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ح�سب بيان لنقابة "اأنباف" بباتنة

بعد ت�ساعد �سكاوي الأولياء

قاطنوها ينتظرون التفاتة ال�سلطات

�لأ�ساتذة يهددون ب�سل 
�ملوؤ�س�سات �لرتبوية �ليوم

تد�بري عاجلة لتد�رك 
�لنقائ�س مبد�ر�س

 بلدية باتنة

�أحياء ح�سرية
 دون غاز بالرحبــات
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باتنة

�سطيف

بالتالغم��ة لل�س��حر  وك��ر  �إىل  خياط��ة  حم��ل  حول��ت  م�س��عوذة  توقي��ف  العثور على مواد خمتلفة منها مادة الزئبق، �سعر ن�ساء، 
ري�ش طائر الهدهد، كتابات وطال�سم غري مفهومة

�ص 16

مطالب بت�ضجيل م�ضاريع م�ضت�ضفيات جديدة

اآن لقطاع ال�سحة اأن ينتع�ص

بيئة غري منا�سبة للدرا�سة يف مناطق بخن�سلة

تالميذ يتمدر�سون يف 
ظروف مزرية بخن�سلــة

يتخبط اأطفال مدر�سة ال�سهيد جاليل حممد بن ح�سني يف حي 
مليكي بعا�سمة الوالية خن�سلة و�سط و�سعية مزرية وظروف 
متدر�ص �سعبة، حيث ينعدم املاء ال�سروب بهذه املوؤ�س�سة  منذ 
اإجنازها، اإ�سافة اإىل اخلطر املحدق بالتالميذ ب�سبب الوادي 

�ص 05املجاور للمدر�سـة... 

انعدام للمياه وان�ضداد لقنوات ال�ضرف

�لإد�رة تعقد 
�جتماعا يوم �جلمعة 

للف�سل يف مطالب 
�ملدرب غيموز

عاين قطاع ال�صحة ب�الية باتنة من م�صاكل باجلملة منذ �صن�ات خا�صة على م�صت�ى امل�صت�صفيات وم�ؤ�ص�صات ال�صحة 
اجل�ارية وقاعات العالج، ورغم املطالب واالن�صغاالت املرف�عة اإىل ال�صلطات يف كثري من املرات اإال اأن ال��صع بقي على 

�ص 04حاله، كما تاأزم اأكرث يف بع�ص املناطق من ال�الية... 

اأم البواقي

�ص 08

ا

مولودية باتنة 
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نوارة بوبري

كاد املعلم اأن ي�صري "غ�صوال"
كل حقبة متر علينا اإال وجند اأن من اأكرث 

الفئات تعر�سا لالأذية عن طريق اال�ست�سغار 
والتقليل من ال�ساأن والقيمة، املعلم الذي 

كاد اأن يكون ر�سوال يف زمن م�سى، وهو اليوم 
يعاين م�سارعا من اأجل "مكانته" وقيمته التي 

ترنحت مع الظروف وتزعزعت مع االأزمات 
واهتزت بارتدادات ثقيلة كلما قال االأ�ستاذ 

انه  على  اإليه  وينظر  باالأنانية  "حقي" ليتهم 
اأن العام قبل اخلا�ص يعلم  "تاع �سالحو" رغم 

ما يعانيه هذا املوظف الب�سيط يف جمتمع 
يقي�ص االأعمال بحجم االأجور والرواتب 

ويوجه االتهامات "خبطا ع�سوا" فيحا�سب 
غريه قبل اأن يراقب نف�سه وت�سرفاتها فيثري 

البلبلة من حوله ويزيد من تو�سيع الفتنة ثم 
يت�ساءل عن ال�سبب.

وكذلك الو�سع يف عهد الكوفيد حيث اتهم 
املعلم باالنانية واال�ستغالل حني ا�ستفاد من 
عطلة مدفوعة االجر ب�سبب االزمة كغريه 

من املوظفني، وحني عاد للعمل فر�ست عليها 
تدابري ليطبقها على تالميذه دون ان توفر 

له االمكانات فطالته املحا�سبات واالتهامات 
وزاد اخلناق عليه من كل اجلهات، وكاأنه اآلة 

ت�سنع املواد وخمتلف اللغات وحتيك الرتبية 
وتخيط للمبادئ وتر�سع االأخالق وال�سلوكات، 

لتزيد اجلائحة من �سب الزيت على النار 
ويتخفى امل�سوؤول الفا�سل الذي عجز عن توفري 

تدابري الوقاية باملوؤ�س�سة الرتبوية وراءه 
دافعا اياه اإىل فوهة بركان اإما الإثارة غ�سبه 

فيقيم املجتمع عليه احلجة اأو لتعجيزه 
واإذالله وحتميله م�سوؤولية كل االأزمات.

فاملعلم الذي كلف برتبية اأبناءنا 
وجمال�ستهم �ساعات طويلة من العمر وتعليمهم 

وتثقيفهم وتوعيتهم ومن ثم توجيههم، وان 
خرج لل�سارع قال "وطني وطني اأين حقي" 

فقد فا�ص كاأ�سه ونفذ �سربه وانهارت قواه وهو 
يحمل فوق طاقته من امل�سوؤوليات والتكليفات، 

ويف عز االأزمة الراهنة طالبته الدولة 
بالتكفل بجانب النظافة والتعقيم والوقاية 
مبختلف اأبعادها، وبعد ذلك اتهمته بت�سببه 

يف ن�سر الوباء باملدار�ص، حيث مل يبقى له من 
الت�سحيات اإال اأن ي�سري "غ�سوال".

                                                              غيضض من فيضض 
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يف ال�سابق كان بع�ص التجار ميار�سون الغ�ص واخلداع �سرا 
اأمــا يف االآونة االأخرية فقد بات االأمر يتم بطريقة مك�سوفة 
ومف�سوحــة ذلك الأن بع�ــص التجار قد تاأكــدوا وتيقنوا باأن 
املوؤ�س�ســات والهيئات الرقابية قد دخلت يف �سبات، فمنذ مدة 
لي�ســت بالطويلة اأخذ بع�ص التجار يعر�ســون البطاطا وهي 
مغلفــة بالرتاب ويرف�ســون تنظيفهــا لكي يحتفظــوا بوزنها 
غــري احلقيقــي وعندمــا يهــم الزبــون بتظيفها قبــل و�سعها 
علــى امليزان فاإن التاجر يرف�ص ذلــك بحجة "احلفاظ على 
نظافــة املحــل" ورغــم اأن االأمــر قــد تاأكــد باأنه غ�ــص اإال اأن 
اجلهــات الرقابية مل حترك �ساكنا وال حتى منظمة حماية 
امل�ستهلــك فمــن يحمــي امل�ستهلك من مظاهر باتــت مف�سوحة 

وال حتتاج لتحقيق اأو تفتي�ص؟

بطاقة حمـــــــــراء

اأين حماة امل�صتهلك؟

auresbook
قال: عبد الرزاق مقري

 )رئي�س حركة حم�س(
ال��دول��ة  م��ع��امل  اجت����اه  يف  ..."اجلزائر 

الفا�شلة".
هذه  يف  �أن��ت��م  حملكم  وم��ا  ر�ج����ل...  ي��ا  قلنا: 

�ملعامل؟

�صيناريو ت�صا�ؤمي

غدا" �لي�س  "االآن 

االفالنيني على ا�صتعداد للحاق بال�صحراء الغربية

املوؤ�ص�صات اال�صت�صفائية لي�صت ممتلئة مبر�صى كور�نا

اأ�زان  8 يف  "للتايكواند�" يتناف�صون  ع�صكريا  فريقا   17

رد �صديد اللهجة على ماكر�ن

على امل�صابني بكور�نا التحلي بالوعي �االأخالق

اأ�سار بيان للوزارة االأوىل باأنه مت اتخاذ تدابري عاجلة للحّد من اآثار �سح املياه الذي ت�سهده بالدنا حاليا، وجاء يف البيان 
اأن املخطط اأال�ستعجايل يتزامن مع ن�سبة هطول اأمطار مبعدل اأقل من الـمتو�سط  يف االأ�سهر االأخرية، ف�سال عن الزيادة 
يف ا�ستهالك الـمياه، االأمر الذي قد يوؤدي اإىل حدوث عجز مبّكر يف الـمياه، يف حالة ا�ستمرار �سح ال�سماء خالل االأ�سهر 

القادمة ك�سيناريو ت�ساوؤمي.

باأن  االأ�سبق مولود حمرو�ص يقول  "الفاي�سبوك"، كتب رئي�ص احلكومة  الر�سمية على  ن�سر عرب �سفحته  يف مقال حتليلي 
"االآن  هو  للجزائر  بالن�سبة  واالختيار،  الت�ساوؤل  وقت  واأن  فهم"،  "قلة  من  تعاين  امل�سادة  وال�سلطات  اجلماعية  احلريات 
واخل�سومات،  وال�سعارات  املطالب  وبع�ص  والقناعات  املفاهيم  وبع�ص  املبادئ  بع�ص  خلف  اختفت  واإن  حتى  غدا"،  ولي�ص 

نوايا لزرع التفرقة والكثري من املغالطات امل�سللة واالأخطاء القاتلة واالأكاذيب اخلطرية واالنطباعات الوهمية"

قال االأمني العام حلزب جبهة التحرير الوطني، اأبو الف�سل بعجي، اإن االآالف من �سباب ومنا�سلي جبهة التحرير الوطني 
اأن نبقى مكتويف االأيدي  "هاته الق�سّية هدفها ذبح �سعب بكامله، وال ميكننا  حتت ت�سرف الق�سية ال�سحراوية م�سرحا: 

اأمام هذا العدوان".

املوؤ�س�سات  كل  عرب  االإنعا�ص  بقاعات  و573  اال�ست�سفاء  بقاعات  مري�ص   7700 "تواجد  بالوزارة  ال�سحة  مديرية  اأكدت 
اال�ست�سفائية للوطن، اأي ما ميثل ن�سبة 40،5 ل�سغل اأ�سرة اال�ست�سفاء و38،02 ل�سغل اأ�سرة االإنعا�ص"، واأ�سارت اإىل اأن الوزارة 

ت�سيري الو�سع الناجم عن تف�سي فريو�ص كورونا من خالل ا�سرتاتيجية وقاعدة معلومات يتم حتيينها كل 4 �ساعات.

�سارك 17 فريقا ميثلون خمتلف القيادات والقوات والنواحي الع�سكرية والفرق واملدار�ص العليا والتطبيقية يف البطولة 
اأوزان  ثمانية  يف  اجلاري  نوفمرب   25 غاية  اإىل  �ستتوا�سل  التي  البطولة  وهي  بورقلة،  للتايكواندو  الع�سكرية  الوطنية 
ريا�سية وهي اأقل من 54 كلغ واأقل من 58 كلغ واأقل من 63 كلغ واأقل من 68 كلغ واأقل من 74 كلغ واأقل من 80 كلغ و اأقل 

من 87 كلغ و اأكرث من 87 كلغ باالإ�سافة اإىل اخت�سا�ص البوم�سي.

قال االأمني العام منظمة املجاهدين بالنيابة، يف رد �سديد اللهجة على ت�سريحات الرئي�ص الفرن�سي اإميانويل ماكرون الذي 
اّدعى طي �سفحة املا�سي مب�ساحلة بني الذاكرتني دون تقدمي اعتذار للجزائريني، حيث �سرح املتحدث يف فيديو ن�سر على 
لن  "اجلزائر  اأن  الذاكرة" م�سددا  ملف  حول  والبهتان  الكذب  ي�سوق  "ماكرون  اإّن  اليوتيوب  يف  للهيئة  الر�سمية  ال�سفحة 

تتنازل عن مطلب االعتذار على جرائم اال�ستعمار الفرن�سي".

طالب رئي�ص املجل�ص االإ�سالمي االأعلى ابو عبد اهلل غالم اهلل يف ت�سريح له امل�سابني بفريو�ص كورونا اإىل االلتزام باحلجر 
وعدم اخلروج ملخالطة الغري، واأو�سح اأنه على امل�سابني بفريو�ص كورونا التحلي بروح امل�سوؤولية والوعي واالأخالق وتغليب 
م�سلحة اجلماعة على م�ساحلهم اخلا�سة، م�سيفا اأنه املري�ص الذي ال يلتزم باحلجر ال يرتبط ت�سرفه باحلالل اأو احلرام 

بقدر ما يرتبط بعدم الوعي.

هو عدد امل�ستفيدين من عقود ما قبل الت�سغيل الذي تطمح احلكومة 
الإدماجهــم، ح�ســب ما اأكــده وزير املاليــة، اأمين بن عبــد الرحمان يف 
رده علــى روؤ�ساء املجموعــات الربملانية، حيث اأو�ســح اأن عملية اإدماج 
املجموعــة االأوىل ل�سنــة 2019، بلغت 150 األــف م�ستفيد اإىل غاية 
�سهــر اأكتوبــر 2020، واإدماج ما يقــارب 18702 م�ستفيد، اإىل جانب 
21832 م�ستفيد ينتمون لقطاع الرتبية يف طور االإدماج، باالإ�سافة 

اإىل اإدماج 222 م�ستفيد يف القطاع االقت�سادي العمومي.
وذكــر املتحــدث اأنــه اأُدمــج 222 م�ستفيــد يف القطــاع االقت�سادي 
العمومــي، كمــا اأرجع �سبب التاأخــري يف عملية االإدمــاج اإىل الو�سعية 
الوبائية التــي تعرفها البالد، م�سريا اإىل تخ�سي�ص ما يقارب 159.9 
مليــار دينــار مــن اأجل التكفــل بـــ 332266 م�ستفيد والذيــن مل يتم 

اإدماجهم يف اأكتوبر املا�سي.
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لكل مقام مقال
ظر�ف ا�صتثنائية؟!

الذين يتذمرون من الظروف اال�ستثنائية التي نعي�سها 
اليوم ب�سبب انت�سار وباء كورونا وتهديده للماليني 
مل يدركوا بعد مدى خطورة االأو�ساع واأن ما ن�سفه 

باإجراءات تقييدية �سارمة وحجر للحريات وت�سييق 
على املواطنني ما هي اإال حلول انتقالية �سرعان ما يتم 

رفعها عند الق�ساء على الوباء اأو اكت�ساف لقاحات 
تنقذ الب�سرية من اأهوال كوفيد 19 الذي غري الكثري 

من املفاهيم وال�سلوكيات وفر�ص اأخرى دون �سابق 
اإنذار لتعود احلياة العامة واخلا�سة والوظيفية اإىل 

جماريها..
والغريب اأن يقع نخبة قطاع التعليم من اأ�ساتذة 

ومعلمني والذين يعلمون اأن كل اإجراء يخ�ص التفويج 
اجلديد اأو الربنامج الدرا�سي اأو التغيري يف احلجم 

ال�ساعي اليومي اأو االأ�سبوعي اأو حتى يف ظروف العمل 
عموما اإمنا هو وليد "اال�ستثناء" واأنه ال ميكن باأي حال 

اأن تظل تلك التغيريات مرافقة للمنظومة الرتبوية 
ونظام العمل التعليمي..

واأنه لي�ص على االأ�ساتذة واملعلمني وحدهم اأن ُيراعوا 
هذا اال�ستثناء بل على جميع القطاعات اأن يتحملوا 

هذا العبء الزائد عن احلد اإىل اأن حتني �ساعة الفرج.. 
فلي�ص من احلكمة اأن نخلط "حابل" كورونا "بنابل" 

ا�ستثناءاته وكاأنها قرارات دائمة، ومن الغريب اأن 
يحتج البع�ص بالقول اأن االأ�ستاذ لي�ص "ببغاء" عليه اأن 
يكرر الدر�ص ذاته مع فوجني خمتلفني من نف�ص الق�سم 

واأنه على الوزارة الو�سية اأن جتد حلوال ا�ستعجالية ملا 
اعتربه البع�ص اإنهاكا "منظما" لالأ�ساتذة، علما اأن ما 
مييز هذه املهنة النبيلة هو هذا التكرار الذي ي�سطر 

املعلم اأن يعمل به مادام يف هذا املجال واأنه لي�ص باالأمر 
اجلديد واأنه من غري املمكن اأن جنعل منه القطرة التي 

ُتفي�ص كاأ�ص االأ�سرة التعليمية من جهة ومن جهة اأخرى 
تثري بلبلة لي�ست يف وقتها املنا�سب وتعطيال مل�سرية العام 

الدرا�سي برباجمه التي ت�سهد تذبذبا فر�سته اآثار 
الوباء واالإجراءات املتعلقة، ومادام احلال ال تخت�ص 
به اجلزائر وحدها بل يعي�سه العامل باأكمله كل دولة 

ح�سب اإمكانياتها املتوفرة، فلي�ص علينا اإال اأن نتما�سى مع 
امل�ستجدات ونتعاي�ص معها دون اأن نكون طرفا يف الفو�سى 

وحاالت "االإرباك" التي حتاول اأجنحة اأن ت�ستغلها 
ل�سالح �سرب اال�ستقرار وو�سع احلكومة يف و�سع حرج 

بينما الظروف ا�ستثنائية والو�سع العام ال يقل ا�ستثناء 
عنها؟!.

زووووووم الأورا�س....

�صماح خميلي

اآخرعودة لبطولة �طنية يف العامل
واأخريا تعود البطولة الوطنية املحرتفة االأوىل اإىل الدوران بعد ثمانية اأ�سهر من الغياب ب�سبب فايرو�ص كورونا، 
فاإن انطالق بطولة كرة القدم للمحرتفني للدوري االأول �ستقام يوم 27 نوفمرب املقبل، اأما بالن�سبة للدوري الثاين، 
21 م هذا ال�سهر، بني احتاد اجلزائر و  21 دي�سمرب، هذا بعد ا مت اإجراء لقاء ال�سوبر يوم  ف�ستنطلق املناف�سة يف 

�سباب بلوزداد وانتهى ل�سالح اأبناء العقيبة.

ال �سك اأن كل 
ممنوع مرغوب وال 
�سك ان الكثري من 
املواطنني باتوا 
يتعاملون مببداأ 
"التاغنانت" 

فاالأو�ساخ باتت 
تنت�سر ب�سورة 

اأكرب يف االأماكن 
التي مينع فيها رمي 

القمامة



nawara.

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 
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نوارة 

�صعر الوقاية خري من تكاليف 
�نتائج العالج

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

االأعباء اأكرث 
ومعها تكاليف 
ونتائج العالج 

الذي فعال 
�سيدفع �ساحبه 

اإىل املخاطرة 
واملغامرة 

مادامت الق�سية 
مبهمة اإىل حد 

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

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

جديدة 
واأنظمة 

ك�سف �سارت 
مع مرور 
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nawara.boubire@gmail.com

نوارة بوبري

كاد املعلم اأن ي�صري "غ�صوال"
كل حقبة متر علينا اإال وجند اأن من اأكرث 

الفئات تعر�سا لالأذية عن طريق اال�ست�سغار 
والتقليل من ال�ساأن والقيمة، املعلم الذي 

كاد اأن يكون ر�سوال يف زمن م�سى، وهو اليوم 
يعاين م�سارعا من اأجل "مكانته" وقيمته التي 

ترنحت مع الظروف وتزعزعت مع االأزمات 
واهتزت بارتدادات ثقيلة كلما قال االأ�ستاذ 

انه  على  اإليه  وينظر  باالأنانية  "حقي" ليتهم 
اأن العام قبل اخلا�ص يعلم  "تاع �سالحو" رغم 

ما يعانيه هذا املوظف الب�سيط يف جمتمع 
يقي�ص االأعمال بحجم االأجور والرواتب 

ويوجه االتهامات "خبطا ع�سوا" فيحا�سب 
غريه قبل اأن يراقب نف�سه وت�سرفاتها فيثري 

البلبلة من حوله ويزيد من تو�سيع الفتنة ثم 
يت�ساءل عن ال�سبب.

وكذلك الو�سع يف عهد الكوفيد حيث اتهم 
املعلم باالنانية واال�ستغالل حني ا�ستفاد من 
عطلة مدفوعة االجر ب�سبب االزمة كغريه 

من املوظفني، وحني عاد للعمل فر�ست عليها 
تدابري ليطبقها على تالميذه دون ان توفر 

له االمكانات فطالته املحا�سبات واالتهامات 
وزاد اخلناق عليه من كل اجلهات، وكاأنه اآلة 

ت�سنع املواد وخمتلف اللغات وحتيك الرتبية 
وتخيط للمبادئ وتر�سع االأخالق وال�سلوكات، 

لتزيد اجلائحة من �سب الزيت على النار 
ويتخفى امل�سوؤول الفا�سل الذي عجز عن توفري 

تدابري الوقاية باملوؤ�س�سة الرتبوية وراءه 
دافعا اياه اإىل فوهة بركان اإما الإثارة غ�سبه 

فيقيم املجتمع عليه احلجة اأو لتعجيزه 
واإذالله وحتميله م�سوؤولية كل االأزمات.

فاملعلم الذي كلف برتبية اأبناءنا 
وجمال�ستهم �ساعات طويلة من العمر وتعليمهم 

وتثقيفهم وتوعيتهم ومن ثم توجيههم، وان 
خرج لل�سارع قال "وطني وطني اأين حقي" 

فقد فا�ص كاأ�سه ونفذ �سربه وانهارت قواه وهو 
يحمل فوق طاقته من امل�سوؤوليات والتكليفات، 

ويف عز االأزمة الراهنة طالبته الدولة 
بالتكفل بجانب النظافة والتعقيم والوقاية 
مبختلف اأبعادها، وبعد ذلك اتهمته بت�سببه 

يف ن�سر الوباء باملدار�ص، حيث مل يبقى له من 
الت�سحيات اإال اأن ي�سري "غ�سوال".
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يف ال�سابق كان بع�ص التجار ميار�سون الغ�ص واخلداع �سرا 
اأمــا يف االآونة االأخرية فقد بات االأمر يتم بطريقة مك�سوفة 
ومف�سوحــة ذلك الأن بع�ــص التجار قد تاأكــدوا وتيقنوا باأن 
املوؤ�س�ســات والهيئات الرقابية قد دخلت يف �سبات، فمنذ مدة 
لي�ســت بالطويلة اأخذ بع�ص التجار يعر�ســون البطاطا وهي 
مغلفــة بالرتاب ويرف�ســون تنظيفهــا لكي يحتفظــوا بوزنها 
غــري احلقيقــي وعندمــا يهــم الزبــون بتظيفها قبــل و�سعها 
علــى امليزان فاإن التاجر يرف�ص ذلــك بحجة "احلفاظ على 
نظافــة املحــل" ورغــم اأن االأمــر قــد تاأكــد باأنه غ�ــص اإال اأن 
اجلهــات الرقابية مل حترك �ساكنا وال حتى منظمة حماية 
امل�ستهلــك فمــن يحمــي امل�ستهلك من مظاهر باتــت مف�سوحة 

وال حتتاج لتحقيق اأو تفتي�ص؟

بطاقة حمـــــــــراء

اأين حماة امل�صتهلك؟

auresbook
قال: عبد الرزاق مقري

 )رئي�س حركة حم�س(
ال��دول��ة  م��ع��امل  اجت����اه  يف  ..."اجلزائر 

الفا�شلة".
هذه  يف  �أن��ت��م  حملكم  وم��ا  ر�ج����ل...  ي��ا  قلنا: 

�ملعامل؟

�صيناريو ت�صا�ؤمي

غدا" �لي�س  "االآن 

االفالنيني على ا�صتعداد للحاق بال�صحراء الغربية

املوؤ�ص�صات اال�صت�صفائية لي�صت ممتلئة مبر�صى كور�نا

اأ�زان  8 يف  "للتايكواند�" يتناف�صون  ع�صكريا  فريقا   17

رد �صديد اللهجة على ماكر�ن

على امل�صابني بكور�نا التحلي بالوعي �االأخالق

اأ�سار بيان للوزارة االأوىل باأنه مت اتخاذ تدابري عاجلة للحّد من اآثار �سح املياه الذي ت�سهده بالدنا حاليا، وجاء يف البيان 
اأن املخطط اأال�ستعجايل يتزامن مع ن�سبة هطول اأمطار مبعدل اأقل من الـمتو�سط  يف االأ�سهر االأخرية، ف�سال عن الزيادة 
يف ا�ستهالك الـمياه، االأمر الذي قد يوؤدي اإىل حدوث عجز مبّكر يف الـمياه، يف حالة ا�ستمرار �سح ال�سماء خالل االأ�سهر 

القادمة ك�سيناريو ت�ساوؤمي.

باأن  االأ�سبق مولود حمرو�ص يقول  "الفاي�سبوك"، كتب رئي�ص احلكومة  الر�سمية على  ن�سر عرب �سفحته  يف مقال حتليلي 
"االآن  هو  للجزائر  بالن�سبة  واالختيار،  الت�ساوؤل  وقت  واأن  فهم"،  "قلة  من  تعاين  امل�سادة  وال�سلطات  اجلماعية  احلريات 
واخل�سومات،  وال�سعارات  املطالب  وبع�ص  والقناعات  املفاهيم  وبع�ص  املبادئ  بع�ص  خلف  اختفت  واإن  حتى  غدا"،  ولي�ص 

نوايا لزرع التفرقة والكثري من املغالطات امل�سللة واالأخطاء القاتلة واالأكاذيب اخلطرية واالنطباعات الوهمية"

قال االأمني العام حلزب جبهة التحرير الوطني، اأبو الف�سل بعجي، اإن االآالف من �سباب ومنا�سلي جبهة التحرير الوطني 
اأن نبقى مكتويف االأيدي  "هاته الق�سّية هدفها ذبح �سعب بكامله، وال ميكننا  حتت ت�سرف الق�سية ال�سحراوية م�سرحا: 

اأمام هذا العدوان".

املوؤ�س�سات  كل  عرب  االإنعا�ص  بقاعات  و573  اال�ست�سفاء  بقاعات  مري�ص   7700 "تواجد  بالوزارة  ال�سحة  مديرية  اأكدت 
اال�ست�سفائية للوطن، اأي ما ميثل ن�سبة 40،5 ل�سغل اأ�سرة اال�ست�سفاء و38،02 ل�سغل اأ�سرة االإنعا�ص"، واأ�سارت اإىل اأن الوزارة 

ت�سيري الو�سع الناجم عن تف�سي فريو�ص كورونا من خالل ا�سرتاتيجية وقاعدة معلومات يتم حتيينها كل 4 �ساعات.

�سارك 17 فريقا ميثلون خمتلف القيادات والقوات والنواحي الع�سكرية والفرق واملدار�ص العليا والتطبيقية يف البطولة 
اأوزان  ثمانية  يف  اجلاري  نوفمرب   25 غاية  اإىل  �ستتوا�سل  التي  البطولة  وهي  بورقلة،  للتايكواندو  الع�سكرية  الوطنية 
ريا�سية وهي اأقل من 54 كلغ واأقل من 58 كلغ واأقل من 63 كلغ واأقل من 68 كلغ واأقل من 74 كلغ واأقل من 80 كلغ و اأقل 

من 87 كلغ و اأكرث من 87 كلغ باالإ�سافة اإىل اخت�سا�ص البوم�سي.

قال االأمني العام منظمة املجاهدين بالنيابة، يف رد �سديد اللهجة على ت�سريحات الرئي�ص الفرن�سي اإميانويل ماكرون الذي 
اّدعى طي �سفحة املا�سي مب�ساحلة بني الذاكرتني دون تقدمي اعتذار للجزائريني، حيث �سرح املتحدث يف فيديو ن�سر على 
لن  "اجلزائر  اأن  الذاكرة" م�سددا  ملف  حول  والبهتان  الكذب  ي�سوق  "ماكرون  اإّن  اليوتيوب  يف  للهيئة  الر�سمية  ال�سفحة 

تتنازل عن مطلب االعتذار على جرائم اال�ستعمار الفرن�سي".

طالب رئي�ص املجل�ص االإ�سالمي االأعلى ابو عبد اهلل غالم اهلل يف ت�سريح له امل�سابني بفريو�ص كورونا اإىل االلتزام باحلجر 
وعدم اخلروج ملخالطة الغري، واأو�سح اأنه على امل�سابني بفريو�ص كورونا التحلي بروح امل�سوؤولية والوعي واالأخالق وتغليب 
م�سلحة اجلماعة على م�ساحلهم اخلا�سة، م�سيفا اأنه املري�ص الذي ال يلتزم باحلجر ال يرتبط ت�سرفه باحلالل اأو احلرام 

بقدر ما يرتبط بعدم الوعي.

هو عدد امل�ستفيدين من عقود ما قبل الت�سغيل الذي تطمح احلكومة 
الإدماجهــم، ح�ســب ما اأكــده وزير املاليــة، اأمين بن عبــد الرحمان يف 
رده علــى روؤ�ساء املجموعــات الربملانية، حيث اأو�ســح اأن عملية اإدماج 
املجموعــة االأوىل ل�سنــة 2019، بلغت 150 األــف م�ستفيد اإىل غاية 
�سهــر اأكتوبــر 2020، واإدماج ما يقــارب 18702 م�ستفيد، اإىل جانب 
21832 م�ستفيد ينتمون لقطاع الرتبية يف طور االإدماج، باالإ�سافة 

اإىل اإدماج 222 م�ستفيد يف القطاع االقت�سادي العمومي.
وذكــر املتحــدث اأنــه اأُدمــج 222 م�ستفيــد يف القطــاع االقت�سادي 
العمومــي، كمــا اأرجع �سبب التاأخــري يف عملية االإدمــاج اإىل الو�سعية 
الوبائية التــي تعرفها البالد، م�سريا اإىل تخ�سي�ص ما يقارب 159.9 
مليــار دينــار مــن اأجل التكفــل بـــ 332266 م�ستفيد والذيــن مل يتم 

اإدماجهم يف اأكتوبر املا�سي.
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لكل مقام مقال
ظر�ف ا�صتثنائية؟!

الذين يتذمرون من الظروف اال�ستثنائية التي نعي�سها 
اليوم ب�سبب انت�سار وباء كورونا وتهديده للماليني 
مل يدركوا بعد مدى خطورة االأو�ساع واأن ما ن�سفه 

باإجراءات تقييدية �سارمة وحجر للحريات وت�سييق 
على املواطنني ما هي اإال حلول انتقالية �سرعان ما يتم 

رفعها عند الق�ساء على الوباء اأو اكت�ساف لقاحات 
تنقذ الب�سرية من اأهوال كوفيد 19 الذي غري الكثري 

من املفاهيم وال�سلوكيات وفر�ص اأخرى دون �سابق 
اإنذار لتعود احلياة العامة واخلا�سة والوظيفية اإىل 

جماريها..
والغريب اأن يقع نخبة قطاع التعليم من اأ�ساتذة 

ومعلمني والذين يعلمون اأن كل اإجراء يخ�ص التفويج 
اجلديد اأو الربنامج الدرا�سي اأو التغيري يف احلجم 

ال�ساعي اليومي اأو االأ�سبوعي اأو حتى يف ظروف العمل 
عموما اإمنا هو وليد "اال�ستثناء" واأنه ال ميكن باأي حال 

اأن تظل تلك التغيريات مرافقة للمنظومة الرتبوية 
ونظام العمل التعليمي..

واأنه لي�ص على االأ�ساتذة واملعلمني وحدهم اأن ُيراعوا 
هذا اال�ستثناء بل على جميع القطاعات اأن يتحملوا 

هذا العبء الزائد عن احلد اإىل اأن حتني �ساعة الفرج.. 
فلي�ص من احلكمة اأن نخلط "حابل" كورونا "بنابل" 

ا�ستثناءاته وكاأنها قرارات دائمة، ومن الغريب اأن 
يحتج البع�ص بالقول اأن االأ�ستاذ لي�ص "ببغاء" عليه اأن 
يكرر الدر�ص ذاته مع فوجني خمتلفني من نف�ص الق�سم 

واأنه على الوزارة الو�سية اأن جتد حلوال ا�ستعجالية ملا 
اعتربه البع�ص اإنهاكا "منظما" لالأ�ساتذة، علما اأن ما 
مييز هذه املهنة النبيلة هو هذا التكرار الذي ي�سطر 

املعلم اأن يعمل به مادام يف هذا املجال واأنه لي�ص باالأمر 
اجلديد واأنه من غري املمكن اأن جنعل منه القطرة التي 

ُتفي�ص كاأ�ص االأ�سرة التعليمية من جهة ومن جهة اأخرى 
تثري بلبلة لي�ست يف وقتها املنا�سب وتعطيال مل�سرية العام 

الدرا�سي برباجمه التي ت�سهد تذبذبا فر�سته اآثار 
الوباء واالإجراءات املتعلقة، ومادام احلال ال تخت�ص 
به اجلزائر وحدها بل يعي�سه العامل باأكمله كل دولة 

ح�سب اإمكانياتها املتوفرة، فلي�ص علينا اإال اأن نتما�سى مع 
امل�ستجدات ونتعاي�ص معها دون اأن نكون طرفا يف الفو�سى 

وحاالت "االإرباك" التي حتاول اأجنحة اأن ت�ستغلها 
ل�سالح �سرب اال�ستقرار وو�سع احلكومة يف و�سع حرج 

بينما الظروف ا�ستثنائية والو�سع العام ال يقل ا�ستثناء 
عنها؟!.

زووووووم الأورا�س....

�صماح خميلي

اآخرعودة لبطولة �طنية يف العامل
واأخريا تعود البطولة الوطنية املحرتفة االأوىل اإىل الدوران بعد ثمانية اأ�سهر من الغياب ب�سبب فايرو�ص كورونا، 
فاإن انطالق بطولة كرة القدم للمحرتفني للدوري االأول �ستقام يوم 27 نوفمرب املقبل، اأما بالن�سبة للدوري الثاين، 
21 م هذا ال�سهر، بني احتاد اجلزائر و  21 دي�سمرب، هذا بعد ا مت اإجراء لقاء ال�سوبر يوم  ف�ستنطلق املناف�سة يف 

�سباب بلوزداد وانتهى ل�سالح اأبناء العقيبة.

ال �سك اأن كل 
ممنوع مرغوب وال 
�سك ان الكثري من 
املواطنني باتوا 
يتعاملون مببداأ 
"التاغنانت" 

فاالأو�ساخ باتت 
تنت�سر ب�سورة 

اأكرب يف االأماكن 
التي مينع فيها رمي 

القمامة

ت�سجيل 1133 �إ�سابة
 و 15 وفاة

�صجلت اجلزائر، اأم�ص الثالثاء، رقما قيا�صا 
جديدا يف عدد االإ�صابات امل�صجلة خالل 24 
�صاعة، ح�صب ما ك�صفت جلنة ر�صد ومتابعة 
للجنة،  الر�صمي  الناطق  واأعلن  اجلائحة. 
الدكت�ر جمال ف�رار، اإح�صاء 1133 اإ�صابة 
اأع��ل��ى ح�صيلة  ب��ال��ف��ريو���ص، وه��ي  ج��دي��دة 
بداية  منذ  البالد  ت�صجلها  ي�مية  اإ�صابات 
عدد  بذلك  لريتفع  ''ك�فيد-19''.  انت�صار 

االإ�صابات اىل 77000 حالة.
الي�مية  ال�صحفية  ندوته  ف�رار يف  وك�صف 
عن ت�صجيل 15 حالة وفاة جديدة بفريو�ص 
اإىل  ال�فيات  ع��دد  بذلك  لريتفع  ك���رون��ا، 
م�صاب   649 متاثل  بينما  وف���اة،   2309

لل�صفاء. لريتفع العدد اإىل 50070 حالة.

تراأ�س الوزير االأول، ال�ضيد عبد العزيز جراد، يوم اأم�س الثالثاء، اجتماعا لوالة اجلمهورية عرب تقنية التحا�ضر املرئي عن بعد،  
ح�ضب ما اأفاد به بيان مل�ضالح الوزير االأول.

وزير  م��ن  ك��ل  االجتماع  ه��ذا  يف  ���ص��ارك  وق��د 
والتهيئة  امل��ح��ل��ي��ة  اجل��م��اع��ات  ال��داخ��ل��ي��ة 
الريفية،  والتنمية  الفالحة  وزير  العمرانية، 
و  وال�صكان  ال�صحة  وزير  املائية،  امل���ارد  وزير 

وزير الرتبية ال�طنية.
ح�صب   � االجتماع  اأعمال  جدول  ت�صمن  وقد 
ال�صحية  ال��صعية  ت�صيري  امل�����ص��در�  نف�ص 
19، التزويد باملياه  املرتبطة بجائحة ك�فيد 
والتدابري اال�صتعجالية املزمع اتخاذها وتقييم 

نظام ال�قاية من الفي�صانات.
االأخ���رية،  ال��ف��رتة  خ��الل  اجل��زائ��ر،  و�صجلت 
الي�مية  االإ�صابات  ع��دد  يف  قيا�صيا  ارتفاعا 
االإح�صائيات  ح�صب  امل�صتجد،  ك�رونا  بفريو�ص 

التي تقدمها جلنة ر�صد ومتابعة اجلائحة.
عن  احلك�مة،  اأعلنت  املا�صي،  ن�فمرب   8 ويف 
فريو�ص  انت�صار  ملحا�صرة  ج��دي��دة  ق����رارات 

 8 اإىل  الليلي  احلجر  تقدمي  اأهمها  ك���رون��ا، 
م�صاء عرب 29 والية وتاأجيل الدخ�ل اجلامعي 

وغلق اأ�ص�اق ال�صيارات وتعليق النقل احل�صري 
نهاية االأ�صب�ع.

لتح�صني  ال�طنية  لل�كالة  العام  املدير  اأعلن 
عن  بلعريبي  ط��ارق  ''ع���دل''  وتط�يره  ال�صكن 
�صكنية  وح��دة  األ��ف   140 اإجن��از  اأ�صغال  اإط��الق 
ب�صيغة البيع باالإيجار''عدل'' نهاية �صهر ن�فمرب 

اجلاري.
يف ت�صريح على هام�ص حفل ت�صليم 1800 م�صكن 
عدل بعني الدفلى اأو�صح ال�صيد بلعريبي اأنه ''يف 
ال�صهر  نهاية  ح��دود  يف  اأي  اأي��ام  ب�صعة  غ�ص�ن 
على  ع��دل  م�صاريع  كافة  اإط��الق  �صيتم  اجل��اري 

امل�صت�ى ال�طني مبجم�ع 140.000 وحدة''.
اختيار  على  امل�ص�ؤول  ذات  اأكد  ال�صياق،  نف�ص  يف 
م�اقع البناء، مركزا على اأهمية احرتام املعايري 
اجلديدة.  ال�صكنات  باإجناز  واخلا�صة  اجلمالية 
 30.000 اجمايل  منح  �صيتم  اأن��ه  ذكر  اأن  وبعد 
وحدة �صكنية ب�صيغة البيع باالإيجار قبل نهاية 
ك�صف  ال�طني،  امل�صت�ى  على  اجل��اري��ة  ال�صنة 

اال�صتمرار  يف  ال�كالة  اإرادة  عن  بلعريبي  ال�صيد 
على نف�ص هذه ال�ترية.

انطلقت  التي  ال�صكنات  منح  ''عملية  اأن  واأو�صح 

عدل  وكالة  و  تت�قف  لن  اجل��اري  ال�صهر  خالل 
�صتعمد اإىل الت�زيع يف كل مرة يتم فيها اال�صتكمال 

التام للح�ص�ص اجلاري اإجنازها''.

ت�صتجيب  ان  ق�صنطيني  ف��اروق  املحامي  اإ�صتبعد 
فيها  املتابع  الق�صية  تكييف  الإع��ادة  العليا  املحكمة 
وزير العدل ال�صابق الطيب ل�ح رفقة �صقيق الرئي�ص 
ال�صابق وم�صت�صاره ال�صعيد ب�تفليقة وبقية املتهمني 
هيئة  تقدمت  بعدما  وذل��ك  جنحة  اإىل  جناية  من 
يف  النظر  الإعادة  العليا  املحكمة  لدى  بطلب  الدفاع 

تكييف الق�صية.
ت�صريح  يف  ق�صنطيني  ف����اروق  امل��ح��ام��ي  وق����ال 

الطعن  للدفاع  يحق  اأن��ه  االآن''  �صحفي''للجزائر 
العليا لعدم اقتناعها بتكييف الق�صية  اأمام املحكمة 
خا�صة ان غرفة االتهام لدى جمل�ص ق�صاء اجلزائر، 
كيفت التهمة التي يتابع بها كل من �صقيق وم�صت�صار 
االأعمال  ال�صعيد ب�تفليقة، ورجل  ال�صابق،  الرئي�ص 
على  ح��داد،  علي  ''االأف�صي�''  ل�  ال�صابق  والرئي�ص 
ووفقا  املتهمني  بقية  ي�اجه  فيما  جنحة،  اأ�صا�ص 
ح�صب  ''ج��ن��اي��ة''  اجل��زائ��ي��ة  االإج����راءات  لقان�ن 

تكييف ذات الغرفة االتهامية، لكن ق�صنطيني يت�قع 
تكييف  اأي  امللف  جتنيح  العليا  املحكمة  ترف�ص  اأن 
اأ�صا�ص جنحة وغالبا ما يرف�ص الطعن  ال�قائع على 

بالنق�ص.
واأكد ق�صنطيني اأنه بالن�صبة ل�صقيق الرئي�ص ال�صابق 
وم�صت�صاره ال�صعيد ب�تفليقة فاإنه �صيتم حت�يله من 
م�عد  يقرتب  حني  مدين  �صجن  اإىل  ع�صكري  �صجن 

املحاكمة على م�صت�ى جمل�ص ق�صاء العا�صمة.

عرب تقنية التحا�سر املرئي عن بعد

االأ�صب�ع  خ��الل  ال�����ص��رط��ة،  م�صالح  و�صعت 
عدم  ب�صبب  باملح�صر،  مركبة   4293 املن�صرم 
املنزيل،  باحلجر  اخل��ا���ص  الت�قيت  اح���رتام 
بيان  ال��ث��الث��اء  اأم�����ص  ي����م  اأورده  م��ا  ح�صب 

للمديرية العامة لالأمن ال�طني.
م�صالح  "قامت  ف��ق��د  امل�����ص��در  ذات  وح�����ص��ب 
عمليات  اثر  االأخ��ري،  االأ�صب�ع  خالل  ال�صرطة 
 32 ال�  ال�اليات  امتداد  على  �صارمة  مراقبة 
املعنية باحلجر اجلزئي املنزيل، ب��صع 4293 
نارية  دراجة   827 بينها  من  باملح�صر،  مركبة 
اخل��ا���ص باحلجر  ال��ت���ق��ي��ت  اح����رتام  ل��ع��دم   ،
 � البيان  ي�صيف   - العملية  هذه  تاأتي  املنزيل". 
''يف اإطار احلفاظ على ال�صحة العامة، وتطبيق 
من  املقررة  االحرتازية  واالج��راءات  التدابري 
طرف ال�صلطات العم�مية اخلا�صة بال�قاية من 

وباء ك�رونا ومكافحته".
لالأمن  العامة  املديرية  نا�صدت  وباملنا�صبة، 
التعاون  جه�د  م�ا�صلة  امل�اطنني  ال�طني، 
للحفاظ على ال�صحة العامة واحرتام التدابري 
ك�رونا  ف��ريو���ص  انت�صار  م��ن  للحد  ال�قائية 

ومكافحته.

االأمن ال�طني يرد على جدل ارتداء الكمامة 
يف ال�صيارة وللراجلني

االأمن  مدير  نائب  غ��زيل  ر�صيد  العميد  اأك��د 
املروري يف املديرية العامة لالأمن ال�طني، اأم�ص 
ال�صيارة  داخ��ل  الكمامة  ارت��داء  اأن  الثالثاء، 
اإجباري، حتى ل� كان ال�صائق مبفرده، وذلك يف 

رده على اجلدل ب�صاأن هذه النقطة.
�صيفا  حل  الذي  غزيل  ر�صيد  العميد  وح�صب 
على برنامج "�صيف ال�صباح" باالإذاعة االأوىل، 
فاإن مر�ص�م احلجر ال�صحي ال�صادر يف اجلريدة 
�صراحة  ين�ص  املا�صي،  ج���ان  �صهر  الر�صمية 
داخل  الكمامة  ارت��داء  اأن  على   ،10 مادته  يف 
والركاب،  لل�صائق  بالن�صبة  اإجباري،  ال�صيارة 
اأن  واأو���ص��ح،  واح��دة،  عائلة  من  كان�ا  ل�  حتى 
داخل  مبفرده  ال�صائق  على  ينطبق  القرار  هذا 

ال�صيارة.
ارت��داء  مراقبة  اأن  امل�ص�ؤول،  نف�ص  ذك��ر  كما 
مت  اأي��ن  الراجلني،  حتى  �صمل  ال�اقي،  القناع 
حترير 418 األف خمالفة مل�اطنني يف الف�صاء 

العام منذ مار�ص املا�صي.

عن  الثالثاء،  لالأنباء،  االأنا�ص�ل  وكالة  نقلت 
م�صادر اأمنية ق�لها اأثمرت جه�د وزارة اخلارجية 
يف  ع�ص�  جلب  عن  الرتكيتني،  االأم��ن  ومديرية 
ل�صركة  كمدير  يعمل  االإرهابي  ''غ�لن''  تنظيم 
اأن  واأو�صحت  اجلزائر.  يف  بالتنظيم  �صلة  على 
طائرة خا�صة، قامت بنقل املدع� ''ن ن ك'' بعد 

ت�قيفه يف اجلزائر.
بحقه  �صدرت  امل��ذك���ر،  ال�صخ�ص  اأن  واأ�صافت 
اإرهابية  مذكرة ت�قيف بتهمة ''االنتماء ملنظمة 

م�صلحة''، ومت ت�صليمه ملديرية اأمن اأنقرة.
وت�صن ال�صلطات الرتكية منذ االنقالب الع�صكري 
ال�صتئ�صال  �صر�صة  حملة   2016 عام  يف  الفا�صل 
حركة فتح اهلل ك�لن، التي تتهمها بتدبري حماولة 
اأن��ق��رة خ��الل ه��ذه ال�صن�ات  االن��ق��الب. وق��ام��ت 
باعتقال عدد كبري من قيادات املنظمة واأع�صائها، 

بع�صهم مت ترحيلهم اأو ت�قيفهم بدول اأخرى.

يف  �صلمت  الرتكية  ال�صلطات  اأن  االإ�صارة  وجتدر 
بداية اأوت املا�صي امل�صاعد االأول املتقاعد قرميط 
�صكرتريا خا�صا لرئي�ص  الذي كان يعمل  ب�ن�يرة 
اأركان اجلب�ص ال�طني ال�صعبي الراحل اأحمد قايد 

�صالح، وذلك بعد اأ�صهر على فراره من اجلزائر.
فتح  الرتكي  الداعية  الرتكية  احلك�مة  وتتهم 
واأن�صاره  املتحدة  ال�اليات  يف  املقيم  غ�لن  اهلل 
�صدر  وقد   ،2016 عام  االنقالب  وراء  بال�ق�ف 
“اخلدمة” التي يديرها كمنظمة  قرار بت�صنيف 

اإرهابية واعتقل عدد كبري من املنتمني لها.

ت�صجيل  اإىل  املحامني  ال��ع��دل  وزارة  دع��ت 
االأع����ان  مهن  ت�صيري  تطبيقة  يف  اأنف�صهم 
الق�صائيني على م�صت�ى كافة املحاكم واملجال�ص 

الق�صائية.
املدير  مرا�صلة  ح�صب  ال��دع���ة  ه��ذه  وت��اأت��ي 

العام لل�ص�ؤون الق�صائية والقان�نية اإىل رئي�ص 
والنقباء  املحامني  ملنظمات  ال�طني  االإحت��اد 
اجله�يني يف اإطار التح�صري ال�صتحداث النظام 
املدنية  امل���اد  يف  االإلكرتوين  للتقا�صي  االآيل 
والذي يقت�صي �صرورة اإ�صراك املحامني يف هذا 

العمل.
االإجراء  هذا  اأن  العدل  وزارة  اأو�صحت  كما 
بهذا  للمحامني  العاجل  الربط  اأجل  من  ياأتي 
�صرورة  على  م�صددة  االإل��ك��رتوين،  التطبيق 

تنفيذ حمت�ى حمت�ى هذه االإر�صالية.

لعمال  ال�طني  االحت���اد  ا���ص��در  جهته  م��ن 
الرتبية والتك�ين "اوناباف" ي�م 22 ن�فمرب 
احتجاجي  ي���م  تنظيم  اإىل  يدع�  اجل��اري 
 25 وطني بالت�قف عن العمل ي�م االأربعاء 
اأن  مفادها  ر�صالة  اإي�صال  اج��ل  من  ن�فمرب 
القطاع لي�ص بخري يف ظل الظروف الراهنة، 
ال�صحي  الربت�ك�ل  بتفعيل  مطالب  رفع  مع 
على  والتالميذ  القطاع  م�صتخدمي  حلماية 
حد �ص�اء والذي عجزت اجلهات املعنية عن 
تطبيقه بعد النقائ�ص املادية والب�صرية التي 
منها  االبتدائية  وخا�صة  امل�ؤ�ص�صات  طالت 
اجلماعات  ت�صيري  من  االبتدائيات  وحترير 
املحلية ومطالب اأخرى ت�صب يف اإطار اإ�صالح 

املنظ�مة الرتب�ية.
على  ني�ز  االورا����ص  حت�صلت  ل��ذي  البيان 
ال�صحة  اأن ت�صريحات وزير  اأكد  ن�صخة منه 
طياتها  يف  حملت  والتي  االأخ��رية  ب�زيد  بن 
مل�صتخدمي  امل�ص�ؤولية  حتميل  البيان  ح�صب 
الرتبية بنقل عدوى الك�فيد 19 من املقاهي 
ت�قع  الذي  ال�قت  يف  الرتب�ية  للم�ؤ�ص�صات 

اإيجاد  االأخ���رية  ه��ذه  على  القائم�ن  فيه 
فيها  تتخبط  التي  للم�صاكل  ناجعة  حل�ل 
املدر�صي  للدخ�ل  اال�صتثنائية  الظروف  مع 
االأمر لذي زاد الطني بلة ما دفع اإىل انعقاد 
ي�م  ال�طني  للمجل�ص  اال�صتثنائية  ال��دورة 
اإىل  لت�صل  الزوم  تقنية  عرب  املا�صي  ال�صبت 

هذا القرار.
باتنة  والي��ة  من  االأ�صاتذة  بع�ص  اأك��د  كما 
برنامج  تنظيم  ع���دم  اأن  ن��ي���ز  ل���الأورا����ص 
تدابري  وغياب  اأ�صب�عيا  وتغيريه  التدري�ص 
ال�قاية بعديد امل�ؤ�ص�صات الرتب�ية قد خلط 
م�صتخدمي  وو�صع  االأ�صاتذة،  على  االأوراق 
ن�عا  خلق  كما  لها  النهاية  دوامة  يف  القطاع 
من الف��صى يف ت�صيري امل�ؤ�ص�صات يف عز االأزمة 
وكذا  ال��صية  ال���زارة  ملنا�صدة  بهم  دفع  ما 
قار،  برنامج  و�صع  اجل  من  الرتبية  مديرية 
ظروف  يف  درو�صه  تقدمي  من  االأ�صتاذ  ميكن 
على  املتعلم  وعلى  عليه  �صلبا  ث��ار  ما  جيدة 
النظافة  م�صاكل  حلل  والتدخل  �ص�اء  حد 

والتعقيم.

م�ستخدمو قطاع �لرتبية
 على �سفيح �ساخن

و�سع �أزيد من 4 �ألف مركبة باملح�سر 
ب�سبب خمالفة قو�عد �حلجر �ل�سحي  �جلز�ئر ت�سّلم تركيا قياديا يف تنظيم 

غولن متهم بالإرهاب

�ملحامون مدعوون للت�سجيل يف تطبيقة ت�سيري
 مهن �لأعو�ن �لق�سائيني
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جر�د يناق�س مع ولة �جلمهورية ثالثة ملفات هامة

�إنطالق �أ�سغال �إجناز 140000 �سكن ''عدل''
 نهاية �ل�سهر �جلاري

�ل�سعيد بوتفليقة �سيتم حتويله �إىل �سجن مدين
 قبل حماكمتة يف ق�سية لوح 

ن�ارة.ب

ق. و ق. و

ق. و
ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

فيما دعت منظمة "اوناباف" لتنظيم يوم احتجاجي وطني اليوم..

من بينها 827 دراجة نارية..

ح�سب فاروق ق�سنطيني:

اأبدى م�ضتخدمو قطاع الرتبية بعديد واليات الوطن ا�ضتياءهم للو�ضع الذي تتخبط فيه موؤ�ض�ضات الرتبية 
تطبيق  وو�ضائل  الإجراءات  املعنية  اجلهات  توفري  وعدم   ،19 الكوفيد  من  الوقاية  تدابري  غياب  ظل  يف 
اعتربوه  الذي  املدر�ضي  للدخول  اال�ضتثنائية  الظروف  مع  بالتزامن  الذي جاء  ال�ضحي  الربتوكول  وتفعيل 

�ضاخن. �ضفيح  على  املوؤ�ض�ضات  هذه  من  املئات  تعي�س  "م�ضطربا" اأين 

عدد الإ�سابات يعود لالرتفاع من جديد..



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

�صميحة. عحفيظة. ب

مطالب بت�ضجيل م�ضاريع م�ضت�ضفيات جديدة

اجتماعي  �سكن  و10   20 حي  �سكان  نــدد 
مركز ببلدية الرحبات يف باتنة، حرمانهم 
املعنيون  وقال  املدينة،  غاز  من  �سنوات  منذ 
امل�سوؤولني  يف  باأنهم ذاقوا ذرعا من تقاع�ص 

ربطهم بهذه املادة ال�سرورية.
خالل  من  املعنية  االأحياء  �سكان  ويطالب 
منها،  ن�سخة  نيوز"  "االأورا�ص  حتوز  �سكوى 
احليوي،  ــورد  امل بهذا  بتزويدهم  التعجيل 
واجلهات  الــوالئــيــة  ال�سلطات  منا�سدين 
معاناتهم  واإنــهــاء  العاجل  التدخل  املعنية 
البوتان،  البحث عن قارورات غاز  مع رحلة 
حترك  حني  اإىل  البديل  احلــل  باعتبارها 
امل�سوؤولني واأخذ مطلبهم بعني االعتبار، وما 
ال�ساكنة  غالبية  اأن  املعنيني  تذمر  من  زاد 
بالعمارات املعنية من كبار ال�سن، اأين يتعذر 
الطوابق  اإىل  الــقــارورات  هذه  حمل  عليهم 
امل�ستكني  بح�سب  يتطلب  الذي  االأمر  العليا، 
لغاز  املا�سة  حلاجتهم  الفئة  هــذه  مراعاة 

املدينة.
واأ�ساف ال�سكان املتخلفون عن ربطهم بهذه 
املادة احليوية، باأن معاناتهم باتت يف تزايد 
نقل   عــنــاء  تكبدهم  غـــرار  وعــلــى  م�ستمر، 
عنها،  بحث  رحلة  يف  ودخولهم  الــقــارورات 
طلبهم املتزايد على هذه االأخرية مع حلول 
واأكــد  ال�ستاء،  ف�سل  وقــدوم  الــربد  موجة 
امل�ستكون باأن عدم توفر هذه اخلدمة يعود 
اإىل  دفعهم  الذي  االأمر  طوال،  �سنوات  اإىل 
منا�سدة وايل والية باتنة، غري اأنه ال حياة 
ملن تنادي، اإ�سافة اإىل مرا�سالتهم ال�سلطات 
وحماوالتهم  املعنية،  ــات  ــه واجل املحلية 
من  النوع  هذا  مثل  توفري  اأجل  من  املتكررة 
ال�سكنات  ربــط  على  والعمل  ال�سروريات، 

مازال  الو�سع  اأن  اإال  املدينة  بغاز  املتخلفة 
يراوح مكانه.

املادة  لهذه  املعنيني  ال�سكان  حاجة  واأمــام 
احليوية، موازاة مع نداءاتهم املتكررة التي 

هوؤالء  يرفع  مــرة،  كل  يف  املعنيون  يطلقها 
مطلبهم الوحيد ب�سرورة ت�سوية هذا امل�سكل 
القائم طيلة هذه املدة، واإنهاء معاناتهم مع 

غياب غاز املدينة.

اأحياء ح�صرية د�ن غاز بالرحبــات
قاطنوها ينتظرون التفاتة ال�ضلطات

الرتبية  قطاع  يف  النقابي  العمل  تدّعم 
تابع  جديد  نقابي  بتكتل  باتنة،  بوالية 
للنقابة الوطنية امل�ستقلة مل�ساعدي وم�سريف 
الرتبية، والذي يعّول موؤ�س�سوه على الدفاع 
الرتبية  ومــ�ــســريف  مــ�ــســاعــدي  حــقــوق  عــن 
املطروحة  امل�ساكل  ت�سوية  على  والعمل 
والتي يتخبط فيها امل�سروفون الرتبويون يف 
والية باتنـة منذ �سنوات، وقــال االأمني العام 
الوالئـي للنقابة، مقورة خملوف، اأن تن�سيب 
مكتب االأمانة الوالئية، مت مبوافقة االأمني 
ا�سماعيــل،  ب�سري  للنقابة،  الوطني  العام 
املكتب  يف  زمالءه  رفقة  �سيكون  اأنه  م�سيفا 

وامل�سوؤولني  ال�سلك  موظفي  بني  و�سل  همزة 
اإي�سال ان�سغاالتهم بكل  يف القطاع من اأجل 
حلول  اإيجاد  والعمل  الو�سايا  اإىل  اأمانة 
كل  اأمام  باملر�ساد  �سيقفون  اأنهم  كما  حلها، 
امل�سوؤولني  بع�ص  عن  ال�سادرة  التع�سفات 
جتاه زمالئهم، باالإ�سافة املطالبة بتح�سني 
ظروف عمل هذه ال�سريحة الهامة يف قطاع 
الرتبية، فيما ذكر اأي�سا  اأن من بني اأهداف 
يكفل  مبــا  النقابي  الــوعــي  ن�سر  النقابة، 
اأهداف  وحتقيق  النقابي  التنظيم  تدعيم 
وكذا رفع امل�ستوى الثقايف للعمال عن طريق 

الدورات التثقيفية.

ح�ضب بيان لنقابة "اأنباف" بباتنة

�لعالج، ورغم  وقاعات  �ل�صحة �جلو�رية  وموؤ�ص�صات  �مل�صت�صفيات  �صنو�ت خا�صة على م�صتوى  منذ  باجلملة  باتنة، من م�صاكل  بوالية  �ل�صحة  يعاين قطاع 
�ملطالب و�الن�صغاالت �ملرفوعة �إىل �ل�صلطات يف كثري من �ملر�ت �إال �أن �لو�صع بقي على حاله، كما تاأزم �أكرث يف بع�س �ملناطق من �لوالية.

عجز يف الهياكل ال�صحية يف باتنــة

قطاع الرتبية بباتنــــة
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وجاء يف بيان لنقابة "اإنباف" بباتنة، اأن 
االإ�سراب جاء ب�سبب ما يعانيه م�ستخدمو 
لعدد  امل�ستمر  التزايد  غرار   على  القطاع 
يف  ت�سبب  ما  كــورونــا،  بفريو�ص  امل�سابني 
التمدر�ص  يف  حقهم  من  التالميذ  حرمان 
وذلـــــك بــ�ــســبــب عــــدم اال�ــســتــخــالف يف 
منا�سبهم، ناهيك عن غياب روؤية وا�سحة 
وكذا  بامل�سابني  والتكفل  التعامل  اآلية  يف 
يتعلق  فيما  �سواء  فيها،  امل�ستبه  احلاالت 
يتطلب  اإذ  امل�ستخدمني،  اأو  باملتمدر�سني 
والك�سف  خا�سة  اختبارات  الت�سخي�ص 
امل�سوؤولة  "�سكانري" وكذلك اجلهة  باأ�سعة 
باالإ�سافة  اال�ستثنائية،  العطلة  منح  عن 
واملوظفني على  االأ�ساتذة  اإىل عدم قدرة 
اال�ستثنائية  باملخططات  العمل  حتمل 
اأ�سبحت  والتي  الو�ساية  فر�ستها  التي 

عبئا ثقيال على املوظفني.
ومديري  االأ�ساتذة  حرمان  اأن  اأثار  كما   
الدوامني  بنظام  تعمل  التي  االبتدائيات 
ال�سبت،  يوم  اأي  االأ�سبوع  نهاية  من عطلة 
م�سكلة  ا�ستمرار  مع  امل�ستخدمني  ا�ستياء 
والتبادل  التحويل  بطلبات  التكفل  عدم 
االأ�سالك  خمتلف  بــني  و  االأ�ــســاتــذة  بــني 

الناجت  النهائية  ال�سفة  ذوي  وخا�سة 
الدرا�سي  للمو�سم  ال�سنوية  احلركة  عن 
2020- 2021 مع عدم تخ�سي�ص منا�سب 
لالأ�ساتذة طالبي الدخول الوالئـي ليزداد 
يوم  النقل  حركة  توقف  بعد  �سوء  االأمر 
املجاورة  البلديات  بني  وكذلك  ال�سبت 
تنقل  جعل  مما  الواليات  بني  احلــدود  يف 
باأماكــن  وااللتحاق  واملوظفني  االأ�ساتذة 
اأثــار  كما  م�ستحيلة  �سبه  مهمة  عملهم 
املحدد  مــوعــده  يف  ــراتــب  ال �سب  تــاأخــر 
ا�ستاء امل�ستخدمني رغم وجود اتفاق مربم 
بني مديرية الرتبية والنقابة يف حما�سر 

ر�سميـة.
ويطالب االحتاد الوطني لعمال الرتبية 
العاجل  التكفل  بـــــ�ــســرورة  والــتــكــويــن 
اإىل  رفعها  الــتــي  االنــ�ــســغــاالت  مبختلف 
الو�ساية يف منا�سبات عدة باالإ�سافة اإىل 
اال�ستثنائية  املخططات  يف  النظر  اإعادة 
 2021/2020 الـــدرا�ـــســـي  لــلــمــو�ــســم 
ومراجعة التوقيت االأ�سبوعي لكل االأطوار 
وتخفي�ص عدد احل�س�ص واال�ستعجال يف 
يف  القائمة  واخلالفات  النزاعات  ت�سوية 

بع�ص املوؤ�س�سات الرتبوية.

االأ�صاتذة يهدد�ن ب�صل املوؤ�ص�صات 
الرتبوية اليوم

العمل النقابي يتدعـم مبكتب �الئي 
للنقابة امل�صتقلة مل�صاعدي �م�صريف الرتبية

ن. م

دفعت ال�سكاوي املرفوعة من قبل اأولياء 
املدار�ص  بع�ص  و�سعية  حول  التالميذ، 
ال�سلطات  باتنة،  ببلدية  االبتدائية 
م�ستعجل  ب�سكل  التدخل  اإىل  املحلية 
القيام بخرجات ميدانية نحو هذه  عرب 
املوؤ�س�سات الرتبويــة والعمل على اإيجـاد 

حلول عاجلة لهـا.
و�سملت هذه الزيارات التي قادها رئي�ص 

عدد  الدين،  نور  مالخ�سو  باتنة،  بلدية 
من املوؤ�س�سات الرتبوية، وقف خاللها على 
النقائ�ص امل�سجلة على م�ستواها، ال�سيما 
فيما يتعلق بالتدفئة املركزية، االإطعام 
املدر�سي، تهيئة وا�ست�سالح اأ�سقف واأرجاء 
فوريا  تدعيمها  جانب  اإىل  منها،  البع�ص 
م�سالح  لــدى  املتوفرة  الو�سائل  بكافة 
واجهتها  وحت�سني  طالئها  وكذا  البلدية 

يف  ــص  ــدار� امل ــذه  ه وتتمثل  اخلــارجــيــة، 
الزمالـة،  بحي  م�سعود  اهلل  فتح  مدر�سة 
�سيخـي،  بحي  برحايـل  فطيمة  مدر�سة 
بحي  زروين  ال�سهداء  االإخـــوة  مدر�سة 
1020 م�سكن، مدر�سة تام�سيط 04 بحي 
1200 م�سكن ومدر�سة ال�سهيد منا�سرية 
عمار بن من�سر باملدينة اجلديدة حملـة 
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و�سعية  تفقد  من  اأيــام  بعد  ذلك  ياأتي 
بحي  بوحريق  الرتبويتني،  املوؤ�س�ستني 
مالخ�سو  اهلل  وعــبــد  ــــــوراج،  اأف بــــارك 
الوقوف  مت  حيث  تازولت،  طريق  بحي 
والتكفل  التالميذ  متدر�ص  ظــروف  على 
وعلى  لهما  البيداغوجية  بــالــ�ــســوؤون 
راأ�سها توفري التدفئة املركزية واالإطعام 

املدر�سي اإىل جانب زبر االأ�سجار.

بعد ت�ضاعد �ضكاوي الأولياء

تدابري عاجلة لتدارك النقائ�س مبدار�س بلدية باتنة

وارتفاع  الــواليــة  حميط  �س�ساعة  واأمـــام 
املوؤ�س�سات  هذه  اأ�سبحت  ال�سكانية  الكثافة 
الطبية  احلــاجــات  تلبية  على  قــادرة  غري 
خالل  خــا�ــســة  لل�سكان  واال�ست�سفائية 
كورونا   جائحة  اأفــرزتــهــا  الــتــي  الــظــروف 
التحتية  البنية  ه�سا�سة  ك�سفت  والــتــي 
اأمــام  ال�سمود  على  قدرته  ــدم  وع للقطاع 
مثل هذه االأزمات ال�سيما مع النق�ص الفادح 
عن  ناهيك  الطبي  والــعــتــاد  ــزة  ــه االأج يف 
احليوية  االأدوية  من  االأنواع  مئات  اختفاء 
وال�سرورية من االأ�سواق اإ�سافة اإىل النق�ص 
الطبيني  �سبه  االأعــــوان  ــدد  ع يف  امل�سجل 
م�ستوى  على  واملخت�سني  العامني  واالأطباء 
اخلدمات  املتعددة  والعيادات  امل�ست�سفيات 

بالوالية.

بري  حكيم  الــربملــان،  يف  النائب  وطــالــب 
ال�سحة  وزيــر  اإىل  وجهه  كتابي  �ــســوؤال  يف 
باالإ�سراع  امل�ست�سفيات  واإ�ــســالح  وال�سكان 
القطاع  يف  امل�ساريع  من  جمموعة  اإجنــاز  يف 
م�سروع  غــرار  على  باتنة  بوالية  ال�سحي 
قدرها   ا�ستيعاب  بطاقة  م�ست�سفى  اجنــاز 
240 �سرير يف كل من دائرتي بريكة  وعني 
بطاقة  م�ست�سفى  اإىل  باالإ�سافة  التوتة 
ا�ستيعاب تقدر بـ 120 �سرير يف كل من دائرة 
بـ  مب�ست�سفى  وكذا  ال�سمرة  دائرة  و  اجلزار 
60  �سرير يف دوائر عني جا�سر املعذر و كذا 

دائرة �سريانة .
املطالب  مــن  جملة  النائب  ذات  رفــع  كما 
الذين  الكلوي  الق�سور  مبر�سى  املتعلقة 
على  املتوفرة  التجهيزات  قدم  من  يعانون 

مب�ست�سفيات  الــدم  ت�سفية  م�سالح  م�ستوى 
مزر  و�سعا  بــدورهــا  تعي�ص  التي  الــواليــة 
امل�سابني  عــدد  ارتفاع  بعد  خا�سة  للغاية 
الكلى  غ�سيل  اإىل  وحاجتهم  املر�ص  بهذا 
وعدم  املعدات  نق�ص  اأن  اإال  منتظمة  ب�سفة 
وجود عدد كاف من م�سالح ت�سفية الدم يف 
م�ست�سفيات باتنة حال دون تقدمي اخلدمات 

ال�سحية والرعاية الالزمة لهم.
احتجاجات  عدة  باتنة  والية  �سهدت  وقد 
يف  ال�سحة  وموظفي  عمال  طــرف  من  عــدة 
كثري من املوؤ�س�سات ال�سحية تنديدا باالأو�ساع 
الكارثية التي يعي�سها موظفو القطاع خا�سة 
اإىل  باالإ�سافة  كورونا،  جائحة  فرتة  خالل 
�سنوات  خالل  هوؤالء  رفعها  اأخرى  ان�سغاالت 

ومل توؤخذ بعني االعتبار.

من  �بتد�ء  �حتجاجية  �لتعليمية يف حركة  �الأطو�ر  �الأ�صاتــذة يف جميع  يدخل  �أن  �ملنتظر  من 
�ليوم �الأربعاء، تنديد� منهم باأو�صاع �لقطاع بعد �أقـل من �صهر على ��صتئناف �لدر��صة �ملتوقفة منذ 

�أ�صهر ب�صبب جائحة كورونا.

�صفيقة.�ص

�صفيقة.�ص



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
�سطيـــف

خن�ســـــلة

يتخبط �أطفال مدر�صة �ل�صهيد جاليل حممد بن ح�صني يف حي مليكي بعا�صمة �لوالية خن�صلة، و�صط و�صعية مزرية 
وظروف متدر�س �صعبة، حيث ينعدم �ملاء �ل�صروب بهذه �ملوؤ�ص�صة  منذ �إجنازها، �إ�صافة �إىل �خلطر �ملحدق بالتالميذ 

ب�صبب �لو�دي �ملجاور للمدر�صـــــة.

ياأتي ذلك  بالرغم من اأن املدر�سة 
مقر  عــلــى  تبعد  ال  االبــتــدائــيــة 
كيلومرت   1 بـ  اإال  الوالية  عا�سمة 
اأب�سط  غياب  تعرف  والتي  فقط 
احلي  قــاطــنــوا  واأكـــد  املتطلبات، 
اأبنائهم  متدر�ص  ظروف  اأن  مليكي 
�سعوبة  عــلــى  مــوؤكــديــن  �سعبة، 
مع  ال�سحي  الربوتوكول  تطبيق 
غياب النظافة واملاء وكذا ان�سداد 
قنوات ال�سرف ال�سحي مع غيابها 
غياب  اإىل  اإ�سافة  احلي  عن  متاما 
طريق  عن  لالأطفال  خا�ص  معرب 

بجانب  مير  الذي  اخلطري  الــوادي 
ال�ستاء،  ف�سل  يف  خا�سة  املدر�سة 
اأن  ال�سكان  اأكــد  اآخــر  جانب  ومــن 
املــدر�ــســة االبــتــدائــيــة تــعــاين من 
على  حتتوي  والتي  االأق�سام  نق�ص 
تقوم  حني  يف  فقط  اأق�سام  ثالثة 
من  م�ستويات  خم�سة  بتدري�ص 
ال�سنة االأوىل اإىل ال�سنة اخلام�سة 
املطعم  حتويل  اإىل  ا�سطرهم  مما 
ب�سرورة  طالبوا  اأيــن  ق�سم،  اإىل 
بناء  خــالل  مــن  املدر�سة  تو�سعة 

اأق�سام جديدة ومطعم.

جمعية حي مليكي وحبا�ص رفعت 
ال�سلطات  اإىل  مــتــكــررة  نــــداءات 
املحلية والوالئية منذ �سهر فيفري 
اأن الو�سع ال يزال على  املا�سي اإال 
ما هو عليه حلد اليوم، وقد دعوا 
وايل الوالية اإىل الوقوف �سخ�سيا 
التي يتكبدها تالميذ  املعاناة  على 
بعني  مبطالبهم  ــذ  واالأخ املدر�سة 
التي  امل�سكلة  واإنهاء هذه  االعتبار 
ويبقى  طــويــلــة  لــ�ــســنــوات  دامـــت 
�سمت  يف  يعانون  املدر�سة  تالميذ 

وال احد يحرك �ساكنا

تالميذ يتمدر�صون يف ظر�ف مزرية بخن�صلــة
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مت بوالية اأم البواقي، 
تن�سيب جلنة م�سغرة على 

م�ستوى جميع املوؤ�س�سات 
الرتبوية، ملراقبة مدى تطبيق 

الربوتوكول ال�سحي و�سط 
املتمدر�سني ملنع انت�سار فريو�ص 

"كورونا". 
ياأتي ذلك بعد انتهاء اجلدل 

اخلا�ص باحتمال غلق 
املوؤ�س�سات الرتبوية ب�سبب 

االرتفاع الكبري يف عدد 
االإ�سابات املوؤكدة بفريو�ص 

برجمة  مت  حيث  "كورونا"، 
عدد من الزيارات امليدانية 

ملمثلي مديرية الرتبية نحو 
خمتلف املوؤ�س�سات الرتبوية 

على م�ستوى 29 بلدية، يف 
وقت �سجل انعدام املطهرات 
وو�سائل التعقيم والكمامات 

على م�ستوى عدد من املدار�ص 
االبتدائية بالبلديات وامل�ساتي 

النائية، ب�سبب انعدام 
املداخيل املالية على م�ستوى 

البلديات، وهو ما �ساهم يف 
�سعوبة اقتناء املطهرات 

والتعقيم املنتظم للموؤ�س�سات 
الرتبوية، ما يرهن تنفيذ 

الربوتوكول ال�سحي و�سط 
التالميذ بعدد من املوؤ�س�سات 

الرتبوية.

بلديات عاجزة عن 
توفري م�صتلزمات 
الوقاية للمدار�س 

يف اأم البواقي
ال�سناعية  املــنــطــقــة  تــتــواجــد 
مبدينة اأم البواقي، خارج اهتمامات 
اال�ستثمار،  قطاع  على  امل�سوؤولني 
االأوحـــال  يف  تــغــرق  اأ�ــســحــت  حيث 
يجعل  ما  ال�ستاء،  ف�سل  يف  خا�سة 

عملية الو�سول اإليها �سعبا.
امل�ساريع  انعدام  ظل  يف  ذلك  ياأتي 
اخلا�سة بالتهيئة احل�سرية للمنطقة 
لغالف  حتــتــاج  والــتــي  ال�سناعية، 
مايل معترب لدفع عجلة التنمية بها 
اأين  اإليها،  امل�ستثمرين  وا�ستقطاب 
حتتاج املنطقة الجناز طريق رئي�سي 
رقم  الوطني  الطريق  من  بالقرب 
للمنطقة  مبا�سرة  يوؤدي  والذي   10
املركبات  لت�سهيل حركة  ال�سناعية، 
ال�سناعية،  املنطقة  وخــارج  داخــل 
االإنــارة  اأعــمــدة  ــاز  الجن باالإ�سافة 
العمومية، وربط املنطقة ال�سناعية 

مبختلف ال�سبكات احليوية.
الع�سرات  اأ�سار  املو�سوع،  ذات  ويف 
من  بالقرب  املقيمني  املواطنني  من 

والن�ساطات  ال�سناعية   املنطقة 
البواقي  اأم  مبــديــنــة  والــتــخــزيــن 
لــلــروائــح الــكــريــهــة املــنــبــعــثــة من 
يوميا  ترمى  اأ�سحت  التي  النفايات 
املذابح  قبل  مــن  كــبــرية  وبكميات 
املنطقة  ــن  م بــالــقــرب  ــدة  ــواج ــت امل

ال�سناعية.
الع�سرات  عزوف  �سجل  املقابل،  يف 
موؤ�س�سات  اإن�ساء  من  امل�ستثمرين  من 
املنطقة  اأر�ــســيــة  على  اقت�سادية 
م�ساريع  تاأخر  ب�سبب  ال�سناعية، 
وهو  باملنطقة،  اخلــا�ــســة  التهيئة 
االقت�سادية  التنمية  يــرهــن  ــا  م

باملنطقة.
ال�سناعية  املنطقة  ت�سهد  لالإ�سارة، 
كبريا  انتعا�سا  مليلة،  عني  مبدينة 
والتجاري،  االقت�سادي  اجلانب  من 
معترب  ــدد  ع ــوي  حت اأ�سحت  والــتــي 
ــاديــة يف  ــات االقــتــ�ــس ــ�ــس مـــن املــوؤ�ــس
ال�سيارات  عجالت  �سناعة  جمــال 

وامل�ستلزمات الطبية.

يواجه يوميا الطاقم الطبي مب�ست�سفى 
البي�ساء،  "زرداين �سالح" مبدينة عني 
بعد  "كورونا"،  بفريو�ص  العدوى  خطر 
�سد  الوقائية  االألب�سة  كمية  نــفــاذ 
انتقال العدوى بفريو�ص "كورونا كوفيد 
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داخل  العاملني  من  الع�سرات  وطالب 
مديرية  على  بالقائمني  امل�ست�سفى 
بالتدخل  البواقي،  اأم  بوالية  ال�سحة 
من  املالئمة  الظروف  لتوفري  العاجل 
ملواجهة  وقائية  واألب�سة  طبية  معدات 
خطر انت�سار فريو�ص "كورونا"، هذا وقد 

مر�سى  لفائدة  �سرير   100 توفري  مت 
م�سلحتي  م�ستوى  على   ،"19 "كوفيد 
اجلراحة  وم�سلحة  املعدية  االأمرا�ص 
بامل�ست�سفى بعني البي�ساء، وفيما يتعلق 
بال�سعوبات التي تواجه الطاقم الطبي 
مواجهة  �سالح" يف  "زرداين  مب�ست�سفى 
الكوا�سف  نق�ص  فتخ�ص  الــفــريو�ــص، 
لقلة  وكذا  "كورونا"،  بفريو�ص  اخلا�ص 
اأجهزة تدفق االأك�سجني التي ال تتعدى 
االأطباء  عمل  من  ي�سعب  ما  جهاز،   35
املوؤكد  ــاالت  احل ارتفاع  خــالل  خا�سة 

اإ�ساباتها من فئة كبار ال�سن

جميلة  بلدية  م�سالح  خ�س�ست 
مايل  ــالف  غ �سطيف  واليـــة  �ــســرق 
اأجل  مــن  �سنتيم  مليار   1.6 ناهز 
احل�سرية  التهيئة  بعملية  القيام 
لعدد من االأحياء القدمية بالبلدية 
املرفوعة  لل�سكاوي  ا�ستجابة  وهذا 
املواطنني  من  جمموعة  طــرف  من 
تتواجد  التي  الو�سعية  بخ�سو�ص 

فيها هذه االأحياء.
بلدية جميلة فقد  وح�سب م�سالح 
املذكور  املايل  الغالف  تخ�سي�ص  مت 
مــن مــيــزانــيــة الــبــلــديــة مــن اأجــل 
الأحد  احل�سري  التح�سني  اإجنـــاز 
البلدية  يف  واأقدمها  االأحياء  اأهم 
بقيمة  ال�سفلي  احلبا�ص  حي  وهــو 
اأن  ال�سيما  �سنتيم  مليار  اإىل  ت�سل 
م�سوؤويل  تاأكيد  ح�سب  احلــي  هــذا 
للفي�سانات  عر�سة  يعترب  البلدية 

خالل ف�سل ال�ستاء وهو االأمر الذي 
امل�سروع  هــذا  تخ�سي�ص  ا�ستلزم 
ب�سفة م�ستعجلة، كما اأن ذات احلي 
املدينة  اأحياء  اأقدم  من  اأنه  ورغم 
عملية  اأي  مــن  ي�ستفد  مل  ــه  اأن اإال 
االأمر  وهــو  اال�ستقالل  منذ  تهيئة 
الذي كانت له انعكا�سات �سلبية على 

حياة قاطني هذا احلي.
كما مت تخ�سي�ص غالف مايل يفوق 
600 مليون �سنتيم الإكمال ما تبقى 
بو�سعادة  حــي  تهيئة  اأ�ــســغــال  مــن 
ال�سفلية، وهو االأمر الذي من �ساأنه 
بباقي  االأحـــيـــاء  هـــذه  يــربــط  اأن 
�سكان  ياأمل  فيما  املدينة،  مناطق 
ال�سروع يف  اأن يتم  هذه االأحياء يف 
اأ�سغال االإجناز يف اأقرب وقت ممكن 
طالت  التي  معاناتهم  من  للتخل�ص 

اأمدها. 

لوالية  املحلية  ال�سلطات  تعتزم 
�سطيف توزيع ح�سة تناهز 4551 
�سكن من �سيغة العمومي االإيجاري 
وهي  اجلــاريــة،  ال�سنة  نهاية  قبل 
ـــدد من  احلــ�ــســة املـــوزعـــة عـــرب ع
يف  االأ�سغال  انتهت  حيث  البلديات 
االأ�سغال  تبقى  فيما  املواقع  بع�ص 
لربطها  اأخـــر  ــع  ــواق م يف  ــة  ــاري ج
مبــخــتــلــف الــ�ــســبــكــات عــلــى غـــرار 

الكهرباء والغاز واملياه.
�سطيف  الوالية  عا�سمة  وحتظى 
برجمة  خــالل  مــن  االأ�ــســد  بح�سة 
�سيتم  فيما  للتوزيع،  وحدة   2002
العلمة  ببلدية  وحدة   400 توزيع 
�سرق �سطيف، و320 وحدة بحمام 
عن  ناهيك  الوالية  ب�سمال  قرقور 
265 وحدة بعمو�سة، و160 م�سكن 
وحدة   140 عــن  ف�سال  مبــاوكــالن 
بق�سر االأبطال يف اجلهة اجلنوبية 

املرتقب  ــن  م حــيــث  الـــواليـــة،  ــن  م
نهاية  قبل  احل�س�ص  هــذه  ت�سليم 

ال�سنة ح�سب م�سالح الوالية.
الوقت  يف  القائم  التخوف  ويبقى 
الو�سعية  بتاأثريات  متعلقا  الراهن 
كورونا  بفريو�ص  املتعلقة  الوبائية 
على �سري االأ�سغال يف بع�ص الور�سات 
من  العديد  اأن  ال�سيما  ال�سكنية 
احل�س�ص ال�سكنية التي كان مرتقبا 
الفارطة مت  االأ�سهر  توزيعها خالل 
ب�سبب  ــق  الح ــت  وق اإىل  تاأجيلها 
الإجراءات  بالنظر  االأ�سغال  تعطل 
اليد  تقل�ص  بعد  ال�سحي  احلجر 
الور�سات، حيث  العاملة يف خمتلف 
يف  االجتماعي  ال�سكن  طالبو  ياأمل 
املذكورة  احل�س�ص  توزيع  يتم  اأن 
اأي  وتـــفـــادي  املـــحـــدد  الـــوقـــت  يف 
تاأجيل جديد من �ساأنه اأن يزيد من 

معاناتهم مع اأزمة ال�سكن. 

حتمامت  ــة  ــري ق �ــســكــان  يــنــتــظــر 
اجلهة  يف  ماوكالن  لبلدية  التابعة 
�سطيف  واليـــــة  مـــن  الــ�ــســمــالــيــة 
�سكناتهم  ربط  م�سروع  من  االنتهاء 
الذي  امل�سروع  وهو  الطبيعي  بالغاز 
االأخرية  االأمتار  يف  ح�سبهم  توقف 
�سفتي  بــني  الــتــالق  نقطة  ب�سبب 
للقرية،  الغربي  باملدخل  ــوادي  ال
االأ�سغال  توقف  يف  ت�سبب  ما  وهو 
نهايتها  من  فقط  اأمرت   07 بد  على 
املكلفة  املقاولة  حتفظات  ب�سبب 
التقنية  التداعيات  عن  باالأ�سغال 
والدرا�سة التي هي يف االأ�سل تعود 

اإىل ثالث �سنوات �سابقة.
ورغم مرور وقت طويل على ظهور 
اأن تاأخر ت�سويته دفع  اإال  االإ�سكال 
ب�سرورة  املطالبة  اإىل  بال�سكان 
اأجل  من  املحلية  ال�سلطات  تدخل 
الق�سية  لهذه  حلول  عــن  البحث 
احلايل  ال�ستاء  ف�سل  حلول  قبل 
خا�سة اأن ن�سبة االأ�سغال قارب 95 

املنازل  اإال ربط  املائة ومل يتبق  يف 
تركيب  وكــذا  الرئي�سية  بال�سبكة 

العدادات.
توزيع  المتياز  الوالئي  املدير  اأما 
اأكد  الكهرباء والغاز ب�سطيف، فقد 
م�سروع  من  ا�ستفادت  القرية  بــاأن 
ميزانية  من  مموال  الطبيعي  الغاز 
اإعــادة  تقرر  اأنــه  م�سيفا  الــواليــة، 
الدرا�سة بكل االإجراءات االإدارية، 
االأ�سغال،  تاأخر  اإىل  اأدى  ما  وهــو 
حيث تقرر ا�ستقبال املواطنني لدفع 
ربط  ليتم  الــعــدادات  م�ستحقات 
انطالق  ترقب  مع  بالغاز،  منازلهم 
�سفتي  عــلــى  الــقــنــاة  مــد  عملية 
العمود  تقنية  خــالل  مــن  ـــوادي  ال
العملية  وهي  االأفقي،   اخلر�ساين 
اأيام   10 من  اأكرث  ت�ستغرق  ال  التي 
وهو  املقاولة  عمل  ا�ستئناف  بعد 
اإىل  طريقه  يف  امل�سكل  اأن  يعني  ما 

احلل يف غ�سون االأيام القادمة. 

املنطقة ال�صناعية باأم البواقي
 تغرق يف االأ�حال 

اأ�صرة اإ�صافية لنجدة مر�صى 
البي�صاء "كور�نا" بعني 

تخ�صي�س 1.6 مليار �صنتيم
 لتهيئة اأحياء جميلة 

توزيع 4551 �صكن عمومي اإيجاري 
قبل نهاية ال�صنة ب�صطيف

اإق�صاء �صكان حتمامت من الربط بالغاز 

يف غياب م�ضاريع التهيئة

فيما �ضجل نفاذ الألب�ضة الوقائية

اأحياء دون تهيئة منذ فجر ال�ضتقالل 

ب�ضبب خطاأ يف درا�ضة امل�ضروع خماوف من تاأخر ت�ضليم احل�ضة ب�ضبب كورونا 

انعدام للمياه وان�ضداد لقنوات ال�ضرف
التالميذ والأ�ضاتذة يف خطر

اأم البواقـــي

عبد الهادي. ب عبد الهادي. ب عبد الهادي. ب 
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وز�رة �لدفاع.. ت�سليم دفعة 
جديدة من مركبات "مر�سيد�س" 

حملة حت�سي�سية حول �لنظام �جلديد 
لإن�ساء �لتعاونيات �لفالحية

ت�سدير 41 �ألف طنا من �لكلنكر نحو هايتي و �لدومينيكان 

نحو بلوغ 5 مليار�ت دولر يف حجم �ملبادلت

قامت يوم اأم�س الثالثاء، وزارة الدفاع الوطني بت�ضليم 389 مركبة من الوزن الثقيل 
وحافالت النقل العمومي من عالمة مر�ضيد�س بنز، بالرويبة بالناحية الع�ضكرية االأوىل، 

وذلك يف اطار تلبية احتياجات اجلي�س الوطني ال�ضعبي واملوؤ�ض�ضات الوطنية العمومية 
واخلا�ضة، ح�ضبما افاد بيان للوزارة.

خالل م�ضاركته يف اأ�ضغال املنتدى اخلام�ض للمالية العامة يف الدول العربية

�ضت�ضمح بال�ضتفادة من تغطية متويل القرو�ض ال�ضتثمارية

من اأجل ال�ضتماع لالن�ضغالت املهنيني... 

يف انتظار الت�ضويق للخارج..

اإنطالقا من ميناء عنابة

�ضفرية تركيا باجلزائر

�ضارك وزير املالية، اأمين بن عبد الرحمان، عن طريق تقنية التحا�ضر عن بعد، يف اأ�ضغال املنتدى، املنظم من قبل �ضندوق النقد 
العربي بامل�ضاركة مع �ضندوق النقد الدويل حتت عنوان ''تعزيز احلماية االجتماعية للدول العربية يف املرحلة الراهنة ومرحلة ما بعد 

اأزمة فريو�س كورونا''.
ت�صعى  اجلزائرية  احلك�مة  اأن  ال�زير  واأكد 
اأزمة  اآث��ار  لتخفيف  ناجعة  حل�ل  اإيجاد  اإىل 
ك�فيد-19 من اأجل الت�جه اإىل م�صار التنمية 
االقت�صادية امل�صتدامة، م�صريا اإىل اأنها ت�صعى 
اأزمة  الآثار  للت�صدي  املالية  الدمي�مة  ل�صمان 

ك�فيد-19.
وقال بن عبد الرحمان يف كلمة األقاها خالل 
يف  العامة  للمالية  اخلام�ص  املنتدى  اأ�صغال 
''يتعني على الدول م�صاعفة  الدول العربية: 
تعبئة  ق�صد  واالجتماعي  االقت�صادي  دورهم 
املالية  ال�صنة  الإق��ف��ال  الكفيلة  ال������ص��ائ��ل 
احلالية، اإ�صافة اإىل حت�صري �صروط االنتعا�ص 
واملت��صط  الق�صري  املديني  على  االقت�صادي 

للخروج من االأزمة''.
القان�نية  االأ�ص�ص  ب��اأن  املالية  وزي��ر  واأو�صح 
من  ت�صتمد  االج��ت��م��اع��ي��ة  احل��م��اي��ة  ل��ن��ظ��ام 
الد�صت�ر الذي ُيكر�ص جمانية التعليم وطابعه 
االإجباري، باالإ�صافة اإىل حق كل امل�اطنني يف 

احلماية على �صحتهم واأبنائهم.
التدابري  املالية  وزير  قدم  اأخ��رى،  جهة  ومن 
جائحة  ملجابهة  اجل��زائ��ر  ات��خ��ذت��ه��ا  ال��ت��ي 
االجتماعية  الآثارها  والت�صدي  ك�فيد-19 
واالقت�صادية، م�صددا باأن ال�صلطات العم�مية 

الدمي�مة  ل�صمان  اإج��راءات  و�صع  على  تعمل 
وجعله  االجتماعية  احلماية  لنظام  املالية 

اأكرث عدال و�صم�ال.
اأ�صار ال�زير بن  وبخ�ص��ص املالية العم�مية، 
اجلزائرية  احلك�مة  اأن  اإىل  الرحمان  عبد 
حيث  اجلبائي  لالإ�صالح  خا�صة  اأهمية  ت�يل 
ال�عاء  ت��صيع  ه���  الرئي�صي  ال��ه��دف  يبقى 
دافعي  بني  الثقة  تعزيز  خ��الل  من  اجلبائي 
االجراءات  تب�صيط  وكذا  واالإدارة  ال�صرائب 

من  اجلبائي  ال�اجب  اأداء  لتب�صيط  االداري��ة 
طرف اخلا�صعني لل�صرائب، م�ؤكدا اأن اجلزائر 
التزمت ب��صع اإطار ميزانياتي ملزم يرمي اإىل 
ال�صيا�صات  باأهداف  مهيكل  جديد  من�ذج  و�صع 
للنتائج  مت�ا�صل  تقييم  حمل  ويك�ن  العامة 
العم�مية  ال�صلطات  اأن  م�ؤكدا  املُتح�صل عليها، 
الدمي�مة  ل�صمان  اإج��راءات  و�صع  على  تعمل 
وجعله  االجتماعية  احلماية  لنظام  املالية 

اأكرث عدال و�صم�ال

وّقع بنك اجلزائر اخلارجي اتفاقية اإطار مع 
للم�ؤ�ص�صات  اال�صتثمار  قرو�ص  �صمان  �صندوق 
ال�صغرية واملت��صطة ''فغار''، ت�صمح باال�صتفادة 
اال�صتثمارية  ال��ق��رو���ص  مت���ي��ل  تغطية  م��ن 
الفئة  لهذه  العم�مي  البنك  هذا  مينحها  التي 
االقت�صاد  مت�يل  على  والعمل  امل�ؤ�ص�صات،  من 
للم�ؤ�ص�صات واملتعاملني  القرو�ص  ال�طني ومنح 

االقت�صاديني.
من  كل  االتفاقية  وّقع  الت�جه،  هذا  و�صمن 
اخلارجي  اجلزائر  لبنك  العام  املدير  الرئي�ص 
عبد  لل�صندوق  العام  وامل��دي��ر  لطر�ص  لزهر 
الروؤوف خالف، و�صت�صمح االتفاقية للم�ؤ�ص�صات 
تغطية  من  باال�صتفادة  واملت��صطة  ال�صغرية 
مينحها  التي  اال�صتثمارية  القرو�ص  مت�يل 
امل�ؤ�ص�صات  الفئة من  العم�مي لهذه  البنك  هذا 
التي حتتاج اإىل دعم ومرافقة مالية لتحقيق 
م�صاريعها اال�صتثمارية، حيث تاأتي االتفاقية 
طرق  وتن�يع  تط�ير  يف  البنك  ارادة  لترتجم 

وفق  امل��ايل،  الدعم  على  واحل�ص�ل  التم�يل 
امل�ؤ�ص�صات  م��راف��ق��ة  اإىل  ال��رام��ي��ة  �صيا�صته 
الدفع  يف  منه  وم�صاهمة  واملت��صطة  ال�صغرية 
باالآلة ال�صناعية نح� االأمام من خالل ت�صجيع 
للنه��ص  عليها  املع�ل  امل�ؤ�ص�صات  من  الن�ع  هذا 

باالقت�صاد اجلزائري وتط�يره.
ف��اإّن  للبنك،  ال��ع��ام  امل��دي��ر  الرئي�ص  ووف���ق 
ت�ا�صل  م�ؤ�ص�صته  اأّن  على  ت�ؤكد  االتفاقية 
االأ�صا�صية  خدماتها  تقدمي  يف  ح��زم  وبكل 
اال�صتثنائية  ال��صعية  من  الرغم  على  وذلك 
التي متر بها البالد جراء تف�صي وباء ك�رونا، 
امل�ؤ�ص�صات  قرو�ص  �صمان  �صندوق  ي�صهر  كما 
م�صاعدة  واملت��صطة، من جهته، على  ال�صغرية 
امل�ؤ�ص�صات ال�صغرية على احل�ص�ل على مت�يالت 
على  ت�صجيعها  اأجل  من  املدى  مت��صطة  بنكية 
�صمان  خ��الل  م��ن  وذل��ك  والت��صع  االن��ط��الق 
ويهدف  ال��ت��ج��اري��ة،  البن�ك  ل��دى  ال��ق��رو���ص 
املايل  الرتكيب  تكملة  اىل  بذلك  ال�صندوق 

و  ال�صتحداث  امل�جهة  الناجعة  للم�صاريع 
تط�ير امل�ؤ�ص�صات.

ال�صندوق  ي��ت��دخ��ل  االأ���ص��ا���ص،  ه���ذا  وع��ل��ى 
ل�صالح  املخاطر  حتمل  يف  م�صاهما  باعتباره 
امل�ؤ�ص�صات ال�صغرية واملت��صطة من خالل �صمان 
القرو�ص اال�صتثمارية امل�جهة خللق امل�ؤ�ص�صات 
وت������ص��ي��ع ال��ن�����ص��اط��ات وجت���دي���د وحت��دي��ث 
-التي  ال�صندوق  لتغطية  وميكن  التجهيزات، 
 80 اإىل  ت�صل  اأن  اخلا�صة،  اأم���ال��ه  من  تتم 
من  املمن�ح  البنكي  القر�ص  مبلغ  من  باملائة 
هذه  تتعدى  اأال  على  اخلارجي  اجلزائر  بنك 

التغطية �صقف التم�يل 100 ملي�ن دج.
مت�يالت  من  انطالقا  تتم  التي  التغطية  اأما 
ال�����ص��راك��ة بني  ات��ف��اق  اإط���ار  اأي يف  ''م���ي���دا'' 
 60 اإىل  فت�صل  االأوروب��ي-  واالحتاد  اجلزائر 
باملائة من اأ�صل التم�يالت املمن�حة من البنك 
اجلزائري اخلارجي مع اعتماد �صقف التم�يل 

ب�250 ملي�ن دج.

ال�ص�د  ب��ح��ج��ار  االإ���ص��م��ن��ت  ���ص��رك��ة  ���ص��رع��ت 
اجلزائر  اإ�صمنت  ملجمع  التابعة  ب�صكيكدة 
ت�صدير41  عملية  يف  الثالثاء  اأم�ص  "جيكا" 
الكلنكر نح� جزيرة هايتي  األف طن من مادة 
ميناء   من  انطالقا  الدومينيكان  وجمه�رية 
عنابة بح�صب ما ك�صفت عنه مديرة الت�ص�يق 

واليقظة التناف�صية باملجمع حياة الزري.
حيز  دخ��ل��ت  ال��ت��ي  ال�صركة  اأن  واأو���ص��ح��ت، 
خطني  على  تت�فر   ،1973 �صنة  اخل��دم��ة 
ب�  تقدر  اإجمالية  تعاقدية  بطاقة  لالإنتاج 

االإ�صمنت. من  طن  األف   900
لهذه  العام  املدير  الرئي�ص  اأك��د   جانبه  من 
على  ت�صريح  يف  م��راب��ط،   ي��صف  ال�صركة، 
ال�صحنة  "بهذه  باأنه  العملية،  انطالق  هام�ص 
ل�صناعة  اأ�صا�صيا   الذي يعد مك�نا  الكلنكر  من 
حلجار  االإ�صمنت  �صركة  ت�صجل  االإ�صمنت، 
ال�ص�د ب�صكيكدة ثاين عملية ت�صدير بعد تلك 
التي متت خالل ال�صنة املن�صرمة 2019 والتي 
ت�صمنت ت�صدير 60 األف طن من  الكلنكر نح� 

ك�ت ديف�ار".

وتت�قع �صركة االإ�صمنت بحجار ال�ص�د ترقية 
�صادراتها من الكلنكر خا�صة واأن  الطلب على 
 2021 املقبلة  لل�صنة  امل�صجل  امل���ادة  ه��ذه 
يتعدى ال 200 األف طن، ح�صب ما اأردفه ذات 

امل�ص�ؤول.
االإ�صمنت  ل�صركة  االإنتاجية  الطاقات  وتقدر 
قابلة  �صن�يا  طن  األف   900 ب�  ال�ص�د،  بحجار 
للتط�ير خا�صة واأن ال�صركة تت�فر على عدة  
و�صادراتها  ن�صاطها  لتط�ير  تاأهلها  مق�مات 
الن�عية  ذو  الهام  املنجمي  املخزون  بينها  من 
اإىل  باالإ�صافة  لال�صتغالل  والقابل  اجليدة 
لل�صركة  اال���ص��رتات��ي��ج��ي   اجل��غ��رايف  امل���ق��ع 
ما  وفق  وعنابة،  �صكيكدة  ميناءي  من  وقربها 

متت االإ�صارة اإليه.
وتن�يع  الت�صدير  عمليات  تكثيف  خالل  ومن 
ال���ج��ه��ات ن��ح��� اأ����ص����اق اأف��ري��ق��ي��ا واأم��ري��ك��ا  
اجلزائر  اإ�صمنت  جممع  ي�صاهم  الالتينية، 
"جيكا " من خالل فروعه االإنتاجية يف تن�يع 
اإنتاج  قفز  حيث  املحروقات  خارج  ال�صادرات 
املجمع من اأكرث من 270 األف طن من االإ�صمنت 

األف طن   500 ال�  اإىل ما يتجاوز   2018 �صنة 
من االإ�صمنت �صنة 2019.

االأخريتني  ال�صنتني  خ��الل  املجمع  و�صجل 
ديف�ار  ك���ت  م��ن  ك��ل  نح�  ت�صدير  عمليات 
وغينيا  والكامريون  وال�صنغال  وغانا  وغامبيا 

وم�ريتانيا.

امل�صلمة  اأن املركبات  اإىل  البيان،  واأ�صار 
اجلزائرية  ال�صركة  طرف  من  م�صنعة 
الإنتاج مركبات ال�زن الثقيل ذات العالمة 
 ''sappl-MB'' ب��ن��ز  مر�صيدي�ص 
خم�ص�صة لنقل االأفراد واالإ�صعاف ونقل 
من  كل  لفائدة  ت�صليمها  ومت  الب�صائع، 
الدفاع  ل�زارة  للعتاد  املركزية  املديرية 

ال�طني وم�ؤ�ص�صات عم�مية وخا�صة.
م�صعى  �صمن  العملية  ه��ذه  وت��ن��درج 
الع�صكرية  ال�صناعات  خمتلف  تط�ير 
ظل  ويف  م��ن��ه��ا،  امليكانيكية  �صيما  ال 

وزارة  �صطرتها  التي  االإ�صرتاتيجية 
الهيئات  خمتلف  م��ع  ال�طني  ال��دف��اع 
لتفعيل  والهادفة  املعنية،  وامل�ؤ�ص�صات 
�صناعة وطنية ذات منتجات ذات ج�دة 

ون�عية مب�ا�صفات عاملية.
���ص��م��ري، بهذه  ال��ع��ق��ي��د رم��ي��ل��ي  واأك�����د 
يف  اجلي�ص  اح��رتاف��ي��ة  على  املنا�صبة، 
دفعة  ت�صليم  عن  ك�صف  كما  الت�صنيع، 
جديدة من املركبات يف انتظار الت�ص�يق 
العليا  القيادة  �صطرته  ما  وفق  للخارج 

للجي�ص.

اأفادت وزارة الفالحة والتنمية الريفية، 
ال�طنية  احلملة  ان  ال��ث��الث��اء،  اأم�����ص 
التح�صي�صية ح�ل النظام اجلديد الإن�صاء 
التعاونيات الفالحية تت�ا�صل عن طريق 
طبقا  بعد  ع��ن  امل��رئ��ي  ال��ت��ح��اور  تقنية 
بتعليق  اخلا�صة  االأوىل  ال�زارة  لتعليمة 
االجتماعات لتفادي انت�صار وباء ك�رونا.

ن�صرته  لها  بيان  يف  ال����زارة  واأو�صحت 
على ح�صابها الر�صمي عرب م�قع الت�ا�صل 
ي�م  مت  اأن���ه  )في�صب�ك(  االج��ت��م��اع��ي 
تقنية  ع��رب  ج��ه���ي  ل��ق��اء  عقد  االث��ن��ني 
ورقلة  والي��ات  خ�ص  بعد،  عن  الت�ا�صل 
وغرداية  واليزي  ومترنا�صت  ال���ادي  و 

وغليزان.
املدير  اجله�ي  اللقاء  ه��ذا  ن�صط  وق��د 
القان�نية  ال�����ص���ؤون  مبديرية  الفرعي 
والتنمية  الفالحة  ب����زارة  والتنظيم 
ال�طنية  الغرفة  ع��ن  وممثل  الريفية 
ال�طني  امل��ع��ه��د  ع��ن  ومم��ث��ل  ل��ل��ف��الح��ة 

لالإر�صاد الفالحي.
وب��غ��ر���ص ���ص��رح م���ا ج���اء يف امل��ر���ص���م  
باإن�صاء  امل��ت��ع��ل��ق  اجل���دي���د  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

تنظيم  مت  ال��ف��الح��ي��ة،  ال��ت��ع��اون��ي��ات 
من  بكل  ح�ص�ريا  جه�ية  لقاءات  ثالثة 
باتنة  ووالي���ة  وب���م��ردا���ص  ق�صنطينة 
وذلك قبل �صدور تعليمة ال�زارة االوىل 
لتفادي  االجتماعات  بتعليق  اخلا�صة 

انت�صار وباء ك�رونا.
انه مت  ال���زارة،  اف��ادت  ال�صياق،  يف ذات 
 11 من  ابتداء  اللقاءات  هذه  ا�صتئناف 
ن�فمرب عرب تقنية التحاور عن بعد بحيث 
مت عقد لقاء خ�ص والية اجللفة وهران 
عدة  م��ن  ممثلني  فيها  ���ص��ارك  ورق��ل��ة  و 
�صيتم عقد  انه  اأخرى. كما قالت  واليات 
وال�اليات  ب�صار  والية  يخ�ص  اأخر  لقاء 

املجاورة لها ي�م 30 ن�فمرب القادم.
وذكرت وزارة الفالحة اأن هذه اللقاءات 
التي  التعديالت  اه��م  �صرح  اىل  تهدف 
 20-274 رقم  التنفيذي  املر�ص�م  م�صت 
امل�ؤرخ يف 18 دي�صمرب 2020 الذي يحدد 
التعاونيات  على  تطبق  التي  الق�اعد 
اال�صتماع  اىل  ب��االإ���ص��اف��ة  ال��ف��الح��ي��ة 
مهنيني  من  املتدخلني  واأراء  لالن�صغاالت 

واأخ�صائيني واداريني.

ال�صيدة  باجلزائر،  تركيا  �صفرية  اأكدت 
ماهين�ر اأوزدميري غ�كطا�ص ي�م االإثنني 
اجلزائر  ب��ني  التجارية  امل��ب��ادالت  اأن 
 5 نح�  اىل  ب�صه�لة  ت�صل  قد  وتركيا 
اإىل  البلدين  داعية  �صن�يا،  دوالر  مليار 
للتبادل  اإتفاقية  اإب��رام  اأجل  من  العمل 
مربحة  ���ص��راك��ة  ال��ت��ي  تف�صي  احل���ر 

للطرفني.
واأو���ص��ح��ت ال�����ص��ف��رية ال��رتك��ي��ة خالل 

لنقا�صات  الرابعة  الطبعة  يف  تدخلها 
العمل  الأرب��اب  ال�طنية  الك�نفدرالية 
رئي�صا  �صطره  الذي  الهدف  اأن  امل�اطنني 
دوالر  مليار   5 بل�غ  يف  املتمثل  البلدين 
داعية  للتحقيق،  قابل  امل��ب��ادالت،  من 
االإقت�صاديني  املتعاملني  جتنيد  اإىل 
اأولئك  �صيما  واالأت����راك  اجل��زائ��ري��ني 
املنتمني للقطاع اخلا�ص من اأجل حتقيق 

هذا الهدف.

قيمة  ب��اأن  ال�صدد  ه��ذا  يف  ذك��رت  كما 
و  5ر3  بني  ت��رتاوح  الثنائية  امل��ب��ادالت 
2ر4 مليار دوالر وه� يف حالة ت�ازن بني 

اجلانبني.
وتابعت ق�لها نعتقد اأن ت�قيع اإتفاقية 
�صي�صمح  اجل��زائ��ر  م��ع  احل���ر  ال��ت��ب��ادل 
رابح  �صراكة  اإطار  يف  مبادالتنا  بزيادة 
اجلزائرية  ال�ص�ق  اأن  معتربة  راب��ح،   -
جذابة بالن�صبة للم�صتثمرين االأتراك.

وزير �ملالية.. ن�سعى ل�سمان �لدميومة �ملالية 
للت�سدي لآثار �أزمة كورونا

�تفاقية بني بنك �جلز�ئر �خلارجي و''فغار'' 
لتمويل �لقت�ساد �لوطني
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اأعلن وزير اخلارجية االأمريكي مايك بومبيو االثنني فر�س وا�ضنطن �ضل�ضلة عقوبات ت�ضتهدف خ�ضو�ضا 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�ضات من حلفائها وخ�ضو�ضا االأوروبيني.

قيما وافق ترامب على نقل ال�ضلطة دون اأن يقّر مبا�ضرًة بهزميته

احتجاجا على مقتل رجل من اأ�ضل اأفريقي..

يف اأول اإقرار غري مبا�صر له بهزميته يف 
الرئي�ص  اأعطى  الرئا�صية،  االنتخابات 
املنتهية واليته دونالد ترامب  االأمريكي 
حل�ص�ل  االأخ�صر  ال�ص�ء  االإثنني  م�صاء 
على  بايدن  ج�  املنتخب  الرئي�ص  فريق 
بعملية  للبدء  ال��الزم  ال��ف��درايل  الدعم 
بتم�صية  االأخري  بداأ  فيما  ال�صلطة،  نقل 

اأع�صاء اإدارته اجلديدة.
املنتخب،  االأمريكي  الرئي�ص  اأعلن  فقد 
اأنت�ين  ت�صمية  االإث��ن��ني،  ب��اي��دن،  ج��� 
اإدارت���ه  يف  للخارجية  وزي���را  بلينكن، 
عن  ب��ي��ان  بح�صب  ذل���ك  ج���اء  امل��ق��ب��ل��ة. 
ل�"بايدن"،  االنتقايل  الرئا�صي  الفريق 
الذي اأعاد م�صاركته االأخري عرب ح�صابه 

امل�ثق ب�"ت�يرت".
من�صب  ع��ام��ا(   58( بلينكن  و���ص��غ��ل 
للرئي�ص  الق�مي  االأمن  م�صت�صار  م�صاعد 
بعدها  و�صغل  اأوب��ام��ا،  ب���اراك  ال�صابق، 
اخلارجية  ل�زير  االأول  امل�صاعد  من�صب 
االأمريكي االأ�صبق، ج�ن كريي، وفق امل�قع 

االإلكرتوين لقناة احلرة االأمريكية.
يف  بلينكن  �صغل  ذات��ه،  امل�صدر  وح�صب 
امل�صت�ى  رفيعة  منا�صب  عدة  الت�صعينات 
يف اإدارة الرئي�ص االأمريكي االأ�صبق، بيل 
ب��ص  ج���رج  عهد  يف  وك��ذل��ك  كلينت�ن، 

االبن.

العالقات  جلنة  يف  عمل   2002 ويف 
وا�صتمر  ال�صي�خ،  مبجل�ص  اخل��ارج��ي��ة 
�صمن  كان  ذلك  وبعد   ،2008 حتى  فيها 
الفريق االنتقايل للرئي�ص، باراك اأوباما، 

ونائبه بايدن يف وقتها.
لنائب  كم�صت�صار  بعدها  بلينكن  وعمل 
ال�صيا�صة  جم���ال  يف  ب��اي��دن،  ال��رئ��ي�����ص 
اخلارجية، وكان امل�ص�ؤول الثاين يف وزارة 

اخلارجية االأمريكية يف عهد اأوباما.
ووفق و�صائل اإعالم اأمريكية، عزز بايدن 
بالف�ز  اجل��اري،  ن�فمرب   13 يف  انت�صاره 
ب�الية ج�رجيا )16 �ص�تا(، لريفع عدد 
املجمع  من  عليها  ح�صل  التي  االأ���ص���ات 
306. فيما يقف ترامب  اإىل  االنتخابي 
بايدن  ك�صب  اأن  بعد  �ص�تا،   232 عند 
للجمه�ريني  بتاأييدها  عرفت  واليات   5
�صابقا، وهي اأريزونا وج�رجيا وبن�صلفانيا 

ومي�صيغان باالإ�صافة اإىل وي�صكن�صن.

بايدن ي�صمي بلينكن �زيرا للخارجية
الغاز  الفرن�صية  ال�صرطة  ا�صتخدمت 
جديد  خمّيم  لتفكيك  للدم�ع  امل�صيل 
للمهاجرين و�صط باري�ص اأقيم الإي�اء 
مئات الالجئني الذين مت اإجالوؤهم من 
مراكز اإي�اء م�ؤقتة يف ال�ص�احي دون 

ت�فري بديل.
و�صاعد متط�ع�ن يف ن�صب نح� 500 
الفرن�صية يف  العا�صمة  قلب  خيمة يف 
وقت متاأخر االثنني والتي �صرعان ما 
اأفغان.  معظمهم  مبهاجرين  ام��ت��الأت 
ال�صرطة  و�صلت  �صاعة،  نح�  وب��ع��د 
لتفكيك املخيم واإزالة اخليام التي كان 
احلاالت،  بع�ص  يف  اأ�صخا�ص  بداخلها 
و����ص���ط ت���ظ���اه���رات م���ن امل��ه��اج��ري��ن 

و�صيحات اال�صتهجان من املتط�عني.
اأن املخيم  واأف���ادت وك��االت االأن��ب��اء، 
الالجئني  مئات  الإي���اء  اأقيم  اجلديد 
م�ؤقتة  اإجالئهم من مالجئ  الذين مت 
االأ�صب�ع  دوين"  "�صان  �صاحية  يف 

املا�صي دون ت�فري املاأوى لهم.
املخيم،  بتفكيك  ال�صرطة  وق��ام��ت 
الغذائية  امل�صاعدات  و�ص�ل  ومنعت 
من  الالجئني  غالبية  اأن  م�صرية  لهم، 

االأفغان.
اإىل  اإن��ه ج��اء  اأح��د الالجئني،  وق��ال 
على  للعث�ر  اأ�صهر  ثالثة  قبل  فرن�صا 

الفرتة  تلك  طيلة  اأن��ه  م�صيفا  عمل، 
"�صعار  اأن  واأ�صاف  احلدائق،  يف  ينام 
الدولة الفرن�صية هي حرية وم�صاواة 
واأخ�ة، لكننا مل نر اأيا منها هنا، راأينا 

عك�ص ذلك''.
ب�����دوره، ق���ال اأح����د امل��ت��ط���ع��ني يف 
هنا  اإىل  ق��دم  اإن��ه  اإن�صانية،  جمعية 
لتقدمي امل�صاعدات الغذائية لالجئني، 
اإال اأن ال�صرطة الفرن�صية منعت ذلك. 
واأ�صار اإىل اأن ال�صرطة تدخلت بق�ص�ة 

�صد الالجئني ودمرت خيامهم.
اإدارة  تعر�صت  اأخ���رى،  ناحية  م��ن 
�ص�ء  لتجاهلها  الن��ت��ق��ادات  ب��اري�����ص 
يف  والالجئني  اللج�ء  طالبي  معاملة 
ملن مت  دائم  مكان  اإيجاد  البالد وعدم 

اإجالوؤهم من املخيمات امل�ؤقتة.
اأق��ّرت  بعدما  املخيم  تفكيك  ي��اأت��ي 
اأمنيا  قان�ننا  الفرن�صية  احلك�مة 
ي��ف��ر���ص ق���ي����دا ع��ل��ى ن�����ص��ر ���ص���ر 
عنا�صر  ل�ج�ه  التقطت  وت�صجيالت 
يف  مهامهم  ت��اأدي��ة  اأث��ن��اء  ال�صرطة 
نقابات  وت�����ص��ري  ال��ع��ام��ة.  االأم���اك���ن 
القان�ن  �صاأن  من  اأن  اإىل  ال�صحافيني 
ان يعطي ال�ص�ء االأخ�صر لل�صرطة ملنع 
ال�صحافيني من القيام بعملهم وت�ثيق 

انتهاكات ق�ات االأمن.

ال�صرطة الفرن�صية ت�صتخدم الغاز
 امل�صيل يف تفكيك خميم لالجئني

ق.د ق.د

ق.د

اأعلن خالد املحجوب مدير اإدارة التوجيه املعنوي يف قوات خليفة حفرت، اأن جلنة 5+5 الليبية تو�ضلت اأم�س االثنني اإىل اتفاق ب�ضاأن
 عمليات تبادل االأ�ضرى بني االأطراف الليبية.

ق.د

اللجنة  االثـــنـــني  اأمـــ�ـــص  واجــتــمــعــت 
 )5+5( امل�سرتكة  الليبية  الع�سكرية 
مع  ــرة،  م والأول  الفيديو،  تقنية  عــرب 
من  املكونة  االأمــنــيــة  العمل  جمموعة 
البعثة االأممية للدعم يف ليبيا واأطراف 
للمجتمع  اإحاطة  لتقدمي  برلني  موؤمتر 
وقف  تنفيذ  اإجـــــراءات  ــن  ع الــــدويل 

اإطالق النار يف ليبيا.
خا�سة  ت�سريحات  يف  املحجوب  وقــال 
جلنة  اإن  الرو�سية  "�سبوتنك"  لوكالة 
االأمن،  ملجل�ص  تو�سياتها  رفعت   "5+5"
الإ�سدار قرار ب�ساأنها. واأو�سح اأن اللجنة 
تبادل  بــحــثــت   )  5+5( الــعــ�ــســكــريــة 
ــني قــــوات اجلــيــ�ــص وقـــوات  االأ�ـــســـرى ب
واأنها  الليبية  الوطني  الوفاق  حكومة 
تعمل على الرتتيبات اخلا�سة لتنفيذها 

يف اأقرب وقت ممكن.
الدائرة  عرب  مت  االجتماع  اأن  واأ�ساف 
على  مطالب  عدة  عر�ص  و�سهد  املغلقة، 
منها  االأمـــن،  وجمل�ص  االأممــيــة  البعثة 
االأ�سلحة  توريد  حظر  تفعيل  �سرورة 
وامل�سلحني  املرتزقة  وخروج  ليبيا،  اإىل 
الدول  معاقبة  واأي�سا �سرورة  االأجانب، 
اإطالق  وقف  لقرار  املعرقلني  ــراد  واالأف

النار املوقع يف جنيف ال�سهر املا�سي.
اتفقت  اجلنة  فاإن  املحجوب،  وبح�سب 
التبادل ب�سكل موؤكد، فيما  على عمليات 
تتبقى الرتتيبات فقط. واأ�سار اإىل اأن ما 
اإىل  يحال  اللجنة  اجتماعات  عن  �سدر 

جمل�ص االأمن.
االأممية  البعثة  اأعلنت  ذلك  غ�سون  يف 
احلوار  من  الثانية  اجلولة  اأن  ليبيا  يف 
اليوم  �ست�ستكمل  الليبي  ال�سيا�سي 

االأربعاء.
وقالت رئي�سة البعثة االأممية باالإنابة 

�ستيفاين وليامز، اأنها منحت امل�ساركني يف 
اجلولة احلالية وقتا لدرا�سة اخليارات 
ال�سلطة  اختيار  اآلــيــات  ب�ساأن  املتاحة 
التنفيذية التي مت ا�ستعرا�سها يف جل�سة 

اأم�ص.
وقت  يف  عقدت  االأوىل  اجلولة  وكانت 
تون�ص  يف  اجلــــاري  الــ�ــســهــر  ــن  م �ــســابــق 
الطيف  ــن  م �سخ�سية   75 مبــ�ــســاركــة 
واتفق  الليبي.  واملجتمعي  ال�سيا�سي 
اإجراء  على  تون�ص  جولة  يف  امل�ساركون 
 24 يف  وبــرملــانــيــة  رئا�سية  انــتــخــابــات 

حول  التوافق  مت  كما   .2021 دي�سمرب 
واحلكومة،  الرئا�سي  املجل�ص  �سالحيات 
ــاق على  ــف الــتــو�ــســل الت ولــكــن مل يــتــم 
املجل�ص  لع�سوية  مر�سحة  �سخ�سيات 

الرئا�سي املقبل.
�سمن  الع�سكرية  اللجنة  ع�سو  وقــال 
خمتار  الوطني،  الــوفــاق  حكومة  وفــد 
اللجنة  اإن  اإعـــالم  لو�سائل  النقا�سة، 
باأن  االأمــنــيــة  العمل  جمموعة  اأبلغت 
على  متفقان  الع�سكرية  اللجنة  طريف 
االأرا�سي  من  املرتزقة  اإخــراج  �سرورة 

الليبية.
ال�سهر  مــن   12 يف  اجتماعها  وخـــالل 
اللجنة  اتفقت  �سرت،  مبدينة  اجلــاري 
الوفاق  حكومة  متثل  -التي  الع�سكرية 
وقوات اللواء خليفة حفرت- على البدء 
واملقاتلني  املرتزقة  جميع  اإخـــراج  يف 
ليبيا  من  الو�سطى  املنطقة  من  االأجانب 

كمرحلة اأوىل ملغادرتهم ليبيا.
�ــســكــكــوا يف  لــيــبــيــني  ــني  ــوؤول ــس ــ� م اأن  بــيــد 
الرو�ص  املرتزقة  بــاإخــراج  حفرت  الــتــزام 
يقاتلون  الذين  والت�ساديني  وال�سودانيني 
�سرت  يف  ينت�سرون  والــذيــن  قــواتــه،  �سمن 

واجلفرة، ويف حقول نفطية باجلنوب.

توا�سل احلراك املناه�ص للعن�سرية يف 
الربازيل عرب تنظيم عدد من املظاهرات 
متاجر  �سل�سلة  ــــام  اأم عـــدة  مـــدن  يف 
رجل  مقتل  على  احتجاجا  "كارفور" 
لل�سرب  تعر�سه  بعد  اأفريقي  اأ�سل  من 
على يد رجلي اأمن اأبي�سني يف متجرتابع 

للمجموعة جنوب الربازيل. 
�ساهد  التقطه  فيديو  ت�سجيل  وكــان 
تداوله  ومّت  اإعــالم  و�سائل  وتناقلته 
قد  االجتماعي،  التوا�سل  و�سائل  على 
ال�سحّية  ب�سرب  اأمن  رجل  قيام  اأظهر 
فريتا�ص  �سيلفريا  األربتو  جواو  االأ�سود 
40 عاًما على وجهه فيما اأم�سك  البالغ 
به عن�سر اآخر، ويف لقطات اأخرى، يبدو 

الرجل  اإنعا�ص  يحاولون  وهم  م�سعفون 
املمّدد على االأر�ص حيث فارق احلياة.

وجمعت تظاهرات ع�سرات االأ�سخا�ص 
وال  "كارفور"،  مبقاطعة  طالبوا  الذين 
)�سمال  باهيا  دي  �سلفادور  يف  �سّيما 
�سرق(.  )جنوب  �سانتو�ص  ويف  �سرق(، 
جتّمعات  وال�سبت  اجلمعة  يوما  و�سهد 

ا. اأخرى مماثلة اأي�سً
الفتات  على  ريو  يف  املتظاهرون  وكتب 
حملوها، "كارفور قاتل" و"حياة ال�سود 
"بالك اليفز  مهّمة"، وهو �سعار حركة 
ماِتر" )حياة ال�سود مهّمة( التي َنّظمت 
ــواليــات  تــظــاهــرات جــمــاهــريّيــة يف ال
الرجل  فلويد  جورج  وفاة  بعد  املتحدة 

حّتى  خِنق  الــذي  ــود  ــس االأ� االأمــريــكــي 
مدينة  يف  اأبي�ص  �سرطي  يد  على  املوت 

مينيابولي�ص يف مايو.
بــالــلــغــة  ـــدات  ـــري ـــغ ت �ــســلــ�ــســلــة  ويف 
ل�سركة  العام  املدير  كان  الربتغالّية، 
"الفعل  "كارفور" عرّب عن تعازيه عقب 
على  املن�سورة  ال�سور  وا�سًفا  الرهيب"، 
"ال  باأنها  االجتماعي  التوا�سل  �سبكات 

حُتتمل".
ملجموعة  الـــربازيـــلـــي  الـــفـــرع  وكــــان 
الوح�سي"  "املوت  دان  "كارفور" 
اّتخاذ  على  عزمه  واأعــلــن  لفريتا�ص، 
من  لالقت�سا�ص  املنا�سبة  "التدابري 

املتوّرطني يف هذه الق�سّية".

جاير  الــرئــيــ�ــص  ــتــقــد  ان ــت،  ــب ــس ــ� وال
بـــولـــ�ـــســـونـــارواحلـــركـــات املــنــاهــ�ــســة 
كلمة  خـــالل  ــهــمــهــا  واّت لــلــعــنــ�ــســرّيــة، 
الع�سرين  جمموعة  قمة  يف  األــقــاهــا 
ت�ستورد  اأن  حُتاول  باأّنها  االفرتا�سية، 
اإىل الربازيل "توّترات هي لي�ست جزًءا 

من تاريخ" البالد.
�سابق  وقت  يف  �سّدد  بول�سونارو  وكــان 
يف تغريدة على اأّن م�ساكل البالد "اأبعد 
"ب�سفتي  وتابع  العرقّية  الق�سايا  من 
كّلها  االألــوان  األــوان،  عمى  لدّي  رئي�ًسا، 
من  اأف�سل  ب�سرة  لون  يوجد  ال  واحــد. 
اأنا�ص خرّيون  االأخــرى. يوجد  االألــوان 

واآخرون اأ�سرار".
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اأعلن العميد ح�سني دهقان، وزير الدفاع االإيراين االأ�سبق، وم�ست�سار 
املر�سد االأعلى  الع�سكري حاليا تر�سحه ر�سميا لالنتخابات الرئا�سية 

التي �ستجرى العام املقبل.
خلو�ص  ا�ستعدادي  "اأعلن  تلفزيونية:  مقابلة  يف  دهقان  وقال 
النمو  م�سار  بتنفيذ  و�ساأقوم   ،2021 لعام  الرئا�سة  انتخابات 
وطني  "عن�سر  باأنه  نف�سه  العميد  وو�سف  تكلفة".  باأقل  والتنمية 
لدفع  والتنفيذية  والعقلية  الفكرية  االإمكانات  كل  ولدي  وثوري 
اأهداف وم�سالح النظام والثورة". و�سدد اأول املرت�سحني لالنتخابات 
ال�سيا�سيني  التيارين  اإىل  ينتمي  ال  اأنه  على  االإيرانية  الرئا�سية 
"اإىل  بال�سعي  متعهدا  واملحافظ،  االإ�سالحي  البالد،  يف  التقليديني 
اإيجاد جو من التفاهم واالإجماع، والتفاهم الوطني واأجواء للحوار 

مع العامل من منطلق القوة والعزة".

�سباح  من  مبكرة  �ساعة  يف  ال�سينية  الف�ساء  بوكالة  م�سوؤول  قال 
اأم�ص الثالثاء، اإن عملية اإطالق �ساروخ على متنه م�سبار ال�ستخراج 
عينات �سخرية من القمر كانت ناجحة. واأعلن قائد عملية االإطالق 
جزيرة  من  الف�سائية  املركبة  اإطالق  من  دقيقة   75 نحو  بعد  ذلك 
القرن  �سبعينيات  منذ  اأول حماولة  ال�سني. وهذه  هاينان يف جنوب 
املا�سي للح�سول على عينات من �سطح القمر، وهي مهمة توؤكد على 

طموح ال�سني يف ا�ستك�ساف الف�ساء.

يف  الفيوم  مبحافظة  ومر�سح  نائب  على  النريان  جمهولون  اأطلق 
م�سر، ما اأ�سفر عن اإ�سابته وجنل �سقيقه، ونقال اإىل اأحد امل�ست�سفيات 
بوقوع  يفيد  بالغا  االأمن  قوات  بتلقي  البداية  وجاءت  اخلا�سة. 
جمل�ص  ع�سو  الواحد،  عبد  م�سطفى  اأحمد  على  نار  اإطالق  حادث 
الثالثة،  بالدائرة  االإعادة  جولة  يف  يناف�ص  الذي  املر�سح  النواب، 
ومقرها مركزي طامية و�سنور�ص، خالل عودته اإىل منزله، واإ�سابته 

وجنل �سقيقه، ونقلهما اإىل م�ست�سفى خا�ص.
وتبني من التحريات االأولية اإطالق ملثمني النريان على النائب، بعد 
النائب  اأن  التحريات  وك�سفت  الت�سويت،  عملية  متابعة  من  عودته 
اأ�سيب بحالة اإغماء، نتيجة ا�سطدام ال�سيارة اخلا�سة به يف �سجرة 

�سخمة، خالل حماولة هروبه من مطلقي النريان.

تيغراي  اإقليم  قوات  اأحمد  اأبي  الوزراء  رئي�ص  اإمهال  من  يوم  بعد 
72 �ساعة لال�ست�سالم قبل �سن هجوم ع�سكري على عا�سمة االإقليم، 
�سمان  على  اإثيوبيا  االإن�سانية  لل�سوؤون  املتحدة  االأمم  من�سقة  حثت 

حماية املدنيني.
ولقي مئات االأ�سخا�ص حتفهم يف القتال الذي اندلع يف الرابع من 
نوفمرب بني القوات االحتادية االإثيوبية وقوات اإقليم تيغراي مما 

اأدى اإىل فرار اأكرث من 30 األف الجئ اإىل ال�سودان املجاور.
يف  االإغاثة  موظفي  واأمن  �سالمة  �سمان  تاأمل  اإنها  �سوزي  وقالت 
كما  مقاتلني(.  )غري  مدين  األف   525 من  اأكرث  و"حماية  اإثيوبيا 
ال�سحية  املرافق  مثل  املدنية  التحتية  البنية  كل  "بحماية  طالبت 

واملدار�ص و�سبكات املياه  ذات االأهمية املدنية".
املجاور  اأمهرا  اإقليم  على  �سواريخ  تيغراي  اإقليم  متمردو  واأطلق 
االأحد  اأمهل  قد  اأحمد  اآبي  وكان  اإريرتيا.  على  احلدود  عرب  واأي�سا 
اجلي�ص  يبداأ  اأن  قبل  لال�ست�سالم  �ساعة   72 تيغراي  اإقليم  قوات 

هجوما على ميكيلي. 

بعد مرور خم�سة اأ�سهر على مقتل زعيمه عبد املالك دروكدال، والذي 
22 نوفمرب تعيني  اأعلنت اجلماعة االإرهابية يف   ،2020 قتل يف يونيو 

مبارك يزيد، ويدعى اأبو عبيدة يو�سف العنابي، زعيما جديدا لها.
وحتى   2010 منذ  يزيد  مبارك  وكان  عنابة،  مدينة  مواليد  من  وهو 
تعيينه قائدا جديدا، رئي�سا لـ "جمل�ص االأعيان" وهي اللجنة التوجيهية 
للجماعة االإرهابية. وكان اأي�سا م�سوؤوال عن الفرع االإعالمي بالتنظيم 
االإرهابي، و�سنفته الواليات املتحدة على الئحتها لالإرهابيني الدوليني 
البارزين منذ �سبتمرب2015. اخلرب الذي تناقلته عدة م�سادر اإعالمية 
ومواقع اإلكرتونية متخ�س�سة يف احلركات املتطرفة واجلهادية من بينها 

موقع "�سايت" االأمريكي. 

ال�صني تنجح باإطالق م�صبار جلمع 
عينات من القمر

م�صر.. ملثمون يحا�لون اغتيال 
نائب يف الربملان 

االأمم املتحدة تطالب اإثيوبيا بحماية 
املدنيني 

مبارك يزيد الزعيم اجلديد لتنظيم 
االإ�صالمي"  املغرب  بالد  يف  "القاعدة 

م�صت�صار خامنئي الع�صكري يرت�صح 
لالنتخابات الرئا�صية 2021

حــول

الوكاالت  

العــامل

دويل ليبيا: جلنة "5+5" تعمل على الرتتيبات اخلا�صة 
لتبادل االأ�صرى يف اأقرب �قت

توا�صل املظاهرات املناه�صة للعن�صرية يف الربازيل



بدري. ع

مولودية باتنة 

اأحمد اأمني. ب 

�شباب باتنة

مولودية بريكة

مولودية العلمة دفاع تاجنانت

وفاق �شطيف 

جنم بوعقال

�لعد�لة تعيد فتح ق�سية تذ�كر
 لقاء �لأهلي �مل�سري 

�لإد�رة ت�سرع يف �لتفاو�س مع �لركائز 
ونحو عقد �جتماع حل�سم ق�سية �ملدرب

�لتدريبات تتوقف وديون جلنة
 �ملنازعات تثري �ملخاوف 

�لطاقم �لفني �سطر برناجما ��ستدر�كيا و�لإد�رة 
تنتظر رد �إد�رة �ملركب �لريا�سي لربجمة �لرتب�س

�لإد�رة ت�سعى ل�سبط معامل �ملو�سم �جلديد 
و�لأزمة �ملالية هاج�س يوؤرقها

جمل�س �لإد�رة يقرر �ل�ستقالة ب�سبب جتميد �لإعانات �ملالية 

ريا�صة ريا�صةالأربعاء 14 ونرب 2970/ 25 نوفمرب 2020 املوافق لـ 10 ربيع الثاين 081442 الأربعاء 14 ونرب 2970/ 25 نوفمرب 2020 املوافق لـ 10 ربيع الثاين 091442

بريكة  مـــولـــوديـــة  فـــريـــق  يــعــيــ�ــص 
عملية  �سللت  خــانــقــة  مــالــيــة  اأزمــــة 
ــرة  ــبــا�ــس ـــتـــقـــدامـــات وذلــــــك مل اال�ـــس
ما  وهــو  املقبل،  للمو�سم  التح�سريات 
يطالبون  "االأمبيبي"  اأنــ�ــســار  جعل 
ب�سرورة حل االأزمة يف اأ�سرع وقت وذلك 
حال  ويف   ، الفريق  م�سلحة  اأجــل  من 
الو�سعية  هذه  على  الفريق  اإ�ستمرار 
كافة  على  �سعب  مو�سم  �سيعي�ص  فاإنه 
الروؤية  ات�ساح  عدم  ب�سبب  االأ�سعدة 
فالكل  الت�سكيلة  م�ستقبل  يخ�ص  فيما 

التاأخر  القلق، جراء  يعي�ص حالة من 
للنادي،  الداخلية  ال�سوؤون  ترتيب  يف 
للمو�سم  التح�سريات  يف  والــ�ــســروع 
اجلديد، وهو ما جعل االأن�سار يثورون 
التحرك  ب�سرورة  االإدارة  يطالبون  و 
يعتربون  حيث  م�سوؤولياتها  حتّمل  و 
التماطل يف تنظيم االأمور االإدارية و 
واحل�سم  الالزمة،  باالنتدابات  القيام 
باملو�سم  املتعلقة  االأخــرى  امل�سائل  يف 
ــادم اأمـــر ال يــخــدم الــفــريــق، بل  ــق ال
بالعك�ص قد ينعك�ص �سلبا على م�سواره 

داخل  ــور  االأم اأن  ويبدو  البطولة  يف 
ما  الفريق ال تبعث عن االرتياح  بيت 
دام اأن احللول مفقودة وغري موجودة 
على  القائمني  اأن  حتى  ــة  االأزم لهذه 
احللول  اإيــجــاد  حــاولــوا  الفريق  هــذا 
يف  الكرة  وعليه  ذلك  يف  ف�سلوا  لكنهم 
بالتحرك  املطالبة  ال�سلطات  مرمى 
يخرج  حتى  الالزمة  احللول  الإيجاد 
الفريق من هذه االأزمة ويتنف�ص قليال 
وي�سرع يف حت�سرياته للمو�سم اجلديد 

يف اأح�سن الظروف.

توقيف  تاجنانت  دفــاع  اإدارة  قــررت 
فيها  �سرع  والتي  اجلماعية  التدريبات 
الفريق منذ قرابة االأ�سبوع وهذا بعد 
طرف  من  مــوؤخــرا  ال�سادرة  التعليمة 
والقا�سية  والريا�سة  ال�سباب  وزارة 
بداية  غاية  اإىل  التدريبات  بتوقيف 
الطاقم  واأبــدى  القادم،  دي�سمرب  �سهر 
تطول  اأن  مــن  تخوفه  للفريق  الفني 
�سرع  الفريق  اأن  خا�سة  التوقف  فرتة 
منذ فرتة ق�سرية فقط يف التح�سريات 
يدور  وقــت  يف  وهــذا  اجلديد  للمو�سم 
اإنطالقة  تاأجيل  اإمكانية  عن  احلديث 
 20 يوم  مقررة  كانت  والتي  البطولة 

اأو  جانفي  �سهر  غــايــة  اإىل  دي�سمرب 
الوقت  ملنح  املقبل  فيفري  �سهر  بداية 
التح�سري  اأجـــل  مــن  لــالأنــديــة  الــكــايف 
�سياق  ويف  اجلــديــد،  املو�سم  لبطولة 
زاوي  كرمي  الفريق  مدرب  فاإن  مت�سل 
يراهن على ت�سريح بع�ص العنا�سر التي 
تدريبات  خــالل  مب�ستواها  يقتنع  مل 
احلديث  يدور  حيث  الفارط  االأ�سبوع 
بعد  العــبــني  ثــالثــة  عــقــود  ف�سخ  عــن 
الطاقم  طــرف  مــن  ــوع  ــرف امل التقرير 
الفني الذي اأكد عدم احلاجة خلدمات 

هذه العنا�سر.
ومن جانب اأخر تثري ق�سية ديون جلنة 

املنازعات خماوف كبرية الإدارة الدفاع 
املحرتفة  الرابطة  رف�ص  بعد  ال�سيما 
من  فرق  لعدة  اجلدد  الالعبني  تاأهيل 
الرابطة االأوىل وهو االأمر الذي جعل 
اإدارة الرئي�ص الطاهر قرعي�ص تتحرك 
يف كل االإجتاهات خالل الوقت الراهن 
من اأجل احل�سول على ال�سيولة املالية 
االأزمة لت�سوية الديون العالقة خا�سة 
اأن حرمان الفريق من تاأهيل الالعبني 
الفريق  يــدخــل  اأن  �ــســاأنــه  مــن  اجلـــدد 
للتجديد  بالنظر  حقيقية  متاهة  يف 
الفريق هذا  الذي عرفه تعداد  الكبري 

املو�سم.

قرر عدد من اأع�ساء جمل�ص اإدارة مولودية العلمة 
تقدمي االإ�ستقالة من منا�سبهم وهذا ب�سبب االأزمة 
يف  الفريق  فيها  يتخبط  التي  العا�سفة  املالية 
طرف  من  العمومية  االإعانات  حتويل  جتميد  ظل 
باإعانة  املتعلقة  منها  خا�سة  املحلية  ال�سلطات 
�سنتيم ف�سال  06 ماليري  اإىل  البلدية بقيمة ت�سل 
ال�سباب  مديرية  طرف  من  املمنوحة  االإعانة  عن 
وهي  �سنتيم،  ملياري  تتجاوز  بقيمة  والريا�سة 
عقد  عــدم  ب�سبب  جممدة  تبقى  التي  ــات  االإعــان
غاية  اإىل  الــهــاوي  للنادي  االنتخابية  اجلمعية 

اليوم.
اأن  كتفي  حممد  للفريق  الر�سمي  الناطق  وقــال 
اأع�ساء  من  عدد  اإليه  جلاأ  الــذي  اال�ستقالة  خيار 
املحلية  ال�سلطات  وقوف  اإىل  راجع  االإدارة  جمل�ص 

فيها  يتخبط  التي  االأزمــة  اإزاء  املتفرج  موقف  يف 
الفريق خا�سة مع التهديدات التي تالحق النادي 
م�ستحقات  ب�سبب  الر�سيد  من  نقاط   09 بخ�سم 
واملدرب  املالك  عبد  عبا�ص  ال�سابق  الالعب  من  كل 
"الفيفا" مهلة  منحت  حيث  ال�سيد،  وجد  التون�سي 
اأجل  من  اجلــاري  ال�سهر  نهاية  غاية  اإىل  للفريق 
ت�سوية م�ستحقات الثنائي بقيمة مالية ال تقل عن 
1.2 مليار �سنتيم، وياأمل الناطق الر�سمي للفريق يف 
يف  للنظر  املحلية  ال�سلطات  طرف  من  فعلي  حترك 
الفرتة  يف  الفريق  يعرفها  التي  ال�سعبة  الو�سعية 
يف  :"ناأمل  ال�سدد  هــذا  يف  كتفي  وقــال  احلالية، 
من  وناأمل  وقت  اأقرب  يف  املحلية  ال�سلطات  حترك 
البلدية  والريا�سة وكذا  ال�سباب  الوايل ومديرية 
جتاوز  على  وم�ساعدته  الفريق  بجانب  الوقوف 

امل�ساكل احلالية".
وياأمل امل�سوؤول االأول عن العار�سة الفنية ملولودية 
العلمة ال�سعيد بلعريبي يف اأن يتم التعاقد مع اأ�سماء 
جديدة لتدعيم �سفوف الفريق يف الفرتة احلالية 
يف ظل اإ�ستفادة الفريق من فرتة اإ�سافية لت�سجيل 
وكان  للرابطة،  االإلــكــرتوين  النظام  يف  الالعبني 
التعداد  غربلة  يف  رغبته  عن  اأعــرب  قد  بلعريبي 
يقل  ال  ما  خدمات  عن  التخلي  خــالل  من  احلــايل 
الت�سبع احلا�سل يف خمتلف  06 العبني ب�سبب  عن 
املنا�سب ف�سال عن كون العديد من الالعبني الذين 
االأق�سام  بطوالت  يف  ين�سطون  معهم  التعاقد  مت 
ال  ــه  اأن بلعريبي  يــرى  ــذي  ال االأمــر  وهــو  اجلهوية 
االأدوار  لعب  يف  الفريق  طموحات  مــع  يتنا�سب 

االأوىل يف بطولة املو�سم اجلديد.

الكاب  اإدارة  ربطتها  التي  االتــ�ــســاالت  بعد 
اأع�ساء  مــع  زغينة  فــرحــات  رئي�سها  بــقــيــادة 
ا�ستئناف  مــوعــد  بخ�سو�ص  الــفــنــي  الــطــاقــم 
املدرب  بقيادة  الفني  الطاقم  �سرع  التح�سريات 
البدين  املح�سر  مع  وبالت�ساور  رحموين  مــراد 
بر�سم  �سليم  لعريبي  وامل�ساعد  جماهد  بلعيد 
الهدف  �سيكون  ا�ستدراكي  حت�سريي  برنامج 
التح�سريات  من  الالعبني  فات  ما  تــدارك  منه 
يف  احلكومة  طرف  من  التدريبات  جتميد  بعد 
 19 ظل تفاقم عدد االإ�سابات بفريو�ص كوفيد 
ويبقى املدرب رحموين يعول كثريا على اأ�سباله 
الوقت  �سيق  رغم  التح�سريات  اإجناح  اأجل  من 
االأخبار  بعد  ما  نوعا  اإرتياحه  اأبــدى  اأنه  رغم 
التي و�سلته من اإدارة الفريق التي حتدثت عن 
فرق  وبقية  للكاب  اجلماعية  التدريبات  عودة 
اأن  اإال  القادم  دي�سمرب   2 يوم  الثانية  الرابطة 
لفريق مولودية بجاية  ال�سابق  املدرب  خماوف 
وجود  ظل  يف  قائمة  تبقى  القبائل  و�سبيبة 
حلظة  اأي  يف  القرار  هذا  عن  الرتاجع  اإمكانية 
العودة  تاريخ  بخ�سو�ص  االأخبار  اأخر  اأن  رغم 
بات  �سالفا  املذكور  للتاريخ  وفقا  التدريبات  اإىل 

من املوؤكد اأن زمالء بيطام عبد املالك يوا�سلون 
بالتعليمات  واإلتزامهم  اإنفراد  على  التدريبات 
املح�سر  ت�سل  التي  االإيجابية  التقارير  ظل  يف 
تقريبا  يــومــي  ب�سكل  الــالعــبــني  مــن  ــبــدين  اال
فالكل يعول على اإجناح التح�سريات رغم �سيق 

الوقت.  
من جهتها حتركت اإدارة الفريق من اأجل �سمان 
ترب�ص  الإحت�سان  نوفمرب  اأول  مركب  جاهزية 
قبل  مــن  االأخــ�ــســر  ال�سوء  منحه  بعد  الــكــاب 
وقامت  التدريبات  اأجواء  اإىل  للعودة  ال�سلطات 
اأجل حت�سري  مبرا�سلة جديدة ملدير املركب من 
كل الظروف لهذا الغر�ص بعد اأن تاأخر الرد من 

قبل اإدارة املركب خالل املرا�سلة االأوىل. 
ويبدو اأن االحتادية اجلزائرية تقبلت الو�سع 
واقتنعت  الــهــواة  فــرق  مــن  كبري  لعدد  املـــزري 
بعدم قدرتهم على االإلتزام وتطبيق الربتكول 
االأخبار  بع�ص  جعل  ما  وهو  بحذافريه  ال�سحي 
من  تخفف  لتخفيف  الفاف  اجتــاه  اإىل  ت�سري 
الفرق  لو�سعية  مراعاة  الربوتكول  اإجــراءات 
ل�سمان  النقاط  باأبرز  التقيد  ب�سرط  الهاوية 

�سالمة الالعبني واملرافقني قدر امل�ستطاع. 

�سطيف  وفاق  بني  االإفريقي  اللقاء  تذاكر  ق�سية  عادت 
ظل  يف  وهــذا  جديد  من  الواجهة  اإىل  امل�سري  واالأهــلــي 
االأحكام  يف  اجلمهورية  ويكل  طــرف  من  املقدم  النق�ص 
الق�سية  يف  جمددا  النظر  تقرر  حيث  قبل،  من  ال�سادرة 
التي تتمثل يف تزوير تذاكر لقاء االإياب من الدور ن�سف 
النهائي لرابطة االأبطال بني الوفاق واالأهلي امل�سري �سنة 
قد  �سطيف  حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل  وكان   ،2018
ال�سنة اجلارية  �سابق من  ال�سادر يف وقت  ا�ستاأنف احلكم 
حت�سل  اأن  بعد  بالق�سية،  املعنية  االأطــــراف  ـــرباءة  ب
اجلميع على حكم الرباءة من حمكمة �سطيف مبا يف ذلك 
الرئي�ص ال�سابق ح�سان حمار وامل�سريان ال�سابقان اإبراهيم 
ر�سيد  االإداري  املدير  عن  ف�سال  فالحي  وفار�ص  العرباوي 
برجمة  ومت  املطبعة،  و�ساحب  امل�سجعني  واأحد  جرودي 
جل�سة االإ�ستماع اإىل االأطراف املعنية بالق�سية نهار اليوم 

على م�ستوى جمل�ص ق�ساء �سطيف.
املحرتفة  للرابطة  التابعة  املالعب  معاينة  جلنة  وتعود 
نهار اليوم اإىل �سطيف من اأجل معاينة ملعب 08 ماي 1945 
للمناف�سة  امللعب  جاهزية  على  للوقوف  الثالثة  للمرة 
الر�سمية وكذا اإزالة التحفظات التي كانت مرفوعة خالل 
الزيارات ال�سابقة، ومن بني هذه التحفظات هي االأ�سغال 
اجلارية وبغرف املالعب رقم 05 و06 بامللعب، حيث تقوم 
هذه  تكون  حتى  التحفظات  الإزالــة  باأ�سغال  امللعب  اإدارة 

املرافق جاهزة مع بداية البطولة مبا اأن الوفاق �سي�ستقبل 
ال�سروط  ومن بني  الثانية،  بداية من اجلولة  ملعبه  على 
تواجد  �سرورة  هي  املالعب  معاينة  جلنة  فر�ستها  التي 
04 غرف للمالب�ص يف املالعب وهذا ك�سرط اأ�سا�سي �سمن 
كورونا،  فريو�ص  من  للوقاية  اخلا�ص  ال�سحي  الربتوكول 
غرف  لو�سع  ت�سارع  امللعب  اإدارة  جعل  الــذي  االأمــر  وهو 

املالب�ص االإ�سافية حيز اخلدمة قريبا.
وح�سب تاأكيدات القائمني على امللعب فاإن كل التحفظات 
تاأهيل  يف  اإ�سكال  اأي  هناك  يكون  لن  وبالتايل  رفعها  مت 
امللعب ب�سورة عادية الإحت�سان مباريات الوفاق ال�سطايفي 
خالل املو�سم اجلديد، اأما بخ�سو�ص جلنة معاينة املالعب 
بزيارة  االأخرى  هي  تقوم  اأن  املنتظر  فمن  للكاف  التابعة 
للوقوف  املقبلة  االأيام  ب�سطيف خالل  ماي   08 ملعب  اإىل 
للم�ساركة  حت�سبا  املــرافــق  وبــاقــي  امللعب  و�سعية  على 

القارية التي تنتظر الوفاق يف مناف�سة كاأ�ص الكاف.
من  ــوة  دع بــقــرار  من�سف  �سطيف  ــاق  وف مهاجم  وتلقى 
من  )اأقـــل  لــالأوا�ــســط  الوطني  للمنتخب  الفني  الطاقم 
نهار  من  بداية  مغلق  ترب�ص  يف  الدخول  بغية  �سنة(   20
للمناف�سات  حت�سبا  املقبل  دي�سمرب   03 غاية  اإىل  االأم�ص 
التي تنتظر املنتخب الوطني يف الفرتة املقبلة، وعلى هذا 
من  االأوىل  اجلولة  بلقاء  معنيا  بقرار  يكون  لن  االأ�سا�ص 

البطولة اأمام اإحتاد العا�سمة.

انطلقت اإدارة جنم بوعقال بقيادة ر�سيد بن الربعي اأول 
التفاو�ص  اأجل  من  بالقدامى  االت�سال  عملية  يف  اأم�ص 
كما  اجلديد  املو�سم  حول  مقرتحات  عدة  وتقدمي  معهم 
اأن جل التعداد تقريبا وافق على مقرتحات اإدارة الفريق 
ملو�سم  الفريق  مع  امل�سرية  موا�سلة  يريدون  اأنهم  واأكدوا 
ال�ساعات  خالل  التحرك  الربعي  بن  ر�سيد  وينوي  اأخر 
طريق  خــارطــة  ور�ــســم  البيت  برتتيب  ــك  وذل القادمة 
والتي  للفريق  املادية  االإمكانيات  ح�سب  القادم  املو�سم 
موثوقة  م�سادر  وح�سب  االآن،  حلد  منعدمة  تكون  تكاد 
حتى  ال�سلطات  وعود  جت�سيد  تنتظر  فاإنها  االإدارة  من 
عملية  يف  تبداأ  و  الــقــادم  للمو�سم  التح�سري  يف  ت�سرع 
االإ�ستقدامات التي �ستكون مدرو�سة ودقيقة فالفريق مل 
يتلقى اأي اإعانة اأو منحة مبنا�سبة حتقيقه ال�سعود اإىل 
ب�سيطة  اأن تعطي جرعة  �ساأنها  والتي من  الثالث  الق�سم 

للفريق.

كما حددت اإدارة الفريق موعدا مع نهاية هذا االأ�سبوع 
درا�سة  اأجل  من  باحلا�سم  يو�سف  اجتماع  عقد  اأجل  من 
بع�ص النقاط الهامة لتح�سري املو�سم القادم حيث تبقى 
خلية  بت�سكيل  تتعلق  االجتماع  يف  االأولــيــة  النقطة 
�سيتم  التي  املالية  التقديرات  وحتديد  اال�ستقدامات 
تدعيم  عملية  الإجنـــاح  اللجنة  ت�سرف  حتــت  و�سعها 
الفنية وهوية  العار�سة  اإيل ق�سية  الت�سكيلة باالإ�سافة 
املدرب الذي �سيقود الكتيبة ال�سفراء يف املو�سم اجلديد.
فيها  يتخّبط  التي  املالية  االأزمــة  اأن  بالذكر  واجلدير 
العب  اأي  مع  االتفاق  اإىل  التو�سل  دون  حالت  الفريق 
جديد يف انتظار ما �سي�سفر عنه اجتماع اأع�ساء اجلمعية 
مب�ستقبل  املتعّلقة  الق�سايا  عديد  يف  للف�سل  العامة 
ــات يعيق  الــفــريــق، وبــاالأخــ�ــّص اجلــانــب املـــايل الـــذي ب
عملية اال�ستقدامات، ف�سال عن حتديد قائمة الالعبني 

امل�ستهدفني.

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

اأحمد اأمني. ب 

اأحمد اأمني. ب 

�لإد�رة تعقد �جتماعا يوم �جلمعة للف�سل 
يف مطالب �ملدرب غيموز 

"االأورا�ص نيوز" من م�سدر مقرب  يوم من بيت فريق مولودية باتنة اأن االدارة علمت  ع�سية  و�سيعقد  اجتماعا  املدرب برجمت  مطالب  يف  للف�سل  وهذا  اأن مت اأمني غيموز هذا االأخري الذي ُبعثت معه اجلمعة  وبعد  خالل االتفاقات من جديد، حيث  فيها  الف�سل  �سيتم  مطالبه  االأ�سبوع، �سماع  هذا  نهاية  املرتقب  املايل االجتماع  ال�سق  غيموز  مطالب  ابــرز  املكتب ومــن  اجتماع  عنه  ي�سفر  ما  انتظار  يف 
ال�سيئة التي يعي�سها الفريق.برنامج حت�سريي وهو ما يعك�ص الو�سعية بهلول يح�سرون على انفراد ومن دون اأي البوبية على اإ�سراب ال يزال رفقاء بالل ومنة جهة  اأخرى، وبعد اأن اأقدم العبو امل�سري.

بن غامن زيزو يف ذمة �هلل
الريا�سية  االأ�ــســرة  ودعــت 

عبد  املــ�ــســري  اخلــنــ�ــســلــيــة 
العزيز بن غامن املعروف 

وهــو  "زيزو"  بــا�ــســم 
اإطار �سابق يف الوالية 
الرفيق  اإىل  انتقل  اذ 

االأعـــلـــى يــــوم االأحــــد 

�سنة   65 نــاهــز  عمر  عــن 

الفرا�ص،  األزمه  مر�ص  بعد 

وجدير بالذكر اأن الفقيد قبل 

احتاد  لفريق  امل�سري  املكتب  اإىل  ين�سم  اأن 

عبد  �سايغي  للرئي�ص  عهدتني  يف  خن�سلة 

احلفيظ وعبد املالك عثماين واأن�سم اأي�سا 

" ليا�سمكا  اأحباء  اإىل اجلمعية الريا�سية 

االأن�سار  اأوفياء  من  يعترب   "

لفريق االحتاد وقدم الكثري 

لفريقه �سواء عندما كان 

ع�سوا بارزا اأو كمنا�سر 
ــع يــ�ــســهــد له  ــي ــم واجل

بذلك
ــازة  ــن هــــذا وعـــرفـــت ج
ح�سور  "زيزو"  املــرحــوم 

يف  امل�سيعني  مــن  غفري  جمع 

ــذي  وال مهيب  جنائزي  مــوكــب 

ــرة  ــس ــــزن عــنــد االأ� خــلــف احلــ�ــســرة واحل

رجل  فقدت  التي  اخلن�سلية  الريا�سية 

ترك ب�سمته يف �سجل االحتاد اخلن�سلي.

خن�صلة

العاي�ص. �ص 

اأ.ج



بدري. ع

مولودية باتنة 

اأحمد اأمني. ب 

�شباب باتنة

مولودية بريكة

مولودية العلمة دفاع تاجنانت

وفاق �شطيف 

جنم بوعقال

�لعد�لة تعيد فتح ق�سية تذ�كر
 لقاء �لأهلي �مل�سري 

�لإد�رة ت�سرع يف �لتفاو�س مع �لركائز 
ونحو عقد �جتماع حل�سم ق�سية �ملدرب

�لتدريبات تتوقف وديون جلنة
 �ملنازعات تثري �ملخاوف 

�لطاقم �لفني �سطر برناجما ��ستدر�كيا و�لإد�رة 
تنتظر رد �إد�رة �ملركب �لريا�سي لربجمة �لرتب�س

�لإد�رة ت�سعى ل�سبط معامل �ملو�سم �جلديد 
و�لأزمة �ملالية هاج�س يوؤرقها

جمل�س �لإد�رة يقرر �ل�ستقالة ب�سبب جتميد �لإعانات �ملالية 
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بريكة  مـــولـــوديـــة  فـــريـــق  يــعــيــ�ــص 
عملية  �سللت  خــانــقــة  مــالــيــة  اأزمــــة 
ــرة  ــبــا�ــس ـــتـــقـــدامـــات وذلــــــك مل اال�ـــس
ما  وهــو  املقبل،  للمو�سم  التح�سريات 
يطالبون  "االأمبيبي"  اأنــ�ــســار  جعل 
ب�سرورة حل االأزمة يف اأ�سرع وقت وذلك 
حال  ويف   ، الفريق  م�سلحة  اأجــل  من 
الو�سعية  هذه  على  الفريق  اإ�ستمرار 
كافة  على  �سعب  مو�سم  �سيعي�ص  فاإنه 
الروؤية  ات�ساح  عدم  ب�سبب  االأ�سعدة 
فالكل  الت�سكيلة  م�ستقبل  يخ�ص  فيما 

التاأخر  القلق، جراء  يعي�ص حالة من 
للنادي،  الداخلية  ال�سوؤون  ترتيب  يف 
للمو�سم  التح�سريات  يف  والــ�ــســروع 
اجلديد، وهو ما جعل االأن�سار يثورون 
التحرك  ب�سرورة  االإدارة  يطالبون  و 
يعتربون  حيث  م�سوؤولياتها  حتّمل  و 
التماطل يف تنظيم االأمور االإدارية و 
واحل�سم  الالزمة،  باالنتدابات  القيام 
باملو�سم  املتعلقة  االأخــرى  امل�سائل  يف 
ــادم اأمـــر ال يــخــدم الــفــريــق، بل  ــق ال
بالعك�ص قد ينعك�ص �سلبا على م�سواره 

داخل  ــور  االأم اأن  ويبدو  البطولة  يف 
ما  الفريق ال تبعث عن االرتياح  بيت 
دام اأن احللول مفقودة وغري موجودة 
على  القائمني  اأن  حتى  ــة  االأزم لهذه 
احللول  اإيــجــاد  حــاولــوا  الفريق  هــذا 
يف  الكرة  وعليه  ذلك  يف  ف�سلوا  لكنهم 
بالتحرك  املطالبة  ال�سلطات  مرمى 
يخرج  حتى  الالزمة  احللول  الإيجاد 
الفريق من هذه االأزمة ويتنف�ص قليال 
وي�سرع يف حت�سرياته للمو�سم اجلديد 

يف اأح�سن الظروف.

توقيف  تاجنانت  دفــاع  اإدارة  قــررت 
فيها  �سرع  والتي  اجلماعية  التدريبات 
الفريق منذ قرابة االأ�سبوع وهذا بعد 
طرف  من  مــوؤخــرا  ال�سادرة  التعليمة 
والقا�سية  والريا�سة  ال�سباب  وزارة 
بداية  غاية  اإىل  التدريبات  بتوقيف 
الطاقم  واأبــدى  القادم،  دي�سمرب  �سهر 
تطول  اأن  مــن  تخوفه  للفريق  الفني 
�سرع  الفريق  اأن  خا�سة  التوقف  فرتة 
منذ فرتة ق�سرية فقط يف التح�سريات 
يدور  وقــت  يف  وهــذا  اجلديد  للمو�سم 
اإنطالقة  تاأجيل  اإمكانية  عن  احلديث 
 20 يوم  مقررة  كانت  والتي  البطولة 

اأو  جانفي  �سهر  غــايــة  اإىل  دي�سمرب 
الوقت  ملنح  املقبل  فيفري  �سهر  بداية 
التح�سري  اأجـــل  مــن  لــالأنــديــة  الــكــايف 
�سياق  ويف  اجلــديــد،  املو�سم  لبطولة 
زاوي  كرمي  الفريق  مدرب  فاإن  مت�سل 
يراهن على ت�سريح بع�ص العنا�سر التي 
تدريبات  خــالل  مب�ستواها  يقتنع  مل 
احلديث  يدور  حيث  الفارط  االأ�سبوع 
بعد  العــبــني  ثــالثــة  عــقــود  ف�سخ  عــن 
الطاقم  طــرف  مــن  ــوع  ــرف امل التقرير 
الفني الذي اأكد عدم احلاجة خلدمات 

هذه العنا�سر.
ومن جانب اأخر تثري ق�سية ديون جلنة 

املنازعات خماوف كبرية الإدارة الدفاع 
املحرتفة  الرابطة  رف�ص  بعد  ال�سيما 
من  فرق  لعدة  اجلدد  الالعبني  تاأهيل 
الرابطة االأوىل وهو االأمر الذي جعل 
اإدارة الرئي�ص الطاهر قرعي�ص تتحرك 
يف كل االإجتاهات خالل الوقت الراهن 
من اأجل احل�سول على ال�سيولة املالية 
االأزمة لت�سوية الديون العالقة خا�سة 
اأن حرمان الفريق من تاأهيل الالعبني 
الفريق  يــدخــل  اأن  �ــســاأنــه  مــن  اجلـــدد 
للتجديد  بالنظر  حقيقية  متاهة  يف 
الفريق هذا  الذي عرفه تعداد  الكبري 

املو�سم.

قرر عدد من اأع�ساء جمل�ص اإدارة مولودية العلمة 
تقدمي االإ�ستقالة من منا�سبهم وهذا ب�سبب االأزمة 
يف  الفريق  فيها  يتخبط  التي  العا�سفة  املالية 
طرف  من  العمومية  االإعانات  حتويل  جتميد  ظل 
باإعانة  املتعلقة  منها  خا�سة  املحلية  ال�سلطات 
�سنتيم ف�سال  06 ماليري  اإىل  البلدية بقيمة ت�سل 
ال�سباب  مديرية  طرف  من  املمنوحة  االإعانة  عن 
وهي  �سنتيم،  ملياري  تتجاوز  بقيمة  والريا�سة 
عقد  عــدم  ب�سبب  جممدة  تبقى  التي  ــات  االإعــان
غاية  اإىل  الــهــاوي  للنادي  االنتخابية  اجلمعية 

اليوم.
اأن  كتفي  حممد  للفريق  الر�سمي  الناطق  وقــال 
اأع�ساء  من  عدد  اإليه  جلاأ  الــذي  اال�ستقالة  خيار 
املحلية  ال�سلطات  وقوف  اإىل  راجع  االإدارة  جمل�ص 

فيها  يتخبط  التي  االأزمــة  اإزاء  املتفرج  موقف  يف 
الفريق خا�سة مع التهديدات التي تالحق النادي 
م�ستحقات  ب�سبب  الر�سيد  من  نقاط   09 بخ�سم 
واملدرب  املالك  عبد  عبا�ص  ال�سابق  الالعب  من  كل 
"الفيفا" مهلة  منحت  حيث  ال�سيد،  وجد  التون�سي 
اأجل  من  اجلــاري  ال�سهر  نهاية  غاية  اإىل  للفريق 
ت�سوية م�ستحقات الثنائي بقيمة مالية ال تقل عن 
1.2 مليار �سنتيم، وياأمل الناطق الر�سمي للفريق يف 
يف  للنظر  املحلية  ال�سلطات  طرف  من  فعلي  حترك 
الفرتة  يف  الفريق  يعرفها  التي  ال�سعبة  الو�سعية 
يف  :"ناأمل  ال�سدد  هــذا  يف  كتفي  وقــال  احلالية، 
من  وناأمل  وقت  اأقرب  يف  املحلية  ال�سلطات  حترك 
البلدية  والريا�سة وكذا  ال�سباب  الوايل ومديرية 
جتاوز  على  وم�ساعدته  الفريق  بجانب  الوقوف 

امل�ساكل احلالية".
وياأمل امل�سوؤول االأول عن العار�سة الفنية ملولودية 
العلمة ال�سعيد بلعريبي يف اأن يتم التعاقد مع اأ�سماء 
جديدة لتدعيم �سفوف الفريق يف الفرتة احلالية 
يف ظل اإ�ستفادة الفريق من فرتة اإ�سافية لت�سجيل 
وكان  للرابطة،  االإلــكــرتوين  النظام  يف  الالعبني 
التعداد  غربلة  يف  رغبته  عن  اأعــرب  قد  بلعريبي 
يقل  ال  ما  خدمات  عن  التخلي  خــالل  من  احلــايل 
الت�سبع احلا�سل يف خمتلف  06 العبني ب�سبب  عن 
املنا�سب ف�سال عن كون العديد من الالعبني الذين 
االأق�سام  بطوالت  يف  ين�سطون  معهم  التعاقد  مت 
ال  ــه  اأن بلعريبي  يــرى  ــذي  ال االأمــر  وهــو  اجلهوية 
االأدوار  لعب  يف  الفريق  طموحات  مــع  يتنا�سب 

االأوىل يف بطولة املو�سم اجلديد.

الكاب  اإدارة  ربطتها  التي  االتــ�ــســاالت  بعد 
اأع�ساء  مــع  زغينة  فــرحــات  رئي�سها  بــقــيــادة 
ا�ستئناف  مــوعــد  بخ�سو�ص  الــفــنــي  الــطــاقــم 
املدرب  بقيادة  الفني  الطاقم  �سرع  التح�سريات 
البدين  املح�سر  مع  وبالت�ساور  رحموين  مــراد 
بر�سم  �سليم  لعريبي  وامل�ساعد  جماهد  بلعيد 
الهدف  �سيكون  ا�ستدراكي  حت�سريي  برنامج 
التح�سريات  من  الالعبني  فات  ما  تــدارك  منه 
يف  احلكومة  طرف  من  التدريبات  جتميد  بعد 
 19 ظل تفاقم عدد االإ�سابات بفريو�ص كوفيد 
ويبقى املدرب رحموين يعول كثريا على اأ�سباله 
الوقت  �سيق  رغم  التح�سريات  اإجناح  اأجل  من 
االأخبار  بعد  ما  نوعا  اإرتياحه  اأبــدى  اأنه  رغم 
التي و�سلته من اإدارة الفريق التي حتدثت عن 
فرق  وبقية  للكاب  اجلماعية  التدريبات  عودة 
اأن  اإال  القادم  دي�سمرب   2 يوم  الثانية  الرابطة 
لفريق مولودية بجاية  ال�سابق  املدرب  خماوف 
وجود  ظل  يف  قائمة  تبقى  القبائل  و�سبيبة 
حلظة  اأي  يف  القرار  هذا  عن  الرتاجع  اإمكانية 
العودة  تاريخ  بخ�سو�ص  االأخبار  اأخر  اأن  رغم 
بات  �سالفا  املذكور  للتاريخ  وفقا  التدريبات  اإىل 

من املوؤكد اأن زمالء بيطام عبد املالك يوا�سلون 
بالتعليمات  واإلتزامهم  اإنفراد  على  التدريبات 
املح�سر  ت�سل  التي  االإيجابية  التقارير  ظل  يف 
تقريبا  يــومــي  ب�سكل  الــالعــبــني  مــن  ــبــدين  اال
فالكل يعول على اإجناح التح�سريات رغم �سيق 

الوقت.  
من جهتها حتركت اإدارة الفريق من اأجل �سمان 
ترب�ص  الإحت�سان  نوفمرب  اأول  مركب  جاهزية 
قبل  مــن  االأخــ�ــســر  ال�سوء  منحه  بعد  الــكــاب 
وقامت  التدريبات  اأجواء  اإىل  للعودة  ال�سلطات 
اأجل حت�سري  مبرا�سلة جديدة ملدير املركب من 
كل الظروف لهذا الغر�ص بعد اأن تاأخر الرد من 

قبل اإدارة املركب خالل املرا�سلة االأوىل. 
ويبدو اأن االحتادية اجلزائرية تقبلت الو�سع 
واقتنعت  الــهــواة  فــرق  مــن  كبري  لعدد  املـــزري 
بعدم قدرتهم على االإلتزام وتطبيق الربتكول 
االأخبار  بع�ص  جعل  ما  وهو  بحذافريه  ال�سحي 
من  تخفف  لتخفيف  الفاف  اجتــاه  اإىل  ت�سري 
الفرق  لو�سعية  مراعاة  الربوتكول  اإجــراءات 
ل�سمان  النقاط  باأبرز  التقيد  ب�سرط  الهاوية 

�سالمة الالعبني واملرافقني قدر امل�ستطاع. 

�سطيف  وفاق  بني  االإفريقي  اللقاء  تذاكر  ق�سية  عادت 
ظل  يف  وهــذا  جديد  من  الواجهة  اإىل  امل�سري  واالأهــلــي 
االأحكام  يف  اجلمهورية  ويكل  طــرف  من  املقدم  النق�ص 
الق�سية  يف  جمددا  النظر  تقرر  حيث  قبل،  من  ال�سادرة 
التي تتمثل يف تزوير تذاكر لقاء االإياب من الدور ن�سف 
النهائي لرابطة االأبطال بني الوفاق واالأهلي امل�سري �سنة 
قد  �سطيف  حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل  وكان   ،2018
ال�سنة اجلارية  �سابق من  ال�سادر يف وقت  ا�ستاأنف احلكم 
حت�سل  اأن  بعد  بالق�سية،  املعنية  االأطــــراف  ـــرباءة  ب
اجلميع على حكم الرباءة من حمكمة �سطيف مبا يف ذلك 
الرئي�ص ال�سابق ح�سان حمار وامل�سريان ال�سابقان اإبراهيم 
ر�سيد  االإداري  املدير  عن  ف�سال  فالحي  وفار�ص  العرباوي 
برجمة  ومت  املطبعة،  و�ساحب  امل�سجعني  واأحد  جرودي 
جل�سة االإ�ستماع اإىل االأطراف املعنية بالق�سية نهار اليوم 

على م�ستوى جمل�ص ق�ساء �سطيف.
املحرتفة  للرابطة  التابعة  املالعب  معاينة  جلنة  وتعود 
نهار اليوم اإىل �سطيف من اأجل معاينة ملعب 08 ماي 1945 
للمناف�سة  امللعب  جاهزية  على  للوقوف  الثالثة  للمرة 
الر�سمية وكذا اإزالة التحفظات التي كانت مرفوعة خالل 
الزيارات ال�سابقة، ومن بني هذه التحفظات هي االأ�سغال 
اجلارية وبغرف املالعب رقم 05 و06 بامللعب، حيث تقوم 
هذه  تكون  حتى  التحفظات  الإزالــة  باأ�سغال  امللعب  اإدارة 

املرافق جاهزة مع بداية البطولة مبا اأن الوفاق �سي�ستقبل 
ال�سروط  ومن بني  الثانية،  بداية من اجلولة  ملعبه  على 
تواجد  �سرورة  هي  املالعب  معاينة  جلنة  فر�ستها  التي 
04 غرف للمالب�ص يف املالعب وهذا ك�سرط اأ�سا�سي �سمن 
كورونا،  فريو�ص  من  للوقاية  اخلا�ص  ال�سحي  الربتوكول 
غرف  لو�سع  ت�سارع  امللعب  اإدارة  جعل  الــذي  االأمــر  وهو 

املالب�ص االإ�سافية حيز اخلدمة قريبا.
وح�سب تاأكيدات القائمني على امللعب فاإن كل التحفظات 
تاأهيل  يف  اإ�سكال  اأي  هناك  يكون  لن  وبالتايل  رفعها  مت 
امللعب ب�سورة عادية الإحت�سان مباريات الوفاق ال�سطايفي 
خالل املو�سم اجلديد، اأما بخ�سو�ص جلنة معاينة املالعب 
بزيارة  االأخرى  هي  تقوم  اأن  املنتظر  فمن  للكاف  التابعة 
للوقوف  املقبلة  االأيام  ب�سطيف خالل  ماي   08 ملعب  اإىل 
للم�ساركة  حت�سبا  املــرافــق  وبــاقــي  امللعب  و�سعية  على 

القارية التي تنتظر الوفاق يف مناف�سة كاأ�ص الكاف.
من  ــوة  دع بــقــرار  من�سف  �سطيف  ــاق  وف مهاجم  وتلقى 
من  )اأقـــل  لــالأوا�ــســط  الوطني  للمنتخب  الفني  الطاقم 
نهار  من  بداية  مغلق  ترب�ص  يف  الدخول  بغية  �سنة(   20
للمناف�سات  حت�سبا  املقبل  دي�سمرب   03 غاية  اإىل  االأم�ص 
التي تنتظر املنتخب الوطني يف الفرتة املقبلة، وعلى هذا 
من  االأوىل  اجلولة  بلقاء  معنيا  بقرار  يكون  لن  االأ�سا�ص 

البطولة اأمام اإحتاد العا�سمة.

انطلقت اإدارة جنم بوعقال بقيادة ر�سيد بن الربعي اأول 
التفاو�ص  اأجل  من  بالقدامى  االت�سال  عملية  يف  اأم�ص 
كما  اجلديد  املو�سم  حول  مقرتحات  عدة  وتقدمي  معهم 
اأن جل التعداد تقريبا وافق على مقرتحات اإدارة الفريق 
ملو�سم  الفريق  مع  امل�سرية  موا�سلة  يريدون  اأنهم  واأكدوا 
ال�ساعات  خالل  التحرك  الربعي  بن  ر�سيد  وينوي  اأخر 
طريق  خــارطــة  ور�ــســم  البيت  برتتيب  ــك  وذل القادمة 
والتي  للفريق  املادية  االإمكانيات  ح�سب  القادم  املو�سم 
موثوقة  م�سادر  وح�سب  االآن،  حلد  منعدمة  تكون  تكاد 
حتى  ال�سلطات  وعود  جت�سيد  تنتظر  فاإنها  االإدارة  من 
عملية  يف  تبداأ  و  الــقــادم  للمو�سم  التح�سري  يف  ت�سرع 
االإ�ستقدامات التي �ستكون مدرو�سة ودقيقة فالفريق مل 
يتلقى اأي اإعانة اأو منحة مبنا�سبة حتقيقه ال�سعود اإىل 
ب�سيطة  اأن تعطي جرعة  �ساأنها  والتي من  الثالث  الق�سم 

للفريق.

كما حددت اإدارة الفريق موعدا مع نهاية هذا االأ�سبوع 
درا�سة  اأجل  من  باحلا�سم  يو�سف  اجتماع  عقد  اأجل  من 
بع�ص النقاط الهامة لتح�سري املو�سم القادم حيث تبقى 
خلية  بت�سكيل  تتعلق  االجتماع  يف  االأولــيــة  النقطة 
�سيتم  التي  املالية  التقديرات  وحتديد  اال�ستقدامات 
تدعيم  عملية  الإجنـــاح  اللجنة  ت�سرف  حتــت  و�سعها 
الفنية وهوية  العار�سة  اإيل ق�سية  الت�سكيلة باالإ�سافة 
املدرب الذي �سيقود الكتيبة ال�سفراء يف املو�سم اجلديد.
فيها  يتخّبط  التي  املالية  االأزمــة  اأن  بالذكر  واجلدير 
العب  اأي  مع  االتفاق  اإىل  التو�سل  دون  حالت  الفريق 
جديد يف انتظار ما �سي�سفر عنه اجتماع اأع�ساء اجلمعية 
مب�ستقبل  املتعّلقة  الق�سايا  عديد  يف  للف�سل  العامة 
ــات يعيق  الــفــريــق، وبــاالأخــ�ــّص اجلــانــب املـــايل الـــذي ب
عملية اال�ستقدامات، ف�سال عن حتديد قائمة الالعبني 

امل�ستهدفني.

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

اأحمد اأمني. ب 

اأحمد اأمني. ب 

�لإد�رة تعقد �جتماعا يوم �جلمعة للف�سل 
يف مطالب �ملدرب غيموز 

"االأورا�ص نيوز" من م�سدر مقرب  يوم من بيت فريق مولودية باتنة اأن االدارة علمت  ع�سية  و�سيعقد  اجتماعا  املدرب برجمت  مطالب  يف  للف�سل  وهذا  اأن مت اأمني غيموز هذا االأخري الذي ُبعثت معه اجلمعة  وبعد  خالل االتفاقات من جديد، حيث  فيها  الف�سل  �سيتم  مطالبه  االأ�سبوع، �سماع  هذا  نهاية  املرتقب  املايل االجتماع  ال�سق  غيموز  مطالب  ابــرز  املكتب ومــن  اجتماع  عنه  ي�سفر  ما  انتظار  يف 
ال�سيئة التي يعي�سها الفريق.برنامج حت�سريي وهو ما يعك�ص الو�سعية بهلول يح�سرون على انفراد ومن دون اأي البوبية على اإ�سراب ال يزال رفقاء بالل ومنة جهة  اأخرى، وبعد اأن اأقدم العبو امل�سري.

بن غامن زيزو يف ذمة �هلل
الريا�سية  االأ�ــســرة  ودعــت 

عبد  املــ�ــســري  اخلــنــ�ــســلــيــة 
العزيز بن غامن املعروف 

وهــو  "زيزو"  بــا�ــســم 
اإطار �سابق يف الوالية 
الرفيق  اإىل  انتقل  اذ 

االأعـــلـــى يــــوم االأحــــد 

�سنة   65 نــاهــز  عمر  عــن 

الفرا�ص،  األزمه  مر�ص  بعد 

وجدير بالذكر اأن الفقيد قبل 

احتاد  لفريق  امل�سري  املكتب  اإىل  ين�سم  اأن 

عبد  �سايغي  للرئي�ص  عهدتني  يف  خن�سلة 

احلفيظ وعبد املالك عثماين واأن�سم اأي�سا 

" ليا�سمكا  اأحباء  اإىل اجلمعية الريا�سية 

االأن�سار  اأوفياء  من  يعترب   "

لفريق االحتاد وقدم الكثري 

لفريقه �سواء عندما كان 

ع�سوا بارزا اأو كمنا�سر 
ــع يــ�ــســهــد له  ــي ــم واجل

بذلك
ــازة  ــن هــــذا وعـــرفـــت ج
ح�سور  "زيزو"  املــرحــوم 

يف  امل�سيعني  مــن  غفري  جمع 

ــذي  وال مهيب  جنائزي  مــوكــب 

ــرة  ــس ــــزن عــنــد االأ� خــلــف احلــ�ــســرة واحل

رجل  فقدت  التي  اخلن�سلية  الريا�سية 

ترك ب�سمته يف �سجل االحتاد اخلن�سلي.

خن�صلة

العاي�ص. �ص 

اأ.ج
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ح�سام الدين.ق

حملت  احلـــمـــلـــة 
�سعار "زملوين ل�ستاء 
نظمتها  دافئ"، 
اجلمعية  واأطرتها 
اخلـــــرييـــــة كـــافـــل 
الــيــتــيــم الــوالئــيــة 
ـــة، حــيــث  ـــن ـــات ـــب ب
حيثياتها  ـــــداأت  ب
منذ اأكرث من اأ�سبوع 
اأن  املــنــتــظــر  ومــــن 
اجلمعية  ت�ستقطب 

املح�سنني  ومــ�ــســاعــدات  م�ساهمات 
ب�سكل  ذلــك  بعد  لتوزع  واملتربعني 
ف�سل  مـــدار  على  واحـــرتايف  دوري 
واملحتاجني،  املعوزين  على  ال�ستاء 
باالألب�سة  ـــــر  االأم يــتــعــلــق  حــيــث 
التي  واملدافئ  واالأغطية  ال�ستوية 
والبوؤ�ص  الغنب  حالة  رفع  �ساأنها  من 
قليل  ب�سكل  ــو  ول وت�ساهم  عنهم، 
ومعاناة  تعب  دون  �ستاء  مت�سية  يف 
خا�سة مع اآثار االأزمة االإجتماعية 
التي تعي�سها جل العائالت عرب كامل 
لتلبية  جاءت  حيث  الوالية،  تراب 
واليتيم"  االأرمــلــة  "بيت  حاجيات 
العائالت االأخرى  ولتم�ص بعد ذلك 
املناطق  عــديــد  وت�سمل  الــفــقــرية، 

بالوالية.
ــدف اإىل  ــه احلــمــلــة االإغـــاثـــيـــة ت
ممكن  ـــدد  ع اأكــــرب  اإىل  ــول  ــس ــو� ال
حاجيات  وتغطية  الــبــلــديــات  مــن 
اليتامى واالأرامل واملعوزين رغم �سح 
التي  كورونا  جائحة  ظل  يف  املــوارد 

على  كثريا  ــرت  اأث
االإقبال  �ــســريورة 
حيث  وامل�ساعدة، 
الــــتــــربعــــات لــن 
ــابــق  تـــكـــون كــ�ــس
عــهــدهــا وبــتــلــك 
املعهودة،  الكثافة 
ـــــــــد رئــيــ�ــص  واأك
والقائم  اجلمعية 
ـــى احلـــمـــلـــة،  عـــل
التي  العملية  باأن 
االإقبال  يزال  ال  اأ�سبوع  منذ  بــداأت 
نوعا  ــوال  ــب ــق وم حمــتــ�ــســمــا  عــلــيــهــا 
نف�ص  بتدعيم  بعدمااإنطلقت  مــا 
يف  للجمعية  واملرافقني  املتربعني 
اإنتظار ظهور وجوه جديدة حم�سنة 
هذه  بــاأن  واأ�ساف  العون،  يد  تقدم 
حيث  ا�ستثنائية  �سنة  هي  ال�سنة 
ــعــديــد من  انــتــ�ــســرت الــبــطــالــة وال
خا�سة  منا�سبهم  فقدوا  املواطنني 
مما  القارة  وغري  املو�سمية  املنا�سب 
التربعات  ن�سبة  يف  تناق�ص  يعني 
ل�سد  خمطط  لو�سع  ا�سطرهم  مــا 
الفراغ وتقدمي كل ما ميكن تقدميه، 
اأما عن احلملة فقد قال اأنهم يولونها 
اهتماما كبرياخا�سة لفائدة االأرملة 
فيها  �ستوزع  حيث  واملعوز  واليتيم 
جميع م�ستلزمات هذه الفئة اله�سة 
والتي البد من االإلتفاف حولها، كما 
طالب املح�سنني وذوي اخلري مبد يد 

العون لفائدة الفقراء واملحتاجني.

للخري  اأ�سعى  جمعية  موؤخرا،  قامت،   
الوالئي  مكتبها  يف  ممثلة  الوطنية 
غذائية  م�ساعدات  بتوزيع  بباتنة، 
بقرية  املـــعـــوزة  ــالت  ــائ ــع ال لــفــائــدة 
حيث  تــازولــت،  ببلدية  ال�سناتيف 
على  الظل  مناطق  املبادرة  هذه  م�ست 
ت�سررا  املناطق  اأكـــرث  مــن  اعتبارها 
فريو�ص  اأزمـــة  تــداعــيــات  مــن  ال�سيما 
كورونا امل�ستجد، �سف اإىل ذلك الظروف 
والتي  الفئة،  لهذه  املتع�سرة  املعي�سية 
عرب  احتياجاتها  اإىل  النظر  تتطلب 
امل�ساعدات  من  النوع  هذا  مثل  تقدمي 
الغذائية وااللتفات اإليها يف مثل هذه 

الظروف. 
الت�سامنية،  العملية  هــذه  وجـــاءت 
املحتاجني  عـــن  ــنب  ــغ ال رفـــع  ــدف  ــه ب
جانب  اإىل  املــ�ــســاعــدة،  يــد  وتــقــدمي 
تنظيم  خــالل  مــن  عنهم  التخفيف 
هذه املبادرات التي القت اال�ستح�سان 
�سيما  مــنــهــا،  امل�ستفيدين  قــبــل  ــن  م
تتطلب  ع�سيبة  باأوقات  ميرون  واأنهم 

االلتفات اإليهم.
اأ�سعى  جمعية  تقدمي  جانب  واإىل 
املكتب  يف  ممــثــلــة  الــوطــنــيــة  لــلــخــري 
الوالئي بباتنة للم�ساعدات الغذائية 
ــغــذائــيــة  الـــتـــي تــ�ــســمــنــت املــــــواد ال
حملة  اإطــالق  املنتظر  من  االأ�سا�سية، 
�ستاء دافئ، حيث دعت ذات اجلهة اإىل 
�سرورة امل�ساهمة يف هذه املبادرة عرب 
االأفر�سة  واملالب�ص،  االأغطية  توفري 
لفائدة  التدفئة،  واأجهزة  واالأحذية 
رفع  بهدف  وذلــك  واملعوزين،  اليتامي 
ال�ستاء،  مو�سم  مع  عنهم  الغنب  غطاء 
خمتلف  اإىل  حاجياتهم  تكرث  اأيـــن 

امل�ساعدات.
اأ�سعى  اأن جمعية  اإىل  جتدر االإ�سارة، 
نــظــمــت عديد  بــبــاتــنــة، قـــد  لــلــخــري 
العمليات التطوعية على غرار تقدمي 
وامل�ساكني،  للفقراء  �ساخنة  وجبات 
للم�سابني  االأدوية  توزيع  اإىل  اإ�سافة 
دار  م�ستوى  على  املزمنة  باالأمرا�ص 

ح. باالأ�سخا�ص امل�سنني بباتنة.

فوزية.ق

وكـــانـــت واليــــة بــاتــنــة والـــواليـــات 
ــرا  ــوؤخ ــا، قـــد �ــســهــدت م ــه ـــاورة ل ـــج امل
انخفا�سا حم�سو�سا يف درجات احلرارة 
املرتفعات  على  للثلوج  ت�ساقط  تبعه 
التي �ساعفت موجة الربد والتي اأثرت 
وع�ساق  ال�سباب  اهتمامات  يف  اأي�سا 
الكت�ساف  ــوا  هــرول الــذيــن  الطبيعة 
املناظر الطبيعية اخلالبة التي جتذب 
اجلبال  اكت�ست  بعدما  اجلميع  انتباه 
بحلة بي�ساء اأ�سافت رونقا جميال على 
العديد  �سد  الذي  الوقت  يف  الطبيعة، 
اجلبال  هذه  اإىل  الرحال  ال�سباب  من 
الربية  احلياة  وا�ستك�ساف  للتخييم 
ـــواء الــبــاردة مع االأخــذ  يف هــذه االأج
جلميع  اأنف�سهم  تهيئة  االعتبار  بعني 
"حممد"  ويقول  املحتملة،  االأو�ــســاع 

اأنه مل يجرب  وهو من ع�ساق التخييم 
اأجـــواء  يف  ــراء  ــع ال يف  املبيت  �سابقا 
ثلجية باردة وما اإن توا�سل معه بع�ص 
الرحال  �سد  على  واتفقوا  االأ�سدقاء 
نحو جبال �سيليا للتخييم وق�ساء بع�ص 
الفكرة  جذبته  حتى  هناك،  الليال 
ي�ستعد  جعله  مــا  وهــو  ر�ــســاه  ونــالــت 
االأمــور  عديد  بتح�سري  ويتاأهب  لها 
الواجب اتخاذها لت�سهيل مهمة التنقل 
من  وغريها  واملبيت  والطهي  والتخييم 
لها املخيمون يف  التي ينتبه  التفا�سيل 

كل رحلة ي�ستعدون لها.
املناطق  من  العديد  تفتقر  وقت  ويف 
�سرورية  ملــرافــق  اجلــذابــة  اجلبلية 
ومــطــاعــم وحمـــالت وغريها  ــادق  ــن وف
وع�ساق  وال�سياح  الزوار  مهمة  لت�سهيل 

الفردية  ــبــادرات  امل تبقى  الطبيعة، 
واجلماعية من هواء التخييم وع�ساق 
هذه  ــاء  ــن اأب عــلــى  تقت�سر  الطبيعة 
بها  والتعريف  ال�ستك�سافها  املناطق 
من  �سواء  الطبيعي  وغناها  وبــرثاهــا 
والنباتية  الغابية  ـــرثوة  ال ناحية 
مبوقعها  الطبيعية  اأو  واحلــيــوانــيــة 
يلعب  الـــذي  اجلـــذاب  اال�سرتاتيجي 
دورا هاما يف جذب االنتباه واالهتمام، 
يف  اال�ستثمار  اإال  ال�سلطات  على  ومــا 
من  ــوردا  م وجعلها  االأمــاكــن  هــذه  مثل 
�ستوفر  التي  املحلية  التنمية  ــوارد  م
منا�سب عمل كما �ستعمل على التعريف 
والت�سهري بها على م�ستوى وطني وعاملي 
ال�سياحة  وتــعــزيــز  الــ�ــســيــاح  جلـــذب 

اجلبلية.

تتوا�سل معاناة املر�سى باجلزائر بعد 
وباء  ملحا�سرة  ال�سارمة  االإجــراءات 
كورونا من خالل غلق املطارات وتوقيف 
النقل، حيث يتم ت�سجيل عجز ب�سكل 
االأدويــــة  تــوفــري  يف  وم�ستمر  يــومــي 
ال�سرورية التي حتيل حمتاجيها على 
ينجو  فيما  متدهورة  �سحية  اأو�ــســاع 
املح�سنني  هبات  ب�سبب  منهم  البع�ص 

وفاعلي اخلري.
بقية  مثل  ال�سرطان  مر�سى  ويعاين 
مر�سى الغدة وال�سكري، من نق�ص كبري 
يعتربا  الــذي   Arimidex دواء  يف 
الثدي،  �سرطان  ملر�سى  قويا  عالجا 
التح�سي�سية  احلــمــالت  مــع  وتــزامــنــا 
الهيئات  عديد  �سطرتها  التي  املكثفة 
تتطرق  فــلــم  واملــدنــيــة،  الــر�ــســمــيــة 
على  طفى  الــذي  امل�سكل  لهذا  اإطالقا 
من  الع�سرات  واأ�سبح  فجاأة  ال�سطح 
املر�سى ي�ستكون من غيابه ما �ساهم يف 
منهم،  للعديد  ال�سحي  الو�سع  تفاقم 
التوا�سل  مواقع  نحو  اأ�سرعوا  حيث 
ــذه  ـــقـــاذهـــم مـــن ه ــي الإن ــاع ــتــم االج
امل�ساعدة،  طلب  خــالل  من  الو�سعية 
يف  �سابقا  كان  الــدواء  هذا  اأن  خا�سة 
با�ستخراجه  املر�سى  جميع  خدمة 

املرتفع  �سعره  ب�سبب  ال�سفاء  ببطاقة 
اأن  قبل  �سنتيم،  املليون  يقارب  الــذي 
ا�ستبداله  ومت  مفاجئة  نــدرة  ي�سهد 
للفئات  مــتــاح  غــري  ــبــح  واأ�ــس مــوؤخــرا 
الفقرية واملعوزة ب�سبب تخلي ال�سمان 
االجتماعي عن تعوي�سه ما خلق م�سكال 
كبريا للمر�سى الذين رفعوا نداءاتهم 
االأمر  هذا  يف  للنظر  املعنية  للجهات 
من  الع�سرات  اأن  خا�سة  وا�ستدراكه 
خانقة  مالية  اأزمــة  تعي�ص  العائالت 

ف�سال عن اجلانب ال�سحي الذي يحتاج 
خا�سة،  وميزانية  لرعاية  لــوحــده 
للعديد  احلالية  الظروف  مع  ومقارنة 
اأمر  با�ستمرار  توفريه  فاإن  االأ�سر،  من 
�سبه م�ستحيل ما يعر�ص حياة العديد 
من املري�سات خلطر املوت ب�سبب ال�سعر 
املرتفع للدواء اجليني ف�سال عن ندرة 
عالج  يف  �ساهم  قد  كان  الذي  االأ�سلي 
املر�ص  هذا  من  احلاالت  من  الع�سرات 

اخلبيث.

جبال االأ�را�س تتزين بالبيا�س �ال�صياحة
 اجلبلية تنتع�س يف عز الربد 

مر�صى ال�صرطان ي�صتكون غياب
 د�اء Arimidex من ال�صيدليات 

اإنطالق حملة "زملوين ل�صتاء دافئ" 
مل�صاعدة الفقراء �املحتاجني

مبادرة لتوزيع امل�صاعدات الغذائية 
بقرية ال�صناتيف

بعد ت�ساقط كميات معتربة من الثلوج يف الفرتة الأخرية

فيما ت�سهد العديد من الأدوية ندرة مفاجئة..

نظمتها اجلمعية اخلريية الولئية كافل اليتيم باتنة

اأ�سرفت عليها جمعية "اأ�سعى للخري" الولئية بباتنة 

الأربعاء 12  كوبر  2969/ 23 اأكتوبر 2019 املوافق لـ 24 �صفر 161441 جمتمعالأربعاء 14 ونرب 2970/ 25 نوفمرب 2020 املوافق لـ 10 ربيع الثاين 101442
عرفت عديد �ملناطق باالأور��س، ت�صاقطا معترب� لكميات هائلة من �لثلوج خالل �الأيام �لقليلة �ملا�صية، وهو ما عزز رغبة ع�صاق �لطبيعة يف 
�لتنقل لهذه �ملناطق على غر�ر جبال �صيليا حيث تتو�جد �أعلى قمة جبلية يف �الأور��س، �إىل جانب مرتفعات مرو�نة وحيدو�صة �لتي تزينت 
هي �الأخرى و�كت�صت حلة بي�صاء جذبت �نتباه �لع�صر�ت من �ل�صباب �لذين �صارعو� للتخييم و�إلتقاط �صور خمتلفة بعد مدة طويلة من ت�صاقط 

تتو��صل، �ملبادر�ت �خلريية و�الإغاثية بوالية باتنة، جمابهة بذلك تد�عيات �آثار �أزمة فريو�س �لثلوج يف هذه �ملناطق.
كورونا �الإجتماعية جر�ء توقف مد�خيل �لعائالت �ملعوزة و�لفقرية، و�لتي خ�صتها �جلمعية 
�خلريية كافل �ليتيم �لوالئية باتنة، عرب كامل تر�ب �لوالية لتم�س �لعائالت �لتي نال منها 

�لفريو�س وز�د من معاناتها و�لتي�صت�صتمر طيلة مو�صم �ل�صتاء �حلايل.
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نوارة.ب

م. �ص

خن�صلة

عبد الهادي. ب 

�صطيف 

الت�سامنية واخلريية،  اإطار مبادرتها  يف 
يف  ممثلة  ــري  اخل اأيــــادي  جمعية  قــامــت 
مكتبهابخن�سلة، بتنظيم عديد االأن�سطة 
على  قامت  اأيــن  والت�سامنية،  اخلريية 
م�ستوى مكتب بريد حي احل�سناوي بتاأطري 
املتقاعدين  الرواتبلفئة  �سحب  عملية 
مت  حيث  معا�ساتهم،  و�سب  تزامنا  وهذا 
للم�سنني  خا�سة  امل�ساعدة  يــد  تــقــدمي 
باالإ�سافة  اخلا�سة،  االحتياجات  وذوي 
اإىل تطبيق الربوتوكول الوقائي اخلا�ص 
مت  كما  ــا،  كــورون جائحة  مــن  بالوقاية 
توزيع الكمامات وكذا التعقيم واالإ�سراف 
االأ�سخا�ص وهذا خوفا  التباعد بني  على 
خا�سة  املواطنني  بني  العدوى  انتقال  من 
القت  التي  العملية  وهــي  الفئة،  هــذه 
املكتب  على  للوافدين  كبريا  ا�ستح�سانا 

الربيدي .

اأيــادي  جمعية  قامت  اآخــر،  �سياق  ويف 
 25 تــوزيــع  بعملية  بخن�سلة،  اخلـــري 
اجليد  النوع  من  جديدا  ن�سائيا  معطفا 
يف  وذلـــك  واملــحــتــاجــات،  اليتيمات  على 
بتقدمي  اخلا�سة  اخلريية  العملية  اإطار 
والفقراء  واملحتاجني  لليتامى  امل�ساعدة 
من  الــ�ــســتــاء،  ف�سل  حــلــول  ــع  م خــا�ــســة 
مـــبـــادرة جــمــع تربعات  ــــالق  اإط خـــالل 
من  جديدة  األب�سة  اأو  اأمــوال  كانت  �سواء 
اأجل  من  اخلري  وفاعلي  املح�سنني  طرف 
اأع�ساوؤها  اأكد  اأين  للمحتاجني،  تقدميها 
على اأن هذه العملية متوا�سلة، كما قامت 
من  للمر�سى  امل�ساعدة  بتقدمي  اجلمعية 
يحتاجونها  التي  االأدويـــة  توفري  خــالل 
ي�ستطيع  ال  والتي  منها  الــنــادرة  خا�سة 
فاعلي  وذلكبم�ساعدة  توفريها  املري�ص 

اخلري .

خريان  قــرى  مواطني  بع�ص  وذكــر 
اإىل  توجهوا  اأنهم  نيوز"،  "لالأورا�ص 
�سعبة التفاح بعد النجاح الكبري الذي 
حققته على م�ستوى املناطق الفالحية 
على  خن�سلة،  والية  بلديات  بعديد 
بوحمامةوطامزةويابو�ص  غـــرار 
الذي  الدعم  اإىل  اإ�سافة  والرميلة، 
التي  ال�سعبة  لهذه  الدولة  تقدمه 
اأن  وخا�سة  ومطلوبة  رائــدة  �سارت 
الوالية ن�سبت عا�سمة لهذا االإنتاج 
الت�سدير  يف  هاما  قطبا  �سار  الــذي 
يعول عليه لرفع قيمة هذه االأخرية 

والتقليل من فواتري اال�سترياد.
كانت  التي  املــعــانــاة  اإىل  واإ�ــســافــة 
خــريان  بلدية  ــرى  ق فيها  تتخبط 
على غرار هلة و�سبلة وقلوع الرتاب، 
املعي�سي  امل�ستوى  تـــردي  حيث  مــن 
التنمية بها لتظل  لل�ساكنة وتراجع 
اهتمامات  هام�ص  على  القرى  هــذه 
فيها  رفعت  �سنوات،  طيلة  امل�سوؤولني 
والكهرباء  والــغــاز  املــاء  ان�سغاالت 
الذين  قاطنيها،  طــرف  من  والنقل 
توجهوا للفالحة منذ القدم واأنتجوا 
يف  ليجدوا  اأنواعها  مبختلف  اخل�سر 
واجتماعيا  اقت�ساديا  مالذا  التفاح 
لالأ�سباب يقيهم �سر املعي�سة ال�سنكى 

لالأ�سباب املذكورة �سابقا.

قامت  ا�ستطالعية  زيـــارة  ــالل  وخ
هذه  بع�ص  اإىل  نيوز"  "االأورا�ص  بها 
التفاح  ب�ساتني  اأن  تبني  املــنــاطــق، 
ــا وقــدمــت  ــه الــفــتــيــة قـــد اآتــــت اأكــل
�ست�ساهم  فوائد  باملنطقة  للفالحني 
االقت�سادية  الــظــروف  حت�سني  يف 
بالن�سبة  وكــذا  لهم،  واالجتماعية 
الذي  والــوطــنــي  املحلي  لالقت�ساد 
االأن�سطة  اإىل  جممله  يف  تــوجــه 
اقت�ساد  عن  البعيدة  االقت�سادية 
جديدة  ب�ساتني  بــدت  كما  الــريــع، 
عن  لتعلن  ــا  ــوده وج تظهر  اأخـــرى 
منطقة  يف  ــدة  ــدي ج ثـــورة  ــة  ــداي ب
ظلت  التي  املن�سية  الفقرية  خــريان 
من  وجدية  هامة  التفاتة  ترتقب 
ملثل  تنكروا  الذين  امل�سوؤولني  طرف 
�سنوات  طيلة  املق�سية  املناطق  هذه 
املق�سيني  جنة  "التفاح  �سعار  حتمل 

واملن�سيني يف والية خن�سلة".
وهي الثورة نف�سها التي اأخرجت كل 
طامزةوبوحمامةويابو�ص  قرى  من 
املعي�سية  ــروف  ــظ ال مــن  والــرمــيــلــة 
فيها،  تتخبط  كانت  التي  ال�سعبة 
ميمون  ــني  ع بــقــريــة  حـــدث  مثلما 
�ساهمت  التي  الرميلة  م�ساتي  وكذا 
الفالحة فيها وخا�سة هذه ال�سعبة، 
توجه  بعد  اأزماتها  من  انت�سالها  يف 

الفالحني وامل�ستثمرين اإليها ما زاد من 
وخمتلف  االأمــوال  روؤو�ــص  ا�ستقطاب 
اأنها  كما  اإليها،  واالأعــمــال  امل�ساريع 
التي  التنموية  امل�ساريع  ا�ستح�سرت 
�سبق،  فيما  ومن�سية  متاأخرة  كانت 
الطرقات  �سبكة  حت�سني  غــرار  على 
وت�سويقه  املــنــتــوج  نــقــل  اأجـــل  ــن  م

وتــ�ــســديــره، وكـــذا فــتــح االأ�ـــســـواق 
ــع الــكــهــربــاء  ــاري ــس ــ� واملـــعـــار�ـــص وم
مثلما حدث  الغاز،  و�سبكات  الريفية 
حتركت  التي  بــخــريان  هلة  بقرية 
بالغاز  الربط  م�ساريع  مــوؤخــرا  بها 
ــرية  االأخ بهذه  االأ�ــســغــال  وانطلقت 
اأنابيب  �سادفتنا  اأيـــن  مـــدة،  مــنــذ 

وبني  الطريق،  على  املو�سوعة  الغاز 
امل�ساريع  حترك  يوؤكد  ما  ال�سكنات 
بهذه  واملرتقبة  العالقة  التنموية 
القرية الفقرية واملن�سية بعد حترك 
الفالحة، وتوجه الفالحني اإىل مثل 
هذه ال�سعب االإ�سرتاتيجية املطلوبة 

حمليا ودوليا.

كثفت، م�سالح احلماية املدنية لوالية 
من  التح�سي�سية  اأن�سطتها  من  �سطيف، 
اأجل الوقاية من خماطر ت�سربات الغاز 
وهذا يف ظل اإقرتاب حلول ف�سل ال�ستاء 
والذي يعرف يف العادة حوادث مميتة 
بالنظر للتهاون يف االإجراءات اخلا�سة 
ما  وهــو  الغاز،  ت�سربات  من  بالوقاية 
من  الــوفــيــات  ــدد  ع ــاع  ــف اإرت يف  ت�سبب 
�سنة الأخرى ب�سبب "القاتل ال�سامت"، 
تنظيم  مع  احلملة  هــذه  تتزامن  كما 
الوقاية  تخ�ص  اأخــرى  توعية  حملة 
الو�سعية  كــورونــا يف ظــل  فــريو�ــص  مــن 

الوبائية التي تعي�سها البالد.
للوقاية  الوطنية  احلملة  اإطــار  ويف 
الناجمة  بالغازات  الت�سمم  من حوادث 
التدفئة  و�سائل  �سوءاإ�ستعمال  عــن 
والت�سخني، فقد قامت وحدة احلماية 
�سطيف  واليــة  �سرق  بالعلمة  املدنية 
ــة تــخــ�ــص املــو�ــســوع  ــل ــداخ بــتــقــدمي م
زايــر  وبــكــري  قــ�ــســاب  ب�سري  بثانويتي 
تقدمي  مت  حــيــث  الــتــالمــيــذ،  لــفــائــدة 
الوقاية  تخ�ص  ـــادات  ـــس واإر� ن�سائح 
للوقاية  ــا  واأيــ�ــس احلــــوادث  هـــذه  ــن  م
الو�سعية  ظــل  يف  كــورونــا  فــريو�ــص  مــن 
املح�سو�ص  واالإرتفاع  احلالية  الوبائية 

يف اأعداد امل�سابني. 
املدنية  احلماية  وحدات  توا�سل  كما 
فريو�ص  اإنــتــ�ــســار  ــن  م للحد  جــهــودهــا 
التعقيم  عمليات  خـــالل  مــن  ــا  ــورون ك
الوباء،  اإنت�سار  بداية  منذ  املتوا�سلة 

احلماية  ـــدة  وح عنا�سر  قـــام  حــيــث 
م�سالح  مع  بالتن�سيق  ببوقاعة  املدنية 
بلدية حمام قرقور يف اجلهة ال�سمالية 
وا�سعة  تطهري  بعملية  ــة  ــوالي ال مــن 
بهذه  واالأحياء  املرافق  خمتلف  م�ست 
البلدية، وهو احلال ذاته يف بلدية عني 
الوالية  من  اجلنوبية  اجلهة  يف  وملــان 
من  تعقيم  حــمــلــة  تنظيم  مت  حــيــث 
تنظيم جمعية االأيادي اخلرية و�سارك 
فيها عنا�سر احلماية املدنية من خالل 
وموؤ�س�سات  ل�سوارع  �سامل  تطهري  عملية 

بلدية �سالح باي.
كما عرفت بلدية بازر �سكرة يف اجلهة 

حملة  تنظيم  الــواليــة،  من  ال�سرقية 
من  للوقاية  النطاق  وا�سعة  حت�سي�سية 
الوحدة  مب�ساركة  كورونا  وباء  تف�سي 
بالعلمة  املدنية  للحماية  الثانوية 
بــازر  لبلدية  ال�سحة  حفظ  ومكتب 
الوطني  الــدرك  م�سالح  وكــذا  �سكرة، 
وجمعية  االإ�سالمية  الك�سافة  وقدماء 
عمل  احلملة  هــذه  تخلل  حيث  رائـــد، 
اإىل  التوجه  املدينة ثم  جواري مبركز 
عبد  ال�سريف  ب�سري  اإبتدائيتي  من  كل 
العزيز وح�سان بن ثابت لتقدمي ن�سائح 

واإر�سادات للتالميذ يف هذا املجال. 

ب�صاتني التفاح تنقذ �صكان قرى بلدية خريان من الفقر املدقع

احلماية املدنية تكثف احلمالت التح�صي�صية 
للوقاية من القاتل ال�صامت �خماطر كور�نا 

جمعية اأيادي اخلري بخن�صلة تطلق 
عديد املبادرات اخلريية �الت�صامنية

توجهوا اإليها لتح�سني ظروفهم الجتماعية واملعي�سية املرتدية
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تعي�س، قرى وم�صاتي بلدية خري�ن بوالية خن�صلة، ظروفا �جتماعية �صعبة وو�صعية معي�صية جد مزرية تكاد تكون �حلياة فيها منعدمة قبل �صنو�ت قليلة، حيث يعاين �صكانها �لفقر �ملدقع و�لرت�جع �لتنموي �لو��صح �لذي ال يخفى عن �لعام 
و�خلا�س، خا�صة من حيث �مل�صاريع �لتنموية �صبه �ملنعدمة �لتي جعلت منها قرى منكوبة من�صية مل تعرها �ل�صلطات �ملحلية وال �لوالئية �هتماما و��صحا، ليجد �ملو�طن و�لفالح يف ب�صاتني �لتفاح مالذه بعد �صيق كبري، ما دفع بالع�صر�ت من 

�لفالحني �إىل �ال�صتثمار يف هذه �ل�صعبة �لتي جعلت من بلدية خري�ن �إحدى �أهم �أقطاب �إنتاج �لتفاح والئيا.
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�صبتمرب   16 يف  امل�ؤرخ   247/15 رقم  الرئا�صي  املر�ص�م  من   82 و   74  �73  �40 امل�اد:  الأحكام  طبقا 
العام. املرفق  وتف�ي�صات  العم�مية  ال�صفقات  تنظيم  املت�صمن   2015

عنها  املعلن  العرو�ص  طلب  يف  امل�صاركني  علم  اإىل  املحمل  لبلدية  البلدي  ال�صعبي  املجل�ص  رئي�ص  يعلن 
بتاريخ: 2020/10/05 بجريدة االأورا�ص ني�ز وجريدة Le courrier d’Algérie بتاريخ: 

الي�ميتني.  2020/10/06
بناء على حم�صر جلنة التقييم التقني واملايل املنعقد بتاريخ: 2020/11/08 مت منح التم�ين م�ؤقتا 

كما يلي:

باقي املتعهدين مدع�ن للتقرب من م�صالح البلدية يف اأجل اأق�صاه ثالثة )03( اأيام ابتداء من �صدور 
هذا االإعالن يف اإحدى ال�صحف ال�طنية للتعرف على النتائج املف�صلة لعرو�صهم التقنية واملالية.

ميكن للمتعهدين اإيداع الطع�ن لدى جلنة ال�صفقات العم�مية للبلدية يف اأجل اأق�صاه ع�صرة )10( اأيام 
بعد �صدور هذا االإعالن يف اإحدى ال�صحف ال�طنية.
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ب�كبة  ال��رزاق  عبد  الروائي  ك�صف 
عرب م�اقع الت�ا�صل االجتماعي عن 
يف  جديدة  م�صرحية  �صبكة  اط��الق 
اجلن�ب، وجاءت هذه املبادرة ح�صبه 
تكملة مل�صروع مقهى ف�صيلة امل�صرحي 
يف برج ب�عريريج، اأين اأطلقت نخبة 
اجلن�ب  يف  الثقافية  اجلمعيات  من 
تنتظم  م�صرحية،  مقاهي  اجلزائري 
جمعية  يف  ممثلة  واح��دة  �صبكة  يف 
اأدرار، جمعية �صرخة  فر�صان الركح 
"اأك�ن"  جمعية  مترنا�صت،  ال��رك��ح 
ورقلة  ال�احات  ركح  جمعية  ب�صار، 
االغ�اط،  االأ�صيل  ال��درب  وجمعية 

ين�صقها ال�صيد عقباوي ال�صيخ.
واأ�صاف ذات املتحدث اأن هذه املقاهي 
التي  امل��ع��اي��ري  ع��دي��د  �صمن  تن�صب 
جلب  غ��رار  على  عليها  االت��ف��اق  مت 
الف�صاء  اإىل  امل�صرحية  ال��ع��رو���ص 
اجلن�بي بامل�ازاة مع ت�فري الظروف 
مدن  اإىل  اجلن�بية  العرو�ص  لنقل 

ال�صمال.
و���ص��ي��ت��م ح�����ص��ب��ه  اإط�����الق ور���ص��ات 
امل�صرحية  العنا�صر  يف  تك�ينية 
اأكادميية اجلن�ب  اإطار  املختلفة، يف 
العمل  �صيتم  كما  الفني،  للتك�ين 
للمخرجني  امل��ن��اخ��ات  ت���ف��ري  ع��ل��ى 
امل�����ص��رح��ي��ني م���ن خم��ت��ل��ف اجل��ه��ات 
مدن  يف  االن��ت��ق��اء  عملية  الإج����راء 

اجلن�ب ي�صارك فيها �صبابها.
ال�صعي  املعايري  هذه  مب�جب  مت  كما 
والي��ات  ل�صباب  النقل  ت���ف��ري  نح� 
عمليات  يف  ل��ل��م�����ص��ارك��ة  اجل���ن����ب 
البعيدة وت�فري  االأماكن  االنتقاء يف 
النقل حل�ص�ر املهرجانات امل�صرحية.

اجلمعيات  �صتعمد  اأخ��رى  جهة  من 
على تك�ين مكتبة م�صرحية )ورقية 
املهتمني،  متناول  يف  تك�ن  وب�صرية( 
عرو�ص  اإن���ت���اج  ع��ل��ى  �صتعمل  ك��م��ا 
م�صرحية وذلك ب�صراكات مع هيئات 

م�صرحية خارج اجلزائر. 
ج�ائز  اإط��الق  اأي�صا  �صيتم  حني  يف 
املختلفة  امل�صرحية  العنا�صر  يف 

)ن�������ص. ���ص��ي��ن���غ��راف��ي��ا. اإ����ص���اءة. 
اإخراج. متثيل.. الخ(، وهنالك جه�د 
مهرجان  اإط��الق  اأج��ل  من  وم�صاعي 
امل��دن  اإح���دى  يف  اأف��ري��ق��ي  م�صرحي 
بني  و���ص��ل  حلقة  ي��ك���ن  اجلن�بية 
وحميطها  اجل��زائ��ري��ة  اجلمه�رية 

االأفريقي. 
عبد  ال��روائ��ي  من�ص�ر  اىل  وا�صتندا 
التن�صيق  ف�صيتم  ب���ك��ب��ة  ال����رزاق 
املدرو�ص مع امل�ؤ�ص�صات الرتب�ية الأجل 
املدر�صي وتنظيم حلقات  امل�صرح  رفد 
امل�صاحات  يف  للحك�اتيني  دوري���ة 
املفت�حة، اإىل جانب بعث جتربة يف 
بالبيئة  يعنى  الذي  االأخ�صر  امل�صرح 

اجلن�بية  امل���دن  ف��ن��ادق  وت���زوي���د 
بعرو�ص ذات املمثل ال�حيد، على اأن 
امل�صت�صفيات  اإدارات  التن�صيق مع  يتم 
امل�صرحي  العر�ص  وال�صج�ن الإدخال 
الكتابة  يف  اإق��ام��ات  وتنظيم  اإليها، 
ب�ر�صات  مرف�قة  تك�ن  امل�صرحية 

تك�ينية.
ال�صياق   ذات  يف  �صي�صهد  امل�����ص��روع 
تعنى  اإل��ك��رتون��ي��ة  جم��ل��ة  اإط�����الق 
يف  امل�صرحية  ال��ت��ج��ارب  ب��اإ���ص��اءة 
اجل��ن���ب اجل��زائ��ري، وك���ذا اإط��الق 
جمال�ص  ت�صّكل  املقاهي  يف  مكتبات 
ووالدة  نقا�صات  وخلق  للم�صرحيني 

م�صاريع.

نقطة فكر

بقلم: ملي��������كة ها�صمي

معايري ��ستثنائية

الدرو�ص  اأهم  من  امل�صط،  كاأ�صنان  �ص�ا�صية  النا�ص 
يتذكر  من  منا  قليل  لكن  �صغرنا،  يف  تعلمناها  التي 
الذين  املجتمع واالأ�صخا�ص  نق�صم  اأ�صبحنا  اإذ  ذلك، 
املعايري  تتغري  ق��د  متفاوتة،  طبقات  اإىل  ح�لنا 
واملقايي�ص لكن تبقى النتيجة واحدة ال غري، الزلنا 
نخ�صع ملا جاءت به النظرية املارك�صية يف تف�صريها 
مارك�ص"  "كارل  اعترب  فقد  االإجتماعية،  لالأو�صاع 
اأن �صبب النزاعات داخل املجتمع يع�د اإىل وج�د ما 
املجتمع،  فئات  اله�ة بني  ات�صاع  و  بالطبقية  ي�صمى 
وبني اأرباب العمل والعمال، مع العلم اأن هذا الطرح 
وب���ادره  جتلياته  لكن  الزمن  من  عهد  عليه  م�صى 

الزالت قائمة اإىل حد االآن.
و  معارفه  يحدد  البع�ص  جتعل  مرحلة  اإىل  و�صلنا   
دائرة اأ�صدقائه بناء على معطيات حمددة ومعينة، 
دع���ات  تلبية  يف  يقت�صر  قد  �صخ�صا  اأن  لدرجة 
، فيحر�ص على  اأعلى مرتبة منه  الذين هم  اأولئك 
يتجاهل  اأنه  حني  يف  وجه  اأكمل  على  واجبه  اأداء 

اأولئك االأقل منه �صاأنا ح�صب اعتباراته املادية.
 و�صلنا اإىل مرحلة يعامل فيها �صاحب املال واجلاه 
ووقاحته  تعاليه  رغم  ولطف  وقار  و  اح��رتام  بكل 
نحتقر  حني  يف  وغ��روره،  وتكربه  ل�صانه  و�صالطة 
اأخالقه  قمة  رغم  الب�صيط  ال�صخ�ص  ذلك  ونزدري 
اأنه ب�صيط ال مال  ، ذنبه ال�حيد  وكرمه وت�ا�صعه 

له و ال معارف مهمة له.
التي  املكانة  تلك  واالأدب  العلم  و  لالأخالق  يعد   مل 
املال  اأ�صبح  بل  ح�له،  من  احرتام  �صاحبها  تك�صب 
تنطبق  احلالة  هذه  لكن   ، منازع  دون  امل�قف  �صيد 
فقط على اأ�صحاب االأنف�ص املري�صة املهزوزة الثقة، 
ظل  ات��ب��اع  على  اع��ت��ادت  ال��ت��ي  ال�صخ�صيات  على 
التبعية  اأرواح ت�صحذ دواخلها بحب  زائف ي�صبقها، 
تنفي  ح�لها،  من  �صخ�صية  يف  لتن�صهر  الدونية  و 
اأعلى مرتبة منها،  اإر�صاء من هم  اأجل  كين�نتها من 
اأثاث  قطعة  جمرد  اأو  اأ�صح�كة  نف�صها  من  جعلت 

عتيقة الطراز يتم اال�صتئنا�ص بها.

رقية. ل

تكملة مل�سروع مقهي ف�سيلة امل�سرحي

�طالق �سبكة مقاهي م�سرحية جديدة يف �جلنوب
قلم �لرو�ئية "�أحالم حجاز" يبكي مر�رة 

�ليتم عرب رو�يتها �جلديدة "�سهقات يتيمة"

كوكبة  اإىل  االن�ضمام  م��ن  متكنت  كيف 
"اأ�ضواء  معر�س  يف  امل�ضاركني  الفنانني 
اأن معظم امل�ضاركني يف هذا  باتنة"، علما 
قامات  ومن  املخ�ضرمني  من  هم  املعر�س 
الفن الت�ضكيلي يف الوالية، وماذا ا�ضتفدت 

من هذه امل�ضاركة؟
باتنة"  "اأ�ص�اء  معر�ص  يف  م�صاركتي 
حيث  مت�قعة،  تكن  مل  �صراحة  بكل 
واأنا جال�ص يف خل�تي  تلقيت ذات ي�م 
الكبري  الفنان  اب��ن  من  ن�صية  ر�صالة 
اإىل  خاللها  من  يدع�ين  ه�ارة  ح�صني 
بالفكرة  رحبت  املعر�ص،  يف  امل�صاركة 
كثريا وقمت باأخذ ل�حاتي اإىل املعر�ص 
حيث اأثنى الفنان الكبري ح�صني ه�ارة 
على اأعمايل و�صجعني كل املقيمني على 
فكانت  ل�حاتي  على  واأث��ن���ا  املعر�ص 
اإىل  اأ���ص��م��ع  واأن���ا  ت��صف  ال  فرحتي 
�صهادات كبار الفنانني االإيجابية فيما 

يخ�ص فني وت�صجعت اأكرث.
املعر�ص  يف  م�����ص��ارك��ت��ي  ف����اإن  ل��ذل��ك 
بنف�صي  ثقتي  زيادة  يف  كثريا  اأفادتني 
ق�ية  دفعة  واأعطتني  ري�صتي،  ويف 
الأم�صي قدما يف جمال الفن الت�صكيلي، 
"معر�ص باتنة" ه� ف�صاء  خا�صة واأن 
ا�صتقطاب  اىل  ي��ه��دف  اأي�����ص��ا  رح���ب 
واله�اة  والنا�صئني  املغم�رين  الفنانني 
لياأخذ بيدهم وي�صاعدهم على الربوز 
ال  ومل��ا  ال�طنية  الفنية  ال�صاحة  يف 

العاملية.

ميكننا  هل  باالنطوائي،  البع�س  ي�ضفك 
باأن االنطوائية هي متالزمة الفنانني  القول 
عندكم  تخلق  االنطوائية  وهل  واملبدعني، 

حالة متفردة من االبداع؟
عبد  رد  ���ص��ف��اه��ه  ع��ل��ت  ب��اب��ت�����ص��ام��ة 
الرحمن جاراهلل، ال طبعا االنط�ائية 

لي�صت ل�صيقة بال�صرورة بكل الفنانني 
اأعلى  على  فنانني  م�صادفة  ميكننا  اإذ 
ميكننا  كما  االجتماعية،  من  درج��ة 
انط�ائيني،  اآخ��ري��ن  فنانني  جن��د  اأن 

اأم�����ا ب��ال��ن�����ص��ب��ة يل 
اأحب  وال  انط�ائي  فاأنا 

النا�ص  مع  كثريا  االحتكاك 
راجع  وهذا  القليلة  االأقلية  اإال 

اأج��د  وال  و�صخ�صيتي  طبعي  اإىل 
فهذا  العك�ص  على  بل  حرجا  ذل��ك  يف 
مت�صع  اإيجاد  يف  كثريا  �صاعدين  الطبع 
املهارات  م��ن  الكثري  لتعلم  ال���ق��ت  م��ن 
اأنني كنت من  اأكن الأتعلمها ل�  التي مل 
اأوقاتهم  يق�ص�ن  ال��ذي��ن  االأ�صخا�ص 
يف  ومت�صكعني  املقاهي  على  جال�صني 

ال�ص�ارع.
راأ�ص املهارات التي تعلمتها طبعا  وعلى 
الت�صكيلي  وال��ف��ن  ال��ر���ص��م  م��ه��ارة  ه��ي 
وا�صتغالل  باملمار�صة  طبعا  ذلك  وكل 
اإىل  باالإ�صافة  ا�صتغالل،  اأح�صن  وقتي 
تعلمي اأم�را اأخرى مثل الر�صم والنحت 
 Motion" ال��دي��ج��ي��ت��ال  بتقنية 

."Graphic

ماهي تقنيات الر�ضم التي تعتمد عليها يف 
ر�ضم لوحاتك؟

داي���ات���ي ك��ك��ل ف��ن��ان ك��ان��ت مع 
واالأقالم  الر�صا�ص  وقلم  القرافيت 
�صنة  يف  ك��ان  ذل��ك  اأن  واأذك���ر  املل�نة 
ر�صم  يف  م�ؤخرا  اأ�صرع  اأن  قبل   ،2017
ر�صمت  الزيتية حيث  باالأل�ان  ل�حات 
املعر�ص  يف  بها  �صاركت  ل�حات  ثالثة 
واأنا  يل،  بالن�صبة  كبريا  جناحا  وكان 
اأخ��رى  ر���ص��م  تقنيات  الإت��ق��ان  اأط��م��ح 

ليك�ن هنالك تن�ع يف اإنتاجي الفني.

هل تطمح اإىل ولوج مدر�ضة الفنون اجلميلة 
اأنك  اأم  البكالوريا،  �ضهادة  نيلك  بعد  بباتنة 
يف  اجلامعية  درا�ضتك  اإكمال  اإىل  متيل 
تخ�ض�س اآخر، مع مزاولة الر�ضم يف اأوقات 

الفراغ؟
اأن�ي اإكمال درا�صتي  اأنني  ال، احلقيقة 
العلمية،  املجاالت  اإحدى  يف  اجلامعية 

الدرا�صة  مزاولة  اإىل  اأطمح  اأنني  كما 
يف اخلارج يف اإحدى اجلامعات العاملية، 
الت�صكيلي  والفن  الر�صم  اأهمل  اأن  دون 
الذي اأت�قع اأن يفتح يل بابا من اأب�اب 

ال�صهرة والعاملية اأي�صا.
 ج��ل ل���ح��ات��ك ال��ت��ي ���ص��ارك��ت ب��ه��ا يف 
م��ن احل���زن يف  امل��ع��ر���ص تعك�ص ه��ال��ة 
احلزن  هذا  كل  �صر  ما  اأبطالها،  وج�ه 

وهل له عالقة مبكن�نات �صدرك؟
نعم هنالك حزن يف كل ل�حاتي تقريبا، 
وهذا نابع من �صخ�صيتي الفنية املليئة 
بال�صج�ن، اأما �صخ�صيتي الطبيعية فال 
اأجنذب  فاأنا  ب�صلة،  للحزن  متت 
ل��ل���ج���ه  اإرادي���������ا  ال 
اأح�ص  الأنني  احلزينة، 
يتاأثرون  الب�صر  بني  اأن 
باحلزن اأكرث من تاأثرهم 
بالفرحة، وكثريا ما يت�فر 
الفرح  اأ���ص��ب��اب  ك��ل  لديهم 
يح�ص�ن  ذل��ك  م��ع  اأن��ه��م  اإال 
من  مهرب  ال  وك���اأن  ب��احل��زن، 
ال�صع�ر باحلزن حتى ونحن يف 

قمة ال�صعادة.

الرحمن  التي يقدمها عبد  الن�ضيحة  ما هي 
جارالله الأقرانه من ال�ضباب؟

اأن  واأب��دا  دائما  هي  لل�صباب  ن�صيحتي 
يعرف�ا كيفية ا�صتغالل وقتهم بال�صكل 
مبحاولة  وذل���ك  وال�����ص��ائ��ب  االأم��ث��ل 
وال�صروع  ومهاراتهم  م�اهبهم  اكت�صاف 
يف �صقلها وتط�يرها �ص�اء كانت العزف 
اكت�صاف  ال  وملا  الكتابة،  اأو  الر�صم  اأو 
مي�التهم العلمية يف البحث واالخرتاع 
التخ�ص�صات  م��ن  وغ��ريه��ا  واالب��ت��ك��ار 
والفنية  والعلمية  االأدبية  واملجاالت 
اأن  لل�صباب  ميكن  التي  واملعل�ماتية 
يربع�ا فيها عن طريق املمار�صة ع��ص 

ت�صييع ال�قت يف اأم�ر ال جتدي نفعا.

ح������ار: امي����ان ج����اب اهلل

كان لقاوؤه �الأول مبوهبته �ملتميزة جمرد �صدفة، عندما حمل �لقلم وبد�أ يد�عب �لورقة بري�صته �لب�صيطة، هنالك فقط �أدرك �أن ما �صكله من �نحناء�ت مل تكن جمرد خرب�صات، 
و�إمنا هي �إبد�ع فني نابع من موهبة عظيمة ولدت بالفطرة يف �لر�صام و�لفنان �لت�صكيلي �لو�عد عبد �لرحمن جار�لله، �صاحب �لـ 18 ربيعا، وطالب �ل�صف �لثانوي �لذي 

يخاطب جمهوره ويوجه ر�صالة �إىل �أقر�نه و�أبناء جيله من خالل هذه �ل�صطور �ل�صائقة �لتي خ�س بها قر�ء �الأور��س نيوز.

حــوار
يخطف  �ساب  ت�سكيلي  �هلل" فنان  جار  �لرحمن  "عبد 

�أنظار كبار �لفنانني �لت�سكيليني يف باتنة 
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الكاتبة  اأع��ل��ن��ت 
وال�������روائ�������ي�������ة 
عن  حجاز  اأح��الم 
عامل  يف  جديدها 
وال��رواي��ة  االأدب 
وم����ي����الد ع��م��ل��ه��ا 
اجلديد  ال��روائ��ي 
"�صهقات  امل��ص�م ب� 
ال����ذي  يتيمة" 
ق���ال���ت ع��ن��ه اأن���ه 
اليتم،  مرارة  يبكي 

خيال  دار  عن  �صدر  املذك�ر  العمل 
لي�صيف  ب�عريريج  ب��ربج  للن�صر 
بعد  جديدة  رواية  اأحالم  لر�صيد 
املا�صي  عطر  رواي���ة  هما  اثنتني 
ومت���رد االأق���ح����ان، اإ���ص��اف��ة اإىل 
ق�ص�ص االأطفال التي حتمل الكثري 

من العرب واملبادئ الرتب�ية.
وق����د ك��ت��ب��ت ال���روائ���ي���ة اأح����الم 
م�قع  عرب  اخلا�ص  ح�صابها  على 
م�ل�دها  ع��ن  معلنة  فاي�صب�ك 
اجلديد "حني ي�صمق احلرف معانقا 
دربه الن�راين وه� يرفل يف فطرة 
وحمك  االط���الع  و�صغف  امل���ه��ب��ة 
يف  �صيجد  حم��ال��ة  ال  ال��ت��ج��رب��ة، 
طريقه من ميد له يدا دون امتنان، 

ال�ق�ف  يقا�صمه 
على عتبات االإبداع 
يف احتفالية حياة 
م�����ازي����ة ل��ل��ذي��ن 
بالكتابة  اآم���ن����ا 
ك�����رئ�����ة ث���ال���ث���ة 
خالل  من  تتنف�ص 
اآه����ات االآخ��ري��ن 
 .. وع���ذاب���ات���ه���م 
احلياة  مباهج  من 
ع����ل����ى م��������دارج 
و�صياق  امل�صاعر  ومكامن  اخل��ي��ال 
الفكر لتزهر يف حدائق االإبداع.. 
وتتب�صرها  العي�ن  تقراها  روائ��ع 
االأحا�صي�ص  وتتلقفها  ال��ع��ق���ل 
مل   .. الثالثة  رواي��ت��ي  ه��ذه   ...
اخطط لها من قبل بعد وفاة والد 
�صديقتي الغالية ح�صنية الرقادي 
الفقد  م����رارة  ع��ن  وم��ن�����ص���رات��ه��ا 
حتى  داخ��ل��ي  م���ؤمل��ا  �صرخا  تركت 
اليتم..  مرارة  يبكي  قلمي  وجدت 
مات  ام��راأة  اأو  فتاة  لكل  هي هدية 
األ��ف  �صند  دون  وت��رك��ه��ا  وال��ده��ا 
رحمة ون�ر على اأرواحهم الطاهرة، 
حبكم يف القلب مغرو�ص وحمف�ر ال 

نوارة. بمتحه ال�صنني".
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الإيجاد اللغز  اأجد احلروف  املرقمة

التعريف:
الكوكب الوحيد الذي يدور مع 

حركة عقارب ال�ساعة

ال�ضبكة العمالقة

1

2

5

3

6

4

لغز العدد
اللغز: ما ال�سيء الذي له جلد 

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

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

السجن)م(

ضروري للحياة

للتفسير

برر

السحر

ود

من األسلحة القدميا)م(

صغير الشاة

املصائب)م(

من الضمائر

إعالن وفاة

راجع)م(

برر

والدة)م(

الزبون

من األلوان)م(

قرابة

خزي)م(

قبر

ثخني

يدل علينا

املناسب

مدينة سعودية)م(

الورع

أفعى

اجملرب

عشية

من مشتقات احلليب)م(

سئم)م(

التفتيش

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

حسن وبهاء

متشابهان

ماء باألمازيغية

تام

قسم

ثلثا لعب

ضروري للطعام

نقيض العرب

شدة اإلندفاع)م(

عمر

حديث الليل)م(

مدينة عراقية

وجهة نظر

للنهي

القاطع)م(

مفرد زوار

نقيض جن

سطل)م(

للتمني)م(

طعام

سلم)م(

ملكي

وضع

مباح

على قيد احلياة

نصر)م(

وجع

الصعب املنال

متشابهان

بارحة)م(

معظم

نقيض ساخن)م(

جوهر

متشابهان

مقر)م(

للتعريف

جنة)م(

إهانة)م(

صحف)م(

للنصب)م(

زوجة آدم

برقيات)م(

اخلاطر

فعل ماض ناقص)م(

12346 5



قراءة الطالع
قالك تالثة رجال راح� لل�ص�اف 

واحد ماريكاين وواحد اأملاين وواحد جزائري
قال�ل� هاك �ص�فلنا وا�ص خمبيلنا امل�صتقبل

 5 ت�ص�فري  انت  للمريكاين  قال  ال�ص�اف 
�صنني ومن بعد ت�يل ملي�نري

وقال لالأملاين انت ت�ص�فري 7 �صنني 
ت�يل ملياردير

قال للجزائري انت ت�ص�فري 40 
�صنة اأومبعد ت�الف!!.

فيلم هندي
الذي  ال�صخ�ص  من  ر�صالة  داخلها  ويف 

�صرقها ...
مكت�ب فيها :

الأن  ل�صرقتها  م�صطرا  كنت   ، منك  اأعتذر  اأخ��ي 
زوجتي كانت �صتلد وحالتها يرثى لها 

 ، ، ولك مني هدية  اأقدم اعتذاري للمرة الثانية 
تذاكر حلديقة االألعاب لك وللعائلة الكرمية مع 

مك�صرات 
ال�صيارة وحمد اهلل على ح�ص�له  ابت�صم �صاحب 

اأجر وث�اب بدون م�صقة
واأخذ العائلة وذهب اإىل احلديقة وملا رجع وجد 

البيت قد �صرقت كل حمت�ياته
"عجبك  فيها  مكت�ب  ر�صالة  ووج��د 

الفيلم"!!!؟.

هادرين عليها
وحدة راحت تخدم قالها امل�ظف 

ما هي حالتك االجتماعية؟
متزوجة قالت ال

عزباء قالت ال
مطلقة قالت ال

اأرملة قالت ال
خمط�بة قالت ال

تقلق امل�ظف وقالها اماال وا�ص نكتب
احلني  ذل��ك  منذ  )امل��ه��م  عليا  ه��ادري��ن  ل���  قالت 

معلومات م�سليةامل�ظف راه يهدر وحدو(؟!.

املحراث

اأمثال �سعبية

اأجزاء رئي�سية من  • اإذا حرمت من نومك فاإن 
خمك تغفو واأنت م�ستيقظ.

جماين  عـــالج  اأفــ�ــســل  ــبــكــاء  وال ال�سحك   •
و  الــدهــون  يحرقان  الــرئــة  يفتحان  لالإن�سان 
من  يح�سن  مــا  اجل�سم  يف  االأك�سجني  يــزيــدان 

احلالة املزاجية.
ال�سخ�ص  اأن  اإىل  تو�سلت  نف�سية  درا�سة   •
يبداأ  معني  مــر�ــص  عــن  معلومة  يــقــراأ  عندما 

بتخيل اأن اأعرا�ص ذلك املر�ص قد اأ�سابته.
اأن  اإىل  تو�سلت  الب�سري  لل�سلوك  درا�سة   •
روؤيته،  قبل  يريده  الذي  ال�سيء  يعرف  الرجل 

اأما املراأة فال تعلم ما تريد اإال عندما تراه.
اأكرث  اأ�سخا�سا على فرا�ص املوت ما هو  • �ساألوا 
معظم  فكانت  حياتك؟  يف  عليه  ندمت  �سيء 
ا�ستمتع  مل  العمل،  يف  نف�سي  اإرهــاق  اإجاباتهم: 

بطفولة اأبنائي وال �سحبة زوجتي.
ملدة  راأ�ص  بدون  يعي�ص  اأن  ميكنه  • ال�سر�سور 
تتنف�ص  ال  فال�سرا�سري   ، االأقــل  على  اأ�سبوعني 
على  تنت�سر  دقيقة  ثقوب  مــن  بــل  راأ�ــســهــا،  مــن 
ال  التي  املخلوقات  من  اأنها  كما  ج�سدها،  كامل 
متلك دماغا يف راأ�سها بل ينت�سر جهازها الع�سبي 

يف كل ج�سدها.

15 modhik@yahoo.com : :اإ�سرتاحةالأورا�س�ساركنا ال�سفحة على الربيد االإلكرتوين
ا�سحك وال�سحك بال�س.. قبل ما يغلى وتقول يامن عا�س

جواب 
املحاجية

حاجيتك 
على �سي بن حداد 

ظفرو قاطع
 حاد يكب�ص كي 
مي�سي ورا واحد 

واّل زوج فراد

حدث يف مثل هذا اليوم
اخلام�ص والع�صرون 

من �صهر ن�فمرب
قبل  ــن  م بــاريــ�ــص  حــ�ــســار  ـــداأ  ب  -  885

الفايكينغ.
الدين  �ــســالح  قـــوات  ت�سابك   -  1177
بلدوين  قوات  مع  االأيوبيني  قائد  االأيوبي 
املقد�ص يف معركة  الرابع قائد مملكة بيت 
ـــذي نــتــج عــنــه انــتــ�ــســار بيت  تــل اجلـــزر ال

املقد�ص وان�سحاب اجلي�ص االأيوبي.
ملكة  تتوج  ــورك  ي اإليزابيث   -  1487

الجنلرتا.
1491 - بدء ح�سار غرناطة اآخر معاقل 

امل�سلمني يف االأندل�ص.
1492 - توقيع معاهدة ا�ست�سالم غرناطة 

يف االأندل�ص للملك "فرديناند اخلام�ص".
اأ�سهم  يبيع  اإ�سماعيل  اخلديوي   -  1875
وكان  لربيطانيا،  ال�سوي�ص  قناة  يف  م�سر 
األــف  و�سبعني  االأ�ــســهــم مبــائــة  ــدد  يــقــدر ع

�سهم.
النظرية  اأين�ستاين يقدم  األربت   -  1915
الن�سبية العامة الأول مرة اأمام االأكادميية 

الربو�سية للعلوم.
1956 - توحيد اجلي�ص امل�سري واجلي�ص 
القيادة  حتت  ال�سوري  واجلي�ص  االأردين 

امل�سرية.
هولندا. عن  �سورينام  ا�ستقالل   -  1975

يف  حمـــرم  انتفا�سة  ــة  ــداي ب  -  1979
مواجهات  وهي  ال�سعودية،  �سرق  القطيف 
ــا  ــراه ــت بـــني اأبـــنـــاء املــحــافــظــة وق ــدث ح
هذه  وكانت  الوطني،  احلر�ص  قــوات  وبــني 
ــرم  ــة احل ــادث ــع ح االأحـــــداث مــتــزامــنــة م

املكي.
والذي  فهد  امللك  ج�سر  افتتاح   -  1986

يربط بني ال�سعودية والبحرين.
والتون�سي  عكر  خالد  ال�سوري   -  1987
ال�سعبية  اجلــبــهــة  ــن  م نــاجــح  ــن  ب مــيــلــود 
لتحرير فل�سطني - القيادة العامة، ينفذان 
ويحطان  ال�سراعية  الــطــائــرات  عملية 
مع�سكر  داخـــل  ال�سراعية  بطائراتهما 
من  اأكرث  وجرح  قتل  واحل�سيلة  اإ�سرائيلي، 

جندي.  35
تق�سيم  عـــلـــى  املـــوافـــقـــة   -  1992
الت�سيك  وهما  دولتني  اإىل  ت�سيكو�سلوفاكيا 
جانفي   1 مــن  اعــتــبــارا  وذلــك  و�سلوفاكيا 

�سعبي. ا�ستفتاء  بعد  وذلك   1993
طنطاوي  ح�سني  حممد  امل�سري   -  2011
امل�سلحة  للقوات  االأعــلــى  املجل�ص  رئي�ص 
كمال  الــدكــتــور  يكلف  م�سر  يف  ــم  ــاك احل

اجلنزوري بت�سكيل احلكومة اجلديدة.
كوبا  رئي�ص  كا�سرتو،  فــيــدال   -  2016

ال�سابق.

تخاريف 
�سي عالوة املو�سطا�ش

عندك تقطع اجلورنان

هههههه

�سي عالوة ينتظر اأ�سئلتكم ليجيب عليها، �ساركونا بها 
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وانا  الك�صرة  اأنت عليك برتقاق 
عليا لع�صا مرتني

حكـــمة
ال �أخ�شى على ظهري من عدو �شريف بقدر 
ما �أخ�شى على �شدري من �شديق خمادع

� اإذا عرفت املي�ص�ع يل راه يف را�صي راك 
�صخ�صية نف�صانية يا جدك؟

 جمال �صباح ب��صعادة

الدنيا  يف  همك  يل  املي�ص�ع  ه���  وا���ص��ن 
ن��ه��در م��ع��اك وان���ا يف طب�صيا  ب��ا���ص  ه��ذي 
�صخ�صية  قالك  يل  لقدم..وا�صك�ن  قدما 
بك�اقط�..جيبها  خمرف  خ�ك  نف�صانية 

من خّلر خري!!.  
� يف رايك يا �صي عالوة..وا�ص راه� يق�ل 

�صالل بينه وبني نف�صه؟
ي�ن�ص ب�خالفة باتنة

اأعلم الغيب..لكن ح�صب ما  واإن كنت ال 
و�صلني من م�صادر مقربة..راه� يق�ل اأال 
ليت العمامري تع�د ي�ما فاأخربها مبا فعل 

امل�صا�صيب؟!.
� حاجيتك ما جيتك على داير م��صطا�ص 

تق�ل�  لعرا�ص، وكي  يتفل�صف على  وقاعد 
حب�ص يق�لك كيفا�ص؟

الزبري. م عني مليلة

ه��ذا م��ا ي��ك���ن غ��ري ال��زب��ري . م م��ن عي 
مليلة!!.

اأع��ل��ى  م���ن  ���ص��ق��ط��ت  اإذا  � هل تعلم اأنه 
ج�صر يف العامل �صيك�ن ذلك املنظر اأجمل 
ال�قت  جتد  لن  ولكنك  عيناك  �صرتاه  ما 

الكايف لتتذكره؟
فطيمة.ل �صطيف

�صاهق..ُيفقد  عل�  من  القفز  هل  مل��اذا 
عن  بعد  ت�صمعي  مل  اأن��ك  ال���ذاك���رة؟..اأم 

اخرتاع ا�صمه مظلة..اأو حبال مثبتة!!.
� هل من خرب عاجل؟

م. ب�زيدي باتنة

لالأ�صف..فات قبل ما ن�صتحكم عليه؟!.

�صورة م�صحكة

كيما جات األب�ص كمامة..املهم جتاوز فخ امللي�ن؟!



بلقا�سم. ز

عامر.م

عامر.م

قام بجمع مبلغ مايل جتاوز مليار �سنتيم

العثور على مواد خمتلفة منها مادة الزئبق، �سعر ن�ساء، ري�ش طائر الهدهد، كتابات وطال�سم غري مفهومة

خن�صلـة

بدري. ع

ميلة

باتنـــة

اأمــن دائــرة  قامــت اأول اأم�ــص، م�سالــح 
بريكــة، بتوقيــف �سخ�ــص يبلغ مــن العمر 
امل�سيلة، قام  �سنــة، ينحدر من والية   41
باإن�ساء �سركة وهمية عرب مواقع التوا�سل 
االجتماعــي بهــدف الن�ســب واالحتيــال، 
ا�ستهدف من خاللهــا �سحايا يقطنون بكل 

من بريكة وما جاورها.
املعنــي اأقنع �سحاياه لدفــع مبالغ مالية 
ترتاوح ما بني 500 األف دينار و600 األف 
دينــار، بهــدف ا�ستثمارهــا لهــم واحل�سول 
علــى فوائد مالية مــع املحافظة على راأ�ص 
املريــب  ن�ساطــه  اإىل  وبالنظــر  اأموالهــم، 

عرب مواقــع التوا�سل االجتماعي حتركت 
م�سالح اأمن دائرة بريكة من اأجل متابعته 
ومراقبته حيث مت الو�سول اإىل مقر عمله 
الكائن بحي 1000 م�سكن والذي ي�ستقبل 
بــه �سحايــا بعد حتديــد مواعيــد م�سبقة 
معهم، وبعد اأيام مــن التحريات واملراقبة 
مت مداهمــة املكان وتوقيــف املتهم وحجز 
وثائق واأجهــزة كمبيوتر، كانــت ت�ستعمل 

يف عمليات االحتيال.
وح�ســب التحريــات االأمنية، فــاإن عدد 
�سحايــا هــذا املحتــال جتــاوز 49 �سحية 
فيمــا  الن�ســوي،  العن�ســر  مــن  واأغلبهــم 

ترتاوح اأعمارهم  بني 30 و50 �سنة، حيث 
اأوهمهــم املحتال ب�سمــان ا�ستثمار اأموالهم 
يف م�ساريع تدر عليهــم عوائد مالية اكرب، 
وعقــب التوقيف تقــدم 4 �سحايا من اأجل 
االإبالغ عنه، يف حني توا�سل م�سالح االأمن 
حترياتها ب�ساأن الق�سية ويف انتظار و�سول 
املزيد من ال�سكاوى �سد هذا املحتال، حيث 
ت�ســري بع�ص املعلومــات االأمنية اإىل جمعه 
مــا يقارب مليار و400 مليــون من �سحاياه 
بعــد الن�ســب واالحتيــال عليهــم، يف حني 
�سيتم تقدمي املتهم اإىل اجلهات الق�سائية 

يف ال�ساعات القليلة القادمة.

تازولت،  دائ��رة  اأم��ن  عنا�صر  متكنت 
مبدينة  اأ���ص��خ��ا���ص   03 ت�قيف  م��ن 
ت��ازول��ت ت���رتاوح اأع��م��اره��م ب��ني 20 
و35 �صنة من بينهم �صخ�ص مت�رط يف 
ق�صايا ترويج املخدرات  واملتاجرة يف 

الذخرية.
وبعد ا�صت�صدار اإذن بتفتي�ص م�صكنه مت 
0.3 غ�رام خمدرات باالإ�صافة  حجز 
كانت  ورق  قاطع  حالقة  �صفرة  اإىل 
قبل  من  امل��خ��درات  لتقطيع  ت�صتعمل 
االجتار  فرقة  قامت  كما  به،  امل�صتبه 
بت�قيف  ب��امل��خ��درات  امل�����ص��روع  غ��ري 
و29   25 العمر  من  يبلغان  �صخ�صني 
�صياحية  مركبة  منت  على  كانا  �صنة 

مت  حيث  امل��خ��درات،  ت��روي��ج  ب�صدد 
�صريانة  مدينة  مب��خ��رج  ت�قيفهما 
حج�ز  مت  اأين  باتنة،  ملدينة  متجهني 
ويف  املعالج،  الكيف  من  غرام   196.9
الفرقة  عنا�صر  اأوقف  ال�صياق  نف��ص 
املتنقلة لل�صرطة الق�صائية 01 باتنة 
03 اأ�صخا�ص ترتاوح اأعمارهم بني 26 
ق�صائيا  م�صب�ق  بينهم  من  �صنة  و28 
�صياحية  م��رك��ب��ة  م��نت  ع��ل��ى  ك��ان���ا 
على  بح�زتهم  عرث  حيث  بف�صدي�ص 
بريقابلني  ن�ع  مهل��ص  قر�ص   165
ب�9200  يقدر  مايل  ومبلغ  ملغ   300
اأمام  الذكر  ال�صالفي  تقدمي  ليتم  دج 

اجلهات الق�صائية املخت�صة اإقليميا.

التالغمة  دائ���رة  اأم���ن  م�صالح  اأوق��ف��ت 
مبحل  والن�صب  وال�صحر  ال�صع�ذة  متار�ص 
م��ت���اج��د مب��دي��ن��ة ال��ت��الغ��م��ة، وت��ع���د 
اأمن  عنا�صر  تلقي  اإىل  الق�صية  تفا�صيل 
ن�صاط  ح���ل  ملعل�مات  التالغمة  دائ��رة 
على  مكت�ب  حمل  داخ��ل  الم��راأة  م�صب�ه 
املحل  مداهمة  ليتم  "خياطة"  واجهته 
 41 حيث مت �صبط اإمراأة تبلغ من العمر 
وال�صحر  ال�صع�ذة  بجرم  متلب�صة  �صنة 
م�اد  با�صتعمال  الكرمي  القراآن  بتدني�ص 
ن�صاء،  �صعر  الزئبق،  م��ادة  منها  خمتلفة 
وطال�صم  كتابات  الهدهد،  طائر  ري�ص 
لل�صحر  كتاب  من  و�صفحات  مفه�مة،  غري 

وال�صع�ذة.

التالغمة  دائ��رة  اأم��ن  عنا�صر  عرث  كما   
ل�ح  ذك��ي��ني،  هاتفني  على  امل��ح��ل  ب���ذات 
عن  عبارة  اإلكرتونية  دعامات  اإلكرتوين، 
ذاكرة   وبطاقتي  لالإزالة  قابلني  قر�صني 
خارجيتني حتت�ي على �ص�ر وفيدي�هات 
ميالد،  �صهادات  النقال،  بالهاتف  ملتقطة 
�صهادات طبية، بطاقات اإقامة، باالإ�صافة 
مبالغ  على  حت��ت���ي  حم��اف��ظ  ث��الث  اإىل 
ال�صحر  مم��ار���ص��ة  ع���ائ���دات  م��ن  م��ال��ي��ة 
فيها  امل�صتبه  اقتياد  وبعد  وال�صع�ذة، 
حمكمة  لدى  اجلمه�رية  وكيل  واإخطار 
وتقدميها  معها  التحقيق  مت  العيد  �صلغ�م 
اأمر  حقها  يف  اأ�صدرت  التي  النيابة  اأم��ام 

اإيداع بامل�ؤ�ص�صة العقابية.

�سي الأورا�سي..
نقراو  اثــنــني...  �سارت  االأ�سبوم  اأيــام 
ومازلنا  الباقيني...  يف  ونرتاحو  نهار 
للتبكار مانا�ص قادرين... ن�سبوا يف امللة 
القانطني...  الغلة وم�سينا مع  وناكلو يف 
اليوم  الوقت بدل  ويف اخلدمة نختزلوا 
الهواء  وزادلــو  املليح  عمي  �ساعتني... 

والريح منني كنا حنا فنيانني...

hamzalaribi005@gmail.com

توقيف اأربعيني يحتال على املواطنني با�صم �صركة �همية يف بريكة
وجب الكالم

يف اليومني املا�سيني، قامت قناة اإعالمية بعر�ص 
مطحنة  اأن�ساأ  تيارت  بوالية  م�ستثمر  عن  ريبورتاج 
فاقت  بقيمة  ال�سميد  ــاج  ــت الإن م�سنعا  لنقل  اأو 
اخلم�سة واالأربعني مليار �سنتيم، ورغم ذلك فلم يتم 
الرتخي�ص له باالنطالق يف عملية االإنتاج وتوظيف 
قرابة  قبل  بامل�سنع  االأ�سغال  انتهاء  رغم  العمال 
خم�ص �سنوات، وزيادة على هذا فقد �سرح امل�ستثمر 
باأن �سركة الكهرباء والغاز قد باتت تطالبه بدفع 
ما قيمته اأربعة ماليني ون�سف مليون �سنتيم �سهريا 
يف  والغريب  بامل�سنع،  االإنــتــاج  انطالق  عــدم  رغــم 
االأمر اأن امل�سنع قد مت ت�سييده يف منطقة ن�ساطات 
اأي�سا  والغريب  "بامل�سانع"  خا�سة  منطقة  يف  اأي 
بتاأ�سي�ص  ترخي�ص  على  ح�سل  قد  امل�ستثمر  اأن  هو 
الأن  جاهزا  امل�سروع  اأ�سبح  اأن  وبعد  لكن  امل�سروع، 
بعراقيل  امل�ستثمر  قوبل  االإنــتــاج  مرحلة  يدخل 
ملدة  الكلي  احلجر  م�سنعه  اأدخــلــت  بريوقراطية 

خم�ص �سنوات فاأين اخللل يا ترى؟
هناك عبارة تقول "ل�ست مطالبا بتربير امل�ستور، 
اأن  ويــبــدو  �سروري"،  ــر  اأم املك�سوف  تو�سيح  لكن 
معنى،  العبارة  لهذه  يكون  الأن  مواتية  الفر�سة 
يف  باملحلية  االأمــر  تعلق  �سواء  ال�سلطات  اأن  مبعنى 
البالد  يف  العليا  بال�سلطات  حتى  اأو  تيارت  واليــة 
للراأي  بالتو�سيح  مطالبة  الو�سية  الــوزارة  خا�سة 
يف  �سي�سهم  ــان  ك �سخم  مــ�ــســروع  �سل  �سبب  الــعــام 
وكان  بالوالية  البطالني  مــن  الع�سرات  توظيف 
فيما  الوطنية  لل�سوق  اإ�سافة  تقدمي  يف  �سي�سهم 
لي�ص  امل�سروع  فهذا  وباخت�سار  بال�سميد،  يتعلق 
بجرة  م�سادرتها  ميكن  دخان"  نتاع  "براكة  جمرد 
لي�ص  امل�سروع  هذا  يف  �سرفه  مت  الذي  واملبلغ  قلم، 
من  بات  فقد  لذلك  ماليري،  بل  ماليني  مئات  حتى 
فيه  ت�سرح  تو�سيحا  ال�سلطات  تقدم  اأن  ال�سروري 
ال�سبب، فاإن كان متعلقا باأمور "ت�سرت عنها امل�ستثمر" 
الراأي  لدى  الق�سية  عن  اللب�ص  �سريفع  فالتو�سيح 
وا�ستفزازات  "بابتزازات  االأمر  تعلق  اإذا  اأما  العام، 
ر�سعوا  واأعــمــال  مــال  رجــال  طــرف  من  وم�ساومات 
العليا  ال�سلطات  تدخل  فــاإن  الع�سابة"  ثــدي  من 
اإبــادة  "اأمل  �سيعزز  امل�ستثمر  الإن�ساف  البالد  يف 
اجلزائر  عهد  يف  والــدخــول  ال�سابقة  املمار�سات 
اجلديدة"، اأما لو بقي الو�سع على ما هو عليه ومل 
يح�سل الراأي العام على تو�سيح فاإن ذلك ما �سيعترب 
اإحباطا ملعنويات كل امل�ستثمرين و�سيف�سل عزميتهم 
"البالد  على  بامل�سلحة  يعود  م�سروع  باأي  القيام  يف 
والعباد" بل و�سي�سجعهم على "الياأ�ص" واالإميان باأن 
وبالتايل  قائمني  زاال  ال  والف�ساد  البريوقراطية 
ف�سل كل امل�ساعي للنهو�ص باال�ستثمار يف بالدنا الأن 
يحدث  ما  بحر  من  نقطة  يعترب  القناة  عر�سته  ما 
تعيق  زالت  وال  وبريوقراطية" اأعاقت  "حقرة  من 

النهو�ص بالبالد يف كل املجاالت.

نقطة من بحر

حمزه لعريبي

باتنة

اأم البواقـــي

حجز �صالحني ناريني �ذخرية 
حية بحوزة �صيخ

ت�صجيل 114 خمالفة لعدم 
احرتام احلجر ال�صحي

حجز اأزيد من 16 األف 
�حدة خمر

متكن عنا�سر اأمن دائرة بريكة، من حجز 
�سالحني ناريني من ال�سنف اخلام�ص كانا بحوزة 

�سيخ يف ال�سبعني من عمره يقيم بحي الن�سر 
بربيكة، كما عرث بحوزته على 300 خرطو�ص 

ذخرية حية، ليتم فتح حتقيق يف الق�سية ملعرفة 
م�سدر ال�سالحني وطريقة و�سولهم اإىل املعني.

�سجلت م�سالح اأمن والية اأم البواقي، 114 
خمالفة تخ�ص عدم احرتام مواقيت احلجر 
ال�سحي خالل 24 �ساعة املا�سية، جنم عنها 

و�سع 09 مركبة باملح�سر، و13 خمالفة خا�سة 
بعدم احرتام اأ�سحاب املحالت التجارية 

للربوتوكول ال�سحي، 123 خمالفة خا�سة بعدم 
و�سع الكمامة، وكذا  25 خمالفة خا�سة بعدم 

احرتام التباعد.

قامت اأم�ص، امل�سلحة الوالئية لل�سرطة 
الق�سائية باأمن والية اأم البواقي، بحجز 
االأنواع  خمتلف  من  خمر  وحدة   16240

واالأحجام،  ياأتي ذلك بعد معلومات موؤكدة تفيد 
بقيام �سخ�ص بتحويل م�سكنه الكائن مبدينة اأم 
البواقي، لبيع امل�سروبات الكحولية، اأين اأ�سفرت 

عملية التفتي�ص عن حجز كميات معتربة من 
امل�سروبات الكحولية، والتي كان ب�سدد طرحها 

للبيع بطرق غري قانونية.

ك�صفت م�صالح مديرية 
احلماية املدنية ل�الية 

خن�صلة، عن ت�صجيل 27 
تدخل يف 12 حادث مرور 

خلف 18 جريحا دون 
ت�صجيل اأية حالة وفاة، يف 

حني �صجلت 10 تدخالت 
يف 8 حرائق دون ت�صجيل 
اأي اإ�صابة، كما ك�صفت عن 

ت�صجيل 274 تدخل يف 
274 عملية اإ�صعاف واإجالء، 

مت من خاللها تقدمي 
االإ�صعافات ل� 273 م�صاب، 

يف حني تدخلت م�صالح 
احلماية املدنية يف عمليات 

متفرقة خالل هذا االأ�صب�ع 
مبعدل 204 تدخل يف 

خلفت  خمتلفة  عملية   187
اإ�صابة 9 جرحى و14 حالة 

وفاة.
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يف  جريحا   18
حوادث مر�ر

توقيف 8 اأ�صخا�س من مر�جي املخدرات

توقيف م�صعوذة حولت حمل خياطة
 اإىل �كر لل�صحر بالتالغمة 
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