خطورة  حول  النقل 
الوباء  بهذا  االإ�سابة  من  الوقائية  ال�سبل 

خالل  من  انت�ساره  من  احلد  يف  وامل�ساهمة 
الوقائية،  وال�سروط  التعليمات  احــرتام 
باالإ�سافة اإىل حترير حما�سر خمالفة �سد 
واالإجــراءات  بالتعليمات  يلتزم  مل  من  كل 

املعمول بها.
النقل  مديرية  اأطلقت  ال�سياق،  ذات  ويف 
لوالية خن�سلة بالتن�سيق مع اأحد املتعاملني 
حت�سي�سية  حــمــالت  النقل،  يف  اخلــوا�ــص 
حتت  الوالية  اقليم  كامل  عرب  وتوعوية 
من  وذلــك  اأنف�سنا"،  نحمي  "بالوعي  �سعار 
خالل توزيع عدد هائل من االأقنعة الواقية 
)كمامات( على متعاملي قطاع النقل الربي 
التوقف  وذلك عرب جميع نقاط وحمطات 
خطورة  مــن  حت�سي�سهم  اإىل  بــاالإ�ــســافــة 
ذات  ــدت  اأك وقــد  كــورونــا،  جائحة  انت�سار 
اإىل  م�ستمرة  احلــمــالت  هــذه  اأن  امل�سالح 

غاية نهاية هذا الوباء.

 مديرية النقل تطلق عديد احلمالت 
التوعوية التح�شي�شية �شد جائحة كورونا

بالتن�صيق مع م�صالح الأمن ومديرية النقل بخن�صلة



خملفات احلجر ال�صحي يف اجلزائر تتفاقم ..

معاوية. �صنوارة.ب عامر.مح.ق

على  له  مو�سول  وال�سكر  اليل"  اهلل  "عبد  الناقد  عليها  ي�سرف  "ردود" 
متابعة املبدعني وانتقاء املوا�سيع وفق املعايري االأكادميية والفنية

ردود

�ملبدعة �شيماء رم�شان/ �شكيكدة وم�شاركة "�إىل متى ":  حماولة يف كتابة 
اخلاطرة فيها اأخطاء كثرية منها قولها )ال يقتلوه( و�سوابها ) ال يقتلون( الأنه نفي ولي�ص 

نهيا، فال يجزم الفعل، وقولها )اإذا كنت �ساب راقي( �سوابها ) �سابا راقيا(.

ال�سعر،  حماولة يف كتابة  "�ليتيم":  وم�شاركة  باتنة  �رس�ي/  �أحالم  �ملبدعة 
العربي ب�سكل مكثف وحفظه وترديده حتى ت�سبح عندها  ال�سعر  نن�سح �ساحبتها بقراءة 

ملكة ال�سعر. 

بكل  �سفتاي  ع�سقتها  كلمة  اأمــي 
الع�سق واملحبة. اإن اأعذب ما حتدثه 
"االأم"  لفظ   هو  الب�سرية  ال�سفاه 

واأجمل مناداة هي "يا اأمي..".
باحلب  ممــلــوءة  �ــســغــرية  كــلــمــة 
مدر�سة..  اأول  هي  والع�سق.  واالأمل 
القول،  على  ال�ساعر  حمل  ما  وهذا 

اأعددتها اإذا  مدر�سة  "االأم 
اأعددت �سعبا طيب االأعراق".

للتحدث  الرغبة  اأمــ�ــّص  يف  نحن 
يف  امللجاأ  اإنها  وحــب.  ب�سغف  عنها 
احلزن وال�سجن، والرجاء يف الياأ�ص، 

والقوة يف ال�سعف..
ي�سند  �سدرا  فقد  اأمــه  يفقد  من 
تــبــاركــه وعينا  ــه ويـــدا  ــس راأ� ــيــه  اإل

حتر�سه. 
عيونها،  �سهرت  قد  ليال  من  كم 
وكـــم مــن االأحــــــزان قــد دفــنــت يف 
مبتلة  ق�ست  قد  ليال  وكم  اأعماقها 

اجلفون…
اأمــي  يــا  فقط…  لنا  كلها  نــعــم، 
يهرع قلبى م�سغوفا.. هي التي تعمل 
لتوؤمن  بليلها،  نهارها  وا�سلة  وتطبخ 
لنا حياة هنية رغيدة.. ال تتقاع�ص 
فيه  باأي عمل جتد  القيام  يوما عن 
االأمر،  كلفها  واإن  وفرحنا.  راحتنا 
امل�سقات..  واأ�سعب  االأهــوال،  اأخطر 
ما  رغم  االبت�سامة  دائمة  اإنها  نعم 

تالقيه يف اأعمالها من االأتعاب..
فماذا ع�ساي اأن اأقول؟ ..

من  ـــوذة  ـــاأخ م "رحم  كــلــمــة  اإن 
حقيقة  اإنــهــا  نــعــم  الرحمة…. 
احلب  مار�ست  قــد  اأبـــدا.  متحى  لــن 
اأوال… واإنني  رحمها  من  والرحمة 
والن�ساط يدب  لنا  اأن�سى رعايتها  ال 
يف اأعماقنا.. نعم اإنها تتمتع مبنظر 
اأرغد عي�سنا، ومالأ اأجفانها. وتكحل 

ناظرها مبراأى الفرح منا .
قلوبنا  يف  تختبئ  االأم  لفظة  اإن 
مثلما تختبئ النواة يف قلب االأر�ص.

"حب االأم  اأجمل قول من قال  ما 
ال يعرف ال�سيخوخة".

فما  هــديــة.  عــن  بحثت  اأمـــي  يــا 
وجدت �سيئا يف الدينا يليق بك…

فتعايل يا اأماه نبحث معا..
يف  و�ــســادة  ــعــم  اأن االأم  "ح�سن 

العامل".
وتهز  بيمينها  ال�سرير  تهز  "االأم 

العامل بي�سارها"
حبيبتي..  اأمـــي..  هــي  رب..  يــا 

�سندي.. ع�سدي.
يف  ــــل  واأط يل،  احــفــظــهــا  رب  يــا 

عمرها..
�سعادة  �سعادتني،  اأمي  اأ�سعد  اللهم 

الدينا بخريها واجلنة بفردو�سها.

َعْيُنها ــَراينيِ  َت َكَما  ــوُن  اأُك ال  َقْد 
ـــاُن َفـــتَّ َهــــا  َغــــرْييِ يفيِ  ــي  ــنيِ ــنَّ ــكيِ ـــ ـــ َل
ْن �ُسُكوٍك- َثْعَلًبا َو لَقْد َتَراينيِ - ميِ
اإْن�ساُن  ي  "اإنَّنيِ  : َحــايليِ  َيُقوُل  َو 
َها  َكفَّ ــاٍر  َيــ�ــسَ اإىل  مُّ  َت�سُ ــْت  ــاَت َب
: ُعْنواُن  َها  َهاميِ �سيِ ُرُمو�صيِ  وَعَلى 
ًقا  ُمَتاألِّ ًقا  ُمَتاأنِّ ــَدا  َب ــْد  َق "َكْم 
ــْيــطــاُن !" �ــسَ هيِ  ــريِ ــْع ــسيِ � ــْه يفيِ  ــنَّ ــكيِ َل
ُطْعَمَها  ُم�ْسَتَعاٍر  ا�ْسٍم  بيِ َتْختاُر 
ــــواُن  اأَْل ــا  ــَه اأْفــالكيِ ــْيــُد يفيِ  الــ�ــسَّ َو 
َلْيٍل- َرْقَمَها  َلْت بيِ �سَ ي -اإَذا اتَّ ُتْخفيِ
ــرياُن  َ الــنِّ ـــــَداينيِ ــبَّ يفيِ ُوْج ــَتــ�ــسُ ليِ
ي جيِ َلواعيِ رَي  ُتثيِ َكْي  يًنا  يُب حيِ َوَتغيِ
ُبْركاُن  الَهَوى  َمميِ  حيِ ــْن  ميِ َفَيُثور 
تاَلًة حُمْ َخْيَمتيِي  َتْدُخُل  َوَتُعوُد 
َوَمَع الُقُلوبيِ َتُخطُّ يليِ : "�ُسْلطاُن!"
�ْسَقَها َي عيِ ْت َجَوابيِ َراأَ َرَدْدُت،  َفاإيَِذا 
االإْدمــاُن  َيَطاُلَها  اْمَتَنْعُت  اإَذا  َو 
ليِي نا�صيِ َتَوا�سُ يًعا يفيِ اْقتيِ ي �َسريِ �سيِ مَتْ
ْعباُن ؟!" " اْنُظْرَن َماَذا َيْنُفُث الثُّ
َبْيَنَنا اإَماًما  َيْبُدو  الَّذي  َهَذا   "
"! الَوْلهاُن  الَهَوى  بيِ ُم  املَُتيَّ َوْهــَو 
ـــــي  ـــــبـــــاتيِ ـــــاحيِ �ـــــسَ يــــــــا   "
ـــا  ـــًب �ـــســـاحيِ يليِ  ــــــــُه  ..َدْعــــــــَن

؟!" الّن�ْسواُن  َتْفَعُل  َماَذا  يهيِ  ريِ �َساأُ
ًحا نَّ ْن �َسَفريِ اخَلَياليِ جُمَ َو َتفيُق ميِ

ــا االأْحــــزاُن  َه ــوريِ ــنُّ ــُفــوُر يف َت ــَت َف
ْراآَتَها  َها - ميِ ْن �َسّكِّ َرْت - ميِ َكْم َك�سَّ
! ْرَماُن  احليِ َها  ُلبَّ �ُص  ُيَو�ْسويِ َلَكْم  َو 
َهاًزا َعْر�َص ُجْدراٍن َواَل  ي جيِ َتْرميِ
الُبْهتاُن  َمْكَرَها  ُف  َيْك�سيِ َيْنَفكُّ 
ٍ َقْلٍب َحامليِ َخْلَف ُجُموحيِ  َتْن�َساُق 

ّبـــاُن  ــا الـــرُّ ــَه ــْطــاآنيِ ــيــَه يف �ــسُ ــَيــتيِ ليِ
ـــي َمــْفــُتــوَنــٌة ـــئيِ ـــاَلآليِ ــَهــا بيِ ــنَّ َلــكيِ
يَتاُن  احليِ اأَْلــعــاَبــهــا  ـــَوْت  َه َمْهَما 
ليِ�سانيِهيِ بيِ الَوَرى  �َسَغَل  اّلذي  "َهَذا 
؟!" الّتْبياُن  َو  يُق  ْنميِ التَّ َلُه  اأَنَّى 
هيِ  راعيِ ذيِ يَلِّ  َنْحَو  �َسبيٍل  ْن  ميِ "َهْل 
ْتماُن ؟!" الكيِ ي  َيْغَتاُلنيِ راَحًة  َف�سَ
ًيا  دِّ حَتَ َو  نيِ�ْسَوٍة  يف  نيِكاَيًة  "ويَِ 
ْتَياُن" الفيِ َيَتَهاَفُت  َوَلـــْو  َحتَّى 
ٍر  َكاأَ�َساويِ َحْرُفُه  َم  املََعا�سيِ َزاَن   "
االإيِْمَعاُن" ُر  ُي�َسافيِ يهيِ  فيِ الَبْحُر  َو 
ي ي يف ُخْلَوتيِ َمٍة �َسهَرْت َمعيِ " َكْم جَنْ
"! االإْتقاُن  يَعُه  نيِ �سَ نَّ  اأَ بيِ َدْت  �َسهيِ
َتاَبَها كيِ ْلُت  َقبيِ اأَْن  ُمْذ  َهــَكَذا  َي  هيِ
َعْط�ساُن ُفـــوؤَاَدَهـــا  ــــاأنَّ  بيِ ــا  َظــنًّ
ـــــْعـــــٍر يف  ــــــطيِ �ـــــسيِ ــــــْح ـــــــــْن َق ميِ

ى  َ ـــــــَوى َعــــــــــاَب الـــــــــرثَّ ـــــــَه ال
ْيَحاُن  الرَّ َفْوَقُه  َيْزُهو  ُن  الُغ�سْ و 
الَوَرى ْلُك  ميِ ٌر  �ساعيِ ي  َطْبعيِ بيِ اأَنا  َو 
املْرَجاُن  َو  الَياُقوُت  ي  َي�ْستاُقنيِ
َهى ي اأُوُلو النُّ َخْيَمتيِ َفَلَقْد َيُطوُف بيِ
ُن  ــالَّ اخُل َو  اُق  الُع�سَّ َو  ـــُل  االأَْه َو 
ي  َرَباَبتيِ قاتيِ  الَعا�سيِ يُب  ُتذيِ َلَقْد  َو 
! االأَْلــــَواُن  َي  َلْوحاتيِ يفيِ  َتــَغــاُر  َو 
اأ�ْسَياُعُهْم َتْت  َت�َستَّ جاُل  اإيَِذا الرِّ َو 
اأَْوَطــاُن  ــْلــَوَرى  ليِ ي  ْنديِ عيِ ْعُر  َفال�سِّ
ي َفَقْط يَبًة َتْبكيِ َلْي�َص الَقري�ُص َحبيِ
�ْسَياُن  النِّ َيــْغــَتــاُلــُه  ًقا  َعا�سيِ اأَْو 

َحــــْرُفــــُه  ــــْق  ُيــــعــــانيِ مَلْ  ــــــْن  َم
ـــــَحـــــى  ــــــ�ــــــصَ الـــــ�ـــــسُّ ــــــْم �ــــــسَ
ْكراُن ال�سَّ اْهَتَدى  مَلَّا  َيُتْب  مَلْ  اأَْو 
َهاَلَها مٍّ  اأُ ــوعيِ  ــُدُم ليِ َيـــُذْب  مَلْ  اأْو 
ْتَياُن  َق" الَفَتَياُت َو الفيِ ريِ اأَْن " حَتْ
ًثا اأَْو َغا�َص يف ُجبِّ احَلَماَقةيِ َباحيِ
الُفْر�ساُن َها  بيِ ي  َيْهويِ �َسْقَطٍة  َعْن 
ًخا �ساريِ َهْرًدا  االأَْلفاَظ  د  َيْهريِ اأَْو 
االأوزاُن  ُه  َهمُّ  .. َنْحًوا  َي�ُسوُء  َو 
ى  َ ي �َسفَّ الرثَّ يًدا كالَّذيِ َيْقَبع وحيِ
ْكباُن  الرُّ ُر  ُت�َسافيِ ــنَي  حيِ ــدُّ  ــْرَت َي
ي ديِ قاتيِ َق�سائيِ ي يفيِ العا�سيِ َتقيِ َفْلرَتْ
ْبَياُن  ال�سِّ َراَقــكيِ  اإْن  ي  َفاْعَبثيِ اأَْو 
الَهَوى يف  َرْقــٍم  مْلُيوَن  يِي  َغــريِّ اأْو 
! الُف�ْسَتاُن  ُب  ُيْعجيِ َكْم  هيِ  رْتيِ َفليِ�سيِ
�ْسَدًة  قيِ نٍي  حيِ ُكلِّ  يفيِ  ي  �سيِ َتْعريِ ال 
ْئراُن  فيِ َغــَزْت  اإْن  ُيْتَلُف  َفاجُلْبُ 
ْن َغرْييِ ُطْهٍر َخْيَمتيِي  اَل َتْدُخليِي ميِ
! ــاُن  االأحْلَ َبَها  َتْرَقى  املََها  َفُهَنا 
َنا �َسائيِ ليِنيِ ٍة  ـــزَّ عيِ ُج  َهــــَواديِ ُهــَنــا  ُو 
�ُسْلطاُن  الَهَوى  يفيِ  اأُْنــَثــى  ليُِكلِّ  َو 
ي �َسالتيِ ريِ �َسَماءيِ  يف  اأ�ْسَمى  الَهْم�ُص 
ْدُو َي�ْسُمو اإْن �َسَما الوْجَداُن  َو ال�سَّ

�ضعر

اإعداد: رقية حلمر
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كانت �سيدة ذلك الق�سم بال منازع، اأبناوؤها 
لتلك  ب�سلة  متت  ال  الكلمة  اأهمية  قدر  على 
من  ثمينا  وقتا  ت�سرق  كانت  التي  ال�سلوكات 
جعبة هوؤالء التالميذ، فبينما اأبناوؤها الذين 
وتارة  املدر�سة  �ساحة  يف  يرتعون  �سلبها  من 
داخل الق�سم على مراأى املدير اإال اأن ما كان 
اأ�سجانا  ينتحب  الق�سم  هــذا  داخــل  يحدث 
املعلمة  هذه  عن  ال�سدود  هذا  لوعة  تعت�سر 
التي فر�ص عليها هذا الفوج على م�سا�سة ؟.

اإنها تت�سلل رويدا لق�سم زميلتها تاركة      
القراءة  كتاب  نحو  االأعــني  جاحظ  ف�سلها 
ا�ستنطاق  يتم  مل  هذا  ومع  ال�ساعة  مرت   ..
غرة  حني  وعلى  املنطوق،  فهم  وال  ال�سورة 
مــن تــ�ــســارع وتـــرية احلــ�ــســة راحـــت توؤجل 
النظر  يثري  كــان  ومــا  امل�ساء..  اإىل  الــدر�ــص 
التالميذ،  جلو�ص  طريقة  هو  الق�سم،  داخل 
واأي ق�سم وهو اأ�سبه بالزنزانة املق�سمة اإىل 
اأ�سناف �سفوف للممتازين ول�سان حالها يق�سد 
التالميذ اجلدد يف امل�ستوى الثاين اأما ال�سف 
خ�س�سته  فقد  الــبــاب  ــدار  ج يجانب  ــذي  ال
للتالميذ املعيدين لهذا العام اخلا�ص بال�سنة 

الثانية ابتدائي .
الوجوه  هــذه  يرحم  مل  ا�سم  حليمة      
ــي تــاأمــل عــامــا موفقا  اخلــافــتــة اخلــطــى وه
براثن  من  اإ�سعافها  يف  املدر�سة  جندة  تطلب 
م�سنفة  نف�سها  جتــد  بــهــا  واإذا  االإعـــــادة، 
هزلية  جــداريــة  يف  فظيعة،  بع�سوائية 
على  اأيـــام  متــ�ــصيِ  ومل  بالطفولة،  �ساخرة 
كل  جتند  حيث  الــدرا�ــســي،  املو�سم  انطالق 
القوى الذاتية للمعلم الكفء يف ر�سم اأجندة 
اجلو  مــع  املعيدين  ودمـــج  ال�سعاب  تخطي 
يف  اجلادة  احللول  وبحث  الرتبوي  التعليمي 
البداية  منذ  التقهقر  هذا  اأ�سباب  ت�سخي�ص 
ال�سعب  هذا  اأبناء  بجميع  املدر�سة  لت�سعد 
الذي من حقه التعلم يف مدر�سته نبع العلوم 
اأن  حليمة  املعلمة  على  كــان  والــرتبــيــة... 
تدمج ال�سعيف مع القوي، ليحرك فيه نوابغ 
القراءة  القوي يف  ال�سعيف  ويعاند  الن�ساط 
متينة  اأ�سرة  وتبني  الق�سم،  داخل  واالإبداع 
الروابط بني كلتا الفريقني اجلدد واملعيدين 
باالحتقار  مالأى  روؤية  فري�سة  تقع  بها  واإذا 
اأبناء  فراحت تعزل بينهم بجدار عازل بني 

حقا لي�سوا من �سلبها .
ال�سمراء  الب�سرة  ذات  عايدة  كانت        
ت�سم  جمهول  اأفــق  نحو  املت�سمرة  والنظرة 
برغبة  حتفل  ــي  وه الــطــاولــة  ــوق  ف يديها 

ــام واحــــدة من  ــع جــاحمــة لــلــنــجــاح هـــذا ال
لطاملا  املعيدين،  مع  جتل�ص  عليهم  املغ�سوب 
و  مـــرارا  ابــتــدائــي  الثانية  ال�سنة  اأعـــادت 
تكرارا، ويف ت�سخي�ص علم الرتبية ت�سنف يف 
اإطار ال�سعوبات الفردية التي يالقيها املعلم 
اخللل  مبعرفة  م�ستواها  من  الرفع  وعليه 
و�سبيل الولوج لهذه ال�سخ�سية .كانت عايدة 
اكرب تالميذ الق�سم �سنا، القت �سعوبات كبرية 
املدر�سة  فبني  بذهنها،  املعلومة  تر�سيخ  يف 
ولـــوج هذه  مــا يعرقل  هــنــاك  ــان  ك والــبــيــت 
املعارف بداخلها لينقلها اإىل ال�سفوف االأوىل 
من الفهم والتقدم الفكري، ومع ذلك حتملت 
اجلهتني  اأن  طاملا  ترقيعه  ي�سعب  خلل  وزر 
وبني  اإحلـــاح  بكل  تهمي�سها  على  م�سرتان 
وبراثن  ال�ساقة  املنزلية  االأعمال  مطرقة 
الفقر والعوز، وهذا القهر من املدر�سة البيت 
عر�سها  مرة  ولو  الطرفان  يفكر  مل  الثاين، 
على طبيب نف�ساين وال ا�ستدعاء ويل اأمرها 
متجول  بائع  كــان  الــذي  امل�سكني  االأب  هــذا 
يف  وللذرة  ال�سيف  ف�سل  يف  ال�سوكي  للتني 
ف�سل اخلريف فقد �سدت كل االأبواب قبلها 
ي�ساعد  قار  عمل  اإيجاد  يف  املوؤ�س�سات  كل  يف 
اأ�سرته على جمابهة حتديات اجلوع والعري 
والظماأ فما بالك بقلم ر�سا�ص ي�سرتيه لهذه 
اإىل  دفعه  وحمــاولــة     - عايدة   – املغبونة 
الفتاة  هذه  اأمــر  ومناق�سة  ببنته  االهتمام 

املغمورة حتت الطاولة .
     وبني خمالب الن�سيان وا�ستهتار اأح�سان 
تكرار  اإىل  عايدة  م�ست  اأ�سد  اأو  كال�سقيع 
املحاولة تلوى االأخرى لكن حبل النجاة مل 
فة االأخرى من االأمل، اأح�ّست  ي�سل اإىل ال�سّ
املو�سم  ذلـــك  طيلة  عـــازل  بــجــدار  عــايــدة 
�سميم  فيه  تكابد  اأن  ت�ستطع  مل  الدرا�سي، 
واالمتحانات  الفرو�ص  توالت  حتى  االآخــر 
املدر�سة  وتــقــرر  الــ�ــســنــة  نــهــايــة  ــــاءت  وج
توجيهها للحياة العملية وبينما كانت املعلمة 
كمديرة  اجلــديــدة  مهامها  لت�سلم  ت�ستعد 
كر�ست  الذي  احللم  وهو  املقاطعات،  باإحدى 
فيه  جحدت  الــذي  املو�سم  طيلة  وقتها  له 
ادخرت  و  امل�سكينة!؟.   لهذه  ورعاية  عطاء 
له قواها االأنانية كان على عايدة اأن تنتظر 
ع�سرة  الثامنة  ل�سن  لت�سل  �سنوات  ب�سعت 
امل�ست�سفيات،  ــدى  اإح يف  كمنظفة  وت�ستغل 
متلوث  هواء  بحر  يف  العائمة  املدينة  بتلك 
باأحالم تّد�سن على ح�ساب االآخرين حتى و 

لو كانوا موتى .!!!!.

ُكتب عن ثورة التحرير اجلزائرّية ما ال يعّد من 
حائف، ونزفت االأقالم ما ال يو�سف من املداد،  ال�سّ

ولكن هل يوازي كّل ذلك ما �سال من دماء، وما اأزهقت 
من اأرواح، وما �سّجل يف �سحائف الغيب من ماآ�ٍص وحمٍن 

ي�سيب لها الولدان..؟ ! 
براأيي اأّن ما كتب منذ اندالع ثورة التحرير وبعد 

ع�سار تاريخ  اال�ستقالل اإىل يومنا هذا، ال ي�ساوي ُع�سر ميِ
ال�سهداء وحدهم، ف�سال عن املجاهدين واأ�سر االأيتام 
واالأرامل، وما خلفته احلرب من معطوبني وجرحى، 
ة  يحملون اآالمهم على اأج�سادهم اإىل اليوم، يف ق�سّ
واحدة من الق�س�ص الّنادرة يف ثورات العامل لكّنها 

تتكرر كثريا يف ثورتنا املباركة؛ يروي يل اأحد ال�سهداء 
االأحياء فيقول:

اأخذوين من بيتي ليال ورفيقا يل كّنا منّد املجاهدين 
باملوؤونة، وال يوجد اأي دليل عند العدّو الفرن�سي على 
ذلك، �سوى و�ساية الو�ساة، فقّرروا اإعدامنا يف غابات 
النخيل املحاذية للوادي االأبي�ص باالأورا�ص، واأمرونا 

بحفر قربين على عجل، ثم اأمرونا بالركوع على 
اأقدامنا، واأطلقوا ر�سا�سة قاتلة على رفيقي ففا�ست 

روحه اإىل بارئها، وملا اأرادوا اإطالق الّنار علي يف مو�سع 
الراأ�ص مل تنطلق الر�سا�سة، فاق�سعر �سعر بدين 

و�سعرت برعب �سديد، وعاودوا ثانية فلم تنطلق اأي�سا، 
ويف الثالثة برد قلبي، ومل اأعد اأح�ّص ب�سيء اإىل اأن 

غبت عن الوعي. 
ويوا�سل حديثه و هو يتح�س�ص مو�سع رقبته 

متنّهدا: لقد اأطلقوا يف املّرة الثالثة ر�سا�سة على 
رقبتي من اخللف فاخرتقتها وخرجت من االأمام، مل 

اأ�ستيقظ اإال يف الهزيع االأخري من الليل، كنت حتت 
الرتاب واإحدى رجلّي مثنية، ومل يكن فوقي تراب كثري، 
فاعتمدت على رجلي املثنية ونه�ست مبعدا الرتاب عّني، 

وم�سيت على �سوء القمر مرتّنحا، حتى و�سلت اإىل بيت 
اأحد اأقاربي فاأواين عنده �سهرا، ثم نقلني املجاهدون 

اإىل تون�ص  حيث مّت عالجي.
هو اليوم يف الت�سعني من عمره وقد عا�ص يف هذه 

الدنيا �سهيدا حّيا، بعد حماولة االغتيال الدنيئة، 
وذهب قاتلوه اإىل غري رجعة، وبقيت ندبة يف عنقه 

و�سام فخر واعتزاز، ورغم ذلك يقول: لعّلنا بعد 
هذا العمر الطويل غرّينا اأو بّدلنا فليغفر لنا اهلل 

ولي�ساحمنا على ما فرط مّنا.. !          

االأم.. ينبوع عطاء ِظالل ثورة التحرير

   فايزة �سا�سي/ باتنة 

هم�ضة

املعيدة

عبد اهلل اليل



من هي علية بن �سية؟
ع���ل���ي���ة ب�����ن ����ش���ي���ة م�����ن م���وال���ي���د 
�شليمان  �شي  اأوالد  1997ببلدية 
متو�شطة   طبقة  م��ن  باتنة  والي���ة 
�شغرية  عائلة  اأح�����ش��ان  ب��ني  ع�شت 
اأ�شغرهم  اأنا  اأبي وثالث اخواتي  اأمي 
بجد  در�شت  طموحا،  واأك��ربه��م  �شنا 
وطموح كبري يقوي ارادتي ورغبتي يف 
يوم.  عن  يوما  تزيد  اأحالمي  حتقيق 
وحت�شلت  املتو�شط  بالتعليم  التحقت 
عام  املتو�شط  التعليم  �شهادة  على 
اأن  اإىل  الثانوي  2014...فالتعليم 
اأدب  البكالوريا  �شهادة  على  حت�شلت 
ولغات اأجنبية عام  2016 ثم انتقلت 
العلمي  والبحث  العايل  التعليم  اإىل 
 ،2017/2016 الدرا�شية  بال�شنة 
يدر�شني  ك��ان  اأ�شتاذ  �شاعدين  وق��د 
جامعي  اوىل  بال�شنة  املقايي�ص  اأحد 
توجيهي  يف  كبري  ب�شكل  �شاهم  حيث 
وفعال  وات�شال  اع��الم  تخ�ش�ص  اإىل 
واحلمد  امل��رات��ب  باأعلى  فيه  وفقت 

هلل.
خل�شر  احل���اج  جامعة  م��ن  خريجة 
والتحقت  اع��الم  -1-ل�شان�ص  باتنة 
�شاركت  العامة،  العالقات  بتخ�ش�ص 
دورات  منها  االأن�شطة  من  العديد  يف 
وكذلك  والتن�شيط  ل��ل��ف��وت��وغ��راف 
للفيلم  اجلامعي  الوطني  املهرجان 
�شواء  االع��الم  ملجال  وحبي  الق�شري، 
كفن  غ��ريه��ا  اأو  االأن�����ش��ط��ة  ه���ذه  يف 
الر�شم وتاأليف �شيناريوهات وممار�شة 
من  ي��وم��ا  مينعني  مل  ه��ذا  الدبلجة 
طموحي يف فن الكتابة يف ثنايا عامل 
به  الباأ�ص  ما  حد  اىل  فوفقت  االأدب 
يف كال املجالني واحلمد هلل..�شاأ�شتمر 

باإذنه تعاىل... واهلل امل�شتعان.

كيف كانت بدايتك مع عامل الكتابة؟
جراء  الكتابة  ب��داأت  �شراحة  بكل 
النا�ص  باأقرب  تلقيتها  نف�شية  �شدمة 
اأم  ج��دت��ي  وف���اة  �شببها  قلبي  اإىل 
قلبي  اإىل  االأقرب  كانت  فهي  والدتي 
من  غ��ادرت  كلما  وكنت  كثريا  اأحبها 
دوام املدر�شة اأعرج اإىل منزلها �شوقا 
...وافتها  وحنانها  لدفئها  وحبا  لها 
ا�شتن�شق عطرها  واأنا مل  املنية باكرا 
13�شنة  كان عمري  الكفاية  فيه  مبا 
حينما ماتت...بكيت خل�شة عن اأهلي 
اأملي... من  قهرا  بكيت  اأمي  عن  حتى 

ومل  غرفتي  زاوي��ة  يف  ج�شدي  ركنت 
ت�شللت  عتمتي  يف  وبقيت  امل�شباح  اأنر 
االأ���ش��ود  احل��رب  ذو  قلمي  اإىل  ي��دي 
ودفرتي املنطوي على نف�شه مركون يف 
مكانه يغطيه غبار ال يحتوي على اأي 
بعبارات  الدفرت  ذلك  ...وزي��ن  كلمة 
�شقت قلبي اإىل �شطرين وجمل ميلئه 
الوجع على �شكل خاطرة حتت عنوان 
اخلاطر  هذه  ا�شتياق" وطبعا  "و�شاح 
حديث  ه��ذا  كتابي  يف  ادراج��ه��ا  مت 
حرب"  "�شجيج  عنوان  حتت  اال�شدار 

ووا�شلت الكتابة ..
املرحلة  اإىل  ان��ت��ق��ل��ت  ح��ني  ك��ذل��ك 
�شغفي  وك��ان  حما�شي  زاد  الثانوية 
وال�شعر  وال��رواي��ات  الكتب  مطالعة 
اأمللم  اأن  قررت  العايل  فالتعليم  كثريا 
االأج��زاء  تلك  وك��ل  عباراتي  �شتات 
كتابا  لتكون  �شملها  واأوح��د  املتناثرة 

متوا�شعا اأ�شارك القراء حمتواه.

هل تلقيت م�ساعدات من حميطك؟
�شعبة  امل�شاعدة  احل���ايل  وقتنا  يف 
نتحدث  ال  دع��ون��ا  وك��ث��ريا  نفتقدها 
اأهم  اإىل  املادي ...لن�شري  عن اجلانب 
املعنوية  امل�شاعدة  وه��و  اأال  ج��ان��ب 
لتلك  القاعدة  وه��ي  االأ�شا�ص  الأنها 
ال��ع��ب��ارة  ب�����ش��ري��ح   ... االن��ط��الق��ة 
واج���ه���ت ال��ك��ث��ري م���ن ال�����ش��ع��وب��ات 
اأولها  �شنوات  ثالث  حوايل  ا�شتغرقت 
مادية وثانيها معنوية، يف بادئ االأمر 
ولو  ي�شاندين  �شخ�ص  اأي  اأج���د  مل 
فعال  �شتجد  الوقت  مع  ولكن  معنويا 
عائلتي،  �شاندتني  جتربة  عن  اأقولها 
اجلامعي  ال�شف  بنف�ص  �شديقاتي 
وك���ان اأي�����ش��ا زم��ي��ل يف ال��درا���ش��ة قد 
جعلتني  التي  بكلماته  روح��ي  انع�ص 
اأثق بنف�شي ولكن االأجمل اأن ي�شجعك 
نوع  من  �شعور  الهوية  جمهويل  اأنا�ص 
واميان  ق��وة  يزيدك  ...�شعور  اآخ��ر 

ومت�شك وا�شرار.

حدثينا عن اآخر ا�سداراتك؟
موقع  ع��رب  املن�شورات  ات�شفح  كنت 
ظهر  اأن  اإىل  ك��ع��ادت��ي  الفي�شبوك 
اعالن م�شابقه نقطة لالإبداع االدبي 
فر�شة  ذهني  اإىل  فتبادرت  الوطنية 
كانت  وق��د  تفويتها  وع��دم  امل�شاركة 
الن�ص  ي��ك��ون  اأن  امل�شابقة  ���ش��روط 
ق�شرية..  ق�شة  ع��ن  ع��ب��ارة  االدب���ي 
يتيم  عن  ق�شرية  ق�شة  بكتابة  قمت 
وقد  "ا�شتقتك"  ع��ن��وان   حت��ت  االأم 
الفائزين  ب��ني  م��ن  ا�شمي  اع��الن  مت 
اجلامع  الكتاب  يف  ق�شتي  ادراج  ومت 
بعنوان  الكتاب  وجاء  الق�ش�ص  لتلك 
اأعلنت  ك��ذل��ك  الروح"،  "خبايا 
�شكل  على  م�شابقة  عن  ب��وك  نقطة 
"11افريل  بخاطرة  �شاركت  خاطرة 
2018"املتحدثة عن حادثة طائرة 
الكتاب  وك���ان  اجل���زائ���ري  اجل��ي�����ص 

اجلامع بعنوان "نب�ص احلروف"
جن�ص  كذلك  اأخ��رى  م�شابقة  واأي�شا 
"انت  ب��خ��اط��رة  جن��ح��ت  اخل���اط���رة 
وتيني" يف كتاب "هم�شات الزوردية"، 
قريبا  �شي�شدر  الذي  الكتاب  هذا  اأما 
من  بالرغم  حرب"  "�شجيج  بعنوان 
حبي للكتابة اإال اأنه هو الكتاب االأول 
خواطر  فيه  حياتي  يف  اأ�شدره  الذي 
املوا�شيع  من  العديد  ت�شمل  عديدة 
اهلل  �شاء  واإن  ال��ق��ارئ   اهتمام  تثري 
يكون بداية موفقة وانطالقة تر�شم 
بالنجاحات  وحافال  جميال  م�شتقبال 

.

ملاذا اخرتت جن�س اخلاطرة ؟
اأح��ب  وامل��ط��ال��ع��ة  ل��ل��ق��راءة  كمحبة 
كثريا  وال��رواي��ات  الق�شائد  ق���راءة 
اأك��رث  خ��واط��ر  لكتابة  اأم��ي��ل  ول��ك��ن 
القافية  حرية  يل  ترتك  الأنها   رمبا 
والتعبري، حرية اأن اأ�شع الكلمة التي 
اأرغب بها، حرية اأن اختار متى انطلق 
يف العبارة ومتى اتوقف ...اخلاطرة 
تطلق �شراح جل كلماتي وال تقيدين.

ملاذا تكتب علية عن االنك�سار؟
خذلوين  الأنهم  االنك�شار  عن  اكتب 
خانوا  الأنهم  االنك�شار  عن  ...اكتب 
انفطر  باأفعالهم  الأن  واك��ت��ب  ثقتي 
واجلمل  ال��ع��ب��ارات  اأخ��ط��و  ال���ف���وؤاد، 
مبعرثة  اأو  مت�شل�شلة  �شواء  والكلمات 
وقهروين  م�شاعري  اأذوا  الأنهم  فقط 
الأن��زف  رمب��ا  االنك�شار  عن  ...اك��ت��ب 
االأم��ل  قتل  اأمل  م��ن  ارت���اح  اأو  عتبا 
و�شكن الباطن اأكتب عن االنك�شار الأن 
هذه رغبة با�شتنزاف قلبي ورغبة من 

حرب ال ينتهي ..
اأو عموما جند الكتاب يكتبون  معظم 
ع��ن احل���زن الأن ه���ذا ط��ب��ق االأ���ش��ل 
اأي �شخ�ص �شواء كاتب  حلياتهم  الأن 
مبراحل  مي��ر  ف��ه��و  ك��ات��ب  ل��ي�����ص  اأو 
بائ�شة،  واأي��ام  حلظات  يعي�ص  �شعبة 
عليك  ويوم  لك  يوم  هناك  عنا  رغما 
باأقالمهم  يتحدثون  الكتاب  ..اأغلب 
بال�شفاه  احل��دي��ث   الأن  احل���زن  ع��ن 
الطرف  ي�شعر  ولن  الفكرة  يو�شل  لن 
االخر باأملها معظم الكتاب يكتبون عن 
مكبوتاتهم  من  يرتاحوا   لكي  احلزن 
عنادا  جوفهم  تثقل  التي  املتكاثرة 
ولكن  بالكالم  عنها  يعربون  ال  منهم 

باالأقالم.

الكاتبة علية بن �شيبة تتحدث للأورا�س نيوز عن مولودها الأدبي

والتوزيع  للن�شر  خ��ي��ال  دار  ع��ن  ���ش��در 
الكتاب اجلامع الذي حمل عنوان "ورود 
الكتاب  وه��و  احلرف"،  بعبق  البليدة 
بن  وف��اء  الكاتبة  عليه  اأ�شرفت  ال��ذي 
حمودة، ومب�شاركة ما يربو عن 29 �شابا 
والق�شة  والنرث  ال�شعر  جن�ص  يف  و�شابة 

الق�شرية.
عن  ح��م��ودة  ب��ن  وف��اء  الكاتبة  وق��ال��ت 
"االأورا�ص  الكتاب خالل حديثها ليومية 
اجلزائرية،  البليدة  "مدينة  اأن  نيوز" 
العطور  واأي��ق��ون��ة  اف��ري��ق��ي��ا  غ��رن��اط��ة 
اأو  ال���ورود  مبدينة  ال�شهرية  العاملية، 
العريق،  بتاريخها  ك��ب��رية   ، ال���وري���دة 
كل  يف  ب��رزوا  الذين  العظماء  واأبنائها 

ال�شخ�شيات  الأهم  والدة  فكانت  امليادين 
الدينية وال�شيا�شية والعلمية والوطنية 
والثورية والثقافية، ال�شيء الذي جعلنا 
وقفة  نقف  اأن  التخ�شي�ص  باب  من  هنا 
وجماله  الثقايف  للميدان  واهتمام  تاأمل 
والق�ش�شي(  والنرثي  )ال�شعري  االأدبي 
باعتباره نب�ص الثقافة واملراآة احلقيقية 
من  راقية  اأق��الم��ا  بها  ع��رف  وال��ذي  لها 
ثراء  وعرف  وامل�شمون،  االأ�شلوب  حيث 
ملحوظا باإبداعاتهم املميزة التي اأعطت 
الكتابة بهذه  ُم�شرفة عن م�شتوى  �شورة 

املدينة الثقافية ".
باب  وم��ن  اأن��ه  املتحدث  ذات  واأ���ش��اف��ت 
احل��راك  ودع���م  االأق���الم  ه��ذه  ت�شجيع 

لغتنا  جماليات  وت��اأك��ي��د  بها  ال��ث��ق��ايف 
جاءت  الع�شور،  عرب  املمتدة  العربية 
ح�شبها ُمبادرة اال�شتاذ وال�شاعر والناقد 
االأدب  راع��ي  العّبادي  م�شعل  ال�شعودي 
ي�شم  ق��ّي��م  منجز  اإ����ش���دار  يف  ال��ع��رب��ي 
عليها  ال�شوء  وت�شليط  ابداعاتهم  اأهم 
واع��دة  الأن��ام��ٍل  االأم��ل  وبعث  وتوثيقها 

مل�شتقبل بليدي اأدبي زاهر .
التي  وف��اء  فال�شاعرة  ذلك  اىل  وا�شتندا 
بعبِق  البليدة  "ورود  موؤلف  على  اأ�شرفت 
فتحا  اعتربته  اجلامع،  الكتاب  احلرف" 
"هو باقة ورد نرّية  ثقافيا نافعا، مردفتا: 
زاهرة من �شعراء واأدباء -الوريدة - ُنهديه 

رقية. للكم بعبِق احلرف  العطر".

قراءة يف املجموعة الق�ش�شّية:
)من اجلهاد اإىل اإعادة بناء الّدولة( 

للمجاهد عبد الواحد بوجابر

قراءة  يف كتاب

بقلم: عبد اهلل اليل
laliabdella@yahoo.fr

احللقة الثانية )الأخرية(:

ال�شبابي  االبداع  �شمل  يلم  احلرف" كتاب  بعبق  البليدة  "ورود 

عن�شر ���ش��م��ي��ح��ة  ح�����وار: 

د�عبت �لقلم بكل �أنوثة �صاخبة ليكون ملولودها �الأدبي طعم خا�س ومكانة مميزة يف مكتبة �حت�صنت �أهم رو�د �لقلم 
من �جليل �جلديد، كما �ختارت �لكاتبة �ل�صابة �أي�صا �أن يكون ملولودها رونق مميز �صيما و�أنها وظفت �أبهى �لكلمات 

و�أجودها كونها عرفت جيد� �لطريقة يف كيفية ترويد �لكلمات ومللماتها لتنحت و�حد من �أجمل �ملو�ليد و�رتاأت �لكاتبة 
�ل�صابة علية بن �صيبة باأن يكون كتابها مو�صوما "ب�صجيج  حرب".

حــوار

هدوء  ع�شاق  حرب" �شبيل  "�شجيج 
احلرف ور�شانة الكلمة 
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ر�سوة
قالك واحد راح ي�شجل ابنو يف احلالة املدنية

املوظف: وا�ص ت�شميه
االأب: اأبو بكر ال�شديق

املوظف االأ�شماء املركبة من هذا النوع 
ممنوعة

حطلو 1000 دج فوق البريو
املوظف: اإذا حبيت نزيدلو ر�شي 

اهلل عنه ماكان�ص م�شكل؟!.

ف�سبكة
يف  جزائري  مع  تهدر  اإماراتية  وحدة 

الفاي�ص بوك
� اأنا رحت مع اأمي ل� "مول دبي" واهلل به حمالت 

روعة
اآاآاآه...جميل

� اإنتو عندكم مول باجلزائر؟

اإيه عندنا بزااااف..مول احلانوت مول البيتزيريا 
مول الطاك�شي...

� جميل ما �شاء اهلل
وعندنا ثاين موالت احلجاب

واّل  بالن�شاء  خ��ا���ش��ة  م���والت  يعني 
اإي�ص؟

نعم..نعم...ههههههههه
العام  اهلل  �شاء  ح��ل��و..ان  ه��ذا   �

اجلاي نزور اجلزائر
مرحبا بك ونعرفك على "املوالت 

نتاعنا"!!.

ح�سبة غريبة
واحد مزطول راح يخطب وحدة طويلة

قالو باباها � نطلب مهر 20 مليون
قالو ال�شاب � �شلي على النبي

قل يل قدا�ص حا�شبلي امليرتا؟!!.
معلومات م�سلية

ال�سالم

اأمثال �سعبية

اأكرث من  • عمر املختار رحمه اهلل �سارك يف 
واملحتلني. الغزاة  �سد  معركة   1000

بح�ساد  لتقوم  مدربة  القردة  تايالند  •  يف 
 1600 ح�ساد  ت�ستطيع  فهي  الهند  جوز  ثمار 
 80 يح�سد  املتمر�ص  االإن�سان  بينما  اليوم  يف 

فقط.
بثالث  فــاز  "ديوك"  االأمــريــكــي  الكلب    •
انتخابات متتالية كمحافظ لبلدة كورمورانت 
ي�سغل  وهــو  االأمريكية  ميني�سوتا  واليــة  يف 

هذا املن�سب منذ عام 2014.
ال�سلبية  االأفكار  فاإن  نف�سية  • ح�سب درا�سة 

معدية بعك�ص االأفكار االإيجابية.
1616 كانت القهوة حكرا على  •  حتى عام 
اأو  نباتها  بيع  التجار  على  مينع  وكان  اليمن، 
تاجر  اأقــدم  حني  احلــال  تغري  لكن  بــذورهــا، 
معه  وا�سطحبها  البذور  �سرقة  على  هولندي 
اإىل هولندا، وبعد 40 عاما انت�سرت القهوة يف 

اأماكن عديدة من العامل.
االأحداث  من  15% فقط  يتذكر  •  الدماغ 

التي حت�سل كل يوم.
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ا�سحك وال�سحك بال�س.. قبل ما يغلى وتقول يامن عا�س

جواب 
املحاجية

حاجيتك 
على اللي راح 
ووىّل لينا يا 
جا قدنا يا 

زاد علينا

حدث يف مثل هذا اليوم
الرابع والع�شرون 

من �شهر نوفمرب
يكت�سف  اأوروبي  اأول  تا�سمان  اأبل  ـ   1642
عليها  اأطلق  )التي  دمين  فان  اأر�ص  جزيرة 

الحقا ا�سم ت�سمانيا(.
1953 - �سدور قرار جمل�ص االأمن الدويل 
اإ�سرائيل ب�سبب  اأدان فيه  101 والذي  رقم 
بيت  قرب  قبية  قرية  يف  ارتكبتها  مذبحة 

حلم.
اجلديد. الكويت  علم  رفع   -  1961

املتهم  اأوزوالد  هاريف  يل  اغتيال   -  1963
بقتل الرئي�ص االأمريكي جون كينيدي.

ال�سباح  ال�سامل  �سباح  ال�سيخ   -  1965
الأخيه  خلفا  الــكــويــت  يف  احلــكــم  يــتــوىل 

ال�سيخ عبد اهلل ال�سامل ال�سباح.
ي�ستويل  �سي�سي�سيكو  موبوتو  ـ    1965
اإىل  ا�سمها  ويغري  الكونغو  يف  ال�سلطة  على 

زائري.
رئي�ًسا  الهراوي  اإليا�ص  انتخاب   -  1989
للجمهورية اللبنانية بعد يومني من اغتيال 

الرئي�ص رينيه معو�ص.
ــر  اإث ـــزام  ع اهلل  عــبــد  مــ�ــســرع  ـ   1989
الأداء  تقله  كــانــت  الــتــي  �سيارته  تفخيخ 

�سالة اجلمعة يف باك�ستان.
القادة  اأحد  عقل  عماد  اغتيال   -  1993
ب�سبعني  حــمــا�ــص  حــركــة  يف  الـــبـــارزيـــن 

ر�سا�سة.
العماد  اللبناين  اجلي�ص  قائد   -  1998
رئي�ًسا  لبنان  يف  ال�سلطة  يت�سلم  حلود  اإميل 

للجمهورية خلًفا للرئي�ص اإليا�ص الهراوي.
الوطنية  الــ�ــســلــطــة  رئــيــ�ــص  ـ   1998
مطار  يفتتح  عــرفــات  يا�سر  الفل�سطينية 
من  ت�سل  ركــاب  طائرة  واأول  الــدويل،  غزة 

م�سر.
اأحد  هنود  اأبو  حممود  اغتيال   -  2001

قادة اجلناح الع�سكري حركة حما�ص.
قوات  ا�ستهدف  اإرهــابــي  هجوم  ـ   2001
من  اأكــرث  خلف  التون�سية  الرئا�سي  ــن  االأم

العا�سمة. تون�ص  قلب  يف  قتيال   12
العالقات  يف  مت�ساعد  توتر  بعد   -  2013
ال�سفري  تــطــرد  م�سر  الــرتكــيــة،  امل�سرية 
الرتكي يف القاهرة وتركيا ترد بطرد �سفري 

م�سر يف اأنقرة.
�سوخوي  طائرة  ت�سقط  تركيا   -  2015
يف  امل�ساركة  الــطــائــرات  مــن  رو�سية   24
لالأجواء  خرقها  بدعوى  �سوريا،  يف  احلرب 

الرتكية.
قوات  ا�ستهدف  اإرهابي  هجوم   -  2015
من  اأكــرث  خلف  التون�سية  الرئا�سي  ــن  االأم

العا�سمة. تون�ص  قلب  يف  قتيال   12
واإ�سابة  اأ�سخا�ص   305 مقتل   -  2017
م�سجد  على  اإرهابي  هجوم  يف  اآخرين   128

الرو�سة مبدينة العري�ص �سمال �سيناء.

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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يل حقرتوا قتلتو واللي
 عاملتو طلعتلو ب�شانو 

حكـــمة
اع���������ت���������ن���������ي ج�����������ي�����������دا ب�����������س�����م�����ع�����ت�����ك 
منك اأك���������������ر  �����س����ت����ع����ي���������ش  لأن���������ه���������ا 

عنق  يف  اختنقت  راه��ي  االأع��ن��اق   �
الزجاجة يا �شي عالوة؟

علي بن �شخرية قاي�ص
اك�شر الزجاجة وخذ نف�شا عميقا..

قبل ما حتكمك كورونا؟!.
� البارح دخلت للدار على 59: 19 

دقيقة على �شعرة حكمتني كورونا؟
ح�شان قري�شي ب�شكرة
دقيقة  خا�شاتك  كانت  هلل  احلمد 
املائة  م��ن  ج��زء  و66  ثانية  و30 

وتتكورن ب�شفة ر�شمية؟!.
كلب  جنيب  ا�شمحلي  لبابا  قلت   �
عندنا  يل  نربيو  كي  يل  قال  نربيه 
ما  احلقيقة  يف  واحد..واحنا  جيب 

عندنا�ص كلب؟

�شامي. ج تب�شة
كل واحد اأدرى بالكائنات املوجودة 
يف منزله..وماراك�ص راح تعرف اأكرث 

من اأّباك؟!.
� متى تقرر قول احلقيقة وال �شيء 

غريها يا �شي عالوة؟
جواد العمري ب�شكرة
يف حالة واحدة..اأكون فيها حم�شن 
داخلي  اأو  خارجي  ا�شتهداف  اأي  من 

جل�شدي النحيل يا �شي جواد؟!.
�شي  ي���ا  ع��ل��م��ت��ك احل���ي���اة  م����اذا   �

عالوة؟
�شميحة.غ اأم البواقي
اأزال  ف��م��ا  ت��ع��ل��م��ت  م��ه��م��ا  اأين 

جهوال!؟.

�شورة م�شحكة

وا�ص معناها 
كي يجي حمار 
يقولك "�شحال 

بنينا"؟!



بلقا�سم. ز

بعد فتح حتقيقات اأمنية حول �صبهات يف �صفقة قدرت بنحو 1.2 مليار �صنتيم

ميلة

بن �ستول.�ص

اأم البواقـي

�صطيف

ن.م

باتنـــة

متكنــت اأم�ــص، فــرق التدخــل لوحدة 
اآري�ــص، مــن اإنقــاذ اأربعــة اأ�ســخا�ص مــن 
عائلــة واحــدة تــرتاوح اعمارهــم بــني 
19 و57 �ســنة، جــراء اختناقهــم بغاز 
اأول اك�ســيد الكاربــون املنبعث من مدفاأة 
"د�ســرة  مبنطقــة  العائلــي  م�ســكنهم 
مت  حيــث  اآري�ــص،  ببلديــة  تاعر�ســيث 
اإ�سعاف امل�سابني وحتويلهم اىل م�ست�سفى 
املدينــة، فيهــا دعــت م�ســالح احلمايــة 
املدنيــة مــن املواطنــني توخــي احليطة 
واحلذر خ�سو�ســا مع الرتاجع املح�سو�ص 

يف درجات احلرارة هذه االيام.

�شطيف  �شرطة  �شرطة  م�شالح  اأطرت 
دوريات ومداهمات مكثفة متت بنقاط 
خمتلفة متواجدة باإقليم اخت�شا�شها 
احل�شري، حيث اأ�شفرت عن �شبط 19 
�شخ�شا يف حاالت تلب�ص ب�شدد تعاطي 
حيازة  اأو  املهلو�شات  حيازة  املخدرات، 
اأ�شلحة بي�شاء دون مقت�شى �شرعي، كما 
حجزت ذات امل�شالح خالل مداهماتها 
معالج(  )ك��ي��ف  امل��خ��درات  م��ن  كمية 
االأحجام  متفاوتة  قطع  �شكل  على 
110 غ���رام،  ب��ل��غ وزن��ه��ا االإج���م���ايل 
املوؤثرات  م��ن  قر�شا   95 جانب  اإىل 
عقلية  موؤثرات  قارورة  و12  العقلية 
بي�شاء  اأ�شلحة   12 حجز  مع  �شائلة 
دون  بع�شهم  بحوزة  كانت  )خناجر( 

اأي مقت�شى �شرعي، كما مت خالل هذه 
املداهمات حجز ما يناهز 180 وحدة 
كان  التي  الكحولية  امل�شروبات  من 
عمومية  باأماكن  يتناولونها  اأ�شحابها 

اأو لغر�ص البيع.
ملفات  الق�شائية  ال�شبطية  واأجن��زت 
جزائية �شد 19 متورطا ثبت حيازتهم 
امل��وؤث��رات  اأو  امل��خ��درات  تعاطيهم  اأو 
امل�شروبات  اإ���ش��ت��ه��الك  اأو  العقلية، 
اإىل  العمومية،  االأماكن  يف  الكحولية 
واأحيلوا  بي�شاء  اأ�شلحة  حيازة  جانب 
الق�شائية  اجل��ه��ات  اأم����ام  مبوجبها 
املخت�شة، والتي اأمرت بو�شع 12 منهم 
ا�شتدعاءات  وجهت  فيما  احلب�ص  رهن 

مبا�شرة للبقية.

متكنت اأم�ص، عنا�شر ال�شرطة باأمن دائرة 
ق�شية  يف  مركبة  توقيف  من  كر�شة،  عني 
احلجر  الإج������راءات  �شاحبها  خم��ال��ف��ة 
لها  الدقيق  التفتي�ص  بعد  ليتم  ال�شحي، 
العثور على جمموعة من االأ�شلحة البي�شاء 
و�شكني  الكبري،  احلجم  من  �شيف  يف  متثلت 
خ�شبية،  وع�شا  احلجم،  متو�شط  م�شنن 

اإ�شافة ملبلغ مايل قدره اأزيد من 73 مليون 
�شنتيم خمباأ باإحكام داخل املركبة. 

حتويله  مت   27 العمر  م��ن  البالغ  املتهم 
ومتابعته  االأم���ن،  ملقر  املحجوزات  رفقة 
ال�شنف  من  بي�شاء  اأ�شلحة  حمل  بجرم 
اأمام  وتقدميه  �شرعي،  مربر  دون  ال�شاد�ص 

اجلهات الق�شائية.

�سي الأورا�سي..
وزادت  الكوفيد...  مايلحق  قبل  بالغاز  متنا 
اتهمنا  الفيد...  ماقتلنا  بعد  احلرقة  علينا 
حداد  ماو�سو�سنا  بعد  جــديــد...  م�سوؤول  كل 
ماعاد  حتى  �سيء  كل  يف  و�سككنا  وال�سعيد... 
اأي �سي بالن�سبة لينا يفيد... فقدنا الثقة حتى 
تفيد...  عندنا  حاجة  عــادت  وما  اأنف�سنا،  يف 
مانقدر  مانقول  ماعندي  واملفيد...  احلا�سول 

على هذا التحليل نزيد...

hamzalaribi005@gmail.com

اإنقاذ عائلة من موت حمقق اإثر ت�شرب للغاز
وجب الكالم

ال ميكن باأي �سكل من االأ�سكال اأن ننكر باأن التكنولوجيا قد 
اأن ننكر باأنها  اأ�سبح لها دور هام يف حياتنا اليومية، وال ميكن 
قد باتت �سرورة ملحة من اأجل ت�سيري �سوؤون حياتنا اليومية 
وبني  بيننا  ج�سر  عن  عبارة  الأنها  اأي�سا  �سرورية  باتت  وقد 
"العامل"، واإن تخلينا عن هذا اجل�سر حلظة فاإننا نفر�ص بذلك 
على اأنف�سنا عزلة ون�سع اأنف�سنا يف "حجر كلي" ون�سيق اخلناق 
على اأنف�سنا مبا ال ي�سمح لنا مبواكبة التطورات وال امل�ستجدات 
يف العامل، غري اأن ما يجب اأن نعرتف به اأي�سا هو اأن هناك من 
بات مربوطا بالتكنولوجيا، بل وهناك من رهن نف�سه وحياته 
فاالأمر  واملدمنني  االإدمــان  عن  حتدثنا  ما  واإذا  للتكنولوجيا، 
اأننا  طبيعي الأن االإدمان ظاهرة تغلغلت يف كل املجتمعات غري 
االرتباط  نق�سد  ال  اأننا  اأي  هذا  مو�سوعنا  يف  ذلك  نق�سد  ال 
م�سوؤولية  الال  من  كنوع  بل  االإدمــان  من  كنوع  بالتكنولوجيا 
الك�سل وكنوع  االأمام وكنوع من  اإىل  الهروب  �سيا�سة  وكنوع من 
اأنواعه  مبختلف  النفاق  وحتى  واال�ستغباء"  "الكذب  مــن 

االجتماعي وال�سيا�سي والديني وما اإىل ذلك.
خالل فرتة ما، برزت ظاهرة توثيق "ال�سدقات" مبن�سورات 
على مواقع التوا�سل االجتماعي مبعنى اأن كثريا من اجلمعيات 
"االإعانات" على  اخلريية قد باتت تن�سر �سور امل�ستفيدين من 
اعتربته  ما  وهذا  االجتماعي  التوا�سل  مواقع  عرب  �سفحاتها 
من  اأكــرث  �سرا  واعتربته  اإعانته  متت  ملن  اإحراجا  االأغلبية 
كونه نفعا، اأي اأن لالأمر اأ�سرارا نف�سية اأكرث من املنافع املادية 
كانت  من  فقط  اخلريية  اجلمعيات  ولي�ست  هذا  "للمحتاج"، 
"اأخرى" كلجان  ال�سيئة بل حتى جمعيات  العادة  متار�ص هذه 
اأحياء وما اإىل ذلك مبعنى اأن جل االأعمال وجل االأن�سطة التي 
كانت  قد  املدين  املجتمع  وفعاليات  اجلمعيات  بها  تقوم  كانت 
التوا�سل االجتماعي" والت�سويق  "اإبرازها على مواقع  بغر�ص 
انتخابية"  "ملواعيد  حت�سريا  "معينني"  الأ�سخا�ص  بوا�سطتها 
من  اأكرث  يف  ثبت  ما  وهذا  ما"،  "منا�سب  يف  طمعا  لهم  وتلميعا 

منا�سبة.
قد تبدو ممار�سات بع�ص اجلمعيات "عادات �سيئة" لكنها تبقى 
اأرحم من ممار�سات بع�ص امل�سوؤولني، مبعنى اأنه من الطبيعي ومن 
املنطقي اأن ي�سعى "اأي رئي�ص جمعية" اأو اأي نا�سط جمعوي الأن 
"يكون له من�سب يف امل�ستقبل" اأو غايات ي�سلها من خالل "العمل 
اجلمعوي" ومن خالل الت�سويق لنف�سه اإال اأن االأكرث �سوءا هو 
من  الدولة  يف  الر�سمية  والدوائر  الهيئات  بع�ص  تتحول  اأن 
فذلك  بجمعيات  اأ�سبه  اإىل  واملواطن  الوطن  خلدمة  موؤ�س�سات 
متاما  غائبني  م�سوؤولني  هنالك  اأن  مبعنى  تقبله،  ميكن  ال  ما 
املواطنني  واقع  على  كم�سوؤولني  لب�سمتهم  اأثر  وال  الواقع  عن 
اأي  املواقع"،  "على  اأنهم ال يتوانون عن ت�سجيل ب�سماتهم  غري 
املواطن" ومن  "خدمة  اأجل  امل�سوؤولني ال يعملون من  اأن هوؤالء 
من  يعملون  وال  الواقع  على  وتفقدها  امل�ساريع  متابعة  اأجــل 
حل  وحماولة  املواطنني  ان�سغاالت  على  ميدانيا  االإطالع  اأجل 
مناطق  يف  خا�سة  توؤرقهم  التي  النقائ�ص  وتــدارك  م�ساكلهم 
اأنف�سهم حتى عناء التقرب من اأقرب مركز  الظل، وال يكلفون 
بريد للوقوف على مدى االلتزام بتدابري الوقاية بل اإنهم باتوا 
يعملون فقط مبا ميكنهم من "احل�سور افرتا�سيا"، وبالتايل فاإنه 
من الطبيعي اأن تغيب "اخلدمة" يف الواقع "وحت�سر البيانات" 
على املواقع، ويف وقت ما كان امل�سوؤول ي�سجل ح�سوره بالعمل و 
"بالتقارير عما  اأهليته باملن�سب الذي يتواله  "الدمري" ويثبت 
اأجنز وما هو يف طريق االجناز" اأما اليوم فيكفي اأن "يتحرك 
م�سوؤول خلية االإعالم واالت�سال وين�سق ب�سع كلمات" فيلقيها 
امل�سوؤول  ي�ست�سعر  كي  بوك  في�ص  �سفحة  عرب  "املتابعني"  اإىل 
خدمة  يف  م�سوؤولني  لدينا  يعد  فلم  وب�سراحة  "اأهميته"، 
املواطنني بل اإن لدينا "م�سوؤولني افرتا�سيني ومتابعني"، ويبدو 
افرتا�سية"  "جمهورية  عن  عبارة  هي  اجلديدة  اجلزائر  اأن 

ح�سب ما تبينه عقلية بع�ص "امل�سوؤولني االفرتا�سيني".

امل�شوؤول االفرتا�شي

حمزه لعريبي

ن�شوب حريق داخل �شقة 
بعمارة مبدينة قاي�س

ملف النقل املدر�شي يجر اأع�شاء املجل�س 
البلدي لتيزي نب�شار اإىل العدالة 

قتيل يف حادث اإنقالب
 �شيارة بالر�شفة  

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية املدنية 
ببلدية قاي�ص والية خن�سلة، بعد ن�سوب حريق 
يف �سقة بطابق االول بعمارة بحي عبا�سي �سالح 

قاي�ص، اأين متكنت م�سالح احلماية املدنية من 
اإخماد احلريق دون ت�سجيل اأي خ�سائر ب�سرية 

يف حني مت ت�سجيل خ�سائر مادية بغرفة واحدة 
من ال�سقة متمثلة يف مالب�ص واأفر�سة واأثاث.

اإمتثل عدد من اأع�ساء املجل�ص البلدي لتيزي 
نب�سار يف اجلهة ال�سمالية من والية �سطيف اأمام 

قا�سي التحقيق لدى حمكمة عني اأزال للنظر 
يف ق�سية النقل املدر�سي وهذا بعد التحقيقات 

التي با�سرتها م�سالح االأمن خالل �سهر جويلية 
الفارط بخ�سو�ص �سبهات يف �سفقة النقل 

املدر�سي والتي تناهز قرابة 1.2 مليار �سنتيم، 
ومت االإ�ستماع الأقوال رئي�ص البلدية وعدد من 

املنتخبني.

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية املدنية 
بعني وملان جنوب �سطيف بعد وقوع حادث 

مرور مميت متثل يف اإنحراف وانقالب �سيارة 
نفعية بالطريق الفرعي م�سلك بلدية الر�سفة، 

حيث اأ�سفر احلادث عن وفاة ال�سائق يف عني 
املكان وهو �ساب بالغ من العمر23 �سنة، وتولت 

فرق النجدة نقله اإىل م�سلحة حفظ اجلثث 
مب�ست�سفى حممد بو�سياف بعني وملان.

�شجلت م�شالح احلماية 
املدنية لوالية ميلة خالل 

الفرتة من 15 اإىل 21 
نوفمرب الفارط 424 عملية 

تدخل، ففي جمال حوادث 
املرور مت ت�شجيل 35 

عملية تدخل جنم عن ذلك 
اإ�شابة 20 �شخ�شا بجروح 
متفاوتة اخلطورة قدمت 

لهم االإ�شعافات االأولية بعني 
املكان ومت نقلهم اإىل اأقرب 

م�شت�شفى، كما قامت ذات 
الوحدات بنحو 163 عملية 

نقل للمر�شى واجلرحى 
ملختلف م�شالح االإ�شتعجاالت 

مب�شت�شفيات الوالية، يف 
حني مت ت�شجيل 10 عمليات 

تدخل الإخماد احلرائق 
وال�شيطرة عليها و216 

عملية خمتلفة.
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جريحا  20
 يف حوادث مرور 

خالل اأ�شبوع واحد 

و�شع 12 متورطا رهن احلب�س املوؤقت 
يف ق�شايا خمدرات

حجز اأ�شلحة بي�شاء بعد توقيق مركبة 
خرق �شاحبها احلجر
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