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ب�صراحة

املت�سللون
اإذا  اإال  هداف�  الالعب  يعترب  ال  القدم،  كرة  لعبة  يف 
مبعنى  امل��ي��دان،  اأر�سية  على  ومث�برا  جمتهدا  ك���ن 
االأق��ل  على  ق���م  اإذا  اإال  املرمى  يبلغ  ال  الالعب  اأن 
ق�م  اإذا  لنقل  اأو  العقب�ت  جت���وز  من  ميكنه  مبجهود 
اإط���ر  �سمن  املرمى  خط  خلف  اإىل  الكرة  ب�إي�س�ل 
ينتج  م�  فع�دة  ال�سهلة  الطريقة  اأم�  اللعبة،  قوانني 
عنه� الت�سلل، مبعنى اأن الالعب الذي "ين�سب خيمة" 
ويرتقب  فينتظر  املرمى  اأم�م  اأو  العملي�ت  منطقة  يف 
الكرة اإىل اأن ت�سل اإليه على طبق من ذهب فذلك من 
اأن يكون هداف� وال ي�ستحق  الت�سلل وال ميكن  يقع يف 
"خ�رج�"  اأن يكون العب كرة قدم، الأنه يعترب  حتى 
ط�مل�  ككل  الفريق  على  ع�لة  ويعترب  بل  التعداد  عن 
فال  �سرعية"  "غري  ي�سجله�  التي  االأه���داف  كل  اأن 
حتقيق  من  يتمكن  هو  وال  لرفق�ئه  اإ�س�فة  يقدم  هو 

نتيجة اإيج�بية.
واملج�الت يف بالدن�  القط�ع�ت  م� نالحظه يف عديد 
ع�مة وم� هو مالحظ يف ميدان ال�سح�فة على وجه 
االإعالم"  "ع�مل  اإىل  املت�سللني  اأن  ه��و  اخل�سو�ص 
ك�لفطري�ت  عجيبة  بطريقة  يتزايدون  ب�توا  قد 
يكتفوا  مل  املت�سللني  وهوؤالء  ك�لفريو�س�ت،  ويتف�سون 
دون  فح�سب"  واإعالميني  "�سحفيني  �سفة  ب�نتح�ل 
اأدنى موؤهل اأو �سه�دة متكنهم من اأن يلجوا اإىل ميدان 
واألق�ب  اأ�سم�ء  ب��ستغالل  يكتفوا  ومل  ال�سح�فة، 
بل  فح�سب،  الع�م  الراأي  لي�سللوا  اإعالمية  موؤ�س�س�ت 
االإعالم  و�س�ئل  حتققه  م�  ي�سرقون  اأي�س�  ب�توا  اإنهم 
دون  اأنف�سهم  اإىل  وين�سبونه  به�  واملعرتف  احلقيقية 
واالحتي�ل  والن�سب  واخلداع  الغ�ص  هو  وهذا  خجل، 
ال�سح�فة  ميدان  اإىل  املت�سللني  فهوؤالء  عينه،  ب���أم 
للت�سليل  امته�نهم  واأمث�لهم قد ثبت عليهم  واالإعالم 
به  يقومون  م�  ب�أن  له  ب�الإيح�ء  الع�م  الراأي  وخداع 
مواقع  اأن  هي  واحلقيقة  ق�نوين،  اإط���ر  ويف  �سرعي 
ا�ستغله�  م�س�حة  اأعطت  قد  االجتم�عي  التوا�سل 
فيكفي  ال�سحفيني،  مبظهر  فيه�  "املت�سللون" ليظهروا 
"هواة" ثم مينحهم فر�سة الظهور  اأن يلملم  ل�سخ�ص 
اإعط�ء  على  ق�درا  بذلك  ويكون  "الف�ي�سبوك"  على 
لقب  و"هواته  اإعالمية"  "موؤ�س�سة  ا���س��م  نف�سه 

�سحفيني".
ب�توا  الن��ص  م��ن  الكثري  اأن  ه��و  ب��الدن���  يف  امل�سكلة 
"اأكل  �سريع"،  "ربح  �سريع،  هو  م�  كل  عن  يبحثون 
العمل  ب�سرورة  يوؤمن  اأحد  وال  �سريع،  جن�ح  �سريع"، 
من  فئة  خلق  يف  �س�هم  م�  وهذا  وال�سرب،  واالجته�د 
م�  املتبعة بقدر  الو�سيلة  "املت�سللني" الذين ال تهمهم 
يهمهم الهدف، فبع�ص من ال موؤهل لديهم قد ا�ست�سهلوا 
وب�توا  املواقع"  "جم�نية  وا�ستغلوا  ال�سح�فة  مهنة 
ب�أم  الت�سلل  هو  وهذا  "ب�ل�سحفيني"،  اأنف�سهم  يلقبون 
والت�سلل  القدم  كرة  يف  الت�سلل  بني  والفرق  عينه، 
االأهداف  يلغي  به� حكم�  االأوىل  اأن  ال�سح�فة هو  يف 
واملوؤ�سف  فيه�  حكم�  الع�م  الراأي  فيعترب  الث�نية  اأم� 
"ك�مريا"  الع�م قد ب�ت يعترب كل من حمل  الراأي  اأن 

�سحفي�.
�سمري بوخنوفة
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ال زال �ســكان العديــد مــن االأحيــاء وال�ســوارع يف مدينــة 
باتنــة يعانــون مــن اهــرتاء الطرقــات وحتولهــا اإىل اأ�ســبه 
مب�سالك غابية خا�سة يف ف�سل ال�ستاء اأثناء هطول االأمطار 
علــى غرار �ســارع م�ســطفى عبد ال�ســمد بحــي دوار الدي�ص، 
حيــث اأكــد ال�ســكان باأنهم يعانــون من هذا الو�ســع ل�ســنوات 
دون تدخــل اأو اإبداء نية من ال�ســلطات لتهيئة الطريق رغم 
ال�ســكاوى املتكــررة من طرفهــم، فمتى �ســتكون مدينة باتنة 

ن�ص" ؟ "ن�ص  مدينة  مكتملة" ال  كاملة  "مدينة 

بطاقة حمـــــــــراء

auresbook

قال: ريا�ض مهياوي 
)ع�شو جلنة ر�شد ومتابعة تف�شي كورونا(

�شتقتنيه  ال��ذي  ك��ورون��ا  لقاح  ..."�شعر 
اجلزائر يرتاوح بني 5 و35 دوال للجرعة".

ب�سعر  علم  على  نكون  �أن  جميل  ر�ج��ل...  يا  قلنا: 
�للقاح قبل معرفة �أي من �للقاحات �سيتم �عتماده.

،هوا  االأربعاء  "اأنباف" اأم�ص  نقابة  نظمتها  التي  الرتبية  قطاع  يف  االحتجاجية  احلركة  به  نددت  ما  بني  من 
لنق�ص الفادح يف االإمكانيات املادية والب�سرية خا�سة على م�ستوى االبتدائيات.مقرتحة يف بيانها بتحرير هذه 
االأخرية من ت�سيري اجلماعات املحلية ،التي عجزت حتى عن دعم نف�سها  خالل هذه اجلائحة من حيث توفري 
و�سائل الوقاية من فريو�ص كوفيد19-ولال�سارة فان هذه املوؤ�س�سات تخ�سع للبلديات من حيث الدعم اللوجي�ستي 

والرتبية من حيث اجلانب البيداغوجي.

�سعر جرعة  اأن  " الرو�سي �سد فريو�ص كورونا،   Vسبوتنيك�" بلقاح  الر�سمي اخلا�ص  املوقع  ن�سر يف  بيان  ك�سف 
اللقاح للم�ستهلكني االأجانب �سيكون اأقل من 10 دوالرات، واأكد البيان اأن املواطنني الرو�سيني �سيتلقون التطعيم 
42 يوما من التجارب، يف حني يعترب البيان اأن ال�سعر الذي  %95 بعد  باللقاح جمانا بعد اأن جتاوزت فعاليته 
�سيطرح به اللقاح يف االأ�سواق �سيكون اأرخ�ص مرتني اأو ثالث مرات من اللقاحات االأخرى ذات م�ستوى الفعالية 

املماثل.

 �سهد هذا االأ�سبوع يف قطاع الرتبية بوالية باتنة غيابات باجلملة يف خمتلف االأطوار وخمتلف الرتب، خ�سو�سا 
اأي�سا الكثريين  العن�سر الن�سوي الذي يغلب على القطاع، ولي�ص بالن�سبة للحاملني لفريو�ص كورونا فح�سب، بل 
اأ�سابهم الهلع واخلوف من انتقال العدوى، حيث جلاأو يف هذا ال�سياق اإىل تقدمي �سهادات طبية مهما كان  ممن 
نوع املر�ص وحتت اأي حجة، املهم تربير الغياب بعد ان األقى  وباء كورونا بظالله على قطاع الرتبية بالوالية، 
عقب ت�سجيل اإ�سابات و�سط اأطقمها، وهي اإ�سابات تعزوها االأ�سرة الرتبوية، اأ�سا�سا اإىل نق�ص و�سائل الوقاية 
كاملعقمات والكمامات.. و�سط كل هذا تتعاىل االأ�سوات للمطالبة بخ�سوع امل�ستخدمني امل�سابني اإىل طب العمل 

ولي�ص لل�سمان االجتماعي.

الوطني اجلزائري، يف حني  املنتخب  الثالثة االأخرية مع  املباريات  الذي �سجل فيه ريا�ص حمرز يف  الوقت  يف 
يوا�سل �سيامه مع "مان�س�سرت �سيتي"، يوؤكد حمللو قنوات "RMC" الفرن�سية، اأن الدويل اجلزائري الذي يظهر 
مع  تقنية  تكون  اأن  قبل  "حمرز" نف�سية  م�سكلة  باأن  ال�سيتي،  مع  باأدائه  مقارنة  مع اخل�سر  متاما  مغاير  باأداء 

املدرب االإ�سباين "بيب غوارديوال" وطبيعة الثقة بني املدرب والالعب التي اأثرت على م�ستوى حمرز.

"جريار  جائزة  على  موؤخرا  بومدين  �سيدي  اأمني  ليلى" ملخرجه  "اأبو  اجلزائري  املطول  الروائي  الفيلم  ح�سل 
فرو كوتاز" ملهرجان لقاءات بلفور ال�سينمائي الفرن�سي، عن كونه اأف�سل اأول فيلم روائي خرج يف قاعات ال�سينما 
ل�سنة 2020؛ ويتناول الفيلم الذي مدته 140 دقيقة االأحداث املاأ�ساوية خالل فرتة الع�سرية ال�سوداء التي 
عا�ستها اجلزائر، كما ي�سلط هذا العمل ال�سينمائي ال�سوء على االأثر الكبري الذي يخلفه العنف يف املجتمع وما 

يرتتب عنه من �سدمات نف�سية.

هو عدد الهزات االأر�ســية التي ر�ســدها مركز البحث يف علم الفلك 
والفيزيــاء الفلكيــة واجليوفيزياء، حيث �ســجل املركز املتخ�ســ�ص يف 
البحــث يف علــم الفلــك والفيزيــاء الفلكيــة واجليوفيزيــاء، 86 هزة 
اأر�ســية، حيــث �ســجلت 25 هــزة اأر�ســية بــني جانفي ومنت�ســف �ســهر 
فيفــري، اأي يف اأقل من اأربعني يومــا، وكان معدل قوة الهزات يف حدود 
3 درجات على �سلم ر�سرت، الهزات توالت يف نف�ص الفرتة يف كل جيجل، 
تيبازة، وال�ســلف، وعني طاية باجلزائر العا�ســمة، وب�سكرة، واأوقا�ص 
وملبــو ببجايــة، ودل�ــص ببومردا�ــص، وعني تيمو�ســنت، ومع�ســكر، ويف 
بع�ص هذه املناطق �ســربت الأكرث من مرة، اأما يف ال�ســائفة وبالتحديد 
يف �ســهر اأوت املا�ســي ف�ســجلت اجلزائر هزات اإرتدادية على ال�سريط 
ال�ســمايل ال�ســاحلي، وهي ظاهرة جديدة، ح�ســب خرباء اجليوفيزيا 
والكوارث الطبيعية، وهو ما اأعاد اإىل االأذهان �سيناريو زلزال 21 ماي 
6.8 درجات على �سلم ري�سرت،  2003 ببومردا�ص الذي بلغت �ســدته 

وكانت اأخر الهزات �سجلت ب�سكيكدة بقوة 5.2 على �سلم ري�سرت.
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حتولت حالة الرئي�ص ال�سحية اإىل ما ي�سبه هاج�سا 
يوميا ينام وي�ستيقظ عليه ال�سعب اجلزائري وهو يت�ساءل 

اأين الرئي�ص؟ وملاذا يتم التعتيم على حالته ال�سحية؟ 
واإذا كان يتماثل لل�سفاء ح�سب تطمينات الرئا�سة، 

فلماذا ال يتوا�سل مع �سعبه مبا�سرة من اأملانيا ولو لدقائق 
معدودة كما كان االأمر لروؤ�ساء احلكومات والدول الذين 
اأ�سيبوا بوباء كورونا والذي مل يكن الإ�سابتهم اأي تاأثري 

يف توا�سلهم مع �سعوبهم ومل يتم تغييبهم بالقدر الذي 
حّول رحلة الرئي�ص "عبد املجيد تبون" اإىل رحلة حملت 
الكثري من الغمو�ص واأثارت من حولها الكثري من ال�سائعات 

"املغر�سة" والتي نعرف جميعا من يقف وراءها و ملاذا يتم 
ترويجها يف هذا الظرف احلرج الذي تعي�سه اجلزائر يف 

حربها �سد الف�ساد واملف�سدين مع تكالب خارجي من اأجل 
النيل من ا�ستقرار البالد واأمنها، وهذا ما �سهل على اأعداء 
الداخل واخلارج باأن يبعثوا باأخبارهم الكاذبة ويروجوا 
الإ�ساعات كثرية تعترب ر�سائل وا�سحة ومف�سوحة الإثارة 

البلبلة والقلق بخ�سو�ص �سحة الرئي�ص من جانب ومن 
جانب اآخر و�سع البالد يف غيابه وحالة "الالاإ�ستقرار" 
التي لوحت بها اأطراف خارجية و�سلت اإىل حد امل�سا�ص 

ب�سيادة الدولة واحلديث عن مرحلة انتقالية "غري 
واعية" تعي�سها اجلزائر واأن ال�سيناريو الغام�ص الذي 
عا�سه اجلزائريون ل�سنوات بخ�سو�ص �سحة الرئي�ص 

ال�سابق "عبد العزيز بوتفليقة" وم�سريه املجهول �سيتكرر 
من جديد مع تعديالت تتالءم وامل�ستجدات احلا�سلة..
ورغم اأن احلالة ال�سحية للرئي�ص "تتح�سن" ح�سب 

رئا�سة اجلمهورية امل�سدر الر�سمي الوحيد املخول للحديث 
عنها واإ�سدار بيانات وت�سريحات اإعالمية اإال اأننا بحاجة 
اإىل رد فوري يكمم االأفواه وي�سع كل من "يتاجر" ب�سحة 

الرئي�ص عند احلدود التي �سمح "التعتيم" بتجاوزها..
واإذا كان التغيري فعليا واأن اجلزائر اجلديدة التي 
ُوعدنا بها وال�سفافية التي مّيزت م�سرية الرئي�ص منذ 

اعتالئه �سدة احلكم نابعة من الرجال ال�سادقني يف هذا 
الوطن ومبباركتهم، فاإن حكمة رئا�سة اجلمهورية وحنكتها 

�ستقف باملر�ساد با�ستدراك يبعث الطماأنينة يف قلوب 
املاليني الذين و�سعوا اأيديهم املرجتفة عليها "ترقبا" 

من اأجل عودة حممودة تكون �سربة قا�سمة لكل من 
"�سكك" و"اأ�ساع" وحاول ا�ستغالل الو�سع ال�سحي للرئي�ص 

الأغرا�ص ت�ستهدف م�سلحة البالد والعباد؟!.

زووووووم الأورا�س....

�سم�ح خميلي

رغم االأزمة ال�شحية دعم القدرة ال�شرائية لل�شرائح اله�شة مازال
اأكد وزير املالية اأن الدولة �ست�ستمر يف تكفلها بتداعيات االأزمة ال�سحية التي خلفتها جائحة كورونا باالبقاء 
الظرف  �سعوبة  رغم  اله�سة  لل�سرائح  ال�سرائية  القدرة  على  احلفاظ  ق�سد  العمومي  الدعم  خم�س�سات  على 
بنفقات  للتكفل  اإ�سافية  اعتمادات  وتخ�سي�ص  االجتماعية  باالإ�سهامات  اأ�سا�سا  النفقات  هذه  وتتعلق  املايل، 
جهاز االدماج املهني وبالنفقات ال�سريبية الناجتة عن االإعفاء من ال�سريبة عن الدخل االجمايل املطبق على 

الرواتب التي تقل عن 30 الف دج.

ال�سورة من حي 830 م�سكن مبدينة ب�سكرة فرغم ال�سكاوى املتكررة من طرف املواطنني 
اال اأن ال�سلطات ف�سلت ال�سبات متجاهلة ما ت�سكله مثل هذه امل�ساهد من امرا�ص لل�سكان.



.

نوارة بوبري

بايدن... 
االأر�ص يف  املعذبني  رجل 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

االجتاهات والتوجهات 
والتالعب باأ�سعار 

النفط نتيجة تغري 
وفقها كافة املجريات 
وحتقق بها ال�سقوط 

املر لبع�ص احلكومات 
وال�سعود احلر لالأقوى 

واالأ�سد حتمال لالزمات.
وكاأننا اأمام �سيناريو 

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

نوارة 

�شعر الوقاية خري من تكاليف 
ونتائج العالج

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

االأعباء اأكرث 
ومعها تكاليف 
ونتائج العالج 

الذي فعال 
�سيدفع �ساحبه 

اإىل املخاطرة 
واملغامرة 

مادامت الق�سية 
مبهمة اإىل حد 

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

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

جديدة 
واأنظمة 

ك�سف �سارت 
مع مرور 

.

نوارة بوبري

غ�شوال كاد املعلم اأن ي�شري 
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 
وقيمته التي  مكانته يعاين م�سارعا من اأجل 

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

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

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

فيحا�سب  خبطا ع�سوا ويوجه االتهامات 
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 

وطني  توجيههم، وان خرج لل�سارع قال 
فقد فا�ص كاأ�سه ونفذ �سربه  وطني اأين حقي

وانهارت قواه وهو 

مت ت�سجيل 1025 اإ�س�بة جديدة بفريو�ص 
كورون� امل�ستجد، خالل ال�24 �س�عة االأخرية، 
مت�بعة  جلنة  اأم�����ص  عنه  اأعلنت  ح�سبم� 
الفريو�ص يف اجلزائر. وح�سب رئي�ص للجنة 
البالد،  يف  ك��ورون���  ف��ريو���ص  تف�سي  مت�بعة 
اإجم�يل  ارتفع  فقد  ف��ورار،  جم�ل  الدكتور 

االإ�س�ب�ت يف البالد اإىل 78025 ح�لة.
خالل  ج��دي��دة  وف���ة   20 ت�سجيل  مت  كم� 
االإج��م���يل  لريتفع  االأخ����رية،  �س�عة   24
مري�س�   642 مت���ث��ل   بينم�   .2329 اإىل 
لل�سف�ء خالل ال�24 �س�عة االخرية، لريتفع 
 43 50712. بينم� يتواجد  اإىل  االإجم�يل 
مري�س� مب�سلحة العن�ية املركزة، ح�سب ذات 

امل�سدر.

ثمن الوزير الأول، ال�ضيد عبد العزيز جراد، يوم اأم�س الأربعاء، اجلهود واملبادرات املبذولة للق�ضاء على كل اأ�ضكال وممار�ضات العنف �ضد املراأة يف اجلزائر، 
وهذا تزامنا مع اإحياء اليوم العاملي ملناه�ضة العنف �ضد املراأة.

وكتب ال�سيد جراد على ح�س�به الر�سمي عرب 
موقع تويرت: "يف اليوم الع�ملي ملن�ه�سة العنف 
املبذولة  واملب�درات  اجلهود  اأثمن  امل��راأة،  �سد 
�سد  العنف  ومم�ر�س�ت  اأ�سك�ل  على  للق�س�ء 

املراأة يف جمتمعن�.
املن��سلة،  الع�ملة،  اجلزائرية  امل��راأة  اأحيي 
لكل  واحلي�ة...حتية  االأمل  �س�نعة  املق�ومة، 

فحالت اجلزائر".
الع�ملي  اليوم  االأربع�ء،  اأم�ص  واأحيت اجلزائر 
الذي دعت منظمة  املراأة  العنف �سد  ملن�ه�سة 
اىل  واملنظم�ت  الع�مل  دول  كل  املتحدة  االأمم 
احي�ئه يوم 25 نوفمرب من كل �سنة للرفع من 
وعي املجتمع مبخ�طر جميع ا�سك�ل ومم�ر�س�ت 

العنف �سد املراأة.
الت�س�من  وزارة  نظمت  امل��ن������س��ب��ة،  وب��ه��ذه 
وطنية  ندوة  املراأة  وق�س�ي�  واالأ�سرة  الوطني 
حول "املراأة والتك�فل اال�سري يف ظل التغريات 
القط�ع،  وزي��رة  اإ�سراف  حتت  التكنولوجية" 
ت�أثري  "مدى  درا���س��ة  ب��ه��دف  ك��ري��ك��و،  ك��وث��ر 

واأ�سك�ل  االأفراد واالأ�سرة  و�س�ئل االإعالم على 
التوا�سل  بو�س�ئل  املرتبطة  اجلديدة  العنف 
املنزيل  احلجر  اأث��ن���ء  ال�سيم�  االجتم�عي، 
واأثره�  )كوفيد-19(  كورون�  ج�ئحة  ب�سبب 

على االأ�سرة واملجتمع وكيفية الق�س�ء عليه�".

اأي�س�  اللق�ء  ه��ذا  ال��ي��ه  ي�سعى  م���  ب��ني  وم��ن 
تعزيز  على  ب�لعمل  اجلزائر  التزام  "جتديد 
حقوق املراأة وحم�يته� من ك�فة اأ�سك�ل العنف 
وفق م� دعت اإليه االتف�قي�ت الدولية وكر�سته 

الت�سريع�ت الوطنية يف كل االأوق�ت.

اأكد وزير الداخلية واجلم�ع�ت املحلية والتهيئة 
العمرانية كم�ل بلجود، اأم�ص االأربع�ء، من والية 
ال  ب�لبالد  الوب�ئية  ''الو�سعية  ب���أن  �سكيكدة 

ت�ستدعي توقيف الدرا�سة ح�لي�''.
واأو�سح الوزير بلجود خالل ندوة �سحفية ن�سطه� 
للوقوف  �سكيكدة  والية  اإىل  زي�رته  ه�م�ص  على 
على خملف�ت الهزة االأر�سية التي �سهدته� الوالية 
الوطنية  الرتبية  ''وزارة  ب���أن  املن�سرم  االأح��د 
م�  ك��ل  املتدخلني  خمتلف  م��ع  ب�لتن�سيق  تت�بع 
الرتبوية  املوؤ�س�س�ت  جميع  م�ستوى  على  يجري 

املتواجدة عرب القطر الوطني''.
جد  االأم��ور  ''ان  ال�سي�ق  نف�ص  يف  الوزير  وق���ل 
''�سيتم  انه  اىل  م�سريا  ه��ذا''،  يومن�  اإىل  ع�دية 

اتخ�ذ ك�فة  االإجراءات املطلوبة يف وقته�''.
احرتام  اهمية   على  ب�ملن��سبة  الوزير  و�سدد 
املوؤ�س�س�ت  م�ستوى  على  ال�سحي  ال��ربوت��وك��ول 

وتطبيقه  الوطني  ال��رتاب  ك�مل  عرب  الرتبوية 
التالميذ،  اأولي�ء  ب�لتن�سيق مع جمعي�ت  ب�سرامة 

االبتدائية ال  ب�ملدار�ص  ''الو�سعية  ان  الفت� اىل 
ت�ستدعي القلق''.

ج��راد،  العزيز  عبد  االأول،  ال��وزي��ر  تقدم   
بتع�زيه اخل�ل�سة، اإىل اأ�سرة املج�هد والرئي�ص 
ال�سعيد  الوطني  ال�سعبي  للمجل�ص  ال�س�بق 
بوحجة، الذي وافته املنية فجر االربع�ء عن 

عمر ن�هز 82 �سنة، اإثر مر�ص ع�س�ل.
مبوقع  �سفحته  على  ج���راد  ال�سيد  وك��ت��ب 
عن�  "رحل  ف�ي�سبوك،  االجتم�عي  التوا�سل 
املجل�ص  رئي�ص  ب��وح��ج��ة،  ال�سعيد  امل��ج���ه��د 
ال�سعبي الوطني �س�بق�، بعد م�س�ر ن�س�يل ثري 
بداأ من ثورة التحرير وا�ستمر خالل التعددية 
على  و�س�هدا  ف�عال  فيه�  وك���ن  ال�سي��سية، 

اأحداث ب�رزة".
ع�ئلة  اإىل  اخل�ل�سة  "تع�زي  ب�لقول  واأ�س�ف 
يتغمده  اأن  اهلل  واأدع��و  رفق�ئه،  وكل  الفقيد 
وينعم  جن�نه  ف�سيح  وي�سكنه  رحمته  بوا�سع 

ذويه ال�سرب وال�سلوان".

من جهته رئي�ص جمل�ص االأمة ب�لني�بة، �س�لح 
ال�سعيد  قوجيل يعزي ع�ئلة املج�هد الراحل 

بوحجة وي�سيد بخ�س�له االإن�س�نية.
واأ�س�د �س�لح قوجيل، يف ر�س�لة تعزية بعث به� 
اىل ع�ئلة املج�هد ال�سعيد بوحجة، ب�"اخل�س�ل 
التي  ال�س�دقة"  الوطنية  والغرية  االإن�س�نية 

حتلى به� الفقيد طيلة حي�ته.
الوطني،  ال�سعبي  املجل�ص  رئ��ي�����ص  وع���زى 
�سليم�ن �سنني، املج�هد ال�سعيد بوحجة، حيث 
كتب يف تغريدة على ح�س�به مبوقع ''تويرت'': 
''بب�لغ احلزن واالأ�سى تلقيت نب�أ وف�ة املج�هد 
الوطني  ال�سعبي  املجل�ص  ورئي�ص  واملن��سل 
امل�س�ب  هذا  اثر  وعلى  بوحجة  �سعيد  ال�س�بق 
الثورية  واالأ�سرة  الفقيد  لع�ئلة  اأتقدم  اجللل 

ب�أخل�ص التع�زي واأ�سدق املوا�س�ة.
كم�  تقدم الفريق ال�سعيد �سنقريحة، رئي�ص 
اإىل  بتع�زيه  ال�سعبي،  الوطني  اجلي�ص  اأرك���ن 

ع�ئلة الفقيد املج�هد ال�سعيد بوحجة.
وتقدم كذلك وزير االت�س�ل، الن�طق الر�سمي 
عب�رات  ب�أخل�ص  بلحيمر،  ع��م���ر  للحكومة 

التع�زي اإىل اأ�سرة املج�هد ال�سعيد بوحجة.

متكنت وحدات ومف�رز للجي�ص الوطني ال�سعبي، 
نوفمرب   24 اإىل   18 من  املمتدة  الفرتة  خ��الل 
اأ�سفرت  عديدة  عملي�ت  تنفيذ  من   ،2020
م�سرتكة  مف�رز  اأوقفت  حيث  نوعية،  نت�ئج  عن 
للجي�ص، ب�لتن�سيق مع خمتلف م�س�لح االأمن، 13 

ت�جر خمدرات.
اأم�ص  الوطني،  ال��دف���ع  ل���وزارة  بي�ن  وح�سب 
عملي�ت  خ��الل  امل��ف���رز،  �سبطت  فقد  االأرب��ع���ء، 
متفرقة، كمي�ت �سخمة من الكيف املع�لج ُتقدر 
اإدخ�له�  مت  كيلوغرام  و94،850  قن�طري  ب�10 

عرب احلدود مع املغرب.
ويف هذا ال�سدد، �سبطت م�س�لح الدرك الوطني 

من  وك��ي��ل��وغ��رام  قن�طري   8 احل���دود  وح��را���ص 
يف  ب�لنع�مة،  منف�سلة  عملي�ت  يف  املع�لج  الكيف 
4 جت�ر خمدرات وحجز كمية  حني مت توقيف 
ب�145،550  ُت��ق��در  املع�لج  الكيف  م��ن  اأخ���رى 
كيلوغرام و330 غرام من الكوك�يني يف عملي�ت 

اأخرى بتلم�س�ن.
9 جت�ر خمدرات  ويف نف�ص ال�سي�ق، مت توقيف 
املع�لج،  الكيف  من  كيلوغرام   148،3 وحجز 

ب�الإ�س�فة اإىل 4686 قر�ص مهلو�ص.
وج�ء ذلك، خالل عملي�ت اأخرى متفرقة بكل 
من تيب�زة وبومردا�ص وق�ملة والط�رف و�سكيكدة 

ووهران وعني متو�سنت وب�سكرة وتب�سة.

التحقيق  ق������س��ي  اأم����ر 
مبحكمة  الث�نية  ب�لغرفة 
وزير  اإيداع  اأحممد  �سيدي 
االأ�سغ�ل العمومية االأ�سبق 
والن�ئب الربمل�ين عن حزب 
الوطني  التحرير  جبهة 
رهن  واع��ل��ي  ال��ق���در  عبد 
ب�ملوؤ�س�سة  املوؤقت  احلب�ص 
بتهم  للحرا�ص  العق�بية 

ذات �سلة ب�لف�س�د.
الق�در  عبد  وايل  الربمل�ين  الن�ئب  مثل  وقد 
ام�م وكيل اجلمهورية مبحكمة �سيدي احممد، 
ق�س�ي�  يف  معه  والتحقيق  اال�ستم�ع  اجل  من 
وزارة  حلقيبة  ت�سيريه  خالل  ب�لف�س�د  تتعلق 

اال�سغ�ل العمومية.
وب��ع��د اال���س��ت��م���ع ال��ي��ه، مت��ت اح���ل��ت��ه على 
ب�لقطب  الث�نية،  الغرفة  التحقيق  ق��سي 
امل�لية  اجلرائم  مبك�فحة  املخت�ص  اجلزائي 

ب�سيدي  واالق��ت�����س���دي��ة، 
احم�����م�����د، ال���س��ت��ك��م���ل 
ال��ت��ح��ق��ي��ق. واأم������ر ه��ذا 
االأخ�������ري ب������إي�����داع ره���ن 
ب�ملوؤ�س�سة  املوؤقت  احلب�ص 
بتهم  ب�حلرا�ص  العق�بية 
غري  امتي�زات  مبنح  تتعلق 
ا�ستغالل  واإ���س���ءة  م��ربرة 

الوظيفة.
وزارة  طلبت  اأ�سهر  وقبل 
العدل رفع احل�س�نة عن واعلي، لكن اجراءات 

اإ�سق�طه� تعطلت ب�ملجل�ص ال�سعبي الوطني.
تتعلق  تهم�  واع��ل��ي  ال��ق���در  عبد  وي��واج��ه 
بتهريب العملة ال�سعبة اإىل اخل�رج وامل�س�ركة 
يف �سفق�ت م�سبوهة مع رجل االأعم�ل امل�سجون 
علي حداد، كم� يواجه الوزير االأ�سبق ق�س�ي� 
امل���وارد  وزارة  توليه  ب��ف��رتة  متعلقة  اأخ���رى 

امل�ئية.

اف�د املن�سق الوطني للمجل�ص الوطني ال�س�تذة التعليم الع�يل والبحث العلمي ''الدكتور عبد احلفيظ 
ميالط'' عن فقدان اجل�معة اجلزائرية ع�سرة اأ�س�تذة ج�معيني ب�سبب وب�ء كورون� يف اأ�سبوع واحد .

وج�ء هذا يف من�سور وقعه ممثل نق�بة ''الكن��ص''عرب �سفحته على �سبكة التوا�سل االجتم�عي الذي 
ك�ن يف وقت �س�بق قد دع� وزارة التعليم الع�يل والبحث العلمي اإعداد اح�س�ئي�ت دقيقة عن �سح�ي� هذا 

الوب�ء من االأ�سرة اجل�معية يف كل موؤ�س�سة ج�معية.

اأع�س�ء  على  رده  يف  زغم�تي  ال�سيد  واأو�سح 
تراأ�سه�  علنية  جل�سة  خالل  االأم��ة  جمل�ص 
قوجيل،  �س�لح  ب�لني�بة،  املجل�ص  رئي�ص 
من  الوق�ية  ق�نون  م�سروع  ملن�ق�سة  خ�س�ست 
،اأن  ومك�فحته�  االأ�سخ��ص  اختط�ف  جرائم 
اأي اتف�ق  "اجلزائر مل توقع ومل مت�ص على 
عقوبة  تطبيق  من  متنعه�  دولية  مع�هدة  اأو 

االإعدام".
واأ�س�ف الوزير"اإذا قررت ال�سلط�ت العمومية 
لي�ص  االإع���دام  عقوبة  تطبيق  اإىل  العودة 
اأو دويل مينع  م�نع ق�نوين وطني  اأي  هن�لك 
االإقدام  و  االإع��دام  عقوبة  على  االإبق�ء  من 
ال  ذل��ك  عك�ص  يق�ل  م�  وك��ل  تنفيذه�  على 

اأ�س��ص له من ال�سحة".
اأن  هو  االأك��ي��د  "ال�سيء  ق�ئال:  وا�ستطرد 
يف  املطلقة  ب�سي�دته�  تتمتع  دول��ة  اجلزائر 
مالئم�  تراه�  م�  كل  ترتيب  و  قوانينه�  �سن 
االأمر  تعلق  ولو  الع�م  النظ�م  على  للحف�ظ 

بتطبيق عقوبة االإعدام".
على  زغم�تي  ال�سيد  اأك��د  اأخ��رى،  جهة  من 
ملك�فحة  حقيقية  �سي��سية  اإرادة  "توفر 
م�سروع  ن�ص  اأن  مربزا  االختط�ف"،  ظ�هرة 
للتعليم�ت  "تنفيذا  ج����ء  ال��ق���ن��ون  ه���ذا 

املجيد  عبد  اجلمهورية  لرئي�ص  ال�سخ�سية 
ق�نون  و�سع  ���س��رورة  على  األ��ح  ال��ذي  تبون 
عن  الدخيلة  الظ�هرة  هذه  ملك�فحة  خ��س� 

جمتمعن�".
اأع�س�ء  تدخالت  جممل  اأن  ب�لذكر  جدير 
للم�سروع  من�ق�ستهم  خ��الل  االأم���ة  جمل�ص 
لعقوبة  الفعلي  "التطبيق  اأج��ل  من  رافعت 
االختط�ف"  ق�س�ي�  يف  اجلن�ة  �سد  االإع��دام 
"ال�سبيل الوحيد لردع مثل  معتربين ذلك ب 
قيم  ع��ن  الغريب  و  اخلطري  االإج���رام  ه��ذا 

املجتمع اجلزائري".
اأن"  زغم�تي  ال�سيد  اأكد  اآخ��ر،  مو�سوع  ويف 
اإىل  دخلت  التي  املحجوزة  ال�سي�رات  ملف 
 ، وق�نونية  �سرعية  غري  بطرق  الوطن  اأر�ص 
يتم التكفل به ح�لي� من قبل وزارة الداخلية 
و اجلم�ع�ت املحلية وهو يف طريقه للمع�جلة 

النه�ئية".
االول  "الوزير  ب�أن  زغم�تي  ال�سيد  واأ�س�ف 
لوزير  تعليم�ت  اأعطى  ج��راد  العزيز  عبد 
ال�سي�رات  مبلف  اجل��دي  للتكفل  الداخلية 
احل�ئز  االعتب�ر  بعني  االأخ��ذ  مع  املحجوزة 
تعد  التي  ال�سي�رات  ه��ذه  على  نية  بح�سن 

ب�ملئ�ت".

 ل يوجد مانع قانوين وطني اأو دويل 
لتطبيق عقوبة الإعدام

�سبط قرابة 11 قنطار من الكيف
 دخل عرب احلدود املغربية

اإيداع الوزير ال�سابق عبد القادر
 واعلي احلب�س باحلرا�س  

اجلامعة اجلزائرية تفقد ع�سرة اأ�ساتذة 
جامعيني ب�سبب وباء كورونا 
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جراد يثمن اجلهود املبذولة للكف عن ممار�سات

 العنف �سد املراأة يف اجلزائر

الو�سعية الوبائية ل ت�ستدعي توقيف الدرا�سة

اإطارات الدولة يقدمون واجب العزاء لأ�سرة الفقيد ورفقاءه
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جدد وزير العدل حافظ الأختام، بلقا�ضم زغماتي ، الأربعاء، التاأكيد باأن "اجلزائر تتمتع بال�ضيادة 
الكاملة ول يوجد اأي مانع قانوين وطني اأو دويل من العودة اإىل تطبيق عقوبة الإعدام �ضد اجلناة 

يف ق�ضايا الختطاف".



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

�سفيقة. �ص

ح�س�م الدين. ق

حفيظة. ب

�سميحة. ع

�سفيقة. �ص

ال�شكان يرف�شون 
تزويدهم مبياه �شد 

املدور" "كدية 
�سل�سلة  باتنة،  ــة  والي اأمــ�ــص  �سجلت 
يف  خّلفت  املميتة،  ــرور  امل ــوادث  ح من 
جمملها مقتل 5 اأ�سخا�ص يف عني املكان 
قبل  من  اإ�سعافهم  مت  اآخــريــن  ــرح  وج
نقلهم  قبل  املدنية،  احلماية  م�سالح 

اإىل املوؤ�س�سات اال�ست�سفائيّة.
وكان اآخطر هذه احلوادث، ذلك الذي 
الع�سرينيات  يف  �سابني  بحياة  اأودى 
ا�سطدام  اإثر  معن�سر،  �سيدي  بطريق 
و�ساحنة  �سياحية  �سيارة  بني  مبا�سر 
 24 خــالل  مت  كما  الكبري،  احلجم  من 
مميت  حادث  ت�سجيل  املا�سية،  �ساعة 
بالطريق الرابط بني نقاو�ص وبومقر، 
م�ست�سفى  ــن  م اإطـــاريـــن  وفـــاة  خــلــف 
الرابط  الطريق  �سهد  فيما  نقاو�ص، 
ذات  خالل  العيون  وراأ�ص  تاخلمت  بني 
الفرتة وفاة اأب واإ�سابة ابنتيه بجروح 
مرور  حــادث  اإثــر  اخلــطــورة  متفاوتة 

مروع.

وادي الطاقة

ن��سر. م

وجه ر�ضالة حتذيرية للأميار

يف  بــاتــنـــــة،  ـــة  والي ـــن  اأم م�سالح  اأحــ�ــســت 
وتفعيل  كــورونــا  فريو�ص  انت�سار  كبح  ــار  اإط
خمالفة   11433 الوقائية،  االإجــــراءات 
بلديات  خمتلف  عرب  الوقاية  الإجـــراءات 
ــالل الــفــرتة املــمــتــدة بــني اأول  ــة، خ ــوالي ال

نوفمرب و23 من ذات ال�سهــر.
ذات  خــالل  مت  فقد  امل�سدر،  ذات  وح�سب 
ب�سبب  املح�سر  يف  مركبة   582 و�سع  الفرتة 
مت  كما  ال�سحي،  احلجر  اإجــــراءات  خــرق 
بالتباعد  متعلقة  خمالفة   1253 ت�سجيل 
بخ�سو�ص  خمــالــفــة   286 و  االجــتــمــاعــي 
تنظيف وتعقيم املحالت، كما اأح�ست م�سالح 
و�سع  عــدم  ب�سبب  خمالفة   7448 االأمـــن، 
و2446  النهارية  الــفــرتة  خــالل  الكمامة 
 9894 الــلــيــلــيــة مبــجــمــوع  الــفــرتة  خـــالل 
ن�سر  بعمليات  يتعلق  فيما  اأمـــا  خمــالــفــة، 
وقاية  حواجز  بو�سع  اخلا�سة  االإجــراءات 
على م�ستوى االأماكن امل�ستقبلة للجمهور فقد 

مت اإح�ساء 201 عملية.

ح�سب  الردعية  االإجـــراءات  هــذه  وتــاأتــي 
انت�سار  مــن  ــد  احل اأجـــل  مــن  ـــن  االأم م�سالح 
اأكثـر،  احلذر  على  املواطنني  وحث  الفريو�ص 
اجتاه  الكثريين  "المباالة"  ظل  يف  خا�سة 

الو�سعية  اأن  خا�سة  كورونا،  فريو�ص  خطر 
اأكــرث  تفاقمت  بــاتــنــة،  بــواليــة  الــوبــائــيــة 
ع�سرات  ت�سجيل  يوميا  يتم  حيث  مــوؤخــرا، 

االإ�سابات بالفريو�ص.

ببلدية  �سعيد"  "اأوالد  م�ستة  �سكان  يعاين 
بعد  حــادة  عط�ص،  اأزمــة  من  بباتنة  بيطام 
يــزود  ــان  ك الـــذي  االرتــــوازي  البئر  تعطل 
اأزيد  منذ  ال�سرب  ال�ساحلة  باملياه  القرية 
من اأربعة عقود وقد اأكد لنا ال�سكان اأن البئر 
ي�ستوجب  ممــا  لال�ستعمال  �ساحلا  يعد  مل 
لتغطية  االآجال  اأقرب  يف  جديد  بئر  اإجناز 

حاجتهم لهذه املادة احليوية.
قاربت  ملــدة  ال�سكان  حنفيات  جفت  وقــد   
ال�سهرين، وجلاأت م�سالح البلدية  اإىل تزويد 
كحل  ال�سروب  املــاء  ب�سهاريج  امل�ستة  �سكان 
كافية  غري  تبقى  املــاء  كمية  اأن  اإال  موؤقت 
يبلغ  الــذيــن  ال�سكان  احتياجات  لتغطية 
اأثار  ما  وهــذا  ن�سمة،   800 حــوايل  عددهم 
ال�سروع  ليطالبوا باال�ستعجال يف  ا�ستيائهم  

املعاناة  يف اجناز بئر جديد لو�سع حد لهذه 
التي يعي�سونها خا�سة اأن القرية ذات م�سالك 
معاناتهم  �ساعف  ممــا  مهياأة  غــري  ترابية 
اإىل  ــاه  ــي امل دالء  نــقــل  اإىل  يــلــجــاأون  حــيــث 
اال�ستعانة  خالل  من  بدائية  بطرق  منازلهم 
ف�سل  خالل  �سوء  االأمر  ليزداد  باحليوانات 
ال�ستاء وهطول االأمطار و حتول امل�سالك اإىل 

برك من املياه.
وايل  �سعيد"  "اأوالد  م�ستتة  �سكان  وينا�سد 
للو�سع  حــد  لو�سع  التدخل  باتنة  واليــة 
قريتهم  اأن  خا�سة  يعي�سونه  الــذي  ــزري  امل
باتنة،  لوالية  الظل  مناطق  �سمن  م�سنفة 
على  التنمية  يف  دورهم  ينتظرون  اأنهم  كما 
بريكة  ـــرة  دائ وم�ساتي  ــرى  ق بقية  غـــرار 

ووالية باتنة.

بباتنة كورونا  من  الوقاية  تدابري  خرق  ب�شبب  خمالفة   11433
حّررتها م�ضالح اأمن الواليــة منذ بداية ال�ضهـر

تتواجد قاعة العالج "بولفراي�ص" ببلدية 
اأوالد فا�سل، يف حالة مزرية نتيجة غياب 
�ساأنها  من  التي  واالأجهزة  الطبية  املعدات 
يتنقلون  الذين  املر�سى  ملعاناة  حد  و�سع 
يوميا نحو الوالية اجلارة خن�سلة، قاطعني 

م�سافة طويلة تزيد من متاعبهم.
نيوز"  بـ"االأورا�ص  ات�سالهم  ويف  ال�سكان 
يق�سدونها  التي  الــعــالج  قاعة  اأن  اأكـــدوا 
روح، حيث تعد جمرد  عبارة عن هيكل بال 
جتهيزات  اأي  على  حتتوي  ال  فارغة  بناية 
طبية تلبي حاجياتهم، واأ�ساروا لكونها ذات 
التعداد  ت�ستوعب  وال  جدا  �سغرية  م�ساحة 
لعدم  اإ�سافة  للمر�سى،  الكبري  ال�سكاين 
معني  يوم  يف  يخ�س�ص  مناوب  طبيب  وجود 
االأخرى،  العيادات  غرار  على  االأ�سبوع  من 

اإىل  الــعــيــادة  افــتــقــار  اإىل  تــطــرقــوا  كــمــا 
قيا�ص  اأجهزة  واأي�سا  واملعقمات  ال�سمادات 
درجة احلرارة و�سغط الدم وال�سكر، وقالوا 
�سراء  اإىل  االأحيان  بع�ص  يف  يلجاأون  اأنهم 
ال�سمادات من ال�سيدلية، كما اأ�ساروا ملعاناة 

املمر�ص يف قاعة العالج يف غياب التدفئة.
من جهة اأخرى اأ�ساروا للوعود التي تلقوها 
والذين  فا�سل  اأوالد  ببلدية  امل�سوؤولني  من 
ذلك  اأن  اإال  القاعة،  بهذه  بالتكفل  تعهدوا 
ب�سرورة  �سكواهم  يف  مطالبني  يحدث،  مل 
توفر خدمات �سحية جيدة نظرا ملا يعانونه 
من جراء التنقل ملناطق خارجية على غرار 
خن�سلة  لوالية  "تاوزيانت" التابعة  عيادة 
نخرت  التي  "لفرود"  بخدمة  واال�ستعانــة 

جيوبهم.

عني  ببلدية  ال�سنوبر  حي  �سكان  ا�ستنكر 
ياقوت، غياب اهتمام امل�سوؤولني بان�سغاالت، 
م�ساكلهم  تــراكــم  مــن  ذرعـــا  ذاقـــوا  حيث 
التنموية دومنا اأن تلقى اآذانا �ساغية حلد 

ال�ساعة.
االإنــارة  غياب  معاناتهم  عمق  من  زاد  وما 
احلياة  على  انعدامها  اأثر  حيث  العمومية، 
اليومية لل�سكان، وذلك الأهميتها يف الفرتة 
الليلية، اإ�سافة اإىل ت�سهيل تنقالتهم و�سري 
عر�سة  الــوقــوع  مــن  وحمايتهم  املركبات 
الزال  ــر  اآخ جانب  مــن  احلـــوادث،  ملختلف 
�سكان حي ال�سنوبر يطلقون نداءاتهم الأجل 
النظر يف و�سعيتهم املزرية التي يتخبطون 
و�سطها، وذلك جراء عدم تهيئة الطرقات، 
اأين تت�ساعف معاناتهم مع تهاطل االأمطار، 
ناهيك عن تراكم االأوحال وتطاير الغبار، 
لغياب  ال�سكان  امتعا�ص  اأثــار  الــذي  االأمــر 

على  وذلــك  معاناتهم،  اإىل  جــادة  التفاتة 
رغم من نداءاتهم املتكررة.

ربط  ال�سكان  ينتظر  ــر  اآخ �سعيد  وعلى 
ال�سياق  ذات  يف  م�سريين  بالكهرباء،  حيهم 
امل�سروع  هـــذا  غــيــاب  مــع  مــعــانــاتــهــم   اإىل 
على  جت�سيده  �ساأن  من  والــذي  التنموي، 
اأكد  ــن  اأي عنهم،  التخفيف  الــواقــع  اأر�ـــص 
منازلهم  تو�سيل  ــرورة  �ــس على  املعنيون 
بهذه املادة الطاقوية االأكرث من �سرورية، 
املعي�سي  االإطار  حت�سني  يف  الأهميتها  وذلك 
التنموية  امل�ساكل  جملة  واأمــام  لل�ساكنة، 
هوؤالء  ياأمل  مكانها،  تــراوح  زالــت  ال  التي 
املعنية،  واجلهات  املحلية  ال�سلطات  حترك 
واأخذها بعني االعتبار، ال�سيما واأن املعنيني 
دومنا  ــرات  امل عديد  يف  امل�سووؤلني  را�سلوا 

ا�ستجابة تذكر  حلد كتابة هذه االأ�سطر.

التيار اأ�ضبح ال مير بني الرئي�ض واأزيد من ن�ضف اأعضضاء املجل�ض

�أمر �أم�س، و�يل باتنة، توفيق مزهود، �أمني �خلزينة باالإ�صر�ع يف ت�صوية كل �مل�صتحقات �ملالية �ملتاأخرة فور�، وقال �لو�يل �أنه على علم بكل �خلفايا و�صريورة 
�لعمل �ليومي على م�صتوى �الإد�ر�ت و�أنه على ��صتعد�د لت�صليط �أق�صى �لعقوبات على كل �ملتهاونني يف خدمة �ل�صالح �لعام.

وايل باتنة: اأق�شى العقوبات على املتهاونني من امل�شوؤولني

بلدية اأوالد فا�ضل

غياب الضضروريات حول حياتهم اإىل جحيم حقيقي

بلدية بيطام
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وح�سب بيـان هو الثاين من نوعه حول 
ال�سعبي  املجل�ص  اإليه  اآل  الــذي  الو�سع 
ن�سخة  نيوز"  "االأورا�ص  تلقت  الوالئي 
منه، فقد وقع 28 ع�سوا باملجل�ص، على 
رئي�ص  �سخ�ص  مــن  الثقة  �سحب  ــرار  ق
اإياه  مطالبني  الوالئي،  ال�سعبي  املجل�ص 
كما  املجل�ص،  رئا�سة  مــن  باال�ستقالة 
تطرقوا اإىل جتميد كل ن�ساطات هياكل 
املجل�ص ال �سيما عمل اللجان وغريها من 
اإىل  وذلك  باملجل�ص  املرتطبة  االأ�سغال 

اال�ستجابة ملطالب االأغلبية.

وبرر املعنيون هذه اخلطوة، بالنظر اإىل 
املجل�ص  م�ستوى  على  احلا�سل  االن�سداد 
املجل�ص  رئا�سة  وعجز  الوالئي  ال�سعبي 
اآجالها،  يف  املــقــررة  الـــدورات  عقد  عن 
حيث مل ُتعقد �سوى دورة واحدة طيلة 
ممار�سات  املعنيون  ا�ستنكر  كما  ال�سنة، 
على  ال�سغط  وحماولته  املجل�ص  رئي�ص 
اأع�ساء بع�ص اللجان للتوقيع على تعيني 
روؤ�ساء لها، خمالفا بذلك كل الت�سريعات 
املعمول بها يف هذا االإطار، كما جاء ذات 

البيان.

اأزمة املجل�ص ال�شعبي الوالئي
 بباتنة تتوا�شل

قاعة عالج م�شتة بولفراي�ص 
بنقائ�ص عديدة

مواطنون ينتظرون التفاتة 
ال�شلطات يف عني ياقوت

اأزمة عط�ص مب�شتة "اوالد �شعيد"

تعليمات  بالوالية،  االأول  امل�سوؤول  ووجــه 
لالإ�سراف  الــدوائــر  روؤ�ــســاء  كل  اإىل  �سارمة 
والتدفئة  ــام  االإطــع عملية  على  �سخ�سيا 
ــة بــ�ــســكــل يــومــي تــتــبــع عـــن كتب  ــي ــس ــدر� امل
تهاون  على  ي�سكت  لن  اأنه  قال  كما  العملية، 
املنوط  االأعمال  اإجنــاز  يف  البلديات  روؤ�ساء 
التنظيف  بحمالت  تعلق  ما  يف  خا�سة  بهــم، 
والت�سجري، م�سيفا اأنه لن نر�سى  ببريوقراطية 

ميار�ص  يومي  �سلوك  اأ�سبحت  والتي  البع�ص 
اأو�سع نطاق، كما اأكد الوايل على اأهمية  على 
التي  بامل�ساريع  واإعــالمــه  املــواطــن  ــراك  اإ�ــس
تنجزها م�سالح الوالية خا�سة التي ال متلك 

اعتمادات مالية حاليا.
عر�ص  اإىل  الــوايل  ا�ستمع  ال�سياق  ذات  ويف 
كل  الوالية  جمل�ص  اأع�ساء  قدمه  تقدميي، 
يف اخت�سا�سه، على غرار عر�ص حول و�سعية 

وعر�ص   ،CP الدفع  اعتمــادات  ا�ستهالك 
اخلا�ص  التنموي  الــربنــامــج  و�سعية  ــول  ح
مبناطق الظل، اإ�سافة اإىل عر�ص حول تطور 
كورونا  فريو�ص  لتف�سي  الوبائية  الو�سعية 
املائية، كما  املوارد  واآخر حول و�سعية قطاع 
مت التطرق اإىل �سري عملية اإدماج امل�ستفيدين 
املهني  االإدمــــاج  على  امل�ساعدة  جــهــازي  مــن 

واالجتماعي.

يتو��صل �ل�صر�ع و�خلالف باملجل�س �ل�صعبي �لوالئي يف والية باتنة، يف ظل رفـ�س �أزيد من 
ن�صف �الأع�صاء �لعمــل مع �لرئي�س عبد �حلفيظ حو��س و�إ�صر�رهم على وجوب تنحيته من 

رئا�صة �ملجل�س.

اأ.ن



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

بن �ستول.�صبن �ستول.�ص

مع�وية. �ص

خن�شـــــلة

يعي�س �صكان والية خن�صلة خالل هذه �الأيام حالة من �ال�صتياء و�لتذمر �لكبري، جر�ء تاأخر �لك�صف عن قو�ئم �ل�صكن 
�الجتماعي عرب عديد �لبلديات بالرغم من �النتهاء منها وت�صليمها مل�صالح �لوالية للم�صادقة عليها على غر�ر كل من بلدية 
�ص�صار وعني �لطويلة و�حلامة وغريهم، �إ�صافة �إىل �لتاأخر �لكبري يف و�صع قو�ئم �مل�صتفيدين و�صبطهم ببلديات �أخرى 

على غر�ر بلدية �ملحمل.

ــرب املـــواطـــنـــون هــذا  ــغ ــت ــس وا�
القوائم  عن  الك�سف  يف  التاأخر 
بالرغم  للم�ستفيدين،  اال�سمية 
منذ  ملفه  اأودع  من  هناك  اأن  من 
10 �سنوات وهو ينتظر  اأزيد من 
اال�ستفادة من ال�سكن الذي ينهي 
معاناة الكثريين، وقد طالبوا من 
التدخل  ب�سرورة  الوالية  وايل 
م�ستعجل  حــل  وو�ــســع  الــعــاجــل 
لهذه امل�سكلة التي اأرهقت اجلميع 
املحلية  ال�سلطات  واأن  خا�سة 

وكل  املــو�ــســوع  ــذا  ه مــن  تتهرب 
ما  لالأخر  املن�سفة  يرمي  م�سوؤول 
ال�سارع  يف  كبري  غليان  يف  ت�سبب 
خلف احتجاجات عديدة خا�سة 
للمواطنني  املقدمة  الوعود  واأن 
الــواقــع  اأر�ــــص  عــلــى  تطبق  مل 
التي  املنا�سبات  عديد  مــرور  مع 
فيها  االأحيان  من  كثري  يف  يتقرر 
مبختلف  ال�سكن  وتوزيع  الك�سف 

�سيغه.
بوالية  الــ�ــســكــن  مــلــف  ويــبــقــى 

ــفــات  ــل ـــل امل ـــن اأثـــق خــنــ�ــســلــة م
ــن  ــواط ــل امل ــاه ــي اأرهـــقـــت ك ــت ال
املحلية  ال�سلطات  وكذا  الب�سيط 
�ــســواء يف  والــوالئــيــة على حــد 
انتظار االإفراج عن قوائم ال�سكن 
بلديات  عديد  عرب  االجتماعي 
من  امل�ستفيدين  ومتكني  الوالية 
مع  معاناتهم  واإنــهــاء  �سكناتهم 
االحتجاجات  وتــفــادي  ال�سكن 
البلديات  خمتلف  ت�سهدها  التي 

والتي اأرهقت امل�سوؤولني.

القرى  �سكان  معاناة  تتوا�سل 
النائية  ــديــات  ــبــل ال مـــن  ــدد  ــع ب
مع  البواقي،  اأم  لوالية  التابعة 
امل�ساربة  ظل  يف  القار�ص  الــربد 
غاز  ــارورات  ق اأ�سعار  يف  امل�سجلة 
الــبــوتــان، واحــتــكــارهــا مــن قبل 
ال�سما�سرة، ليقوموا برفع �سعرها 
املناطق  �سكان  جيوب  وا�ستنزاف 

النائية.
الكبري  الت�ساقط  بعد  ياأتي ذلك 
من  عــدد  م�ستوى  على  لــالأمــطــار 
ل�سعوبة  اأدى  مـــا  ــات،  ــدي ــل ــب ال
من  ــدد  ع داخـــل  التنقل  حــركــة 
امل�ساتي التابعة لبلديات ال�سلعة 

والزرق وم�سكيانة وعني البي�ساء 
ب�سبب  ال�سهداء،  بئر  والباللة 
انعدام امل�سالك الريفية، يف وقت 
ب�سرورة  البلديات  �سكان  نا�سد 
اأجل  من  الو�سية  اجلهات  تدخل 
توفري كميات معتربة من قارورات 
ال�سعوبات  ظل  يف  البوتان،  غاز 
االإي�سال  عمليات  يف  امل�سجلة 
بالغاز الطبيعي، مع وجود بناءات 
ما  االأطـــــراف،  مــرتامــيــة  ريفية 
�سعبة  ــال  االإيــ�ــس عملية  جعل 
م�سوؤولة  م�سادر  اأكدته  ما  ح�سب 
ب�سركة الكهربا والغاز بوالية اأم 

البواقي.

ــب   ــال ط ـــيـــاق،  ـــ�ـــس ال ذات  ويف 
انعدام  من  املت�سررين  املواطنني 
الطبيعي، ب�سرورة  بالغاز  الربط 
للم�سالح  الــعــاجــل  الــتــدخــل 
م�ساريع  لت�سجيل  الــوالئــيــة، 
ربطهم بالغاز، مع �سرورة التكفل 
املت�سررين  باملواطنني  االأح�سن 
واملقيمني  اجلوية  التقلبات  من 
ــارة  ــس ــالإ� ــنــائــيــة، ل بــاملــنــاطــق ال
فريتقب رفع ن�سبة التغطية بالغاز 
املقبلة،  ال�سنة  مطلع  الطبيعي 
ال�سطر  مــن  االنتهاء  فــور  ــك  وذل
املتعلقة  بامل�ساريع  اخلا�ص  االأول 

بالتكفل مبناطق "الظل".

غليان و�شط طالبي ال�شكن االجتماعي بخن�شلة

�شكان قرى ي�شارعون الربد باأم البواقي
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اأ�سحى مقطع الطريق الوالئي 
رقم 141 الرابط بني بلديتي عني 

وملان واأوالد �سي اأحمد يف اجلهة 
اجلنوبية من والية �سطيف ي�سكل 

خطورة كبرية على م�ستعمليه 
بالنظر الإنزالق الرتبة واحلجارة 

ف�سال عن املنعرجات اخلطرية 
ناهيك عن اجلليد املرتاكم الذي 

يت�سبب يف عدة حوادث مرور.
واأكد ال�سكان اأن الطريق مل يعد 
�ساحلا متاما لل�سري متاما خ�سو�سا 

يف ف�سل ال�ستاء اأثناء ت�ساقط 
االأمطار وتزداد ال�سعوبة يف حال 

ت�ساقط االأمطار حيث ي�سبح من 
امل�ستحيل املرور عرب هذا الطريق 

املوؤدي اإىل والية برج بوعريريج، 
وهو االأمر الذي جعل ال�سكان 

يطالبون بحلول م�ستعجلة وقبل 
ح�سول حوادث موؤ�سفة.

ومن جانبها اأكدت ال�سلطات 
املحلية لبلدية اأوالد �سي اأحمد 

على الو�سعية الكارثية للطريق 
مع التاأكيد على اأن احلل يتمثل 
يف اإجناز طريق جديد "تليلة" 

خا�سة اأن التكلف املالية لن تكون 
كبرية مقارنة بتكلفة اإ�سالح املقطع 
احلايل، حيث تاأمل م�سالح البلدية 

يف موافقة مديرية االأ�سغال 
العمومية على م�سروع الطريق 

اجلديد الذي من �ساأنه اأن ينهي 
معاناة م�ستعملي الطريق الرابط 

بني عني وملان واأوالد �سي اأحمد.

املوت يرتب�ص 
مب�شتعملي طريق 
عني وملان واأوالد 

�شي اأحمد

قام وايل �سطيف كمال عبلة بزيارة 
يف  العلمة  بلدية  اإىل  وتفقد  عمل 
حيث  الوالية  من  ال�سرقية  اجلهة 
ك�سف الوايل على هام�ص الزيارة اإىل 
 240( بالعلمة  اجلديد  امل�ست�سفى 
عدة  عن  التجميد  رفــع  عن  �سرير( 
م�ساريع لقطاع ال�سحة بالوالية على 
غرار م�ست�سفى 60 �سرير ببوعندا�ص 
ف�سال عن م�سالح لت�سفية الدم ملر�سى 
الق�سور الكلوي بكل من عني الكبرية، 

بني عزيز وبني ورثيالن.
زيارته  من  االأوىل  النقطة  وخالل 
اأ�سغال  اإىل العلمة وقف الوايل على 
اإعادة  مت  والذي  اجلديد  امل�ست�سفى 
بقيمة  ــد  ــدي ج مــن  ــغــالــه  اأ�ــس بــعــث 
�سنتيم  مليار   400 اإىل  ت�سل  مالية 
كاملة، وو�سف الوايل هذا امل�ست�سفى 
بالقطب الطبي ل�سكان منطقة العلمة 
اجلــودة  معايري  احـــرتام  على  واألـــح 
علما  التجهيزات،  اأحــدث  واقتناء 
املحلية  التقارير  ح�سب  امل�سروع  اأن 
 90 الكربى  االأ�سغال  ن�سبة  به  بلغت 

يف املئة.
ــزيــارة  ـــا املــحــطــة الــثــانــيــة يف ال اأم
اأ�سغال  انطالق  على  للوقوف  فكانت 
 1000 ت�سع  جديدة  ثانوية  اإجنــاز 

اأالف   03 بحي  بيداغوجي  مقعد 
م�سكن عدل، ليقوم بها الوفد الوالئي 
م�سكن   1500 م�سروع  اإىل  بــزيــارة 
الـــوايل  تلقى  حــيــث  عـــدل  ب�سيغة 
بت�سليم  الوكالة  م�سوؤويل  من  وعــدا 
�سهر  خــالل  امل�سروع  من  ح�سة  اأول 
اإ�سكالية  حــل  بعد  الــقــادم  فيفري 
الربط بال�سبكات، كما بررت الوكالة 
االإ�سافية  احل�سة  انــطــالق  تــاأخــر 
باإجراءات  �سكن   595 تناهز  التي 
والت�سيري  الرتقية  ديوان  مع  اإدارية 

العقاري.
ــوفــد الــوالئــي خالل  كــمــا وقـــف ال
تهيئة  مــ�ــســروع  على  ــارة  ــزي ال ــذه  ه
على  املــرتبــع  جــهــادي  وادي  �سفاف 
حيث  هكتارات،   04 تناهز  م�ساحة 
 10 ناهز  مايل  غالف  تخ�سي�ص  مت 
التي  التهيئة  الإجنــاز  �سنتيم  ماليري 
ومالعب  للنزهة"  "بولفار  تت�سمن 
احلديدية،  والــكــرة  ــقــدم  ال لــكــرة 
اأجل  من  بالتدخل  الــوايل  وعد  كما 
بلة  بن  غابة  تهيئة  مب�سروع  الدفع 
اإعطاء تعليمات لتح�سني مداخل  مع 
االآالف  يــقــ�ــســدهــا  ــي  ــت ال ــة  ــن ــدي امل
لطابعها  بالنظر  يوميا  الـــزوار  مــن 

التجاري.

مازالت معاناة املئات من ال�سيادلة 
ال�سنوات  خالل  املتخرجني  اجلدد 
ظل  يف  مـــتـــوا�ـــســـلـــة  الــــفــــارطــــة 
احل�سول  يف  حقهم  مــن  حرمانهم 
�سيدليات  لفتح  الرتاخي�ص  على 
ما  ب�سبب  وهــذا  ن�ساطهم  ومزاولة 
يعرف حمليا بق�سية "63 �سيدلية" 
والتي  اعــتــمــاد   50 اإىل  وحتــولــت 
تعود اإىل �سنة 2014، حيث ت�سوب 
الت�ساوؤالت  مــن  الــكــثــري  الق�سية 
املرفوعة  الــدعــوى  بــعــد  ال�سيما 
اأمام  مق�ساة  �سيدالنية  طرف  من 

العدالة.

وال�سكان  ال�سحة  مدير  وح�سب 
دهان  احلكيم  عبد  �سطيف  لوالية 
على  تتواجد  التي  الق�سية  فــاإن 
م�ستوى العدالة قد �سدرت فيها عدة 
اأحكام ومنها حكم تف�سريي لالأحكام 
االأوىل وهو احلكم الذي مت تبليغه 
للجنة املركزية لل�سيادلة، يف حني 
مهنة  اأخالقيات  جمل�ص  رئي�ص  اأن 
الدكتور  �سطيف  ناحية  ال�سيدلة 
اأرجع االإ�سكال  نبيل طرابل�سي فقد 
احلا�سل اإىل رف�ص مديرية ال�سحة 

للوالية تطبيق االأحكام
فاإنها  ال�سحة  ملديرية  وبالن�سبة 

تبحث عن حلول للو�سعية احلالية 
اعتمادات  مبنح  ال�سماح  اأجــل  من 
وقت،  اأقــرب  يف  اجلــدد  لل�سيادلة 
لل�سيادلة  الوطنية  النقابة  ــا  اأم
ا�ستعدادها  اأبـــدت  فقد  اخلــوا�ــص 
اإىل  ت�سل  جديدة  �سيدليات  لفتح 
100 من�سب ب�سرط اإلغاء القائمة 
اال�سمية، ويف ظل تقاذف امل�سوؤوليات 
بني االأطراف املعنية بهذه الق�سية 
تبقى اأمال ال�سيادلة اجلدد معلقة 
على تدخل وزارة ال�سحة وال�سكان 
واإنهاء معاناتهم املتوا�سلة منذ اأكرث 

من 06 �سنوات.

اهتمام  حمل  ال�سكن  ملف  يزال  ال 
مع  خا�سة  �سيقو�ص،  بلدية  �سكان 
مبختلف  ال�سكنية  احل�س�ص  قلة 
ـــذا انــعــدام الــوعــاء  اأنــواعــهــا، وك
ا�ستفادت  دون  حال  الذي  العقاري 
ح�س�ص  �سكنية  برامج  من  البلدية 

معتربة.
�سكني  برنامج  كــل  ويــالحــق  هــذا 
ــال  ــم االإه ــل  ظ يف  االآثـــــار،  م�سكل 
القائمني  م�ستوى  على  لها  امل�سجل 
ما  وهو  بالوالية،  الثقافة  بقطاع 
من  العديد  و�سرقة  تلف  اإىل  اأدى 
االحتالل  لفرتة  تعود  التي  االآثــار 
الروماين للمنطقة، يف وقت جتاوز 
طلب  الـ1120  ال�سكن  طالبي  عدد 
ــدة  وح  158 ـــ  ل اجــتــمــاعــي  �سكن 

فيما  بــعــد،  بها  االنــطــالق  يتم  مل 
الريفي  ال�سكن  طلبات  عدد  جتاوز 
مت  ــي  ــف ري �ــســكــن  طــلــب  الـ1310 
ذات  ويف  منها،  معترب  عدد  تغطية 
املو�سوع، ا�ستفادت  بلدية �سيقو�ص 
من  االأخـــرية  �سنوات  ال10  خــالل 
عمومي  �سكن  ــدة  وح  860 ح�سة 
و  االأ�سغال،  منتهية   224 اإيجاري، 

�سجل  االجناز،فيما  طور  يف   406
 230 م�ستوى  على  االأ�سغال  توقف 
�سكان  طالب  فيما  �سكنية،  وحــدة 
االإعالن  ب�سرورة  �سيقو�ص  بلدية 
ح�س�ص  من  امل�ستفيدين  قائمة  عن 
ظل  يف  االيجاري،  العمومي  ال�سكن 
واالرتفاع  ال�سكنية،  الربامج  قلة 
اخلا�سة  الطلبات  لــعــدد  الــيــومــي 

بهذه ال�سيغة ال�سكنية.
�سابقا م�سادر  اأكدت  لالإ�سارة، فقد 
لبلدية  البلدي  باملجل�ص  م�سوؤولة 
عدد  رفع  املتوقع  من  اأنه  �سيقو�ص، 
االأ�سهر  خــالل  ال�سكني  احل�س�ص 
تلبية  اأجـــل  مــن  املقبلة،  القليلة 
حاجيات اكرب عدد ممكن من �سكان 

بلدية �سيقو�ص.

بعث  الإعادة  �شنتيم  مليار   400
م�شروع امل�شت�شفى اجلديد

معاناة ال�شيادلة اجلدد متوا�شلة اإىل اإ�شعار اأخر

مطالب باالإعالن عن قائمة ال�شكن ب�شيقو�ص

العلمة يف �ضطيف

حمرومون من االعتماد منذ 2014

�ضكنية وحدة   150 مقابل  طلب  األف   11

يف ظل تاأخر الك�ضف عن قوائم امل�ضتفيدين

يف ظل غياب عمليات الربط بالغاز

ب�ضبب احلجارة وانزالق الرتبة

اأم البواقـــي

عبد اله�دي. ب 

عبد اله�دي. ب  عبد اله�دي. ب 

�شطيـــف



  

  

مت تعيني اأع�ضاء جلان الطعن املتعلقة بن�ضاط ت�ضنيع املركبات و تلك اخلا�ضة بن�ضاط 
وكالء املركبات اجلديدة وذلك لعهدة ل تتعدى 3 �ضنوات، ح�ضب ما جاء يف القرارين 

الوزاريني ال�ضادرين يف العدد 68 من اجلريدة الر�ضمية.

بلغ متو�ضط معدل الت�ضخم ال�ضنوي يف اجلزائر 2.2 نهاية �ضهر اأكتوبر املا�ضي، ح�ضبما علم من الديوان الوطني لالإح�ضائيات، 
تطورا يف اأ�ضعار ال�ضتهالك بوترية �ضنوية متباينة اإىل غاية �ضهر اأكتوبر 2020 الذي هو متو�ضط  معدل الت�ضخم ال�ضنوي 

املح�ضوب مع مراعاة 12 �ضهرا من �ضهر نوفمرب 2019 اإىل اأكتوبر 2020 مقارنة بالفرتة املمتدة من �ضهر نوفمرب 2018 اإىل 
اأكتوبر 2019، واأ�ضار الديوان اإىل اأن التباين ال�ضهري لأ�ضعار ال�ضتهالك الذي هو تطور موؤ�ضر الأ�ضعار يف �ضهر اأكتوبر 2020 

مقارنة ب�ضهر �ضبتمرب املا�ضي، �ضجل ارتفاعا مبقدار +1.7 باملائة. 
فئة  وح�سب  ال�سهري  التطور  حيث  من  اأم� 
اأ�سع�ر املواد الغذائية  املنتج�ت، فقد �سجلت 
نتيجة  وهي  ب�مل�ئة،   3.4 بن�سبة  ارتف�ع� 
الرتف�ع اأ�سع�ر املنتج�ت الفالحية الط�زجة 

بن�سبة +6.4 ب�مل�ئة.
املنتج�ت  اأ�سع�ر  يف  االرت��ف���ع  ه��ذا  ويعزى 
اإىل  ال��دي��وان   بح�سب  الط�زجة  الفالحية 
ارتف�ع جممل املنتج�ت الت�بعة لهذه الفئة، 
 31.5+( ال��دج���ج  حل��وم  اأ���س��ع���ر  ال�سيم� 
ب�مل�ئة( والفواكه الط�زجة )18.2 ب�مل�ئة( 
واخل�����س��روات  ب���مل���ئ��ة(،   6.8( وال��ب��ي�����ص 
 9.1 بن�سبة  والبط�ط�  ب���مل���ئ��ة(   3.3+(

ب�مل�ئة.
اأم� ب�لن�سبة للمنتج�ت الغذائية ال�سن�عية، 
فقد �سهدت االأ�سع�ر ارتف�ع� طفيف� بلغ 0.6 
ب�مل�ئة خالل �سهر اأكتوبر الف�رط وب�ملق�رنة 

ب�سهر �سبتمرب 2020، ح�سب  الديوان.
ويعود هذا االجت�ه نحو االرتف�ع اىل زي�دة 
الدقيق  غ��رار   على  امل��واد  من  ع��ددا  اأ�سع�ر 
 11.1( ال�سن�عية  والعج�ئن  ب�ملئة(   6+(

ب�ملئة( .
اأم� اأ�سع�ر املواد ن�سف امل�سنعة، فقد �سجلت 
اأ�سع�ر  متيزت  فيم�  ب�ملئة   0.5+ ب  ارتفع� 

اخلدم�ت ب�لركود.
واخلدم�ت،  ال�سلع  جمموعة  وبخ�سو�ص 
فلقد �سجلت ا�سع�ر جمموعة املواد املختلفة  
وجمموعة  ب�ملئة،   1.3 بن�سبة  ارت��ف���ع��� 
فيم�   ب�ملئة،   0.5 ب�  واالأحذية"  "اللب��ص 
ام�  بتغريات  واخلدم�ت  ال�سلع  ب�قي  متيزت 

ب�العتدال اأو الركود.
ال�سنة  من  االوىل  الع�سرة  االأ�سهر  وخالل 
اال�ستهالك  عند  اال�سع�ر  �سهدت  اجل���ري��ة 
زي�دة بن�سبة 2.2 ب�ملئة ب�لرغم من الرتاجع 

الطفيف الذي �سجلته اأ�سع�ر املواد  الغذائية 
املواد  اأ�سع�ر  انخف��ص  نتيجة  ب�ملئة(   0.2(

الفالحية الط�زجة ب� 1.2 ب�مل�ئة.
ويف�سر االجت�ه نحو االرتف�ع خالل الع�سرة 
ب�لزي�دات   2020 �سنة  من  االأوىل  اأ�سهر 
ال�سن�عية  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل���واد  يف  امل�سجلة 
)+0.8 ب�ملئة( واملواد ن�سف امل�سنعة ب� 5.2 

ب�ملئة واخلدم�ت ب� + 1.8 ب�ملئة.
 2019 �سنة  يف  الت�سخم  ن�سبة  بلغت  للعلم 

ب�جلزائر 2 ب�ملئة.

االأمل���ن��ي��ة  "فولك�سف�غن"  ���س��رك��ة  ت��ع��ت��زم 
م�سنع  لت�سغيل  ال��ع��ودة  ال�سي�رات  ل�سن�عة 
ال�سي�رات يف اجلزائر، حيث متحورت من�ق�س�ت 
�سركة  ممثل  م��ع   اجل��زائ��ري  ال�سن�عة  وزي��ر 
منطقة  يف  ال�سي�رات   "فولك�سف�غن" ل�سن�عة 
ت�سغيل  اع���دة  مو�سوع  ح��ول  افريقي�  �سم�ل 
تركيب  م�سنع  غلق  عقب  لل�سي�رات،  م�سنع 

ال�سي�رات يف والية غليزان.
علي  اي���ت  ف��رح���ت  ال�سن�عة  وزي���ر  وق����ل   
ال�سركة  ان  لل�سح�فة  ت�سريح  يف  ب��راه��م  
م�سروع  الإق�مة  م�ستعدة  لل�سي�رات  االمل�نية 
اجلديدة  املق�ربة  وف��ق  اجل��زائ��ر  يف  �سن�عي 
لت�سنيع ال�سي�رات م�سريا، يف هذا االإط�ر اإىل اأن 
 6 املح�دث�ت مع الطرف االأجنبي انطلقت منذ 

اأ�سهر.
وك�ن وزير ال�سن�عة، فرح�ت اآيت علي براهم، 
ل�سن�عة  ا�ستقبل ممثل جممع فولك�سف�غن  قد 
األفون�سو  اإفريقي�،  �سم�ل  ملنطقة  ال�سي�رات 
التنفيذي  الرئي�ص  ون���ئ��ب  غ�ر�سي�،  �س�ن�س� 
لل�سركة االإ�سب�نية "�سي�ت"، اأحد فروع املجمع، 
ملجمع  �سن�عي  م�سروع  اإق�مة  اإمك�نية  لبحث 

فولك�سف�غن يف اجلزائر.
واأو�سح بي�ن الوزارة، اأن اآيت علي براهم �سرح 
ملمثل عمالق �سن�عة ال�سي�رات االإط�ر الق�نوين 
اجلديد امل�سري لهذا الن�س�ط والتحفيزات التي 
املج�ل،  هذا  يف  اال�ستثم�ر  يف  للراغبني  �ستمنح 
فوج  تكوين  �سيتم  ب�أنه  ذات��ه،  امل�سدر  واأ�س�ف 
فولك�سف�غن  وجممع  ال�سن�عة  وزارة  بني  عمل 
لدرا�سة اإمك�نية اإق�مة م�سروع لت�سنيع املركب�ت 

ال�سي�حية وفق دفرت ال�سروط اجلديد.
التنفيذي  الرئي�ص  ن�ئب  اأو�سح  ج�نبه،  من 
فولك�سف�غن  جممع  وممثل  "�سي�ت"  ل�سركة 
ك�نت  اجل��زائ��ري  الطرف  مع  حم�دث�ته  ب���أن 
مهمة وبن�ءة بعد اأن تلقى �سروح�ت حول دفرت 
نتقدم  اأن  "�سنح�ول  م�سيف�  اجلديد،  ال�سروط 
م�سروع  جت�سيد  اإمك�نية  ونرى  امل�سروع  هذا  يف 

اجلزائر". يف  هن�  "�سي�ت" واملجمع 

للوك�الت  الوطنية  النق�بة  رئي�ص  ق���ل 
اإن  ج��ري��ب��ي،  ب�سري  واالأ����س���ف����ر،  ال�����س��ي���ح��ة 
تكون  لن  ب�جلنوب  ال�سنة  نه�ية  احتف�الت 
�سمن اأجندة الوك�الت ال�سي�حية هذه ال�سنة 
ب�سبب ا�ستمرار تف�سي فريو�ص كورون�، موؤكدا 
80 ب�مل�ئة من الوك�الت ال�سي�حية تع�ين  اأن 

من عجز م�يل واأغلبه� على ح�فة االإفال�ص.
هذه  ال�سي�حي  املو�سم  ب�أن  املتحدث  واأو�سح 
ا�ستمرار  ج��راء  كبرية  ب�سفة  ت�أثر  ال�سنة 
ال�سي�حة  ذل��ك  يف  مب�  ك��ورون���،  وب���ء  تف�سي 
النق�ذ  عليه�  يعول  ك���ن  التي  ال�سحراوية 
املو�سم ال�سي�حي يف ظل ا�ستمرار غلق احلدود 

الربية واجلوية.
للوك�الت  الوطنية  النق�بة  رئي�ص  واأ���س���ر 

ال�سي�حة اإىل اأن الو�سعية امل�لية التي تع�ين 
جعلتهم  ال�سي�حية  ال��وك���الت  اأغ��ل��ب  منه� 
الربوتوكول  تطبيق  يف  �سعوبة  يواجهون 
ي�ستحيل  ال�سي�ق:  هذا  يف  واأ�س�ف  ال�سحي، 
ح�فلة  يف  اجل��ن��وب  ن��ح��و  �سخ�س�   25 ن��ق��ل 
تت�سع ل� 50 م�س�فر ف�الأمر ب�لن�سبة للوك�الت 

جريبي  ول��ف��ت  للغ�ية؛  مكلف  ال�سي�حية 
االنتب�ه لق�سية الفن�دق املوجودة يف اجلنوب 
ب�سبب  االإفال�ص  �سبح  تواجه  اإنه�  ق�ل  والتي 
الذين تعودوا  االأج�نب  ال�سي�ح خ��سة  غي�ب 
هذه  يف  ال�سنة  راأ���ص  احتف�الت  ق�س�ء  على 
ب�لنظر  ال�سي�حة  وزارة  مط�لب�  امل��ن���ط��ق، 
ب�قي  غرار  على  ال�سي�حية  الوك�الت  ملط�لب 
التي  واالقت�س�دية  التج�رية  الن�س�ط�ت 
الدولة جراء  اع�ن�ت من طرف  ا�ستف�دت من 

وب�ء كورون�.
للوك�الت  الوطنية  النق�بة  رئي�ص  و�سدد 
ال�سي�حة واالأ�سف�ر اأغلب الوك�الت ال�سي�حية 
�ستختفي من ال�س�حة بحلول ال�سنة املقبلة يف 

ح�ل بقيت الو�سعية على ح�له�.

 9 يف  امل��وق��ع  االأول  ال��ق��رار  ويت�سمن 
اع�س�ء  ارب��ع��ة  تعيني  اجل����ري  نوفمرب 
ت�سنيع  بن�س�ط  اخل��سة  اللجنة  يف 
�سنوات،  ثالث  مدته�  لع�سوية  املركب�ت 
للمر�سوم  تطبيق�  التعيني  ه��ذا  وي�أتي 
امل��سي  اغ�سط�ص   9 يف  املوؤرخ  التنفيذي 
مم�ر�سة  كيفي�ت  و  �سروط  يحدد  الذي 

ن�س�ط ت�سنيع املركب�ت.
ف���إن جلنة  ال���وزاري،  ال��ق��رار  ومبوجب 
الطعن اخل��سة بن�س�ط ت�سنيع املركب�ت 
اأع�س�ء ممثلني لكل من  تتكون من ثالث 
وزارات ال�سن�عة وامل�لية والتج�رة اىل 
ج�نب ممثل الغرفة اجلزائرية للتج�رة 

وال�سن�عة.
 9 اأي�س� يف  امل��وق��ع  ال��ث���ين  ال��ق��رار  اأم��� 
اأع�س�ء  تعيني  فيت�سمن  اجل�ري  نوفمرب 
وكالء  بن�س�ط  اخل��سة  الطعن  جلنة 
مدته�  لع�سوية  اجل��دي��دة  امل��رك��ب���ت 
كذلك 3 �سنوات، وذلك تطبيق� للمر�سوم 
امل��سي  اأغ�سط�ص  يف  امل���وؤرخ  التنفيذي 
مم�ر�سة  وكيفي�ت  �سروط  يحدد  الذي 

ن�س�ط وكالء املركب�ت اجلديدة.

وح�����س��ب ال���ق���رار ال�����وزاري ف����ن هذه 
منهم  اأع�س�ء  خم�سة  من  تتكون  اللجنة 
ال�سن�عة  وزارات  ع��ن  ممثلني  ث��الث��ة 
ممثل  ج���ن��ب  وال��ت��ج���رة اىل  وامل���ل��ي��ة 
وال�سن�عة  للتج�رة  اجلزائرية  الغرفة 
للمن�ف�سة،  الوطني  املجل�ص  عن  وممثل 
وح�سب امل�دة 44 من املر�سوم التنفيذي 
املوؤرخ يف اأوت امل��سي الذي يحدد �سروط 
وكيفي�ت مم�ر�سة ن�س�ط وكالء املركب�ت 
اجلديدة ف�إن عهدة اأع�س�ء جلنة الطعن 
مه�مهم  انته�ء  مع  اآلية  ب�سفة  تنتهي 
بعنوانه�،  تعيينهم  التي مت  م�ستوى  على 
و  ال��داخ��ل��ي  نظ�مه�  جلنة  ك��ل  وحت���دد 
يف  االإح���ل��ة  وكيفي�ت  �سريه�  ت�سبط 
وزير  يوافق  اأن  على  االأول  اجتم�عه� 

ال�سن�عة على هذا النظ�م الداخلي.
اخت�س��سه�  ح�سب  جلنة  كل  وتبدي 
راأي� يف الطعون املقدمة يف مدة اأق�س�ه� 
ا�ستالمه�  ت�ريخ  من  ابتداء  يوم�   30
ال�سن�عة  وزير  على  عر�سه  يتم  و  له�، 
تبليغ  ثم  ذل��ك،  على  بن�ء  فيه  للف�سل 

املتع�مل ب�لقرار النه�ئي.

اأ�س�عر النفط لليوم الث�ين على التوايل، مع جت�هل ال�سوق لتقرير �سن�عي  ارتفع 
يظهر خمزون�ت اخل�م االأمريكية ارتفعت ب�أكرث من املتوقع، ليتوا�سل بذلك �سعود 
دعمته اآم�ل يف اأن يدعم لق�ح لكوفيد-19 الطلب على النفط، حيث �سعد خ�م برنت 
اأربعة  بنحو  ارتف�ع  بعد  وذلك  للربميل،  دوالر   48.24 اإىل   ،%  0.8 اأو  �سنت�،   38
27 �سنت�، اأو0.6  ب�ملئة يف اجلل�سة ال�س�بقة، بينم� زاد خ�م غرب تك�س��ص الو�سيط 
45.18 دوالر، وذلك بعد اأن ربح اأكرث من اأربعة ب�ملئة اأول اأم�ص الثالث�ء،  %، اإىل 

وكال العقدين عند اأعلى م�ستوي�تهم� منذ اأوائل م�ر�ص، و�سعدا بنحو ت�سعة ب�ملئة.

الإ�سمنت  ال�سن�عي  امل��ج��م��ع  �سي�سرع 
�سركة  ف��رع��ه  ع��رب  "جيك�"،  اجل��زائ��ر 
�سحنة  بت�سدير  ال�سود،  حلج�ر  االإ�سمنت 
 41 ب�  ق��درت  الكلينكر  م���دة  من  جديدة 
نحو  عن�بة،  مين�ء  من  اإنطالق�  طن  األف 

كل من جمهورية الدومينيك�ن وه�يتي.
م�سنع  اأن  امل�سنع،  ل��ذات  بي�ن  واأ���س���ف 
�سكيكدة  والية  ال�سود  حلج�ر  االإ�سمنت 
خالل  الكلينكر  من  طن  األ��ف   60 �سّدر 

�سنة 2019، نحو كوت ديفوار.

واأ�س�ر اإىل اأن امل�سنع، دخل حيز اخلدمة 
اإنت�ج  خطي  م��ن  ويتكون   ،1973 �سنة 
بط�قة تع�قدية اجم�لية تبلغ 900 األف 
على  امل�سنع  ويتوفر  االإ�سمنت.  من  طن 
عدة مقوم�ت ه�مة ت�س�عده على تطوير 
منجمي  خمزون  وجود  اأهمه�  ن�س�ط�ته، 

معترب وذي نوعية ي�سهل اإ�ستغالله.
�سي��سة  �سمن  جيك�  جممع  وينخرط 
ترقية  اإىل  الرامية  العمومية  ال�سلط�ت 

ال�س�درات خ�رج قط�ع املحروق�ت.
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اأعلن وزير اخلارجية الأمريكي مايك بومبيو الثنني فر�س وا�ضنطن �ضل�ضلة عقوبات ت�ضتهدف خ�ضو�ضا وزارة الدفاع الإيرانية والرئي�س الفنزويلي 
نيكول�س مادورو يف اإطار العمل جمددا بعقوبات الأمم املتحدة على اإيران. بذلك تكون الوليات املتحدة القوة الكربى الوحيدة التي تعترب اأن العقوبات 

الأممية دخلت من جديد حيز التنفيذ، وذلك بعدما واجهت اعرتا�ضات من حلفائها وخ�ضو�ضا الأوروبيني.

اأعلن �سفري ال�سودان يف الوالي�ت املتحدة 
نور الدين �س�تي، اأم�ص، اأن رفع ا�سم بالده 
من ق�ئمة الدول الراعية لالإره�ب �سيتم 
اأن  اأو�سح  حيث  املقبل،  دي�سمرب   11 يف 
على  احل�سول  اأج��ل  م��ن  �ستعمل  ب��الده 
االإزال��ة  ق��رار  عقب  الدولية  احل�س�نة 
وعود  اإىل  واأ���س���ر  االإره����ب،  ق�ئمة  من 
هذا  يف  ق��رارات  �سدور  ب�س�أن  اأمريكية 
ع�سكرية  ق�عدة  اإق�مة  ن�في�  ال�سدد، 

رو�سية ب�ل�سودان، دون تف��سيل.
واحل�س�نة الدولية ت�سدر من الكونغر�ص، 
حتى ال تتم مالحقة ال�سودان ق�س�ئي� يف 
تعوي�س�ت  اأي  لدفع  االأمريكية  املح�كم 

م�ستقبال حول حوادث اإره�ب .
ع�م  منذ  امل��ت��ح��دة،  ال��والي���ت  وت���درج 
الدول  "ق�ئمة  على  ال�سودان   ،1993
اآنذاك  ال�ست�س�فته  لالإره�ب"،  الراعية 
"الق�عدة"  لتنظيم  ال��راح��ل  الزعيم 

اأ�س�مة بن الدن.
�سكر  امل��سي،  امل��سي،  اأكتوبر   23 ويف 
رئ��ي�����ص ال�����وزراء ال�����س��وداين ع��ب��د اهلل 
دون�لد  االأم��ري��ك��ي  الرئي�ص  ح��م��دوك، 
التنفيذي  االأم��ر  توقيعه  على  ترامب، 
الدول  ق�ئمة  من  ال�سودان  ا�سم  برفع 

الراعية لالإره�ب.
ويتطلع ال�سودان اإىل ا�ستمرار التن�سيق 

ا�سمه  الإزال��ة  االأمريكي،  الكونغر�ص  مع 
من الق�ئمة بعد اأن اأر�سل ترامب املنتهية 
الإقراره،  الكونغر�ص  اإىل  القرار  واليته، 
االأمريكي  اخل�رجية  وزير  اأعلن  بعدم� 
اأن  امل��سي،  دي�سمرب   5 يف  بومبيو،  م�يك 
تب�دل  تعتزم�ن  واخل��رط��وم  وا�سنطن 
ال�سفراء بعد انقط�ع دام 23 ع�م�، واإق�مة 
عالق�ت خ�رجية متوازنة للخرطوم، هو 
حمدوك،  ط�ولة  على  امللف�ت  اأبرز  اأحد 
قي�دة  ع��زل  بعد  حكومة  اأول  رئي�ص 
عمر   ،2019 اأب��ري��ل   11 يف  اجل��ي�����ص، 
 ،)2019  � الرئ��سة )1989  من  الب�سري 

حتت �سغط احتج�ج�ت �سعبية.

وال�سي��سة  لالأمن  االأعلى  املمثل  اأع��رب 
االأوروب��ي، جوزيب  اخل�رجية يف االحت�د 
تغري  ح�سول  يف  اأمله  عن  اأم�ص،  بوريل، 
الق�دمة،  االأي�م  خالل  الرتكي  املوقف  يف 

جت�ه ت�سرف�ته� االأخرية.
واأكد بوريل اأنه "ال زال ينتظر اأن تر�سل 
قبل  ل��الحت���د،  اإيج�بية  اإ���س���رات  اأن��ق��رة 
يومي  االأوروب��ي��ة  القمة  انعق�د  من  اأي���م 
حيث  الق�دم"،  دي�سمرب  من  واأل�11  ال�10 
�سي�ستعر�ص زعم�ء الدول ال�27 االأع�س�ء 
ت�سرف�ت تركي�، خ��سة يف �سرق املتو�سط، 
ويتخذون القرار املن��سب ب�س�أن عالق�تهم 
االإيط�لية  االأن��ب���ء   لوك�لة  وفق�  معه�، 

"اأكي".

االأوروب��ي��ني  اأن  اإىل  ال��وك���ل��ة  واأ���س���رت 
يعملون على م�س�رين، �ستحددهم� قرارات 
ف�إم�  االأي���م،  ق���دم  يف  الرتكية  احلكومة 
بني  اإيج�بيني  وحوار  م�س�ر  نحو  "التوجه 
اإج��راءات  ب�جت�ه  "امل�سي  اأو  الطرفني"، 
وق���ي���ود ف��ي��م��� ل���و اأ����س���رت اأن���ق���رة على 

اال�ستمرار يف ا�ستفزازاته�".

ك��م��� ل��ف��ت وزي���ر اخل���رج��ي��ة االإي��ط���يل 
لويجي دي م�يو اليوم، اإىل "تزايد تن�مي 
اأن  دور تركي� يف �سرق املتو�سط"، مو�سح� 
هذا االأمر "لديه انعك��س�ت لي�ص فقط على 
االأ�سول ال�سي��سية يف ليبي�، ولكن اأي�س� يف 
قرب�ص والعراق و�سوري�، وب�سكل اأعم على 

التع�ون االإقليمي يف جم�ل الط�قة.
اجلل�سة  خم���ط��ب���  ح��دي��ث��ه  وت����ب���ع 
حوارات  ملنتدى  االفرتا�سية  االفتت�حية 
اأي�س�  ب�لقول:"يتعني  ال�سنوي  املتو�سط 
وامل�س�لح  القيم  ت�س�طرت  اإذا  تركي�،  على 
م�س�همة  تقدمي  املتو�سط،  �سرق  دول  مع 
ملمو�سة للحف�ظ على �سي�ق م�ستقر، واآمن، 

وميكن التنبوؤ به، يف املنطقة".

رفع ا�شم ال�شودان من قائمة االإرهاب 
االأمريكية 11 دي�شمرب

االحتاد االأوروبي ينتظر "تغيريا" باملوقف الرتكي
ق.د

ق.دق.د

الرئي�ص ال�شيني يهنئ 
بايدن بالفوز يف انتخابات 

الرئا�شة االأمريكية
ال�سينية  "�سينخوا"  وكالة  واأفادت 
الر�سمية باأن الرئي�ص �سي جني بينغ 
وجه "ر�سالة اإىل جو بايدن لتهنئته 
املتحدة"،  للواليات  رئي�سا  بانتخابه 
"االإ�سهام يف التطوير  م�سددا على اأن 
بني  للعالقات  وامل�ستقر  ال�سحيح 
يخدم  ال  املتحدة  والواليات  ال�سني 
فقط امل�سالح االأ�سا�سية ل�سعبيهما بل 
ويتوافق مع التطلعات العامة من قبل 

املجتمع الدويل".
يتحلى  اأن  يف  اأمله  عن  �سي  واأعــرب 
كال الطرفني بروح تفادي النزاعات 
ــة واالحـــــرتام املــتــبــادل،  ــه ــواج وامل
ــاوز  وجت الــتــعــاون  على  الرتكيز  مــع 
بينهما  الروابط  وتنمية  اخلالفات 
االأخرى  الدول  مع  اجلهود  وتوحيد 
�سبيل  يف  كــكــل  ــــدويل  ال واملــجــتــمــع 
النبيلة  الق�سية  يف  قدما  "امل�سي 
الإحالل ال�سالم والتنمية يف العامل".
يف غ�سون ذلك، هناأ نائب �سي، وانغ 
ت�سي �سان، ال�سيناتورة كاماال هاري�ص 
يف  الرئي�ص  نائب  ملن�سب  بانتخابها 

اإدارة بايدن امل�ستقبلية.
دولة  اآخــر  رو�سيا  بذلك  واأ�سبحت 
تهنئ  مل  النووية"  "اخلما�سية  يف 
واأو�سح  املفرت�ص،  بالفوز  بعد  بايدن 
الكرملني اأن الرئي�ص فالدميري بوتني 
الرئا�سي  ال�سباق  يف  الفائز  �سيهنئ 
الر�سمية  الــنــتــائــج  �ـــســـدور  عــقــب 

لالنتخابات.

ق.د

طالب ممثل اجلمهورية ال�ضحراوية وداد امل�ضطفى، من اللجنة الإفريقية حلقوق الإن�ضان وال�ضعوب، اأن تتدخل قبل فوات الأوان حلماية ال�ضعب 
ال�ضحراوي من العتداء املغربي، واحلد من �ضيا�ضة النتقام املعتمدة �ضد الن�ضطاء واملدافعني ال�ضحراويني عن حقوق الإن�ضان ومداهمة منازلهم 

وترعيب اأ�ضرهم.

ق.د

متثيله  خــالل  امل�سطفى،  وداد  ونا�سد 
بلده يف اأ�سغال الدورة ال�سابعة وال�ستون 
االإن�سان  حلــقــوق  االإفــريــقــيــة  للجنة 
وال�سعوب، اللجنة بتنفيذ قرار االحتاد 
االأرا�ــســي  بــزيــارة  القا�سي  االإفــريــقــي 
هناك،  االأو�ساع  على  واالطــالع  املحتلة 
كما طالب ممثل اجلمهورية ال�سحراوية 
مرة اأخرى من ذات اللجنة، بامل�ساهمة يف 
ال�سورية  واملحاكمات  االعتقاالت  وقف 
�سد  اأ�سنافه  بكل  التعذيب  وممار�سة 
عن  ال�سحراويني  واملدافعني  الن�سطاء 
حقوق االإن�سان، وبالعمل على االإ�سراع يف 
ال�سيا�سيني  ال�سجناء  االإفراج عن جميع 
ال�سحراويني بال�سجون املغربية وك�سف 

م�سري املفقودين.
الطرف  بقبول  امل�سطفى،  وداد  ذّكــر  و 
مقابل  النار  ــالق  اإط وقــف  ال�سحراوي 
امل�سري،  تقرير  با�ستفتاء  املغرب  قبول 

امل�سوؤولية  كامل  املغربي  املحتل  وحمّمال 
النار من  اإطالق  عن عواقب خرق وقف 
االأرا�سي  يف  الع�سكرية  عملياته  خالل 

ال�سحراوية.

ــل مــقــاتــلــو جي�ص  يــوا�ــس مـــن جــهــتــهــم 
ق�سف  ال�سحراوي،  ال�سعبي  التحرير 
االحتالل  جــنــود  وتــخــنــدقــات  معاقل 
به  اأفاد  "العار"، ح�سبما  بجدار  املغربي 

وذكر  ال�سحراوية،  الدفاع  لــوزارة  بالغ 
ح�سيلة  اإىل  اإ�سافة  اأنــه  ذاتــه  امل�سدر 
هجمات  االأحــد،  يوم  �سهد  االثنني،  يوم 
فدرة  يف  الــعــدو  تخندقات  ا�ستهدفت 

الع�ص بقطاع حوزة.
هجمات  ال�سحراويون  اجلنود  نفذ  كما 
جي�ص  متـــركـــزات  ــني  ــرت م ا�ــســتــهــدفــت 
االحتالل املغربي يف فدرة التمات بقطاع 
البالغ  واأ�ساف  تدمريها،  م�سببة  حوزة 
بقطاع  الــتــمــات  اأمــكــلــي  ق�سف  مت  اأنـــه 
مركز  ق�سف  اىل  بــاال�ــســافــة  اأمــكــاال 
حفرة  رو�ــص  يف  العدو  قــوات  ا�ستهدف 

اإ�سياف بقطاع البكاري.
ال�سحراوية  ــاع  ــدف ال وزارة  واأكــــدت 
ال�سعبي  التحرير  جي�ص  مقاتلي  عــزم 
ا�ستهداف  موا�سلة  على  الــ�ــســحــراوي 
طول  على  املغربي  االحتالل  تخندقات 

جدار "العار".

االإ�سرائيلية،  االحتالل  قوات  هدمت 
يوم اأم�ص، 15 منزال ومن�ساأة فل�سطينية، 
يف ال�سفة الغربية، بدعوى البناء بدون 
"جلان املقاومة  ترخي�ص، ح�سب من�سق 
حيث  اخلليل،  جنوبي  يف  ال�سعبية" 
اإ�سرائيلية  ع�سكرية  جرافات  اإن  قال، 
ال�سكانية  التجمعات  من  عددا  داهمت 
ال�سفة،  جــنــوبــي  اخلــلــيــل،  بــاديــة  يف 
من�ساآت  م�ساكن  هدم  بعملية  و�سرعت 

فل�سطينية.
غرف  اأربعة  االحتالل  قوات  وهدمت 
و�ستة  ال�سفيح،  مــن  مبنية  �سكنية 
وحظائر  �سحية،  )وحـــدات  من�ساآت 
"الَركيز،  املوا�سي(، يف جتمعات  لرتبية 

ال�سبع"،  وخربة  والّتّوانة،  َرة،  واملَْفَقّ
ال�سعبية"  املقاومة  "جلان  من�سق  وندد 
لطرد  تهدف  اإنها  وقال  الهدم،  بعمليات 

عليها  وال�سيطرة  املــوقــع  مــن  ال�سكان 
ل�سالح م�ساريع ا�ستيطانية.

اأريحا  مبحافظة  ف�سايل  قرية  ويف 

اإ�سرائيلية،  جرافات  هدمت  )�سرق(، 
لرتبية  ــر  ــائ ــظ ح وثـــالثـــة  ــني  ــزل ــن م
االأغنام، بح�سب �سهود عيان، اأين اأو�سح 
لعائلتي  تعود  املن�ساآت  اأن  عيان  �سهود 

"ال�سواركة" و"النواروة".
من  الفل�سطينيني  اإ�ــســرائــيــل  ومتــنــع 
البناء يف املناطق "ج"، والتي تقع حتت 

�سيطرتها، دون ترخي�ص.
املوقعة  الثانية  اأو�سلو  اتفاقية  ووفق 
واإ�سرائيل  الفل�سطينية  ال�سلطة  بني 
الغربية  ال�سفة  تق�سيم  مت   ،1995 يف 
ومتثل  و"ج"،  و"ب"   " "اأ مناطق   3 اإىل 
االأخرية 61 باملئة من م�ساحة ال�سفة.
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بجروح  االإ�سرائيلي  احلدود  حر�ص  من  �سرطي  اأ�سيب 
خالل  ده�سه  "يت�سهار"  م�ستوطني  اأحد  حاول  عندما 
اأوري  كومي  لبوؤرة  بالقوة  مبركبته  الدخول  حماولته 
وقالت  الغربية،  بال�سفة  القانونية  غري  اال�ستيطانية 
اخرتاق  االأربعاء  اأم�ص  يوم  حاول  ال�سائق  اإن  ال�سرطة 
اال�ستيطانية،  البوؤرة  مدخل  عند  و�سعه  مت  حاجز 
متجاهال الدعوات له بالتوقف، واأ�ساب ال�سرطي خالل 

ذلك.

الع�سرات  واأ�سيب  حتفهم  اأ�سخا�ص   5 االأقل  على  لقي 
يف تفجريين ب�سمال غرب �سوريا قرب احلدود الرتكية، 
عند  انفجار  يف  حرجة،  حالة  يف  بع�سهم  يوجد  حيث 
حمافظة  �سمايل  الباب  مدينة  ب�سواحي  طرق  تقاطع 
االأقل  على  مدنيان  ُقتل  �ساعات  ب�سع  وبعد  حلب، 
عفرين،  مبدينة  ملغومة  �سيارة  انفجار  يف   17 واأ�سيب 
وهي منطقة ذات اأغلبية كردية انتزعتها قوات تركية 
ال�سعب  حماية  وحدات  جماعة  من  �سوريون  وحلفاء 

الكردية عام 2018.

اأخرى  اأ�سيبت  فيما  خطرية  بجروح  �سيدة  اأ�سيبت 
اإرهابي وقع يف  اأنه  ي�ستبه يف  بجروح طفيفة يف هجوم 
متجر يف مدينة لوغانو الواقعة جنوب �سوي�سرا،وقالت 
اإمراأة  وهي  املهاجمة،  اإن  تيت�سينو  كانتون  يف  ال�سرطة 
28 عاما، وتعي�ص يف املنطقة  �سوي�سرية تبلغ من العمر 
قد م�سكت اإحدى ال�سحيتنْي من عنقها، وهاجمت الثنية 

ب�سالح اأبي�ص.
اإىل  �سحبها  من  املكان  عني  على  كانا  �سخ�سان  ومتكن 
خارج املتجر، قبل اإلقاء ال�سرطة القب�ص عليها. وال متّثل 

اجلروح التي اأ�سيبت بها ال�سحيتنْي مهددة حلياتهما.

اأعلن الرئي�ص التون�سي، قي�ص �سعيد، اأم�ص، متديد حالة 
الطوارئ ملدة �سهر، بداية من اليوم اخلمي�ص وحتى 25 
الطوارئ يف  اأنه مت فر�ص حالة  يذكر  املقبل،  دي�سمرب 
تون�ص منذ يوم 24 نوفمرب 2015، اإثر تفجري اإرهابي 

ا�ستهدف حافلة تابعة لالأمن الرئا�سي.
عدة  الطوارئ  حالة  متديد  مت  التاريخ  ذلك  ومنذ 
مرات، واآخرها التمديد الذي اأعلن عنه اليوم وي�ستمر 

حتى تاريخ الـ25 من دي�سمرب املقبل. 

اأكد التحالف العربي بقيادة ال�سعودية تعر�ص �سفينة 
دبرته  اإرهابي"  "عمل  اإحباط  جراء  الأ�سرار  جتارية 
يف  اململكة  �سواحل  قبالة  اليمنية  احلوثيني  جماعة 
و�سائل  ح�سب  التحالف  واأعلن  اأم�ص،  االأحمر  البحر 
عمل  واإحباط  مفخخ  زورق  "تدمري  عن  حملية،  اعالم 
اإرهابي ي�ستهدف املالحة جنوب البحر االأحمر"، مو�سحا 
بال�سفينة  طفيفة  اأ�سرارا  اأحلقت  الزورق  �سظايا  اأن 

التجارية املذكورة.
تدبري  عن  امل�سوؤولية  احلوثيني  التحالف  وحمل 
"االأعمال العدائية التي تهدد خطوط املالحة والتجارة 

العاملية".

م�شرع 7 اأ�شخا�ص ب�شوريا

ا�شابة �شيدتان يف هجوم على 
متجر جنوب �شوي�شرا

الرئي�ص التون�شي يعلن متديد حالة 
الطوارئ

اعتداء على �شفينة جتارية
 بالبحر االأحمر

م�شتوطن يده�ص �شرطيا اإ�شرائيليا

حــول

الوكاالت  

العــامل

دويل
ال�شحراويون يطالبون اللجنة االإفريقية حلقوق االإن�شان 

بالتدخل الإيقاف االنتهاكات املغربية

االحتالل االإ�شرائيلي يهدم 15 م�شكنا ومن�شاأة بال�شفة



ك�سف رئي�ص اإحتاد عنابة عبد البا�سط زعيم عن تخ�سي�ص قيمة كبرية من عقود 

"اأ�سميدال" من اأجل ت�سوية م�ستحقات الالعبني اجلدد الذين  التمويل املوقع مع �سركة 

الرابطة  يف  التواجد  هو  الفريق  هدف  اأن  زعيم  وقال  احلايل،  املو�سم  خالل  الفريق  دعموا 

االأوىل مع نهاية املو�سم، حيث يبقى الطموح الرئي�سي للفريق هو التناف�ص على ورقة ال�سعود 
بعد التغيريات احلا�سلة على التعداد والطاقم الفني.

ملدة  مغلق  ترب�ص  يف  العنابية  الت�سكيلة  دخــول  عن  زعيم  ك�سف  اأخــر  جانب  ومن 

اأ�سبوعني يف مدينة ال�سلف وهو الرتب�ص الثاين حت�سبا للمو�سم اجلديد، وك�سف 
بالفريق  اخلا�ص  التكوين  مركز  الإجناز  التح�سريات  يف  ال�سروع  عن  زعيم 

املركز  الإجناز  هكتارات   03 تناهز  اأر�سية  قطعة  من  االإ�ستفادة  الذي تعول عليه االإدارة كثريا يف الفرتة املقبلة.بعد 

وبعث م�سروع مركز التكوين ترب�س لأ�سبوعني يف ال�سلف 

�إحتاد عنابة 

مليلة  عــني  جلمعية  الــبــدين  املح�سر  حتــدث 
اأ�سباله  فيها  يوجد  التي  اجلاهزية  عن  مــاروك 
وقال :"ال يجب اأن نكذب على اأنف�سنا ونقول اأننا 
�سن�سل للجاهزية املثلى مع انطالق البطولة، الأن 
الالعبني  على  اأّثــر  البطولة  توقف  فرتة  طول 
البطولة  كــانــت  املا�سية  املــوا�ــســم  ففي  كــثــريا، 
تتوقف وتنطلق يف مواعيدها املحّددة وكنا نقول 
اجلوالت،  مرور  مع  اجلاهزية  اإىل  �سن�سل  باأننا 
اأجواء  عن  الالعبني  اإبتعاد  بعد  االآن  بالك  فما 
باأن  يرى  كان  اإذا  وعّما  اأ�سهر"،  لثمانية  امليادين 
كافيا،  قليلة  وديــة  مبباريات  البطولة  دخــول 
املباريات  العدد  هــذا  بــاأن  القول  فقال:"ميكن 
التي لعبناها غري كافية ، بدليل اأننا لعبنا ثالثة 
وديات فقط اأمام ال�سلف �سطيف وال�سيا�سي، ولكن 
االإ�سكال هو عدم خو�سنا للوديات بنف�ص التعداد 
الفر�سة  منح  ــا  اأردن اأننا  مبا  خمتلفة،  الأ�سباب 
لكامل التعداد، حتى نقف على م�ستوى الالعبني، 
كما اأن اإ�سابة بع�ص الالعبني بالكورونا اأخلطت 
اإختتمنا  واأننا  خا�سة  ال�سيء  بع�ص  ح�ساباتنا 

ترب�ص ال�سلف مثال قبل موعده".

مــبــاراة  تــاأجــيــل  بخ�سو�ص  مــــاروك  واأ�ـــســـاف 
االإفتتاح اأمام حامل اللقب �سباب بلوزداد قائال: 
"اأعتقد اأن تاأجيل املواجهة �سيخدمنا كثريا حيث 
لياقتهم  با�ستعادة  امل�سابني  لالعبني  �سي�سمح 
عنا�سرنا  بتح�سري  لنا  �سي�سمح  اأنــه  كما  جّيدا، 
و�سنحاول  القادمة،  املواجهة  اإىل  جّيد  ب�سكل 
كما  وجتهيزهم  الالعبني  بطاريات  �سحن  اإعادة 
على  نعكف  ونحن  القادمة،  للمباريات  ينبغي 
ت�سطري برنامج تدريبي يتالءم مع فرتة املناف�سة، 
التي  العديد من اجلوانب  الوقوف على  اأجل  من 
للمواجهات  بجدية  والتح�سري  الت�سكيلة  تخ�ص 

املتبقية."
ووا�سل التقني حديثه اأكد على اأن الفريق يعمل 
بهدوء  حت�سرياتنا  نوا�سل   ": وقال  تام  بهدوء 
تام فاجلميع معول على اإجناح هذه التح�سريات 
بتحقيق انطالقة جيدة يف البطولة على الرغم 
للرزنامة  بالنظر  �ستكون �سعبة  املاأمورية  اأن  من 
رفع  الالعبني  من  ننتظر  لكننا  فيها  وقعنا  التي 
الفرتة  هذه  يف  كبري  بعمل  قمنا  الأننا  التحدي 
كما جتاوب الالعبون ب�سكل جيد مع العمل الذي 

اأن  من  الرغم  على  التح�سريات  هذه  يف  به  نقوم 
من  الرغم  على  و  �ساق  به  يقومون  الذي  العمل 
اأن العمل الذي نقوم به �ساق وهذا لكي ي�ستعيد 
الالعبون للياقتهم البدنية قبل انطالق البطولة 
اأراحني  ما  وهــذا  كبري  جتــاوب  اأظــهــروا  لكنهم 
كثريا و نتمنى اأن تكون جميع املجموعة على اأمت 

اال�ستعداد يف اأول مواجهة ر�سمية للفريق”.
املناف�سة  اإىل  لــلــعــودة  نــظــرتــه  وبــخــ�ــســو�ــص 
جائحة  ب�سبب  طــويــل  تــوقــف  بعد  الر�سمية 
اأجل العودة  كورونا فاإنه بدا مت�سوقا للغاية من 
للمناف�سة وقال حول هذه النقطة :” بعد توقف 
كبري  ب�سغف  املناف�سة  اإىل  العودة  ننتظر  طويل 
والتي  كورونا  جائحة  ب�سبب  طويل  غياب  بعد 
املتعة ويف االأخري  اأخلطت كل �سيء وق�ست على 
اأكد اأن هناك نية �سادقة داخل الفريق لتاأدية 
يف  احلظ  يخيبنا  ال  اأن  اأمــل  على  متميز  مو�سم 
�سرورة  اإىل  "ال�سام"  اأ�سرة  كل  ندعوا  االأخــري 
دعم الفريق و م�ساندته حتى يتمكن من حتقيق 

االأهداف املرجوة يف نهاية املو�سم".

لرابطة  الرت�سيحات  جلنة  ع�سو  ك�سف 
عن  بو�سبورة  فـــاروق  الــقــدم  لــكــرة  ميلة 
ال�سباب  مديرية  اإىل  ر�سميا  طلبا  تقدميه 
والريا�سة للوالية من اأجل التدخل امل�ستعجل 
تركيبة  من  اإق�سائه  قــرار  يف  النظر  اأجــل  من 
جلنة  يف  كع�سو  تعيينه  رغــم  العامة  اجلمعية 
رفعها  التي  ال�سكوى  يف  بو�سبورة  وقال  الرت�سيحات، 
الفارط  فيفري   24 بتاريخ  املن�سب  يف  تعييه  مت  اأنه 
املنتهية  الرئي�ص  طــرف  مــن  اإقــ�ــســاءه  يتم  اأن  قبل 
اأن  بعد  املعني  ح�سب  القانون  يخالف  ما  وهو  عهدته 
مت تعيني ع�سو جديد يف مكانه مع ن�سر التغيريات يف 
العديد  توجد  اأنه  بو�سبورة  واأ�ساف  الرابطة،  موقع 
يف  اأع�ساء  تواجد  ذلك  ومن  القانونية  التجاوزات  من 

املخالف  االأمـــر  وهــو  والطعون  الرت�سيحات  جلنتي 
للقانون ف�سال عن عدم تعيني مكتب الت�سويت.

كما اأبدى روؤ�ساء فرق االأندية املنتمية اإىل الرابطة 
ا�ست�سارتهم  دون  اخلــرباء  تعيني  لقرار  معار�ستهم 

بطريقة  توؤثر  اأن  �ساأنها  من  اخلطوة  هذه  اأن  خا�سة 
االأمر  وهو  االإنتخابية،  اجلمعية  نتائج  على  مبا�سرة 
زاوي  رفيق  امل�سرية  وداد  فريق  رئي�ص  جعل  ــذي  ال
اإعادة  املنرب من م�سوؤويل االإحتادية  يطالب عرب هذا 

النظر يف التعيينات. 
عن  القدم  لكرة  ميلة  رابطة  ك�سفت  اأخر  جانب  ومن 
مقررة  كانت  التي  االإنتخابية  اجلمعية  موعد  تاأجيل 
بتاريخ  دي�سمرب املقبل وهذا اإىل وقت الحق ب�سبب 
االإحتــاديــة  طــرف  مــن  الــ�ــســادرة  االأخـــرية  التعليمة 
اجلزائرية لكرة القدم مع حتديد الفرتة من  اإىل 
27 نوفمرب اجلاري لو�سع ملفات الرت�سح للراغبني يف 
النهائية  القائمة  ن�سر  يتم  اأن  على  الرابطة،  رئا�سة 

للمرت�سحني يوم  دي�سمرب املقبل.

ماروك: )املح�ضر البدين( 
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�إحتاد �ل�شاوية

وفاق �شطيف 

�أهلي �لربج

الطاقم الفني يفكر يف برجمة لقاءات 
ودية والدخول يف ترب�س مغلق 

الأهلي يف اأول اختبار ويراهن على 
العودة بنتيجة اإيجابية من تيزي وزو

مدوار يدعو الأندية اجلزائرية لالحتاد 
الإ�ستثنائي لإجناح هذا املو�سم 

لعريبي يغيب اأمام �سو�سطارة والكوكي 
يرف�س املجازفة باملغرتب مدور 

تاأجيل اجلمعية النتخابية واإق�ساء ع�سو جلنة 
الرت�سيحات يفجر الأو�ساع 
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القدم  لكرة  الوطنية  الرابطة  رئي�ص  دعــا 
عبد الكرمي مدور جميع االأندية والفاعلني يف 
اإجناح  اأجل  من  ال�سفوف توحيد  اإىل  اللعبة 
�سيكون  الــذي   - الكروي  املو�سم 
ا�ستثنائي وذلك قبل يومني عن انطالق املناف�سة 
تداعيات  ب�سبب  اأ�سهر  ثمانية  منذ  املتوقفة 

. كوفيد- فريو�ص كورونا امل�ستجد 
واأو�سح القائم االأول على الرابطة يف ت�سريح 
لراحة  الــركــون  وبــعــد  ــه  ان ـــالم  االع لو�سائل 
اإجبارية دامت ثمانية اأ�سهر �ست�ستاأنف املناف�سة 
قائال  �سابقتها  مثل  تكون  لن  لكنها  جديد  من 
الظرف احلايل الذي منر به فر�ص علينا تبني 
وحده  تطبيقه  يكون  �سارم  �سحي  برتوكول 
اعلم اأن املهمة  م�سيفا  كفيال باإجناح البطولة
يف  الفاعلني  جميع  اأنا�سد  لكنني  �سهلة  لي�ست 

الريا�سية  ال�سحافة  فيها  مبا  القدم  كرة  لعبة 
اإجناح  اأجــل  من  ال�سفوف  ور�ــص  ــاد  االحت اإىل 

. مو�سم كروي �سيقام يف ظروف ا�ستثنائية
ومعلوم اأن بطولة الرابطة الوطنية املحرتفة 
من   بدال  فريقا  قبل   من  �ستن�سط  التي 
مدرجات  اأمـــام  االأ�ــســبــوع  هــذا  نهاية  �ستنطلق 
بعد  مقابالت  ثماين  يت�سمن  بربنامج  �ساغرة 

تاأجيل لقاءين اإىل موعد الحق.
جناح  : قائال  مــداور  اأو�سح  اخل�سو�ص  وبهذا 
فقط  واالحتادية  بالرابطة  يرتبط  ال  املو�سم 
بل يتطلب كذلك جتند كل ال�سلطات العمومية 
اعتقد  م�سيفا :  املحلية و البلدية والوالئية
اإجــراء  بعد  زال  و  تهدم  قد  اخلــوف  جــدار  اأن 
مقابلة الكاأ�ص املمتازة يف ظروف رائعة و اأمتنى 
. اأن جترى مقابالت البطولة يف نف�ص الظروف

خلدمات  ر�سمية  ب�سفة  �سطيف  ــاق  وف ت�سكيلة  تفتقد 
املدافع لعريبي يف مقابلة يوم ال�سبت اأمام اإحتاد العا�سمة 
وهذا ب�سبب معاناته من االإ�سابة حيث مل يتمكن الالعب 
من االندماج يف تدريبات الفريق خالل احل�س�ص ال�سابقة 
الالعب  اإعفاء  يقرر  الفني  الطاقم  جعل  الذي  االأمر  وهو 
الدفاعي  املحور  يف  لعريبي  غياب  ولتعوي�ص  امل�ساركة،  من 
فاإن الطاقم الفني للوفاق بقيادة املدرب نبيل الكوكي جرب 
االعتماد على الالعب منديل يف املحور رفقة بكاك�سي، علما 
االإعتماد عليه يف  فاإن  وبالتايل  املنا�سب  اأن منديل متعدد 
الفني  الطاقم  اأن  ورغم  اإ�سكال،  اأي  يطرح  لن  املن�سب  هذا 
غرار  على  اخللفي  اخلــط  يف  اأخــرى  حلول  ميلك  للوفاق 
اأن املدرب الكوكي  االإعتماد على الالعب اجلديد مدور اإال 
ف�سل عدم املجازفة بالنظر لكون الالعب مل ين�سجم متاما 
مع الفريق وبالتايل فاإن اإقحامه يف هذا اللقاء يعد جمازفة 

غري حممودة العواقب.
التنقالت  خمطط  �سبط  يف  �سطيف  وفاق  اإدارة  و�سرعت 
مناف�سة  دخول  مع  موعد  على  الفريق  اأن  بحكم  القارية 

الداخل،  دي�سمرب  �سهر  من  بداية  الكاف  كاأ�ص 
ملفات  حت�سري  امل�سريون  قــرر  ال�سدد  هــذا  ويف 
م�سبقا  الت�ساد  اأو  غينيا  اإىل  الدخول  تاأ�سرية 
وهذا لتفادي اأي م�ساكل فيما يتعلق بالتاأ�سرية.

ومن جانب اأخر فاإن اإدارة الوفاق قررت مرا�سلة 
توفري  اأجــل  من  اجلزائرية  اجلوية  اخلطوط 
طائرة خا�سة ل�سفريات الوفاق ف�سال عن ق�سية 
بالنظر  االإفريقية  البلدان  الرتاخي�ص لدخول 
للو�سعية الوبائية احلالية، حيث من املنتظر اأن 
يواجه الوفاق �سعوبات غري م�سبوقة يف مناف�سة 

كاأ�ص الكاف ب�سبب االأو�ساع الوبائية.
القائمة  على  احل�سول  الوفاق  اإدارة  وتنتظر 
الكوكي  نبيل  املــدرب  من  االإ�سافية  االإفريقية 
بتو�سيع  االإفريقي  االإحتــاد  قام  اأن  بعد  وهــذا 
القائمة اإىل  العبا بعد اأن كان الطاقم الفني 
اإدارة  وطلبت  البداية،  يف  العبا  اإختار   قد 
القائمة  �سبط  الكوكي  نبيل  املدرب  من  الوفاق 

من  املمنوحة  القانونية  االأجـــال  نهاية  قبل 
قد  الكاف  اأن  ومعلوم  االإفريقي،  االإحتاد  طرف 
حددت الفرتة الثانية من الت�سجيالت اخلا�سة 
غاية   على  مــن   االإ�سافية  بالقوائم 
القائمة  ت�سم  اأن  املنتظر  ومن  اجلاري،  نوفمرب 
اأن  بعد  مرباح  مي�سالة  الالعب  اإ�سم  االإ�سافية 
الوفاق  تعداد  مع  قانونية  ب�سفة  تاأهيله  مت 

ف�سال عن جمموعة من الالعبني ال�سبان.
اإدارة الوفاق تخوفات كبرية من تعيني  واأبدت 
احلكم بن براهم الإدارة مباراة اإحتاد العا�سمة 
عينت  قد  التحكيم  جلنة  وكانت  ال�سبت،  هذا 
الإدارة  وبوف�سة  اإيــديــر  بــراهــم،  بــن  الثالثي 
من  الوفاق  اإدارة  تخوف  �سبب  ويعود  اللقاء، 
تعيني احلكم بن براهم اإىل ما و�سفه امل�سريون 
�سد  واإنحيازه  احلكم  لهذا  الكبرية  بال�سوابق 
الوفاق يف املباريات التي اأدارها خالل ال�سنوات 

الفارطة.

يف  للتح�سريات  للعودة  ـــاد  االإحت عنا�سر  تــاأمــل 
زكري  الرئي�سي  املدرب  قيادة  حتت  الثاين  ال�سطر 
ح�سني حيث رفع هذا االأخري من وترية العمل خالل 
املنا�سبة  الظروف  كل  توفر  م�ستغال  االأ�سبوع،  هذا 
على م�ستوى ملعب زرداين من اأجل تطبيق برناجمه 
اأن  علمنا  زكري  املدرب  عن  وباحلديث  التح�سريي 
املعني، حتدث خالل ال�ساعات املا�سية مع م�سوؤويل 
ترب�ص  اإقامة  حول  اال�ستف�سار  اأجل  من  الفريق، 
مغلق وتخ�سي�سه للجانب البدين الذي يعد النقطة 
ال�سوداء ملعظم الالعبني بعد انقطاعهم الأ�سهر عن 
�سعبة  جد  املاأمورية  �سيجعل  ما  وهو  التح�سريات 
للطاقم الفني الذي �سيكون اأمام  حتدي للو�سول اإىل 

اجلاهزية املطلوبة ورغم االإرهاق الذي يعاين منه 
عنا�سر االإحتاد، ب�سب كثافة الربنامج التح�سريي 
الذين يخ�سعون له منذ بداية التح�سريات، اإال اأن 
اجلميع يت�سابق من اأجل لفت انتابه املدرب ل�سمان 

مكانة اأ�سا�سية يف الت�سكيلة.
زكري  الباتني  ــدرب  امل اأن  م�سادرنا،  اأفـــادت  كما 
املباريات  برنامج  يف  جديا  يفكر  اأ�سبح  ح�سني 
من  اأ�سباله  مـــردود  كــان  مــا  اإذا  خا�سة  الــوديــة، 
الناحية البدنية جيد خالل املباريات التطبيقية، 
مباراة  اإقامة  م�سادرنا  ح�سب  املرجح  من  بات  اإذ 
املدرب  ي�سغل تفكري  ما  القادم، وهو  االأ�سبوع  ودية 

حاليا.

اجلمعة  هذا  اأم�سية  �سيفا  الربج  اأهلي  ت�سكيلة  تنزل 
بتيزي  نوفمرب  اأول  مبلعب  القبائل  �سبيبة  على  �سيفا 
الرابعة  ال�ساعة  من  بداية  اجلمعة  هذا  اأم�سية  وزو 
زواال يف لقاء اجلولة االأوىل من بطولة املو�سم الكروي 
حتقيق  على  االأهــلــي  ت�سكيلة  تراهن  حيث  اجلــديــد، 
بنتيجة  العودة  خالل  من  البطولة  يف  قوية  اإنطالقة 
اخلرجة  هذه  يف  اإيجابية 

التي  ال�سبيبة  ــام  اأم ــورق  ال على  املهمة  �سعوبة  رغــم 
تراهن على لعب االأدوار االأوىل يف البطولة.

من  منقو�سة  املباراة  هذه  االأهلي  ت�سكيلة  وتخو�ص 
خدمات احلار�ص �سيديريك ب�سبب عودته املتاأخرة اإىل 
تاأهيله،  عدم  ب�سبب  بانوح  املهاجم  وكذا  الوطن  اأر�ص 
فيما �ستكون باقي اخليارات حتت ت�سرف الطاقم الفني، 
وعينت جلنة التحكيم التابعة لالإحتادية اجلزائرية 
لكرة القدم احلكم بوخالفة الإدارة مباراة ال�سبيبة 
فيما مت  �سراج وبن علي،  واالأهلي مب�ساعدة كل من 

تعيني حن�سال كحكم رابع لهذه املواجهة.
الت�سكيلة  يف  الــربج  الأهلي  الفني  الطاقم  وف�سل 
�سبيبة  فريق  اجلمعة  يوم  �ستواجه  التي  االأ�سا�سية 
حلرا�سة  وبالن�سبة  البطولة،  اإفتتاح  يف  القبائل 
فاإن االأمور تبقى وا�سحة من خالل االإعتماد  املرمى 
اإ�ستعدادات  اأظهر  الذي  اأ�سامة  متحزم  احلار�ص  على 
يتعلق  فيما  اأما  ال�سابقة،  الودية  املقابالت  يف  كبرية 
توحي  املــوؤ�ــســرات  كــل  فـــاإن  االأميـــن  الظهري  مبن�سب 
لالإعتماد على الالعب قتال كمدافع اأمين مع االإعتماد 
على زغدان يف هذا املن�سب والثنائي مدور و�سبيعي يف 
املحور الدفاعي، وبالن�سبة لرتكيبة و�سط امليدان فاإن 
االأمور تبقى حم�سومة من خالل االإعتماد على خدمات 
كل من عمري�ص وقعقع يف ال�سق املتعلق باالإ�سرتجاع مع 
االإعتماد على بو�سماحة يف بناء اللعب، اأما فيما يتعلق 
الثنائي  عن  تخرج  لن  فاإنها  االأمامي  اخلط  برتكيبة 

ل�سهب و�سعيدي.
لالأهلي  الفنية  العار�سة  عن  االأول  امل�سوؤول  وحــذر 
االأخطاء  يف  الوقوع  مغبة  من  الالعبني  دزيــري  بالل 
اأن مفتاح  الدفاعية خالل مباراة هذا اجلمعة خا�سة 
العودة بنتيجة اإيجابية من ملعب اأول نوفمرب يتوقف 
الهجوم  خط  تاألق  واأي�سا  اخللفي  اخلط  �سمود  على 
املرمى  اأمــام  الفعالية  على  دزيــري  املــدرب  ي�سر  حيث 

وعدم ت�سييع الفر�ص ال�سانحة.

اأحمد اأمني. ب 

وتاأجيل  املطلوبة  اجلاهزية  اإىل  ي�سل  مل  "الفريق 
مواجهة بلوزداد ميكننا من ا�سرتجاع كافة التعداد"

اأ.ج

بدري. ع

جمعية �خلروب 

ذيب يرف�س العودة ومطالب بت�سكيل 

اجلمعية  لت�سيري  ديركتوار
قامت االإدارة املوؤقتة جلمعية اخلروب 

لو�سيط  املــحــلــي  املــنــدوب  مبقابلة 

اجلمهورية بوالية ق�سنطينة وهذا 

الو�سعية  على  اإطالعه  اأجــل  من 

فيها  ــواجــد  ــت ي ــي  ــت ال الــ�ــســعــبــة 

ب�سبب  الراهن  الوقت  يف  الفريق 

واأزمــة  جهة  من  االإداري  الفراغ 

امل�ستحقات املالية من جهة اأخرى، 

و�سيط  وعــد  فقد  ال�سياق  هــذا  ويف 

امل�سريين  اإن�سغاالت  بنقل  اجلمهورية 

الوايل  مقدمتها  ويف  املحلية  ال�سلطات  اإىل 

بغية م�ساعدة الفريق على جتاوز االأو�ساع احلالية.

ب�سرورة  املوؤقتة  االإدارة  طلبت  اأخــر  جانب  ومــن 

من اأجل قيادة الفريق يف الفرتة  ديراكتوار ت�سكيل 

املقبلة وهذا يف ظل العزوف امل�سجل عن 

الرت�سح لقيادة النادي خالل الفرتة 

املــقــبــلــة، حــيــث بــــاءت حمـــاوالت 

الــ�ــســابــق معمر  الــرئــيــ�ــص  ــاع  ــن اإق

الفريق  لرئا�سة  بالعودة  ذيــب 

بالف�سل يف ظل اإ�سرار املعني على 

الفريق،  مــن  نهائيا  االإن�سحاب 

علما اأن الكثري من االأطراف رف�ست 

الرت�سح ب�سبب اأزمة الديون العالقة 

على عاتق النادي والتي تخ�ص االإدارة 

تف�سل  اأن  املنتظر  ومن  للفريق،  ال�سابقة 

بلدية  م�سالح  رفقة  والريا�سة  ال�سباب  مديرية 

اخلروب يف و�سعية الفريق خالل االأيام املقبلة.



ك�سف رئي�ص اإحتاد عنابة عبد البا�سط زعيم عن تخ�سي�ص قيمة كبرية من عقود 

من اأجل ت�سوية م�ستحقات الالعبني اجلدد الذين  اأ�سميدال التمويل املوقع مع �سركة 

الرابطة  يف  التواجد  هو  الفريق  هدف  اأن  زعيم  وقال  احلايل،  املو�سم  خالل  الفريق  دعموا 

االأوىل مع نهاية املو�سم، حيث يبقى الطموح الرئي�سي للفريق هو التناف�ص على ورقة ال�سعود 
بعد التغيريات احلا�سلة على التعداد والطاقم الفني.

ملدة  مغلق  ترب�ص  يف  العنابية  الت�سكيلة  دخــول  عن  زعيم  ك�سف  اأخــر  جانب  ومن 

اأ�سبوعني يف مدينة ال�سلف وهو الرتب�ص الثاين حت�سبا للمو�سم اجلديد، وك�سف 
بالفريق  اخلا�ص  التكوين  مركز  الإجناز  التح�سريات  يف  ال�سروع  عن  زعيم 

املركز  الإجناز  هكتارات  تناهز   اأر�سية  قطعة  من  االإ�ستفادة  الذي تعول عليه االإدارة كثريا يف الفرتة املقبلة.بعد 

وبعث م�سروع مركز التكوين ترب�س لأ�سبوعني يف ال�سلف 

�إحتاد عنابة 

مليلة  عــني  جلمعية  الــبــدين  املح�سر  حتــدث 
اأ�سباله  فيها  يوجد  التي  اجلاهزية  عن  مــاروك 
ال يجب اأن نكذب على اأنف�سنا ونقول اأننا  وقال :
�سن�سل للجاهزية املثلى مع انطالق البطولة، الأن 
الالعبني  على  اأّثــر  البطولة  توقف  فرتة  طول 
البطولة  كــانــت  املا�سية  املــوا�ــســم  ففي  كــثــريا، 
تتوقف وتنطلق يف مواعيدها املحّددة وكنا نقول 
اجلوالت،  مرور  مع  اجلاهزية  اإىل  �سن�سل  باأننا 
اأجواء  عن  الالعبني  اإبتعاد  بعد  االآن  بالك  فما 
باأن  يرى  كان  اإذا  وعّما   ، اأ�سهر لثمانية  امليادين 
كافيا،  قليلة  وديــة  مبباريات  البطولة  دخــول 
املباريات  العدد  هــذا  بــاأن  القول  ميكن  فقال:
التي لعبناها غري كافية ، بدليل اأننا لعبنا ثالثة 
وديات فقط اأمام ال�سلف �سطيف وال�سيا�سي، ولكن 
االإ�سكال هو عدم خو�سنا للوديات بنف�ص التعداد 
الفر�سة  منح  ــا  اأردن اأننا  مبا  خمتلفة،  الأ�سباب 
لكامل التعداد، حتى نقف على م�ستوى الالعبني، 
كما اأن اإ�سابة بع�ص الالعبني بالكورونا اأخلطت 
اإختتمنا  واأننا  خا�سة  ال�سيء  بع�ص  ح�ساباتنا 

. ترب�ص ال�سلف مثال قبل موعده

مــبــاراة  تــاأجــيــل  بخ�سو�ص  مــــاروك  واأ�ـــســـاف 
االإفتتاح اأمام حامل اللقب �سباب بلوزداد قائال: 
اأعتقد اأن تاأجيل املواجهة �سيخدمنا كثريا حيث 
لياقتهم  با�ستعادة  امل�سابني  لالعبني  �سي�سمح 
عنا�سرنا  بتح�سري  لنا  �سي�سمح  اأنــه  كما  جّيدا، 
و�سنحاول  القادمة،  املواجهة  اإىل  جّيد  ب�سكل 
كما  وجتهيزهم  الالعبني  بطاريات  �سحن  اإعادة 
على  نعكف  ونحن  القادمة،  للمباريات  ينبغي 
ت�سطري برنامج تدريبي يتالءم مع فرتة املناف�سة، 
التي  العديد من اجلوانب  الوقوف على  اأجل  من 
للمواجهات  بجدية  والتح�سري  الت�سكيلة  تخ�ص 

املتبقية.
ووا�سل التقني حديثه اأكد على اأن الفريق يعمل 
بهدوء  حت�سرياتنا  نوا�سل  : وقال  تام  بهدوء 
تام فاجلميع معول على اإجناح هذه التح�سريات 
بتحقيق انطالقة جيدة يف البطولة على الرغم 
للرزنامة  بالنظر  �ستكون �سعبة  املاأمورية  اأن  من 
رفع  الالعبني  من  ننتظر  لكننا  فيها  وقعنا  التي 
الفرتة  هذه  يف  كبري  بعمل  قمنا  الأننا  التحدي 
كما جتاوب الالعبون ب�سكل جيد مع العمل الذي 

اأن  من  الرغم  على  التح�سريات  هذه  يف  به  نقوم 
من  الرغم  على  و  �ساق  به  يقومون  الذي  العمل 
اأن العمل الذي نقوم به �ساق وهذا لكي ي�ستعيد 
الالعبون للياقتهم البدنية قبل انطالق البطولة 
اأراحني  ما  وهــذا  كبري  جتــاوب  اأظــهــروا  لكنهم 
كثريا و نتمنى اأن تكون جميع املجموعة على اأمت 

. اال�ستعداد يف اأول مواجهة ر�سمية للفريق
املناف�سة  اإىل  لــلــعــودة  نــظــرتــه  وبــخــ�ــســو�ــص 
جائحة  ب�سبب  طــويــل  تــوقــف  بعد  الر�سمية 
اأجل العودة  كورونا فاإنه بدا مت�سوقا للغاية من 
بعد توقف  للمناف�سة وقال حول هذه النقطة :
كبري  ب�سغف  املناف�سة  اإىل  العودة  ننتظر  طويل 
والتي  كورونا  جائحة  ب�سبب  طويل  غياب  بعد 
املتعة ويف االأخري  اأخلطت كل �سيء وق�ست على 
اأكد اأن هناك نية �سادقة داخل الفريق لتاأدية 
يف  احلظ  يخيبنا  ال  اأن  اأمــل  على  متميز  مو�سم 
�سرورة  اإىل  ال�سام اأ�سرة  كل  ندعوا  االأخــري 
دعم الفريق و م�ساندته حتى يتمكن من حتقيق 

. االأهداف املرجوة يف نهاية املو�سم

لرابطة  الرت�سيحات  جلنة  ع�سو  ك�سف 
عن  بو�سبورة  فـــاروق  الــقــدم  لــكــرة  ميلة 
ال�سباب  مديرية  اإىل  ر�سميا  طلبا  تقدميه 
والريا�سة للوالية من اأجل التدخل امل�ستعجل 
تركيبة  من  اإق�سائه  قــرار  يف  النظر  اأجــل  من 
جلنة  يف  كع�سو  تعيينه  رغــم  العامة  اجلمعية 
رفعها  التي  ال�سكوى  يف  بو�سبورة  وقال  الرت�سيحات، 
الفارط  فيفري  بتاريخ   املن�سب  يف  تعييه  مت  اأنه 
املنتهية  الرئي�ص  طــرف  مــن  اإقــ�ــســاءه  يتم  اأن  قبل 
اأن  بعد  املعني  ح�سب  القانون  يخالف  ما  وهو  عهدته 
مت تعيني ع�سو جديد يف مكانه مع ن�سر التغيريات يف 
العديد  توجد  اأنه  بو�سبورة  واأ�ساف  الرابطة،  موقع 
يف  اأع�ساء  تواجد  ذلك  ومن  القانونية  التجاوزات  من 

املخالف  االأمـــر  وهــو  والطعون  الرت�سيحات  جلنتي 
للقانون ف�سال عن عدم تعيني مكتب الت�سويت.

كما اأبدى روؤ�ساء فرق االأندية املنتمية اإىل الرابطة 
ا�ست�سارتهم  دون  اخلــرباء  تعيني  لقرار  معار�ستهم 

بطريقة  توؤثر  اأن  �ساأنها  من  اخلطوة  هذه  اأن  خا�سة 
االأمر  وهو  االإنتخابية،  اجلمعية  نتائج  على  مبا�سرة 
زاوي  رفيق  امل�سرية  وداد  فريق  رئي�ص  جعل  ــذي  ال
اإعادة  املنرب من م�سوؤويل االإحتادية  يطالب عرب هذا 

النظر يف التعيينات. 
عن  القدم  لكرة  ميلة  رابطة  ك�سفت  اأخر  جانب  ومن 
مقررة  كانت  التي  االإنتخابية  اجلمعية  موعد  تاأجيل 
بتاريخ 05 دي�سمرب املقبل وهذا اإىل وقت الحق ب�سبب 
االإحتــاديــة  طــرف  مــن  الــ�ــســادرة  االأخـــرية  التعليمة 
اجلزائرية لكرة القدم مع حتديد الفرتة من 22 اإىل 
 نوفمرب اجلاري لو�سع ملفات الرت�سح للراغبني يف 
النهائية  القائمة  ن�سر  يتم  اأن  على  الرابطة،  رئا�سة 

للمرت�سحني يوم 02 دي�سمرب املقبل.

ماروك: )املح�ضر البدين( 

ر�بطة ميلة لكرة �لقدم 
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�إحتاد �ل�شاوية

وفاق �شطيف 

�أهلي �لربج

الطاقم الفني يفكر يف برجمة لقاءات 
ودية والدخول يف ترب�س مغلق 

الأهلي يف اأول اختبار ويراهن على 
العودة بنتيجة اإيجابية من تيزي وزو

مدوار يدعو الأندية اجلزائرية لالحتاد 
لإجناح هذا املو�سم "الإ�ستثنائي"

لعريبي يغيب اأمام �سو�سطارة والكوكي 
يرف�س املجازفة باملغرتب مدور 

تاأجيل اجلمعية النتخابية واإق�ساء ع�سو جلنة 
الرت�سيحات يفجر الأو�ساع 
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القدم  لكرة  الوطنية  الرابطة  رئي�ص  دعــا 
عبد الكرمي مدور جميع االأندية والفاعلني يف 
اإجناح  اأجل  ال�سفوف" من  "توحيد  اإىل  اللعبة 
�سيكون  الــذي   2021-2020 الكروي  املو�سم 
ا�ستثنائي وذلك قبل يومني عن انطالق املناف�سة 
تداعيات  ب�سبب  اأ�سهر  ثمانية  منذ  املتوقفة 

فريو�ص كورونا امل�ستجد "كوفيد-19".
واأو�سح القائم االأول على الرابطة يف ت�سريح 
لراحة  الــركــون  وبــعــد  ــه  ان ـــالم  االع لو�سائل 
اإجبارية دامت ثمانية اأ�سهر �ست�ستاأنف املناف�سة 
قائال  �سابقتها  مثل  تكون  لن  لكنها  جديد  من 
"الظرف احلايل الذي منر به فر�ص علينا تبني 
وحده  تطبيقه  يكون  �سارم  �سحي  برتوكول 
كفيال باإجناح البطولة" م�سيفا "اعلم اأن املهمة 
يف  الفاعلني  جميع  اأنا�سد  لكنني  �سهلة  لي�ست 

الريا�سية  ال�سحافة  فيها  مبا  القدم  كرة  لعبة 
اإجناح  اأجــل  من  ال�سفوف  ور�ــص  ــاد  االحت اإىل 

مو�سم كروي �سيقام يف ظروف ا�ستثنائية".
ومعلوم اأن بطولة الرابطة الوطنية املحرتفة 
 16 من  بدال  فريقا   20 قبل  من  �ستن�سط  التي 
مدرجات  اأمـــام  االأ�ــســبــوع  هــذا  نهاية  �ستنطلق 
بعد  مقابالت  ثماين  يت�سمن  بربنامج  �ساغرة 

تاأجيل لقاءين اإىل موعد الحق.
:"جناح  قائال  مــداور  اأو�سح  اخل�سو�ص  وبهذا 
فقط  واالحتادية  بالرابطة  يرتبط  ال  املو�سم 
بل يتطلب كذلك جتند كل ال�سلطات العمومية 
املحلية و البلدية والوالئية" م�سيفا : "اعتقد 
اإجــراء  بعد  زال  و  تهدم  قد  اخلــوف  جــدار  اأن 
مقابلة الكاأ�ص املمتازة يف ظروف رائعة و اأمتنى 
اأن جترى مقابالت البطولة يف نف�ص الظروف".

خلدمات  ر�سمية  ب�سفة  �سطيف  ــاق  وف ت�سكيلة  تفتقد 
املدافع لعريبي يف مقابلة يوم ال�سبت اأمام اإحتاد العا�سمة 
وهذا ب�سبب معاناته من االإ�سابة حيث مل يتمكن الالعب 
من االندماج يف تدريبات الفريق خالل احل�س�ص ال�سابقة 
الالعب  اإعفاء  يقرر  الفني  الطاقم  جعل  الذي  االأمر  وهو 
الدفاعي  املحور  يف  لعريبي  غياب  ولتعوي�ص  امل�ساركة،  من 
فاإن الطاقم الفني للوفاق بقيادة املدرب نبيل الكوكي جرب 
االعتماد على الالعب منديل يف املحور رفقة بكاك�سي، علما 
االإعتماد عليه يف  فاإن  وبالتايل  املنا�سب  اأن منديل متعدد 
الفني  الطاقم  اأن  ورغم  اإ�سكال،  اأي  يطرح  لن  املن�سب  هذا 
غرار  على  اخللفي  اخلــط  يف  اأخــرى  حلول  ميلك  للوفاق 
اأن املدرب الكوكي  االإعتماد على الالعب اجلديد مدور اإال 
ف�سل عدم املجازفة بالنظر لكون الالعب مل ين�سجم متاما 
مع الفريق وبالتايل فاإن اإقحامه يف هذا اللقاء يعد جمازفة 

غري حممودة العواقب.
التنقالت  خمطط  �سبط  يف  �سطيف  وفاق  اإدارة  و�سرعت 
مناف�سة  دخول  مع  موعد  على  الفريق  اأن  بحكم  القارية 

الداخل،  دي�سمرب  �سهر  من  بداية  الكاف  كاأ�ص 
ملفات  حت�سري  امل�سريون  قــرر  ال�سدد  هــذا  ويف 
م�سبقا  الت�ساد  اأو  غينيا  اإىل  الدخول  تاأ�سرية 
وهذا لتفادي اأي م�ساكل فيما يتعلق بالتاأ�سرية.

ومن جانب اأخر فاإن اإدارة الوفاق قررت مرا�سلة 
توفري  اأجــل  من  اجلزائرية  اجلوية  اخلطوط 
طائرة خا�سة ل�سفريات الوفاق ف�سال عن ق�سية 
بالنظر  االإفريقية  البلدان  الرتاخي�ص لدخول 
للو�سعية الوبائية احلالية، حيث من املنتظر اأن 
يواجه الوفاق �سعوبات غري م�سبوقة يف مناف�سة 

كاأ�ص الكاف ب�سبب االأو�ساع الوبائية.
القائمة  على  احل�سول  الوفاق  اإدارة  وتنتظر 
الكوكي  نبيل  املــدرب  من  االإ�سافية  االإفريقية 
بتو�سيع  االإفريقي  االإحتــاد  قام  اأن  بعد  وهــذا 
القائمة اإىل 40 العبا بعد اأن كان الطاقم الفني 
اإدارة  وطلبت  البداية،  يف  العبا   25 اإختار  قد 
القائمة  �سبط  الكوكي  نبيل  املدرب  من  الوفاق 

من  املمنوحة  القانونية  االأجـــال  نهاية  قبل 
قد  الكاف  اأن  ومعلوم  االإفريقي،  االإحتاد  طرف 
حددت الفرتة الثانية من الت�سجيالت اخلا�سة 
 30 غاية  على   11 مــن  االإ�سافية  بالقوائم 
القائمة  ت�سم  اأن  املنتظر  ومن  اجلاري،  نوفمرب 
اأن  بعد  مرباح  مي�سالة  الالعب  اإ�سم  االإ�سافية 
الوفاق  تعداد  مع  قانونية  ب�سفة  تاأهيله  مت 

ف�سال عن جمموعة من الالعبني ال�سبان.
اإدارة الوفاق تخوفات كبرية من تعيني  واأبدت 
احلكم بن براهم الإدارة مباراة اإحتاد العا�سمة 
عينت  قد  التحكيم  جلنة  وكانت  ال�سبت،  هذا 
الإدارة  وبوف�سة  اإيــديــر  بــراهــم،  بــن  الثالثي 
من  الوفاق  اإدارة  تخوف  �سبب  ويعود  اللقاء، 
تعيني احلكم بن براهم اإىل ما و�سفه امل�سريون 
�سد  واإنحيازه  احلكم  لهذا  الكبرية  بال�سوابق 
الوفاق يف املباريات التي اأدارها خالل ال�سنوات 

الفارطة.

يف  للتح�سريات  للعودة  ـــاد  االإحت عنا�سر  تــاأمــل 
زكري  الرئي�سي  املدرب  قيادة  حتت  الثاين  ال�سطر 
ح�سني حيث رفع هذا االأخري من وترية العمل خالل 
املنا�سبة  الظروف  كل  توفر  م�ستغال  االأ�سبوع،  هذا 
على م�ستوى ملعب زرداين من اأجل تطبيق برناجمه 
اأن  علمنا  زكري  املدرب  عن  وباحلديث  التح�سريي 
املعني، حتدث خالل ال�ساعات املا�سية مع م�سوؤويل 
ترب�ص  اإقامة  حول  اال�ستف�سار  اأجل  من  الفريق، 
مغلق وتخ�سي�سه للجانب البدين الذي يعد النقطة 
ال�سوداء ملعظم الالعبني بعد انقطاعهم الأ�سهر عن 
�سعبة  جد  املاأمورية  �سيجعل  ما  وهو  التح�سريات 
للطاقم الفني الذي �سيكون اأمام  حتدي للو�سول اإىل 

اجلاهزية املطلوبة ورغم االإرهاق الذي يعاين منه 
عنا�سر االإحتاد، ب�سب كثافة الربنامج التح�سريي 
الذين يخ�سعون له منذ بداية التح�سريات، اإال اأن 
اجلميع يت�سابق من اأجل لفت انتابه املدرب ل�سمان 

مكانة اأ�سا�سية يف الت�سكيلة.
زكري  الباتني  ــدرب  امل اأن  م�سادرنا،  اأفـــادت  كما 
املباريات  برنامج  يف  جديا  يفكر  اأ�سبح  ح�سني 
من  اأ�سباله  مـــردود  كــان  مــا  اإذا  خا�سة  الــوديــة، 
الناحية البدنية جيد خالل املباريات التطبيقية، 
مباراة  اإقامة  م�سادرنا  ح�سب  املرجح  من  بات  اإذ 
املدرب  ي�سغل تفكري  ما  القادم، وهو  االأ�سبوع  ودية 

حاليا.

اجلمعة  هذا  اأم�سية  �سيفا  الربج  اأهلي  ت�سكيلة  تنزل 
بتيزي  نوفمرب  اأول  مبلعب  القبائل  �سبيبة  على  �سيفا 
الرابعة  ال�ساعة  من  بداية  اجلمعة  هذا  اأم�سية  وزو 
زواال يف لقاء اجلولة االأوىل من بطولة املو�سم الكروي 
حتقيق  على  االأهــلــي  ت�سكيلة  تراهن  حيث  اجلــديــد، 
بنتيجة  العودة  خالل  من  البطولة  يف  قوية  اإنطالقة 
اخلرجة  هذه  يف  اإيجابية 

التي  ال�سبيبة  ــام  اأم ــورق  ال على  املهمة  �سعوبة  رغــم 
تراهن على لعب االأدوار االأوىل يف البطولة.

من  منقو�سة  املباراة  هذه  االأهلي  ت�سكيلة  وتخو�ص 
خدمات احلار�ص �سيديريك ب�سبب عودته املتاأخرة اإىل 
تاأهيله،  عدم  ب�سبب  بانوح  املهاجم  وكذا  الوطن  اأر�ص 
فيما �ستكون باقي اخليارات حتت ت�سرف الطاقم الفني، 
وعينت جلنة التحكيم التابعة لالإحتادية اجلزائرية 
لكرة القدم احلكم بوخالفة الإدارة مباراة ال�سبيبة 
فيما مت  �سراج وبن علي،  واالأهلي مب�ساعدة كل من 

تعيني حن�سال كحكم رابع لهذه املواجهة.
الت�سكيلة  يف  الــربج  الأهلي  الفني  الطاقم  وف�سل 
�سبيبة  فريق  اجلمعة  يوم  �ستواجه  التي  االأ�سا�سية 
حلرا�سة  وبالن�سبة  البطولة،  اإفتتاح  يف  القبائل 
فاإن االأمور تبقى وا�سحة من خالل االإعتماد  املرمى 
اإ�ستعدادات  اأظهر  الذي  اأ�سامة  متحزم  احلار�ص  على 
يتعلق  فيما  اأما  ال�سابقة،  الودية  املقابالت  يف  كبرية 
توحي  املــوؤ�ــســرات  كــل  فـــاإن  االأميـــن  الظهري  مبن�سب 
لالإعتماد على الالعب قتال كمدافع اأمين مع االإعتماد 
على زغدان يف هذا املن�سب والثنائي مدور و�سبيعي يف 
املحور الدفاعي، وبالن�سبة لرتكيبة و�سط امليدان فاإن 
االأمور تبقى حم�سومة من خالل االإعتماد على خدمات 
كل من عمري�ص وقعقع يف ال�سق املتعلق باالإ�سرتجاع مع 
االإعتماد على بو�سماحة يف بناء اللعب، اأما فيما يتعلق 
الثنائي  عن  تخرج  لن  فاإنها  االأمامي  اخلط  برتكيبة 

ل�سهب و�سعيدي.
لالأهلي  الفنية  العار�سة  عن  االأول  امل�سوؤول  وحــذر 
االأخطاء  يف  الوقوع  مغبة  من  الالعبني  دزيــري  بالل 
اأن مفتاح  الدفاعية خالل مباراة هذا اجلمعة خا�سة 
العودة بنتيجة اإيجابية من ملعب اأول نوفمرب يتوقف 
الهجوم  خط  تاألق  واأي�سا  اخللفي  اخلط  �سمود  على 
املرمى  اأمــام  الفعالية  على  دزيــري  املــدرب  ي�سر  حيث 

وعدم ت�سييع الفر�ص ال�سانحة.

اأحمد اأمني. ب 

وتاأجيل  املطلوبة  اجلاهزية  اإىل  ي�سل  مل  الفريق 
مواجهة بلوزداد ميكننا من ا�سرتجاع كافة التعداد

اأ.ج

بدري. ع

جمعية �خلروب 

ذيب يرف�س العودة ومطالب بت�سكيل 

اجلمعية  "ديركتوار" لت�سيري 
قامت االإدارة املوؤقتة جلمعية اخلروب 

لو�سيط  املــحــلــي  املــنــدوب  مبقابلة 

اجلمهورية بوالية ق�سنطينة وهذا 

الو�سعية  على  اإطالعه  اأجــل  من 

فيها  ــواجــد  ــت ي ــي  ــت ال الــ�ــســعــبــة 

ب�سبب  الراهن  الوقت  يف  الفريق 

واأزمــة  جهة  من  االإداري  الفراغ 

امل�ستحقات املالية من جهة اأخرى، 

و�سيط  وعــد  فقد  ال�سياق  هــذا  ويف 

امل�سريين  اإن�سغاالت  بنقل  اجلمهورية 

الوايل  مقدمتها  ويف  املحلية  ال�سلطات  اإىل 

بغية م�ساعدة الفريق على جتاوز االأو�ساع احلالية.

ب�سرورة  املوؤقتة  االإدارة  طلبت  اأخــر  جانب  ومــن 

ت�سكيل "ديراكتوار" من اأجل قيادة الفريق يف الفرتة 

املقبلة وهذا يف ظل العزوف امل�سجل عن 

الرت�سح لقيادة النادي خالل الفرتة 

املــقــبــلــة، حــيــث بــــاءت حمـــاوالت 

الــ�ــســابــق معمر  الــرئــيــ�ــص  ــاع  ــن اإق

الفريق  لرئا�سة  بالعودة  ذيــب 

بالف�سل يف ظل اإ�سرار املعني على 

الفريق،  مــن  نهائيا  االإن�سحاب 

علما اأن الكثري من االأطراف رف�ست 

الرت�سح ب�سبب اأزمة الديون العالقة 

على عاتق النادي والتي تخ�ص االإدارة 

تف�سل  اأن  املنتظر  ومن  للفريق،  ال�سابقة 

بلدية  م�سالح  رفقة  والريا�سة  ال�سباب  مديرية 

اخلروب يف و�سعية الفريق خالل االأيام املقبلة.



قال اهلل تعاىل: 

الدعـــاء
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عليكم ب�سنتي

اأنت ومالك الأبيك
وما ينطق عن الهوى

زاويةمن نور

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

املكتبة الإ�سالمية
كتاب ت�شلية اأهل امل�شائب

قال اهلل تعاىل: 

بني يدي �آية

من اأقوال 
ال�صاحلني

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

الت�سحيح
املالحظةمدة التوريدالتنقيط

اقتن�ء اآلية نيفلوز برن�مج 
/ رقم: 

�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة 
اأقل عر�صيومني/دجدجوذات �سخ�ص وحيد بن ح�سي



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

الت�سحيح
املالحظةمدة التوريدالتنقيط

اقتن�ء اآلية نيفلوز برن�مج 
/ رقم: 

�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة 
اأقل عر�صيومني/دجدجوذات �سخ�ص وحيد بن ح�سي

رئي�ص املجل�ص ال�سعبي البلدي

الرتبة
عدد املن��سب 

امل�لية املفتوحة
�سروط منط التوظيف

التعينيالتخ�س�ص املطلوبالتوظيف

مفت�ص حملل 
مركزي للميزانية

م�س�بقة على 
اأ�س��ص ال�سه�دة

�سه�دة 
امل�ج�ستري اأو 

�سه�دة مع�دلة 
له�

واإدارية ق�نونية  علوم   �
حم��سبية و  م�لية  و  اقت�س�دية  علوم   �

جت�رية علوم   �
الت�سيري علوم   �

اإح�س�ئي�ت و  تخطيط   �

مديرية الربجمة 
و مت�بعة امليزانية 

لوالية ب�تنة

بعيون �مر�أة

كم �شتكلف بي�شة؟!
ثقيال  عبئا  ت�سكل  االأطفال  تربية  اأ�سبحت 
االأ�سلوب االأمثل  مُيّكننا من  ما  رغم توفر كل 
من  واالأمهات  االآباء  يتذمر  ما  فكثريا  لذلك، 
"حركية" اأبنائهم املفرطة ومن عدم قدرتهم 

على التحكم بهم وتوجيههم.. فهم من وجهة 
نظرنا ال يقومون �سوى باالأ�سياء املزعجة يف 
حقهم  ميار�سون  اأنهم  االأطفال  يعتقد  حني 
يخلق  والــلــعــب..مــا  والتعلم  االكت�ساف  يف 
تكون  حيث  الفارغة  بامل�ساحنات  مليئا  جوا 
الغلبة ل�سلطة "الكبار" املفرغة من االحتواء 

الهادف  بدل التذمر وال�سراخ.
الثالجة  من  بي�سة  الطفل  يحمل  فعندما 
مثال ويجري بها يف اأرجاء البيت تالحقه االأم 
وكاأنها جتري وراء ل�ص انتزع منها مبلغا ماليا 
�سابه..نالحقهم  ما  اأو  ثمينا  �سيئا  اأو  كبريا 
والعبقرية  االإبـــــداع  منهم  نــ�ــســرق  ونــحــن 

واالبتكار وفهم العامل الذي من حولهم..
الذات  تطوير  يف  املتخ�س�سني  اأحــد  يقول 
فاأنت  بي�سة  ُي�سقط  اإبنك  ترتك  حني  "اإنك 
تعلمه اأمرا عن قوة املادة.. و�سقوطها املوؤدي 
النك�سارها جتربة فيزيائية.. يخرج ال�سفار 
�سي�سبح  الــلــزج  ال�سيء  هــذا  اأن  لــه  فتقول 
دجاجة وهذا علم االأحياء"..بي�سة واحدة 
كفيلة باأن تفتح بها مدر�سة متكاملة وتغذي 
ن�سلبه  للمعرفة..لكننا  يتحّرق  طفل  ف�سول 

اإياها بخوف مبهم عن بي�سة؟!.
االأطفال  يرغب  التي  املطبخ  اأواين  وكذلك 
اأكد  األــعــابــهــم..  دون  ا�ستعمالها  يف  ب�سدة 
ال  حيث  من  تعليمي  دور  لها  اأن  الباحثون 
يف  يحدثونها  التي  الفو�سى  تلك  ندري..كل 
يف  جتــارب  جمموعة  احلقيقة  يف  هي  املنزل 
"منزال"  الكبار  ي�سميه  الــذي  "خمتربهم" 

نظامه  على  يحافظوا  اأن  منهم  ويطلبون 
فر�ص  مبــحــاولــة  اخلــطــوة  وهـــذه  ونظافته 
حواجز  هي  وااللتزام"  والنظام"  "الهدوء" 
اأبنائهم  منــو  طــريــق  يف  االأولـــيـــاء  ي�سعها 

ال�سليم..
من  اأهاليهم  لكن  علماء  يولدون  فاالأطفال 
يحولونهم اإىل حمقى..حذرين..ال يجروؤون 
على  اإخراج تلك الطاقات الكامنة بداخلهم.. 
تتذوق.. تلم�ص..ال  تفعل..ال  تفتح..ال  ال 

التي  الـــالءات  ..جمــمــوع  تقل  تــاأكــل..ال  ال 
ن�سدرها يف اليوم الواحد تعرب عن دكتاتورية 
لي�ص لها نظري يف العامل وجهل اأكرب لالأ�ساليب 
الواجب اإتباعها حيال مراحل منو اأطفالنا..

اإننا من حيث نريد لهم اخلري نزرع يف قلوبهم 
عادة  الب�سرية  الذاكرة  واأن  خا�سة  ال�سر، 
يوؤثر  وموؤذي..ما  �سلبي  هو  ما  كل  تختزن  ما 
واأخالقه  الطفل  �سلوك  على  امل�ستقبل  يف 
واأ�سلوبه يف التعامل مع احلياة..وطفل اليوم 
هو جيل الغد الذي �سن�سنعه.. لهذا علينا اأن 
لن�سون  توؤهلنا  التي  التفا�سيل  اأدق  نتحّرى 
ونعمل  اأبنائنا  يف  العبقرية  ونفجر  االأمانة 
على حتفيزهم وعدم كبتهم وتطويرهم الأنه 
يف  �سنكون  مكلف  التعليم  اأن  نعتقد  كنا  اإذا 
اأكرث  جاهل  جمتمع  مع  عادلة  غري  مواجهة 

�سماح خميليتكلفة؟!.
معاوية. �ص

�سفيقة. �صخن�صلة

بني التكاليف املرتفعة للعلج وتراجع املداخيل 

و�سط تهافت متزايد عليها..

توزيع مواد مطهرة وم�ساعدات عينية..

عبد الهادي. ب 

وجتد الكثري من العائالت الفقرية التي 
تعر�ص اأحد اأفرادها لالإ�سابة بفريو�ص 
القيمة  تــوفــري  يف  �سعوبات  كــورونــا، 
املالية الكافية للعالج يف ظل التكاليف 
وال�سكانري"  "الراديو  الإجراء  املرتفعة 
بالن�سبة  االأدويــــة  ثمن  عــن  ناهيك 
كما  اإجتماعيا،  املوؤمنة  غري  للعائالت 
موؤخرا  اخلريي  الن�ساط  تراجع  اأ�سهم 
للجمعيات يف تاأزمي االأو�ساع اأكرث لهذه 
االأ�سر، يف حني يوؤكد عددمن اأربابها اأن 
االأمور تعقدت اأكرث بعد عودة التالميذ 
اإىل مقاعد الدرا�سة والتكاليف اليومية 

املخ�س�سة لهم.
اأن  املت�سررين،  مــن  الكثري  يــرى  كما 
�سهر  منذ  امل�ستمرة  احلالية  الو�سعية 
فــقــدان  يف  ت�سببت  الـــفـــارط  مــار�ــص 
ب�سبب  ملنا�سبهم  العمال  مــن  العديد 
بن�سب  االإقت�سادي  الن�ساط  تــراجــع 

وجد  فقد  ال�سياق  هــذا  ويف  ملحوظة، 
العديد من العمال اأنف�سهم اأمام حتمية 
القيود  ب�سبب  الــعــمــل  ــن  ع الــتــوقــف 
املــفــرو�ــســة عــلــى الــتــنــقــل مــن واليــة 
االأمر  وهــو  ال�سحي،  واحلجر  ــرى  الأخ

جعلت  كبرية  متاعب  لهم  �سبب  الــذي 
الن�ساط  عن  يتوقفون  منهم  العديد 
من  اأخرى  فئة  اأما  احلالية،  الفرتة  يف 
على  جمربة  نف�سها  وجدت  فقد  العمال 
ب�سبب  اإجــبــاريــة  عطلة  يف  ــدخــول  ال

تقلي�ص م�ساحات واأوقات العمل ب�سبب 
حني  يف  التجارية،  املعامالت  اإنخفا�ص 
عن  توقفت  العمال  من  اأخــرى  فئة  اأن 
مع  البقاء  اإجــبــاريــة  ب�سبب  الن�ساط 

اأفراد العائلة الذين م�سهم املر�ص.
فاإن  ال�سعبة،  الو�سعية  هــذه  واأمـــام 
تخ�سي�ص  يف  تاأمل  العائالت  من  الكثري 
منحة ت�سامنية لالأ�سر الفقرية واملعوزة 
�ساكلة  على  العليا  ال�سلطات  طرف  من 
املنحة التي مت �سرفها يف االأ�سهر االأوىل 
على  �سنتيم(  )مليون  الوباء  بداية  من 
اأن تكون القيمة املمنوحة اأكرب بالنظر 
للظروف احلالية، خا�سة اأن الكثري من 
مزري  و�سع  يف  نف�سها  وجدت  العائالت 
الو�سعية  هذه  تاأثريات  ب�سبب  للغاية 
حلول  اإقــرتاب  مع  خ�سو�سا  الوبائية 
م�ساريف  من  يتطلبه  وما  ال�ستاء  ف�سل 

اإ�سافية. 

تعرف حمالت بيع االأع�ساب والعقاقري 
كبريا  باتنة،اإقباال  بوالية  الطبيعة 
اقتناء  على  والــ�ــســابــات  للمراهقات 
ال�سهية  ــح  ــت وف الــتــ�ــســمــني  مــنــتــجــات 
االأع�ساب  من  عدد  من  تتكون  وخلطات 
باالإ�سافة  "ال�سحرية"  ــات  ــون ــك وامل
جُتهل  التي  امل�ستح�سرات  بع�ص  اإىل 
اإىل  باالإ�سافة  احلقيقية،  مكوناتها 
االأرق  حــــاالت  يف  ت�ستعمل  ـــــة  اأدوي
املر�سية،  احلـــاالت  وبع�ص  ال�سديد 
جانب  اإىل  بتناولها  الفتيات  وتــقــوم 
للح�سول  معني  نظام  وفق  "امل�سمنات" 

عن قوام ممتلئ وج�سم مثايل.
االجتماعي  التوا�سل  مــواقــع  وتــعــج 
امل�سنوعة  املنتوجات  من  لعدد  باأ�سماء 
للزبونات  خيالية  باأ�سعار  وتباع  منزليا 
رغم  �سرائها  يف  ـــرتددن  ي ال  الــلــواتــي 
اللواتي  ال�سحايا  ورغم  املرتفع  �سعرها 
وذلك  واال�ستغالل،  للتحايل  تعر�سن 
يف  هــدفــهــم  بتحقيق  هو�سهن  ب�سبب 
ــذي  ال الــنــحــافــة  �ــســبــح  ــن  م التخل�ص 
الزبونات  الإحدى  حديث  ويف  يالزمهن، 
التي كانت ب�سدد اقتناء منتوج معروف 
ال  اأنــهــا  قــالــت  الت�سمني،  يف  ي�ستخدم 
هذه  مــثــل  عــن  االإ�ــســتــغــنــاء  ت�ستطيع 
طاملا  الذي  القوام  على  للح�سول  املواد 
حلمت به من اأجل ال�سعور بالر�سى عن 
املجتمع  مهما جدا يف  بات  الذي  املظهر 
املـــراأة  اإىل  ينظر  الـــذي  اجلـــزائـــري 

رغم  ناق�سة،  امراأة  اأنها  على  النحيفة 
التطور الذي طراأ عليه.

بيع  حمالت  اأ�سحاب  من  عدد  ويوؤكد 
اأنهم  الطبيعية،  واملنتجات  االأع�ساب 
م�ساعفة  اإىل  ــرة  م كــل  يف  ي�سطرون 
لالإقبال  امل�ستح�سرات نظرا  كمية هذه 
ال�سابات،  طــرف  مــن  عليها  املــتــزايــد 
توفري  يطلنب  الزبونات  اأن  ــدوا  اأك كما 
خطرا  ت�سبب  التي  املنتوجات  بع�ص 
بالنتائج  مباليات  غــري  ال�سحة  على 
اخلطرية  واالأمــرا�ــص  لذلك  الوخيمة 
حتتوي  حيث  ت�سيبهن،  اأن  ميكن  التي 
�سارة  مــواد  على  املنتجات  هــذه  اأغلب 
امل�ساعفات  من  بعدد  االإ�سابة  ت�سبب 
ال�سحية واأمرا�ص مزمنة وخطرية على 
غرار مر�ص ال�سرطان الذي يعد من بني 

االأمرا�ص التي ت�سببها هذه ال�سموم.

املواد  هذه  اأن  طبية  درا�سات  واأثبتت 
حتدث حتوالت على ج�سم املراأة وت�سبب 
لها "ال�سمنة الذكورية" التي ترتكز يف 
التفاحة،  بج�سم  يعرف  ما  وهو  البطن 
لدى  الــدهــون  تكون  اأن  املفرت�ص  ومــن 
يف  مركزة  املمتلئ  اجل�سم  ذات  املـــراأة 
يعرف  ما  اأو  اجل�سم  من  ال�سفلي  اجلزء 
اأدويــــة  اأن  كــمــا  االإجـــا�ـــســـة،  بج�سم 
الفتيات  تتهافت  "الكورتيكوييد" التي 
مكثف  ب�سكل  وا�ستهالكها  اقتنائها  على 
�سكل  على  كانت  �سواء  الوزن  الكت�ساب 
متوفرة يف خمتلف  واأقرا�ص  كب�سوالت 
ب�سكل  و�سعها  يتم  كما  ال�سيدليات، 
�سري يف اخللطات "ال�سحرية" امل�سمنة 
اأنف�سهم من  من طرف من ين�سبونها اإىل 
التوا�سل  مواقع  على  وجتــار  ع�سابني 
ال�سمنة  يف  وتت�سبب  االجــتــمــاعــي، 

ي�سبح  التي  الــزبــونــة  الــذكــوريــةلــدى 
طبيعي  غــري  ب�سكل  منتفخا  ج�سمها 
ال�سمنة  مــعــامل  تختفي  مــا  و�ــســرعــان 
اخللطات  تناول  عن  التوقف  مبجرد 

واالأدوية.
لهذه  اجلانبية  ــص  ــرا� االأع بــني  ومــن 
ال�سعر  منو  يف  واالأدوية،الت�سبب  املواد 
الوجه،  مثل  اجل�سم  اأنحاء  خمتلف  يف 
عن  ف�سال  هرمونيا،  خلال  ت�سبب  كما 
يــوؤدي  الــذي  طويلة  لــفــرتات  تناولها 
اإىل تدمري املناعة وتغري يف لون اجللد 
واآالما  الع�سالت  يف  وارتخاء  و�سماكته 
تاآكل  عــن  ناهيك  املفا�سل،  يف  حـــادة 
باالإ�سافة  العظام  الغ�ساريف وه�سا�سة 
والكلى  الكبد  وتدمري  ال�سرطان  اإىل 
االإ�سابة  يف  والت�سبب  والعني  والقلب 
الدم،  �سغط  وارتفاع  ال�سكري  مبر�سي 
من  كثري  يف  الوفاة  اإىل  ذلك  يوؤدي  كما 

االأحيان.
وين�سح االأطباء واملخت�سون الراغبات 
بالريا�سة  بالقيام  زائــد  وزن  ك�سب  يف 
حمية  واتــبــاع  خمت�سني  مدربني  لــدى 
غذائية ونظام خا�ص من �ساأنه امل�ساعدة 
ال�سحي  االأكل  وتناول  الوزن  زيادة  يف 
الفاحت لل�سهية واالبتعاد عن املنتوجات 
والتي  امل�سبوهة  واالأدويــة  الكميائية 
يتم اقتناوؤها دون و�سفة طبية، لتفادي 
االأخطار الناجمة عنها من اأجل التمتع 

بج�سم �سحي خال من االأمرا�ص.

)م�ستمرون..مت�سامنون(،  �سعار  حتت 
املحلية  اليتيم  كــافــل  جمعية  ت�ستعد 
مبكتبها يف خن�سلة، الإطالق قافلة خريية 
عرب  واملتو�سطات  املــدار�ــص  خمتلف  اإىل 
لتقدمي  ــك  وذل بالوالية،  الظل  مناطق 
امل�ساعدة لفائدة االأطفال املحتاجني، اأين 
جهزت اجلمعية اأزيد من 10 اآالف كمامة 
منها 4 اآالف خم�س�سة للطور املتو�سط و6 
االبتدائي  للطور  خم�س�سة  كمامة  اآالف 
باالإ�سافة اإىل توفري 30 لرت معقم و250 
لــرت مـــاء جــافــيــل وكـــذا 150 لــرت مــواد 

مطهرة.

املح�سنني  اجلمعية  ودعـــت 
وفاعلي اخلري، اإىل �سرورة 

تـــقـــدمي املــ�ــســاعــدة من 
خمتلف  تــوفــري  خــــالل 
التي  ــة  ــس ــا� اخل املـــــواد 
ت�ستعمل يف التعقيم وكذا 

احلـــرارة  قيا�ص  اأجــهــزة 
ومــــواد الــنــظــافــة مــن اأجــل 

توزيعها على اأكرب عدد ممكن من 
املوؤ�س�سات الرتبوية مبناطق الظل.

كافل  جمعية  با�سرت  ــر،  اآخ �سياق  ويف 
اليتيم بخن�سلة، يف تنظيم حملة خريية 

حتت �سعار )�ستاء دافئ( وذلك 
حلول  واقــــرتاب  تــزامــنــا 
من  وذلــك  ال�ستاء،  ف�سل 
امل�ساعدة  تقدمي  ــل  اأج
واالأرامــــل  للمحتاجني 
عرب  والفقراء  واليتامى 
النائية  املناطق  خمتلف 
توزيع  خــالل  من  بالوالية 
واملالب�ص  واالأغطية  االأفر�سة 
ال�ستوية واالأحذية باالإ�سافة اإىل توزيع 
الغذائية  املواد  خمتلف  من  مكونة  قفف 
االأ�سا�سية باالإ�سافة اإىل مدافئ وغريها.

اأكـــدوا  اليتيم،  كــافــل  جمعية  اأعــ�ــســاء 
اخلريية  الت�سامنية  العمليات  هــذه  اأن 
اخلري  وفاعلي  املح�سنني  بف�سل  ــاءت  ج
والتي تدخل �سمن اأهداف اجلمعية، كما 
طالبوا ب�سرورة االلتفاف حولها من اأجل 
اأعمال خريية ت�سامنية على طول  اإدراج 
ال�سنة وتقدميامل�ساعدة الأكرب عدد ممكن 
واالأرامـــل  واليتامى  املــعــوزة  الفئات  مــن 
الــتــي حتتاج  الـــعـــائـــالت  مـــن  وغـــريهـــم 
امل�ساعدة، موؤكدين على اأن العمل اخلريي 
اجلمعية  اأع�ساء  جهود  بف�سل  م�ستمر 

واملح�سنني.

عائالت تعي�ص حتت م�شتوى ال�شفر ومطالب مبنح وقافالت للت�شامن 

خلطات تروج يف االأ�شواق بحجة ال�شمنة تهدد �شحة الن�شاء 

جمعية كافل اليتيم طلق قافلة خريية نحو املوؤ�ش�شات 
الرتبوية والعائالت املحتاجة 
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عمال ب�أحك�م امل�دة 82 من املر�سوم الرئ��سي 247/15 املوؤرخ يف 2015/09/16 املت�سمن تنظيم ال�سفق�ت العمومية وتفوي�س�ت املرفق 
الع�م.

يعلن رئي�ص املجل�ص ال�سعبي البلدي لبلدية االأمري عبد الق�در، اإىل علم ك�فة املوؤ�س�س�ت امل�س�ركة يف طلب العرو�ص املفتوح رقم: 2020/04 
 LE 2020 بجريدة  14 �سبتمرب  EL AURES NEWS  )اللغة العربية( وبت�ريخ:  2020 بجريدة  13 �سبتمرب  ال�س�در بت�ريخ: 

الت�لية:  ب�لعملي�ت  اخل��سة  الفرن�سية(،  )ب�للغة   COURRIER D’ALGERIE
البلدية اإقليم  عرب  االإبتدائية  املدار�ص  ترميم   /01

طرق  )ح�سة   � بوحمدون(  طرق  )ح�سة   � بوخرتوم(  طرق  )ح�سة  وبو�سعلة  وبوحمدون  بوخرتوم  طرق  وتعبيد  ت�أهيل   /02
بو�سعلة(

اأنه وفق� لنت�ئج تقييم العرو�ص التقنية وامل�لية املوؤرخ يف: 06 اأكتوبر 2020 � 15 اأكتوبر 2020 � 05 نوفمرب 2020 فقد مت املنح املوؤقت 
للعملي�ت كم� يلي:

مالحظة:
82 من املر�سوم  اأي�م ابتداء من ت�ريخ هذا االإعالن وفق� للم�دة  اأجل )10( ع�سرة  � ب�إمك�ن املتعهدين تقدمي طعونهم لهذا االإختي�ر يف 

الرئ��سي 247/15 املوؤرخ يف 2015/09/16 املت�سمن تنظيم ال�سفق�ت العمومية و تفوي�س�ت املرفق الع�م. 
� ب�إمك�ن الراغبني يف االإطالع على النت�ئج املف�سلة لتقييم عرو�سهم التقنية وامل�لية االت�س�ل مب�سلحة ال�سفق�ت العمومية البلدية يف 

اأجل اأق�س�ه 03 ثالثة اأي�م ابتداء من ت�ريخ هذا االإعالن على املنح املوؤقت. 

اإ�صهاراخلمي�س 15 ونرب 2970/ 26 نوفمرب 2020 املوافق لـ 11 ربيع الثاين 121442
�إعالن عن منح موؤقت
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مبلغ العر�ص املقدم ا�سم املتعهدالعمليةالرقم
)دج(

مبلغ العر�ص
بعد الت�سحيح 

)دج(

جمموع نق�ط 
العر�ص التقني

مدة 
االجن�ز

رقم التعريف 
مع�يري االإختي�راجلب�ئي

01

ترميم املدار�ص االإبتدائية 
عرب اإقليم البلدية ح�سة 02: 

مدر�سة براهيمي م�سطفى

م.�ص.و.ذ.م.م ب�ورفول 
االن�س�ءات الكربى لالأ�سغ�ل 

العمومية � اأ�سغ�ل البن�ء
دج دج1.398.488،00   نقطة1.398.488،00  001818044372642�سهران25.00 

الت�أهيل تقني� اأقل 
عر�ص م�يل 

ترميم املدار�ص االبتدائية 
عرب اإقليم البلدية ح�سة 03: 

مدر�سة بن عواطة ال�سعيد 

م.�ص.و.ذ.م.م ب�ورفول 
االن�س�ءات الكربى لالأ�سغ�ل 

العمومية � اأ�سغ�ل البن�ء
دج دج812.587،93  نقطة 812.587،93  001818044372642�سهران22.50 

ترميم املدار�ص االبتدائية 
عرب اإقليم البلدية ح�سة 07: 

مدر�سة بورزامة م�سعود 

موؤ�س�سة اأ�سغ�ل البن�ء يف 
خمتلف مراحله الرت�سي�ص 

والتدفئة كرام�ص نوار
دج دج1.020.544،00   نقطة 1.020.544،00  188180500611152�سهران25.00 

   ترميم املدار�ص 
االإبتدائية عرب اإقليم 

البلدية ح�سة 06: 
مدر�سة �سم�سم يو�سف

02

ت�أهيل وتعبيد طرق بوخرتوم  
وبوحمدون وبو�سعلة )ح�سة 

طرق بوخرتو(

�ص.ذ.م.م املق�ولة الع�مة 
دج 12.590.818،80دجركيمة  نقطة 12.590.818،80  اأ�سهر 46.50   06001118090005758

ت�أهيل تقني� العر�ص 
الث�ين بعد تن�زل 
�س�حب اأقل عر�ص

ت�أهيل وتعبيد طرق بوخرتوم 
وبوحمدون وبو�سعلة )ح�سة 

طرق بوحمدون(

موؤ�س�سة االأ�سغ�ل العمومية 
دجوالبن�ء عموري عم�ر  دج8.550.247،58  نقطة8.590.231،58  اأ�سهر 33.00   0479561880035325

ت�أهيل تقني� اأقل 
عر�ص م�يل 

ت�أهيل وتعبيد طرق بوخرتوم 
وبوحمدون وبو�سعلة )ح�سة 

طرق بو�سعلة( 

�ص.ت االخوة بوالفروق 
نقطة 6.601.287،00دج6.601.287،00دجلالأ�سغ�ل العمومية  اأ�سهر 34.00   05000718010001178

ت�أهيل تقني� اأقل 
عر�ص م�يل 

عدم جدوى العملية



الإع��الم��ي،  ب��وع��دي  احلفيظ  عبد  قلنا  ل��و 
فاأيهم  ال��ف��ن��ان..  املن�ضط،  امل��ت��ط��وع، 

�ضتختار؟
�سدق� ال اأ�ستطيع اختي�ر اأحدهم، الأنني 
اعتربهم حلق�ت مهمة يف حي�تي تكمل 

الواحدة منه� االأخرى ..

ت��رك��ت ب�����ض��م��ة م��ت��م��ي��زة يف جم��ال 
املونولوج، فكيف كانت البداية ؟

م�سرح�  اأع��ط��ن��ي   " �سك�سبري  ي��ق��ول 
الوقوف  فعال   " مثقف�  �سعب�  اعطيك 
اخ��رى  اأدوار  ومت��ث��ي��ل  اخل�سبة  ف���وق 
قيمته  ي��ع��رف  ال  ج���دا  عظيم  ���س��يء 
اأول  يل   ك���ن  جتربته،  خ��ص  م��ن  اإال 
 2004/2003 مو�سم  م�سرحي  عمل 
ال  قبوال  القت  التي  العلم  مب�سرحية  
الفن  حالوة  تذوقت  حينه�  به"،  ب�أ�ص 
هواي�تي  �سمن  اأ���س��ب��ح  ال���ذي  ال��راب��ع 
وتخ�س�ست بعده� يف "املونولوغ " الذي 
جعلني اأعي�ص قيمة امل�سرح عند مق�بلة 
�سخ�سيتي  يف عن  بعيدا  وذلك  اجلمهور 
بي  املحيطني  م��ن  والكثري  احلقيقة،  
لالأ�سف  لكن  اأع��م���يل،   عن  اليعرفون 
ثالث  منذ  ذل��ك  مم�ر�سة  ع��ن  توقفت 
�سنوات نظرا الرتب�ط�تي االأك�دميية و 
ان�سغ�الت اخرى اأجربتني هي االأخرى 
 ، بطال  ال  جم��ربا  عنه  االم��ت��ن���ع  على 
االبن   ، نور  العلم   " اأعم�يل  اأب��رز  ومن 
ال�سمري،  وط���ن،  ق�سة  زب���ن��ة  ال�����س���ل، 

االنتح�ر،احل�سوة".

العديد  بتن�ضيط  �ضغفك  عنك  م��ع��روف 
اإىل  بالإ�ضافة  الوطنية  التظاهرات  من 
م��ه��رج��ان��ات وح��ف��الت داخ���ل ال��وط��ن و 
هذا  لنا  ت�ضئ  اأن  باإمكانك  هل  خارجه، 

اجلانب من م�ضار جتربتك ال�ضخ�ضية؟
 ،2005 �سنة  ب��داأ  ب�لتن�سيط  �سغفي 
الدرا�سي  املو�سم  بدًءا من حفل اختت�م 
اخل�م�سة  ب�ل�سنة  تلميذا  كنت  حينم� 
خمتلف  عرب  ذل��ك  ووا�سلت  ابتدائي،  
اإىل  ب���الإ���س���ف��ة  التعليمية،  امل��راح��ل 
من  بت�سجيع  وذل���ك  الك�سفي  ف��وج��ي 
حينه�  كنت  حيث   وع�ئلتي  اأ�س�تذتي 
ك�مقدم  نف�سي  اق���رتاح  على  حري�س� 
على  مني  حر�س�  ا�ستدع�ئي،  للحفل 
للمن�سة  ال�سعود  فر�سة  تفويت  عدم 

ملق�بلة اجلمهورومداعبة امليكروفون، 
عملت  ب�جل�معة  التح�قي  وعقب 
ب�سكل  م���ه����رات���ي   ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 
تن�سيط  م��ن  بعده�  الأمت��ك��ن  جيد  
والتظ�هرات  احلفالت  من  الكثري 
العلمية،الثق�فية  ال��دي��ن��ي��ة، 
عديدة   والي����ت  يف  والري��سية 
وهران،امل�سيلة،  الع��سمة،  منه� 
جيجل،بج�ية،البليدة،�سكيكدة، 
ح�لفني  ك��م���  ال���خ   .. �سطيف 
من�سط� الإختت�م  اأكون  ان  احلظ 
العربي  ال�سب�ب  خميم  فع�لي�ت 

يف دورته 27 بدولة تون�ص ال�سقيقة 

وذلك  اجلامعية  املواهب  عن  نتحدث  لو 
على اعتبارك �ضمن املوؤ�ض�ضني لنادي جنوم 
هل  بامل�ضيلة،  اجلامعي  للم�ضرح  اخل�ضبة 
ك�ضف  يف  �ضاهمت  النوادي  هذه  اأن   جتد 
الت�ضاوؤل الأهم  النقاب عن املبدعني ولعل 
مالذي تنتظره هذه الفئة على غرار التوجيه 

واملرافقة؟
لكل مّن� ط�قة ك�منة ب�إمك�نه تفجريه� 
اأن  غري  وج��ه،  اأح�سن  على  وا�ستغالله� 
يف  تختلف،  والرغب�ت  تتغري  الظروف 
بداية م�سريتي اجل�معية كنت حري�س� 
على تكوين نف�سي علمي� وثق�في� ب�سكل 

وهذا  التميز  ل�سن�عة  يدفعني 
بوابة  م��ن  عنه  بحثت  م��� 

ثق�يف  ن�����دي  ت���أ���س��ي�����ص 
وقته�  اجل�معي،  ب�حلي 
املواهب  من  الكثري  �سم 
جم�الت  يف  ال�س�عدة 
امل�������س���رح واالإن���������س�����د 

والر�سم  واملو�سيقى 
، وق��د وج��دت 

ه���ذه امل��واه��ب ف�����س���ءا ج��ي��دا  ي�سقل 
من  الك�مل  الدعم  بعد  خ��سة  مه�راته� 
ولعل  واالأ�سدق�ء،  الطلبة  ومن  االدارة 
الدوؤوب والتح�سري اجليد جعلن�  العمل 
احلفالت  الإح��ي���ء  اأ�سبوعي�  ن�ستدعى 
داخل بقية االأحي�ء اجل�معية ف�لن�دي 
الن�س�ط  ب�إق�مة  ل��وح��ده  يتكفل  ك���ن 
اأو  ديني  �سواء  فقراته   بجميع  ك�مال 
وطني من البداية لالإختت�م  ثم ا�سبحن� 
ممثلني  ال��والي��ة  خ����رج  نن�سط  ب��ع��ده 
هذا  اإب���راز  اأردت  وق��د  اجل�معة..  عن 
لل�ت�أكيد على اأن الط�ق�ت ك�منة بداخل 
ي�ستوجب  فقط  اجل�معيني،  الطلبة 

والدعم  الالزم  الف�س�ء  توفر 
الك�مل  لتطويره� الأجل 
وثق�يف  ف��ن��ي  ت��وه��ج 

متميز .

بوعدي   احلفيظ  عبد 
الآخ��ر  ه��و  موؤ�ض�س 
للنادي العلمي الثقايف 
بامل�ضيلة  خلدون  اب��ن 
لهذه  قدمتموهم  ،مالذي 
وهل  اجلزائرية  ال�ضخ�ضية 
���ض��اه��م��ت��م ب��ال��ف��ع��ل عرب 
اأ�ضوار  داخل  اأن�ضطتكم 
اإىل  بالعودة  اجلامعة 
التاريخية  الرموز  عديد 
والثقافية وغريهم ممن 
تركوا ب�ضمة وا�ضحة يف 

اجلزائر؟ 
الث�ين  ع���م��ي  يف 
الحظن�  قد  كن� 
االأن�����س��ط��ة  اأن 
امل���ح���ي���ط  يف 
اجل�������م������ع������ي 
على  م��ق��ت�����س��رة 
دائم�  تتبنى  ال��ت��ي  االأط����راف  بع�ص 
الإحي�ء  والوطنية  الدينية  املن��سب�ت 
بعده�  متر  حتى  ملتقي�ت  اأو  حفالت 
املن��سبة مرور الكرام، وك�ن لزام� علين� 
اأن نخلق ف�س�ءا ق�نوني� جديدا  حينه� 
لنفر�ص من خالله اأنف�سن� و افك�رن� على 
بوابة  من  انطالق�  ذلك  فك�ن  امليدان 
والثق�فة  ب�لعلوم  يهتم  ن�دي  ت�أ�سي�ص 
موؤمنون  والأنن�  اجل�معة  اأ�سوار  داخل  
ا�سم  اخرتن�  والرثي  العريق  بت�ريخن� 
العالمة "ابن خلدون" الذي �سبق الغرب 
يف ت�أ�سي�ص ارك�ن علم جديد يدر�ص يف 
كل ج�مع�ت الع�مل  ليكون ا�سم� للن�دي 

ب�لتعريف  االنطالقة  فك�نت  له  ورمزا 
ب��ه ومب��� ق��دم��ه، ث��م ب���إح��ي���ء خمتلف 
االأن�سطة العلمية والثق�فية واخلريية 
الوطن  بع�سه� حتى خ�رج  تو�سع  والتي 

ب�سواعد طالبية مميزة.

كواحد من املهتمني بالفكر وتزامنا وايالء 
اجلهات الو�ضية مب�ضار العالمة "مالك بن 
" من خالل تخ�ضي�س ندوات وطنية  نبي 
الوقت  اآن  يف  جتد  األ  ماآثره  تخليد  بهدف 
قد حان لنف�س الغبار عمن تركوا ب�ضمة يف 
اإىل  التنظري  جانب  من  والنتقال  التاريخ 
التطبيق كباقي الدول التي اهتمت بفكره؟
احل�س�رة   فيل�سوف  عن  احلديث  جمرد 
م�لك  �سخ�سية  الأن  ذات��ه  بحد  فخر 
حل�س�رات  اأ�س�ست  التي  الفذة  نبي  بن 
به  ون��ع��ت��ز  نت�سرف  جتعلن�  ج��دي��دة 
نت�أ�سف  كم�  الغ�يل،  وطنن�  اب��ن  كونه 
الوافر  علمه  الأن  الوقت،  نف�ص  يف  له 
مل ي�ستغل يف بن�ء الوطن ب�سكل يجعلن� 
ننتقل من ح�س�رة الأخرى اأكرث ازده�را 
نحتفي  ونحن  علين�  والواجب  وتطورا، 
بذكراه اأن نعدد من�قبه ونربز م�قدمه 
بل  وفقط  ن��دوات  اأو  ملتقي�ت  يف  لي�ص 
جديدة  لبن�ت  ب��ن���ء  يف  ن�ستغله�  اأن 
ال��دول  ك��ب���ر  ين�ف�ص  متح�سر  ل��وط��ن 
ترافقني  التي  مقولته  وت�ستح�سرين 
..غري  ال�سم�ء  ال�سرعة  اإن��ه���   " دوم��� 

نف�سك تغري الت�ريخ".

يف  اإن��خ��راط��ك  ع��ن  اأي�ضا  نتحدث  دعنا 
كيف  احلر   الطالبي  العام  الحتاد  �ضفوف 
اإىل  ت�ضعى  ال��ذي  وم��ا  التجربة؟  كانت 
هذه  يف  خ��ربت��ك  م��ن  ان��ط��الق��ا  جت�ضيده 

املنظمة؟
الطالبي  ال��ع���م  ب����الحت����د  ع��الق��ت��ي 
ب�جل�معة،  التح�قي  مع  تبداأ  مل  احلر 

اأفراد  اأغلب  اأن  اإذ  ذل��ك؛   اأق��دم من  بل 
ون��سلوا  �سفوفه  يف  انخرطوا   ع�ئلتي 
جعلني  م�  الوطن،  فروع  من  العديد  يف 
تلميذ،  واأن�  تف��سيله  من  الكثري  اأعي�ص 
انخرطت  البك�لوري�  يف  جن�حي  وبعد 
االحت�د،  بوابة  من  الطالبي  العمل  يف 
والذي تعلمن� فيه الكثري من اأبجدي�ت 
وروح  القي�دة  ومب�دئ  واأ�سوله  الن�س�ل 
امل�سوؤولية وق�س�ء حوائج الغري تطوع�..

وم��ن م��ن��ربي ه��ذا اأدع����وا ك��ل الطلبة 
ب�لتنظيم�ت  االل��ت��ح���ق  ال��ن���ج��ح��ني 
اأنف�سهم  وتكوين  اجل�معية  وال��ن��وادي 
من  لغريهم  يرتكوه�  اأن  ب��دل  ج��ي��دا، 
الف��سدين الذين �سوهوا �سورة الط�لب 

املن��سل الن�سيط...

الق�ضية الفل�ضطينية.. الر�ضومات امل�ضيئة 
وال�ضالم  ال�ضالة  عليه  الكرمي  للر�ضول 

بالن�ضبة لالعالمي  والنا�ضط عبد احلفيظ؟
بو�سلتن�  "هي  الفل�سطينية  "الق�سية 
االأوىل  ق�سيتن�  و  ت��خ��ط��ئ  ال  ال��ت��ي 
بكل  الأجله�  �سنن��سل  التي  واالأخ��رية 

م� اأوتين� من جهد م�دمن� اأحي�ء .. 

الكرمي"  للنبي  امل�سيئة  "الر�سوم�ت 
على  �س�رخ   تعٍد  م�سلم  ك���أي  اعتربه� 
املعمورة  ع��ل��ى  م�سلم  ون�����س��ف  م��ل��ي���ر 
ال�سبل  ك��ل  تفعيل  علين�  وال���واج���ب 
ولو  االأك��رم  نبين�  عن  للذود  والطرق 
ب�أ�سعف االإمي�ن ، واالأمر االإيج�بي اأنه 
الإ�س�ءات  الرد  عن  ع�جزين  كن�  �س�بق� 
الغرب الأنن�  وقته� ال منلك اعالم� قوي� 
من  ب��دءا  اجلديد  االع��الم  ح�لي�  لكن  
يعد  االإجتم�عية  ملن�س�ت  تكري�سه 
اقوى من االعالم التقليدي  كونه  �سالح 
اإ�ستغالله   نعمل فقط على  اأنن�  لو  قوي� 

ب�سكل مفيد.

خن�صلة

نور�سني. م

منح برن�مج "اينيد م�غف" ل�س�حبته 
االإعالمية االأورا�سية "ربى �سيح�وي" 
الب�سري  ال�سمعي  االإعالمي  للبحث 
من  مميزة  و�سبغة  جديدة  اإطاللة 
خالل املوا�سيع التي يتن�وله� والزواي� 
التي يع�جله� وهو يتغلغل يف حيثي�ت 
على  مركزا  ح��دى  على  مو�سوع  كل 
اأنه�  اأم  مغفلة  تكون  قد  ه�مة  نق�ط 
تلقت  اأي��ن  اأخ��رى،  بطريقة  عوجلت 
�سيح�وي  ربى  االأورا�سية  االإعالمية 
�س�حبة الربن�مج الذي يحمل عنوان� 
يل  "قل  معن�ه  االأم�زيغية  ب�للغة 
�سهد  قد  اللغة  بنف�ص  ويقدم  مل�ذا" 
واىل  اإطالقه  منذ  ملحوظ�  جن�ح� 
�س�حبته  الهتم�م  نظرا  هذا  يومن� 
على  اله�مة  الق�س�ي�  نحو  وتوجهه� 
الثق�يف  اأو  االج��ت��م���ع��ي  ال�سعيد 
وال�����س��ح��ي وال��ت���ري��خ��ي وال���ث���وري، 
ب�سورة  عليه�  لل�سوء  وت�سليطه� 
به  وتدفع  املت�سمع  ت�ستقطب  �سل�سلة 

اإىل اأن يط�لب ب�ملزيد.
له�  ح��دي��ث  وخ���الل  �سيح�وي  رب��ى 
ليومية "الأورا�ص نيوز" اأكدت اأن هذه 
احل�سة قد انطلقت منذ اأربع �سنوات 
ب�قرتاحه� ال�سخ�سي يف اإط�ر ال�سبكة 

العري�ص  اجلمهور  اأن  اإال  ال�سيفية 
الذي يت�بعه� اأبى اإال اأن تظل احل�سة 
ال�سبكة  اإط�����ر  يف  م�ستمرة  ق����رة 
ملع�جلة  الوقت  منحه�  م�  الع�دية، 
ال�سوء على  الق�س�ي� وت�سليط  عديد 
للم�ستمع  لتقدم  ال��زواي���  خمتلف 
حوله�،  ك�فية  �س�فية  اإج�ب�ت  دائم� 
حم�ولة اإ�سب�ع ف�سوله م� يتطلب دقة 
ب�ملوا�سيع،  خ��سة  وعن�ية  متن�هية 
وهي امليزة التي ارتبطت ب�الإعالمية 
بعفويته�  ظلت  التي  �سيحوي  رب��ى 
املذكور  الربن�مج  تقدم  الالمتن�هية 
امل�ستمع وتزيده  بكل براعة ت�ستلهم 
ملق�طع  اأن  وخ��سة  املت�بعة  يف  رغبة 
اختي�ره�  من  والفوا�سل  املو�سيقية 

لت�سنع التك�مل بني الفقرات.
لل�س�حة  ق��دم��ت  ق��د  رب���ى  وك���ن��ت 
االعالمية ح�سة حتمل عنوان "ثيط 
البيئة  على  اإطاللة  اأو  ثوانط"  ف 
ح�فظت  ك���م��ل��ة،  �سنة   11 طيلة 
خالله� على متيزه� وت�ألقه� يف �سم�ء 
ال  الذي  املتجدد،  االإعالمي  االإب��داع 
روتني  ويك�سر  التقليد  على  يعتمد 
بهذا  تقول  حيث  املتداولة  احل�س�ص 
"من ال�سعب اأن حت�فظ على  ال�س�أن: 

يف  ف�سيئ�  �سيئ�  تكرب  وجتعله�  ح�سة 
االإنت�ج  تواجه  التي  ال�سعوب�ت  ظل 
جديدة  اأف��ك���ر  ا�ستح�س�ر  و���س��رورة 
اأو م� يعرف  مل يتم تداوله� من قبل 
ب�الورجين�ل، واالأ�سعب من كل ذلك 
امل�ستمعني  جمهور  اإر�س�ء  حت�ول  اأن 
ال��ذي��ن م��ن��ح��وك وق��ت��ه��م م��ن اأج��ل 
اال�ستم�ع اإىل م� تقدمه لهم وب�لت�يل 
البد من اأن مننحه اجلديد ونخرجه 

من دائرة الروتني" .

م�غف"  "اينيد  ح�سة  ظلت  وق��د 
ت�سنع التجدد والتميز كطفلة جميلة 
ت�سكلت  متك�ملة،   اأ�سرة  عز  يف  تكرب 
ب���أدق  تهتم  واإعالمية  من�سطة  من 
والت�ألق"  والنج�ح  "التميز  تف��سيل 
عمل  خللق  ت�سعى  ب�رعة  وخمرجة 
متك�مل ب�لت�س�ور والتع�ون والتك�تف 
ب��ني ك��ل االأط���راف م��ن اأج��ل تقدمي 
مينحون  وم�سوؤولني  واملفيد،  اجلديد 
م�  كل  ويقدمون  ثقتهم  االإعالمية 
املطلوب  ال��ه��دف  لتحقيق  بو�سعهم 
�سوؤال  لكل  ج��واب  تقدمي  وه��و  اأال 
وا�ستف�س�ر وكل مو�سوع يثري الت�س�وؤل 
والتعريف  ال���رتاث  ون�سر  واحل���رية 
عن  بعيدا  اأك���دمي��ي��ة  بطريقة  ب��ه 

الفولكلور الذي ظل م�س�حب� له.
وتقول ربى :"نع�لج من خالل احل�سة 
االجتم�عية  امل��وا���س��ي��ع  خم��ت��ل��ف 
والت�ريخية  والرتاثية  والثق�فية 
وبطريقة  وم��ف��ي��د،  ج��دي��د  ب�سكل 
اأك�دميية فع�لة ت�سبع ف�سول امل�ستمع 
وكذا ال�سيف الذي ح�سر ليثري معن� 
نوع�  حققن�  هلل  واحل��م��د  احل�سة 
اأكدته  م�  الن��ص وهو  الر�س� بني  من 

ر�س�ئلهم وردود اأفع�لهم".

غري طريقة بحث الق�سايا والتعريف باملوروث اإعلميا

برنامج "اينيد ماغف" لـ "ربى �سيحاوي" 
اأربع �سنوات من التميز والتجديد 

بوقفة ح��ف��ي��ظ��ة  ح�����وار: 

برع يف فن �ملونولج، وكر�س  جل حياته يف �لعمل �لتطوعي على �إعتباره �صمن  �ملنخرطني يف �صفوف �لك�صافة �الإ�صالمية �جلز�ئرية،�صرعان ما وجد نف�صه معنيا بال�صاأن �الإبد�عي، ف�صاهم يف خلق ف�صاء ي�صمح للطلبة �جلامعيني ب�صقل 
مو�هبهم و�إطالق �لعنان لها من خالل م�صاهماته يف تاأ�صي�س نادي جنوم �خل�صبة للم�صرح �جلامعي بامل�صيلة، وغري �أن �لتفاته بالطاقات �ل�صبانية مل مينعه من �لعناية  باالأعالم �جلز�ئرية  و�إعطائهم �لن�صيب �الأوفر من �الهتمام حيث عكف 

هو �الآخر على معاودة �إحياء �لن�صاالت �لفكرية ملن تركو� ب�صمة يف �لتاريخ، فكان  الإن�صمامه �إىل �لنادي �لعلمي �لثقايف �بن خلدون �الأثر يف �إحياء تظاهر�ت ثقافية من �صاأنها تخليد هذه �الأ�صماء �لتي تخطت �حلدود �جلغر�فية وو�صلت 
�لعاملية،هو  خريج ق�صم �لعلوم �الإجتماعية بجامعة حممد بو�صياف، �لوجه �الإعالمي �ملتميز بقنو�ت جز�ئرية خا�صة و�ل�صحفي �ملتاألق بالعديد من �ل�صحف �الإلكرتونية، ولعل �الأهم من م�صاره �لعلمي و�لعملي ولعه بامليكروفون حيث عمل 

على تن�صيط تظاهر�ت وطنية ومهرجانات دولية، �أين متكن من �صنع مكانة لنف�صه �صنعت هذه �مل�صرية �ملتميزة، حدثنا عنها عبد �حلفيظ بوعدي �صاحب 26 �صنة من والية �مل�صيلة عرب �صفحات �الأور��س نيوز.

حــوار
ي�سعى اعالمي  فني  بوعدي" منا�سل  احلفيظ  "عبد 

 نحو  توهج ثقايف جزائري
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م�ساركة جزائرية قوية وتوقيع اتفاقية 
�سراكة مع "مهرجان العودة ال�سينمائي 

الدويل"  بفل�سطني
 اأعلنت هيئة تنظيم مهرج�ن البوابة 
عن  الق�سري  للفيلم  الدويل  الرقمية 
دورة  يف  امل�����س���رك��ة  االأف����الم  ق�ئمة 
 16 م�س�ركة  ع��رف��ت  حيث  نوفمرب 
ومتيزت  دول���ة،   11 اأ���س��ل  م��ن  فيلم� 
قوية  مب�س�ركة  الث�منة  الطبعة 
ب�  املن�ف�سة  دخ��ل��ت  ال��ت��ي  للجزائر 
كل  م�س�ركة  اإىل  اإ�س�فة  اأف��الم،   5
يف  م��رة  الأول  وليبي�  ال��ربت��غ���ل  م��ن 
الدويل  الرقمية  البوابة  مهرج�ن 
اإي��ران  �س�ركت  كم�  الق�سري،  للفيلم 
لبن�ن،  تون�ص،  اإىل  اإ�س�فة  بفيلمني، 
عم�ن  �سلطنة  العراق،  املغرب،  م�سر، 

وتركي�.
واالختي�ر  االنتق�ء  جلنة  و�ستك�سف   
ال�سيدة  برئ��سة  الدائمة  الدولية 
زهرة العج�مي من اجلزائر واأع�س�ئه� 
انتق�ئه�  مت  التي  االأف��الم  هوية  عن 
�ستعلن  كم�  اجلوائز،  على  للتن�ف�ص 
الدائمة  ال��دول��ي��ة  التحكيم  جلنة 
اأبو�سعيب  الدكتور  برئ��سة  ال��ي��وم 
امل�سعودي من املغرب عن هوية االأفالم 

الف�ئزة يوم الف�حت من دي�سمرب.
يف  ب���الإع��الم  املكلف  �سرح  جهته  من 

للفيلم  الرقمية  البوابة  مهرج�ن 
عن  رف��ص  �سليم�ن  الق�سري  ال��دويل 
اأطلنط�  مهرج�ن  فع�لي�ت  ان��ط��الق 
بوالية جورجي� االأمريكية ب�ل�سراكة 
مع مهرج�ن البوابة الرقمية الدويل 
ح�سورا  عرف  والذي  الق�سري  للفيلم 
التي  اجل���زائ���ري���ة  ل���الأف���الم  ق��وي��� 
�سن�ع  م��ع  اجل��وائ��ز  على  �ستتن�ف�ص 
االأفالم من دول اأخرى، وهو م� ي�سرف 

ال�سينم� يف اجلزائر.
مهرج�ن  تنظيم  هيئة  وك�سفت  هذا 
للفيلم  ال���دويل  الرقمية  ال��ب��واب��ة 
دليل  ال�سيد  راأ���س��ه���  وع��ل��ى  الق�سري 
املهرج�ن،  وموؤ�س�ص  مدير  بلخودير 
وبعد امل�س�ورات التي اأجريت مع اإدارة 
"مهرج�ن العودة ال�سينم�ئي الدويل" 
مهن�  �سعود  ال�سيد  ب�إ�سراف  غزة  يف 
الفيلم  مدير املهرج�ن ورئي�ص ملتقى 
عن  ر�سمي�  االإع����الن  الفل�سطيني 
بني  وتع�ون  �سراكة  اتف�قية  اإب��رام 
الحق�  االع��الن  و�سيتم  املهرج�نني، 
واالأن�سطة  العملية  اخل��ط��وات  ع��ن 
والفع�لي�ت الثق�فية التي �سوف تق�م 

�سمن هذه ال�سراكة. نوارة. ب

مهرجان البوابة الرقمية الدويل للفيلم الق�سري دورة نوفمرب
عنابة





من اأخبار احلمقى
�س�أل اأحد النحويني ابن املتوفى :

م� املر�ص الذي م�ت به اأبوك ؟
ق�ل : ورمت قدميه

ف�عل  الأن��ه  قدم�ه  ورم��ت  قل   : النحوي  ق�ل 
مرفوع

ق�ل : ورمت قدم�ه ، ف�رتفع الورم من 
قدم�ه اإىل ركبت�ه

: قل من  النحوي وق�ل  فجن جنون 
قدميه اإىِل ركبتيه الأنه� جمرورة

 ق����ل اب���ن امل��ت��وف��ى : دع��ن��ي ي��� عم 
..ف��م��وت اأب���ي اأه���ون ع��ل��يَّ م��ن نحوك 

هذا!!

الراجل يخلطها
بنت �ْسك�ت لب�ب�ه� من اأوالد احل�رة

يتم�سخروا بيه� ويعيطوله� كعكة
راح ب�ب�ه� ق�لهم:

كعكة  لبنتي  يعيط  فيكم  واح��د  ن�سمع  ك���ن  لو  وهلل 

ن�سربو نعوقو
اأي� بعد يوم ف�تت الطفلة مع ب�ب�ه� واالأوالد ق�عدين 

ق�ل االأول :خمرية
ق�ل الث�ين :�سكر

ق�ل الث�لث: فرينة
ق�ل الرابع :زيت وحليب

ق�ل اخل�م�ص: 3 بي�س�ت
وق�لهم  الطفلة  اأب  عندهم  دار 

الراجل فيكم يخلطه�؟!.

مفارقة
امراأة بريط�نية

تطلب الطالق الأن زوجه�
ي�سغط على معجون االأ�سن�ن من الو�سط؟!

وتقول: اأنه ال يعرف االإتيكيت
ي� بنت احلالل تعوذي من اإبلي�ص

واحمدي اهلل اأنه ينظف اأ�سن�نه!!
عندن� ن��ص لو ك�ن ي�سحكوا

يقولك البوراك ت�ع رم�س�ن �سحيتي؟!.

معلومات م�سلية

الذهب

اأمثال �سعبية

)االأحــــمــــر،  ــة  ــي ــال ــت ال االألـــــــوان   •
يف  ت�ساعدك  الــربتــقــايل(  االأ�ــســفــر، 
مطاعم  اأكرث  لذلك  باجلوع  االإح�سا�ص 
يف  بينها  ميزجون  ال�سريعة  الوجبات 

�سعاراتهم.
درجة  انخفا�ص  عند  االرجتـــاف   •
احلرارة هي طريقة دفاعية ال اإرادية 

حتمي االإن�سان من اأي خطر حمتمل.
يف  نق�سا  يعانون  الذين  االأ�سخا�ص   •
يحاولون  مــا  عــادة  النف�ص  يف  الثقة 
حتى  االآخرين  قدرات  من  ينق�سوا  اأن 

يظهروا اأنهم اأف�سل منهم.
به  اأن مير  نف�سي ميكن  • اأقوى �سغط 
تت�سارب  عندما  هو  حياته  يف  االإن�سان 
يف  الــ�ــســديــدة  الــرغــبــة  بــني  م�ساعره 
منها  اخلـــوف  ــني  وب احلقيقة  معرفة 

وحماولة عدم �سماعها.
• درا�سة يف علم النف�ص تقول: عندما 
امل�ستقبلية  مبخططاتك  �سخ�سا  تخرب 
لتحقيقها،  حما�سا  اأقل  �ست�سبح  فاإنك 
االأف�سل االحتفاظ بها لنف�سك لتحقق 

اأحالمك.
بذمتهم  الذين  االأ�سخا�ص  اأغلب   •
القلب  يف  م�ساكل  مــن  يــعــانــون  ديـــون 

واالأوعية الدموية.
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ا�سحك وال�سحك بال�س.. قبل ما يغلى وتقول يامن عا�س

جواب 
املحاجية

حاجيتك
 على اللي زينوا 

�ساوي يف ال�سبابة و 
الغمام علّيا بزواقو 

حرام عليك ويف 
لبا�سو حالل عليا

حدث يف مثل هذا اليوم
ال�س�د�ص والع�سرون 

من �سهر نوفمرب
اأن�ص  بــن  بــرقــوق  ال�سلطان   -  1382
موؤ�س�ص  وهـــو  مــ�ــســر،  يف  احلــكــم  يــتــوىل 

دولة املماليك الثانية.
ي�سبح  كوك  جيم�ص  الكابنت  ـ   1778
ثاين  ــاوي،  م جزيرة  يــزور  اأوروبـــي  اأول 

اأكرب جزر هاواي.
تف�سل  الفرن�سي  العدو  قوات   -  1830
اجلزائرية  البليدة  مدينة  اقتحام  يف 

ب�سبب مقاومة ال�سكان.
بقياده  اليابانية  الــقــوات   -  1941
مع  تتوجه  ناجومو"  "�سو�سي  االأمــريال 

االأ�سطول الياباين جتاه بريل هاربر.
ال�سيني تدخل  - قوات اجلي�ص   1950
حتالف  �سد  مل�ساندتها  ال�سمالية  كوريا 
املتحدة  والـــواليـــات  اجلنوبية  كــوريــا 
و�ساهم  الكورية،  ــرب  احل اأثــنــاء  ــك  وذل

هذا التدخل يف تعديل موزاين القوى.
لــالأمم  الــعــامــة  اجلــمــعــيــة   -  1960
اال�ستقالل  مــوريــتــانــيــا  متــنــح  املــتــحــدة 

بالرغم من مطالبات املغرب ب�سمها.
اأول  ي�سكل  بلة  بــن  اأحــمــد   -  1962

حكومة يف اجلزائر بعد اال�ستقالل.
يف  ع�سوا  ت�سبح  موريتانيا   -  1973

جامعة الدول العربية.
ترف�ص  املتحدة  الــواليــات   -  1988
الإلقاء  دخول  تاأ�سرية  عرفات  يا�سر  منح 

خطاب يف مقر االأمم املتحدة.
ح�سن  اأمين  امل�سري  اجلندي   -  1990
ع�سكريتني  وحــافــلــتــني  جيبا  يــهــاجــم 
 / امل�سرية  احلــدود  على  اإ�سرائيليتني 
القتلى  مــن  عــددا  موقعا  الفل�سطينية 

واجلرحى يف �سفوف ع�سكر االحتالل.
برحلتها  حتلق  الكونكورد   -  2003

االأخرية يف مدينة بر�ستل.
2008 - �سل�سلة انفجارات تهز مومباي 
ت�ستهدف  للهند  االقت�سادية  العا�سمة 
وفنادق  داخلي  مطار  منها  اأمــاكــن  عــدة 
ــد ومــطــعــم �سهري  ــدي �ــســكــة ح ــة  ــط وحم

وم�ست�سفى واحتجاز رهائن.
2011 - اإطالق خمترب علوم املريخ مع 

عربة كيوريو�سيتي روفر.
تعلن  االإندوني�سية  ال�سلطات   -  2017
وتاأمر  بــايل  جزيرة  يف  الــطــوارئ  حالة 
حميط  مــن  ن�سمة   100،000 بــاإجــالء 
باال�ستعال  بداأ  الذي  اآغونغ  بركان جبل 

والثوران.

تخاريف 
�سي عالوة املو�سطا�ش

عندك تقطع اجلورنان

هههههه

�سي عالوة ينتظر اأ�سئلتكم ليجيب عليها، �ساركونا بها 
modhik@yahoo.com :على الربيد االإلكرتوين
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كي ك�نت اأّم� ك�نوا خوايل
 وكي راحت اّم� راحو خوايل

حكـــمة

اب�����ت�����������س�����م ل�����ل�����ك�����ام اجل����م����ي����ل، 
ت�������������������س���������دق���������ه ال  ل���������������ك���������������ن 

� مب�ذا تن�سحني ي� �سي عالوة ب��ص 
يبعد علي� الوب�ء؟

بثينة بن دراجي ب�تنة
واحد  يف  الأنه  الوق�ية  على  ركزي 
لبالد "الوق�ية خري من املوت" العالج 

م�ك�ين�ص ي� بثينة؟!.
� على ب�لك ي� �سي عالوة بللي �سبب 
ارت��ف���ع ع��دد ح����الت ك��ورون��� راج��ع 
ب�سبب  بيوتهم  يف  الن��ص  جتمع  اإىل 

الربد؟
مراد عوينة ب�سكرة
اأ�سب�ب  من  يكون  عليك  نرد  نخ�ف 
ارت��ف���ع ح����الت ك��ورون��� ال���رد على 

ال�سخ�ف�ت..اهلل يجيب اخلري؟!.
الزائد  وزين  م��ن  كرهت  خال�ص   �
والتم�سخري ت�ع الن��ص وقررت ننتحر 

ي� �سي عالوة م� نلق��ص عندك حزام 
ن��سف؟

عبلة. ي اأم البواقي
ك�ين ب�سح م�نظن�ص يجيك؟!.

بعقوبة  ع���الوة  ���س��ي  ي���  قّنعني   �
�سي�راتهم  يف  وهم  لل�س�ئقني  املليون 

دون كم�مة؟
لزهر.ل ب�تنة
قّنعني انت واّدي مليون من عندي..

ال�سم�ح؟!.
�سي��سة  مع  تتع�ي�ص  راك  كيف��ص   �

الدولة العميقة ي� �سي عالوة؟
اأم�ين طب�ص ب�سكرة
ال�سطح..عمك عالوة  ب�لعي�ص على 
ي��خ���ف ك���ل م���� ه���و ع��م��ي��ق ي���� الل��ة 

اأم�ين!!.

�شورة م�شحكة

االخرتاع �سيد 
االأدلة؟!



بلقا�سم. ز

معاوية. �ص

ق�صنطينة

ن.م

نا�سر. م

نا�سر. م

عملية االختل�س ا�ستمرت منذ 2015

خن�صلـة

بدري. ع

ميلة

باتنـــة

متكنت الفرقة االقت�سادية واملالية 
باأمــن واليــة باتنـــة، مــن حل ق�ســية 
التزويــر  عموميــة،  اأمــوال  اختال�ــص 
وا�ســتعمال املزور يف حمــررات جتارية 
وم�ســرفية تــورط فيهــا 04 اأ�ســخا�ص 

تــرتاوح اأعمارهــم بني 50 و66 �ســنة، 
منهــم 03 اأ�ســخا�ص ي�ســغلون وظائــف 
قاب�ــص بريد اجلزائـــــر  بثنية العابد 
�ســريكهم  اأمــا  وباتنــة،  عــزوز  اأوالد 
الرابــع فهــو نائــب باملجل�ــص ال�ســعبي 

وزوج  العابــد  ثنيــة  لبلديــة  البلــدي 
ابنة امــراأة متوفاة منذ �ســنة 2015، 
يقــدر  مــايل  مبلــغ  �ســحب  مت  حيــث 
بـ518.600.000 �سنتيـم من ر�سيدها 

بطريقة غري قانونية.

متكنت فرقة البحث والتدخل والفرقة 
املتنقلة لل�سرطة الق�س�ئية عني التوتة، 
ت���رتاوح  اأ���س��خ������ص   10 ت��وق��ي��ف  م���ن 
بينهم  من  �سنة  و37   22 بني  اأعم�رهم 
مركب�ت  منت  على  ك�نوا  ق�س�ئي�  م�سبوق 
حمملة  ن��ف��ع��ي��ة  و���س���ح��ن��ة  ���س��ي���ح��ي��ة 

ب�8188 وحدة من امل�سروب�ت الكحولية 
من خمتلف االأحج�م واالأنواع مع حجز 
09 �سف�ئح من الكيف املع�لج يقدر وزنه� 
800 م�سكن بب�تنة  835 غرام بحي  ب� 
اأم����م  ال��ذك��������ر  ال�س�لفي  ت��ق��دمي  ليتم 

اجله�ت الق�س�ئية املخت�سة اإقليمي�.

من  خن�سلة،  والي��ة  اأم��ن  عن��سر  متكن 
على  ا�ستولت  اأ���س��رار  جمعية  تفكيك 
تقدر  امل��ج��وه��رات  م��ن  م��ع��ت��ربة  كمية 
�سنتيم،  مليون   600 بقرابة  قيمته� 
من  معترب  م���يل  مبلغ  اإىل  ب�الإ�س�فة 
 130 من  ب�أزيد  يقدر  الوطنية  العملة 
اقتح�م  ب��ع��د  وذل���ك  �سنتيم،  م��ل��ي��ون 

م�سكن.
هوية  حتديد  عن  اأ�سفرت  التحقيق�ت 
ثالثة  ع��دده��م  الب�لغ  فيهم  امل�ستبه 

توقيفهم  ال��ف��ور  على  ليتم  اأ�سخ��ص، 
الق�س�ئية،  اجل��ه���ت  م��ع  وب�لتن�سيق 
على  العثور  مت  اأي��ن  م�سكنهم  تفتي�ص 
امل�����س��روق���ت وا���س��رتج���ع��ه��� ك���م��ل��ة، 
 132 يقدر  م���يل  مبلغ  اإىل  ب�الإ�س�فة 
مليون �سنتيم، كم� مت العثور على لوحة 
ترقيم خ��سة مبركبة �سي�حية ا�ستغله� 
امل�ستبه فيهم لنقل امل�سروق�ت ليتم حجز 
امل�سروق�ت، ب�الإ�س�فة اإىل املركبة التي 

مت ا�ستغالله� يف عملية ال�سرقة.

فرجيوة  دائ���رة  اأم���ن  عن��سر  متكن 
بوالية ميلة من توقيف �سخ�ص وحجز 
الكحولية  امل�سروب�ت  من  وحدة   432
و�سط مدينة فرجيوة، وتعود تف��سيل 
دائرة  اأمن  عن��سر  تلقي  اإىل  الق�سية 
ا�ستغالل  مف�ده�  ملعلوم�ت  فرجيوة 
ال�سي�حية  ملركبته  االأ�سخ��ص  اأح��د 
دون  الكحولية  امل�سروب�ت  ترويج  يف 
مت  املعلومة  من  الت�أكد  وبعد  رخ�سة، 
بتوقيف  كللت  ميدانية  خطة  و�سع 

32 �سنة  امل�ستبه فيه الب�لغ من العمر 
وبتفتي�ص  ف��رج��ي��وة،  م��دي��ن��ة  و���س��ط 
ال�سرطة  عن��سر  ع��رث  مت  ال�����س��ي���رة 
امل�����س��روب���ت  م���ن  وح����دة   432 ع��ل��ى 
واالأحج�م  االأنواع  خمتلفة  الكحولية 
اخللفي،  ال�����س��ن��دوق  داخ����ل  خم��ب���أة 
الق�نونية  االإج��راءات  ا�ستكم�ل  وبعد 
الني�بة  اأم���م  فيه  امل�ستبه  تقدمي  مت 
املخت�سة بفرجيوة التي اأمرت بو�سعه 

رهن احلب�ص.

�سي الأورا�سي..
مكان�ص...  والـــدراهـــم  كــايــن  الــكــونــت 
عام  من  غاب  والرت�سام  ما�سي  االإدمــاج 
ور�سة  املــ�ــســروع  ــ�ــص...  مــابــان ومــــازال 
مفتوحة واحليط يل بنيناه مازاد�ص... 
والديبلوم ما عاد يوكل اخلبز واحلرفة 
ما تعاون�ص... احلال مايدوم على حاله 

وخايفني ال�سبح مايبان�ص...

hamzalaribi005@gmail.com

موظفون بالربيد ونائب ببلدية ثنية العابد يختل�شون اأزيد 
من ن�شف مليار �شنتيم من ح�شاب امراأة متوفاة بباتنة

وجب الكلم

"كرمي  املــدعــو  ــا   ــادن اأع واملــطــر  ال�ستاء  ـــواء  اأج مــع 
الفرن�سي  الرئي�ص  اإىل  املفتوحة  بر�سالته  طابو" 
الدافئة واأغاين  الغراميات  "اميانويل ماكرون" مل�ساهد 
اإلينا كلمات الفنانة الراحلة وردة  العتاب، فتارة يعيد 
ويذكرنا  حب"  يا  عتاب  "كلمة  اأغنيتها  يف  اجلزائرية 
عجرم  نن�سي  اللبنانية  الفنانة  باأغنية  اأخــرى  تــارة 
امل�سري  الفنان  اأغنية  وكذا  ال"،  اأ�سيبك  اآه  "اأخا�سمك 
اأغاين  وكلها  بتحبيني"،  ما  زي  "بتحبيه  �ساكر  هاين 
حديث  اأن  ويبدو  والــغــرية،  واملالمة  العتاب  عن  تعرب 
اأفريك" واإعالن دعمه للرئي�ص  "جون  "ماكرون" ملجلة 
كرمي  املدعو  حفيظة  اأثــار  قد  تبون"  املجيد  "عبد 
يجاهر  الأن  دفعته  وح�سرة  "غرية"  لديه  واأثــار  طابو 
"رف�ص  ــه  الأن لي�ص  فرن�سي  لرئي�ص  والعتاب  باملالمة 
الغا�سم"  االحتالل  جرائم  عن  للجزائريني  االعتذار 
بل الأنه تنكر للمدعو طابو ورفاقه من "منا�سلي الربيد 

املركزي" وراح يتودد يف املقابل للرئي�ص تبون.
الفرن�سي  للرئي�ص  ر�سالته  يف  قال  طابو  كرمي  املدعو 
"�سيدي الرئي�ص، �سيتذكر التاريخ اأنه يف حلظة حا�سمة 
ظهر فيها االأمل وبداأت االآفاق تفتتح اأمام �سباب جزائري 
متلهف للحياة وال�سعادة اخرتمت عامل االأعمال من خالل 
واالإق�ساء"،  العنف  يتعهد  نظام  مع  املخجل  متاهيكم 
عبارة  باأنها  جليا  له  �سيت�سح  الر�سالة  هذه  يقراأ  ومن 
الفرن�سي  للرئي�ص  املدعو كرمي طابو  ا�ستجداء من  عن 
اأن يرتاجع عن موقفه ويدعم توجهه وتوجه الكثري من 
اأن  "جماعة الربيد املركزي"، وال �سك  املح�سوبني على 
من يتعمق يف قراءة ما بني ال�سطور يف الر�سالة �سيفهم 
اأفريك"   "جون  ملجلة  بحديثه  الفرن�سي  الرئي�ص  باأن 
"خيب ظن جماعة كانت قد علقت اآمالها عليه" يف  قد 
وال  للدولة"،  الد�ستوري  االإطــار  خارج  "مرحلة  فر�ص 
�سك اأي�سا اأن من يقراأ الر�سالة بتمعن �سيفهم باأن املدعو 
"عال�ص قلبت  طابو قد حتدث بلهجة عتاب كمن يقول 
الفي�ستة يا ماكرون"؟ وهذا ما يعني اأن كثريا ممن كانوا 
يتغنون باأفكار واإيديولوجيات و�سعارات خالل احلراك 
"اأمثال  وعلى  "ماكرون"  على  كثريا  يعولون  كانوا  قد 
ماكرون"، غري اأن االأخري وح�سب ما قال "املدعو طابو" 
قد تفطن اإىل اأن عالقة فرن�سا مع اجلزائر البد من اأال 
تخرج من اإطار "عالقة دولة مع دولة"، الأن الوطنيني 
"عالقة  فكرة  جت�سيد  "اأحبطوا"  قد  الكوالي�ص  يف 
واالأغرب  د�ستورية"،  غري  وجماعات  اأطراف  مع  دولة 
"ماكرون"  طابو  املدعو  يعاتب  اأن  هذا  كل  يف  واملوؤ�سف 
كان  حني  يف  "ب�سيدي"  ويــدعــوه  دبلوما�سي  باأ�سلوب 
اجلزائري  للنظام  �سارع"  "عبارات  توجيه  يف  يتفنن 
فقد  حــال،  اأي  وعلى  ــراك،  احل خــالل  اجلي�ص  وقيادة 
الفرن�سي  الرئي�ص  را�سل  قد  طابو  املدعو  اأن  لو  متنينا 
على  وللجزائر  دين  فرن�سا  على  للجزائر  باأن  ليذكره 
ن�سيانها،  ميكن  ال  جرائم  عن  "االإعتذار"  حق  فرن�سا 
لكن املدعو طابو لالأ�سف قد تنا�سى "ما يتعلق باجلزائر 
كوطن وكتاريخ وكدولة وك�سعب" وتذكر فقط ما يتعلق 
به وجماعته "كوعد" رمبا قد اأخلفه ماكرون اأو كاتفاق 

مت خرقه.

ر�شالة عتاب

حمزه لعريبي

ت�شجيل 142 خمالفة خلرق 
احلجر ال�شحي

حجز 5000 كمامة موجهة 
للم�شاربـــة

مديرية الرتبية تنفي غلق اأي 
موؤ�ش�شة تربوية ب�شبب كورونا

بداية  منذ  بالغاز  وفاة    14
ال�شنة ب�شطيف

�سجلت اأم�ص االأول، م�سالح اأمن والية اأم البواقي، 142 
خمالفة من خمتلف االأنواع تخ�ص ا�ستهتار املواطنني 

باإجراءات احلجر، وت�سمل 39 خمالفة خا�سة بعدم احرتام 
مواقيت احلجر ال�سحي وحجز ثالث مركبات مت و�سعها 

باملح�سر، باالإ�سافة لثالث خمالفات مرتبطة بعدم احرتام 
الربتوكول ال�سحي من قبل اأ�سحاب و�سائل النقل، و13 

خمالفة خا�سة بعدم احرتام اأ�سحاب املحالت التجارية 
للربوتوكول ال�سحي، و74 خمالفة خا�سة بعدم و�سع 
الكمامة، و16خمالفة خا�سة بعدم احرتام التباعد.

قامت اأم�ص، م�سالح اأمن والية اأم البواقي، مبراقبة 327 
�سخ�ص تبني اأن من بينهم �سخ�سني حمل بحث من قبل اجلهات 
الق�سائية، فيما مت توقيف �سخ�سني وحجز قطعة �سغرية من 
املخدرات، باالإ�سافة لتوقيف �سخ�سني وحجز 3953 وحدة 

من امل�سروبات الكحولية، كما مت اكت�ساف مغارة مبحاذاة 
الطريق االجتنابي للجبل باأم البواقي يتخذه املجرمون 
لرتويج املمنوعات، كما مت مراقبة 225 مركبة وحتويل 

مركبتني اإىل مقر ال�سرطة لعدم حيازة اأ�سحابها على وثائق 
ال�سري، وحتويل دراجتني ناريتني اإىل املقرات االأمنية، هذا 

وقد مت  حترير 48 خمالفة وجنحة مرورية.

نفت مديرية الرتبية لوالية �سطيف االإ�ساعات التي 
راجعت عن غلق عدد من املوؤ�س�سات الرتبوية عرب تراب 

الوالية ب�سبب جائحة كورونا، وقال االأمني العام للمديرية 
عثمان حمنة اأنه مل يتم ت�سجيل غلق اأي موؤ�س�سة منذ بداية 
الدرا�سة �سواء يف الطور االبتدائي اأو املتو�سط وكذا الثانوي.

�سجلت م�سالح احلماية املدنية لوالية �سطيف منذ بداية 
ال�سنة اجلارية 57 حادث ت�سمم بغازات االحرتاق مما ت�سبب 

يف وفاة 14 �سخ�ص مع اإنقاذ 130 اآخرين، ووقعت احلوادث 
يف بلديات �سطيف، عني لقراج، تا�سودة واأوالد �سابر، وتعترب 

احل�سيلة منخف�سة مقارنة مع تلك امل�سجلة خالل �سنة 
2019، حيث مت ت�سجيل 74 حادث اأدى اإىل وفاة 23 �سخ�ص 

واإنقاذ 185 اأخرين.

متكنت ال�سبطية الق�س�ئية 
لالأمن احل�سري الث�ين ب�أمن 

والية ق�سنطينة، يف عملي�ت 
متفرقة من توقيف 04 

اأ�سخ��ص ترتاوح اأعم�رهم 
بني 19  و21 �سنة، متورطني 

يف عديد الق�س�ي�، حيث مت 
توقيف �س�ب يبلغ من العمر 

�سبط  تفتي�سه  وبعد  �سنة   20
بحوزته على �سالح ابي�ص 

حمظور وكذا ق�رورة غ�ز م�سيل 
للدموع، كم� مت توقيف م�سبوق 

ق�س�ئي�، يبلغ من العمر 19 
�سنة وبعد حتري�ت حثيثة 
تبني اأنه متورط يف العديد 

من الق�س�ي� املتعلقة ب�ل�سرقة 
حتت ط�ئلة التهديد ب�الأ�سلحة 

البي�س�ء، فيم� مت يف عملية 
ث�لثة، توقيف م�سبوق ق�س�ئي� 

يبلغ من العمر 19 �سنة حمل 
بحث يف عدة ق�س�ي� تتعلق 

ب�ل�سرقة، ك�ن رفقة �سخ�ص 
ث�ين م�سبوق ق�س�ئي� يبلغ من 

العمر 21 �سنة الذي �سبط 
بحوزة على 11 كب�سولة من 

دواء خمدر كم� تبني اأنه حمل 
بحث من قبل فرقة حم�ية 

الفئ�ت اله�سة ب�أمن والية 
ق�سنطينة.
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توقيف 4 �شبان 
مطلوبني لدى 
م�شالح االأمن

توقيف 10 اأ�شخا�ص وحجز
 8188 وحدة من اخلمور

االإطاحة بع�شابة ا�شتولت على جموهرات 
واأموال بقيمة 730 مليون

حجز 432 وحدة من اخلمور بفرجيوة
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