
وفاق عني التوتة

اإحتاد ال�شاوية

موؤ�ش�شات تتجه نحو التوقف النهائي عن الن�شاط

ب�شبب متاطلهم يف جت�شيد م�شاريعهم

عدة ابتدائيات ا�شتفادت من عمليات ترميم

تعوي�ضات بقيمة  
للموؤ�ض�ضات  مليار   6.2
املت�ضررة من كورونا 

ب�ضطيف

�ضحب عقود االمتيـاز من 
امل�ضتثمرين املتقاع�ضني

الوايل يقف على 
و�ضعية املدار�س 

االبتدائية بخن�ضلة
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مدار�س دون م�ستلزم�ت الوق�ية من كورون� ب�أم البواقي
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ي�شطرون للم�شي م�شافة 5 كلم

عيون الع�شافيـــر

يف عملية اإح�شاء اأوليـــة

�شيق املقر وغياب موزع اآيل
 يوؤرق الزبائن

تالميذ ي�ضطدمون بغياب 
النقل املدر�ضي يف بيطام

انقطاعات متكررة 
للكهرباء تثري 
ا�ضتياء ال�ضكان

بئرا   215
غري مربوطة بالكهرباء 

يف باتنة

ت�ضاعد ال�ضكاوي
 ب�ضبب و�ضعية مكتب 

بريد حي ك�ضيدة

�ص 04

�ص 04
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باتنة

�سطيف

حجــز كيلوغرامــني مــن الكيــف املع�لــج و700 قر�ــس مهلو�ــس ب�سطيــف توقيف ع�شابة ت�شم امراأة

�ص 16

البلديات وقفت عاجزة ب�ضبب �ضح مواردها املالية

بروتوكول الوقاية مرهون بخزينة البلديات

احلماية املدنية بني مطرقة "كورونا" و�سندان القاتل ال�سامت

اختناقات الغــاز ت�ضنع 
ماآ�ضي العائالت بباتنة!!
عـادت حوادث االختنـاق بالغـــاز لت�سنع ماآ�سي العائالت مع اأول 

موجة برد ت�سهدهـا والية باتنة، وتدخلت م�سالح احلماية املدنية 
خالل ال�ساعات القليلة املا�سية يف اأكرث من مرة من اأجل اإ�سعاف 

عائالت كاد القاتل ال�سامت اأن يفتك بها يف عدة بلديات من 
الواليـة، فيما جنح "املرعوب" يف ح�سد �سحيتني جديدتني يف كل 

�ص 04من القطب العمراين حملة 3 وبلدية عيون الع�سافري... 

فيما �ضاهم التدخل ال�ضريع للحماية املدنية يف جتنب الكارثة

م�ضكل امل�ضتحقات 
ي�ضرب ا�ضتقرار 
ال�ضام من جديد

ك�ضفت مديرية االإدارة املحلية بوالية اأم البواقي اأن �ضعف املوارد املالية يف اأغلب البلديات وّلد عجزا عن توفري 
املطهرات واملعقمات والكمامات على م�ضتوى اأغلب املوؤ�ض�ضات الرتبوية، يف وقت تعرف فيه الوالية ارتفاعا يف عدد 

�ص 05االإ�ضابات بفريو�ص كورونا... 

اأم البواقي

خن�سلة

جمعية عني امليلة

�ص 08

ا



ب�صراحة

م�ضوؤولو ت�ضريف االأعمال
املعروف يف احلالة الطبيعية والعادية هو اأن امل�ضوؤول 
يحقق  الأن  ي�ضعى  من�ضبه  كان  واأي��ا  رتبته  كانت  مهما 
العمل  يف  النية  اإظهار  اإىل  يبادر  واأن  جديدا  �ضيئا 
حتى لو كان االأمر يتعلق مببادرات ال ترقى اإىل ذلك 
امل�ضتوى الذي يرجوه املواطن اأو امل�ضتوى الذي ميكن اأن 
تتحقق به النه�ضة يف اأي جمال اأو يف اأي قطاع، غري اأن 
املالحظ يف بالدنا خالل االآونة االأخرية هو اأن الكثري 
على  مو�ضوعة  اأج�ضاد  جمرد  باتوا  قد  امل�ضوؤولني  من 
يف  نية  هنالك  واأن  اأب��دا  توحي  ال  بطريقة  الكرا�ضي 

حتقيق اجلديد.
اأنهم  �ضراحة  القول  ميكن  اجلزائر  يف  كرث  م�ضوؤولون 
ذلك  معنى  االأعمال"،  لت�ضريف  معينون  "م�ضوؤولون 
�ضري  و�ضمان  والتوقيع  لالإم�ضاء  فقط  عينوا  قد  اأنهم 
املوؤ�ض�ضات والدوائر الر�ضمية ال غري، مبعنى اأن الكثري 
يفعلون  ال  املنتخبني  وحتى  املعينني  امل�ضوؤولني  م��ن 
على  واالإ���ض��راف  الوثائق  على  التوقيع  �ضوى  �ضيئا 
االجتماعات واللقاءات الدورية "التي ال فائدة منها" 
الروتني  واإح��ي��اء  العتب"  "رفع  �ضوى  منها  ه��دف  وال 
الدوري واليومي واإظهار ذلك عرب ال�ضفحات الر�ضمية 

للموؤ�ض�ضات والدوائر الر�ضمية للدولة على املواقع.
هذه  اإل��غ��اء  على  ق��ادري��ن  مل�ضوؤولني  بحاجة  نحن  كم 
ويف  امل�ضوؤولية"  "ممار�ضة  يف  الكال�ضيكية  الطريقة 
بحاجة  اأن��ن��ا  مبعنى  وال��ع��ب��اد،  ال��ب��الد  ���ض��وؤون  ت�ضيري 
مل�ضوؤولني "طموحني" وم�ضوؤولني "مبادرين" وم�ضوؤولني 
يثبتون باأنهم اأهل للمنا�ضب التي ي�ضغلونها بالعمل لي�ص 
لهم  العمل على االأقل �ضمن ما ميكن  فوق طاقتهم بل 
القيام به كنوع مما يفرت�ص على امل�ضوؤول اأن يقدمه كي 
ن�ضت�ضعر الفرق بينه وبني املوظف والفرق بينه وبني 
من هم اأقل منه، ففي وقت ما كان امل�ضوؤول اجلزائري 
عبارة عن كتلة من احليوية وكتلة من الن�ضاط يغادر 
باأنه  انطباعا  ليعطي  املوؤ�ض�ضة  يف  فيبقى  املوظفون 
والتفاين"،  والت�ضحية  "العمل  مثال  واأنه  "م�ضوؤول" 
وقد كان امل�ضوؤول يخجل اإذا ما تناهى اإىل م�ضامعه باأن 
املواطنني "ينظرون اإليه على اأنه فنيان" اأو اأنه مق�ضر 
يف عمله، وكان امل�ضوؤول يخجل اإذا ما �ضعر ولو للحظة 
وامل�ضوؤولية  املرتبة  يف  دونه  هم  الذين  املوظفني  باأن 
واأكرث  للموؤ�ض�ضة  عطاء  منه  اأك��رث  "املوؤ�ض�ضة"  اجت��اه 
فامل�ضوؤول  اليوم  اأما  بامل�ضوؤولية،  واإح�ضا�ضا  عمال  منه 
تفنن  اإن  يخجله  وال  مبكرا  ويغادر  متاأخرا  ياأتي  بات 
له،  دور  وال  "خامل"  اأن��ه  على  و�ضفه  يف  املواطنون 
اخلاملني  امل�ضوؤولني  ه��وؤالء  اأمثال  يف  لي�ضت  وامل�ضكلة 
بالقيام  مكلفني  هم  ما  بن�ضف  حتى  يقومون  ال  الذين 
فاالأمر  انتخبهم،  ومن  عينهم  من  يف  امل�ضكلة  بل  به، 
"م�ضوؤويل  على  �ضارمة  رقابة  فر�ص  ي�ضتلزم  اليوم 
ت�ضريف االأعمال" واإجبارهم على اأن ي�ضغلوا منا�ضبهم 
بالعقل والعمل واإال فال حاجة لكرا�ضي امل�ضوؤولية اإىل 

�سمري بوخنوفةغري اأ�ضياء اأخرى ت�ضغلها.
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اأقبــل احلائــزون اجلــدد علــى �سهــادة البكالوريــا دورة 2020 
يــوم اخلمي�ــص املا�سي علــى الت�سجيــل ح�سوريا بجامعــة باتنة 1 
وبالتحديــد يف كلية العلوم االإ�سالمية اأيــن مت توجيههم للح�سول 
علــى كل مــن بطاقــة الطالب وال�سهــادة املدر�سية، غــري اأن املوؤ�سف 
يف االأمــر هــو اأن التنظيــم قــد كان كارثيــا مــن جميــع النواحــي، 
فقــد غــاب التن�سيــق بني خمتلــف املوظفــني القائمني علــى عملية 
الت�سجيــل واأعوان االأمن ما ت�سبــب يف تكري�ص البريوقراطية التي 
اأرهقــت طالبا "جددا" قدموا من مناطــق بعيدة وخمتلفة، ناهيك 
عــن "املعريفــة" وعــدم التقيــد "بالــدور" والعدل يف املنــاداة على 
الطلبة يف املدرج، حيث اأخذ كل من له �سلة قرابة اأو معريفة "مع 
املوظفــني واأعوان االأمــن االأ�سبقية" اإ�سافــة اإىل ممار�سة الت�سلط 
علــى الطلبة وعــدم احرتامهــم "كطلبة" مــن طرف اأعــوان االأمن 
الذيــن اأخــذوا يتعاملون حتــت مبداأ "ال�سيــد والعبــد" ال "اأعوانا" 
مهمتهــم خدمة الطالــب وت�سهيل اأموره، فاإىل متــى �ستبقى جامعة 
باتنــة 1 وكرا الأمثــال هوؤالء "الذيــن ال يعرفون �سيئــا" عن اآداب 
التعامــل وال يعرفــون �سيئا عــن االن�سباط والعــدل وال حتى �سيئا 

عن ال�سمري؟

بط�قة حمـــــــــراء

auresbook

قال: عبد الرحمان بن بوزيد 
)وزير ال�صحة(

..." 200 خمرب عاملي ي�صتغل على اإنتاج 
لقاح كورونا"

قلنا: يا راجل... وخمابركم ماذا تفعل؟

دعت وزيرة الثقافة والفنون، اإىل متّثيل ال�سينما وامل�سرح والفنون اجلزائرية ال�سورة االإيجابية للمراأة، واحلّد من 
ورة املعنفة لها، واأكدت اأنه ال ميكن حلفيدات تاريخ اجلزائر اأن يهّن اأو ُيهن، معتربة اأن" املراأة هي �سورة  متثيل ال�سّ

من االنتماء".

اأطلق متعامل نقال باجلزائر، عرو�سا ترويجية جديدة لفائدة تالميذ الطورين املتو�سط والثانوي وطالب اجلامعات 
هواتف  من  تتكون  الباقات  اأن  املتعامل  بيان  وذكر  الحتياجاتهم،  وفًقا  م�سممة  م�سبق  دفع  باقات  تقدمي  خالل  من 
و�سرائح خمتلفة االأنواع وال�سعر ف�سال عن جمانية الدخول املجاين اىل من�سة الدرو�ص عرب االإنرتنت و�سيتمكنون 

ا من البقاء على ات�سال والتفاعل جماًنا على في�سبوك ومي�سنجر. اأي�سً

"معامل  اأ�سدره  لتقرير  العربي، وفقا  العامل  تاأثريًا يف  االأكرث  موؤلف وباحث   100 الـ  12 جزائريًا على قائمة  حل 
التاأثري واال�ست�سهادات املرجعية للمجالت العلمية العربية "ار�سيفـ  Arcif " لعام 2020، وجاء يف  تقرير "ار�سيف"، 
وهو موؤ�سر لالإنتاج واملحتوى العلمي العربي يف املجالت العلمية، انه يوجد اأكرث من 3460 باحثًا وموؤلفًا من اجلزائر 

ت�سارك اأعمالهم يف تقرير العام احلايل 2020.

يبدو اأن تاأثريات توقف املناف�سة منذ ثمانية اأ�سهر األقى بظالله على افتتاح املو�سم الكروي اجلديد 2020-2021، 
برنامج  ت�سمنها  االأول  اليوم  يف  مباريات  اأربع  اأ�سل  من  تعادالت  باأربعة  جت�سدت  جدا،  بطيئة  بوترية  متيزت  التي 
اجلولة االأوىل من بطولة الرابطة املحرتفة االأوىل لكرة القدم. حيث عادت عجلة البطولة اإىل الدوران يف ظروف 
بفريو�ص كورونا،  ال�سحي اخلا�ص  للربوتوكول  املدرجات، تطبيقا  اأبرزها غياب اجلماهري عن  لعل  "للغاية"،  خا�سة 

وكذا تدابري �سارمة بهدف الوقاية من خطر االإ�سابة بالفريو�ص "التاجي".

فريو�ص  لقاح  اقتناء  حذر" بخ�سو�ص  "جد  م�سعى  اأن اجلزائر يف  امل�ست�سفيات،  وا�سالح  وال�سكان  ال�سحة  وزير  اأكد   
اأمام كرثة اللقاحات املعلن عنها، وجدد التاأكيد على  كورونا، واأن اقتناء لقاح فريو�ص كورونا �سياأخذ الوقت الالزم، 
التزام ال�سلطات على اختيار اف�سل لقاح للمواطنني �سواء من حيث التكلفة او النوعية وـقل االخطار، م�ستبعدا اأي 

اعتبار "لل�سعر" الذي يحول دون اقتناء هذا املنتوج.

رقمنة  اإطار  يف  لالأنرتنت  عايل  بتدفق  امل�ست�سفيات  ربط  عن  والال�سلكية،  ال�سلكية  واملوا�سالت  الربيد  وزير  ك�سف 
ال�سحية  املرافقة  �سمن  يندرج  االأمــر  واأن  االإعــالم،  لو�سائل  ت�سريح  يف  الوزير  م�ستقبال.واأو�سح  ال�سحي  القطاع 

والتقنية للم�ست�سفيات ويف اإطار الت�سامن احلكومي.

اأكدت �سحيفة "وول �سرتيت جورنال" االأمريكية اأن �سركة "يونايتد اإيرالينز" �سرعت يوم اجلمعة، بت�سيري رحالت 
طريان م�ستاأجرة لنقل �سحنات لقاح �سركة "فايزر" االأمريكية �سد كورونا، وتاأتي هذه الرحالت قبل برنامج التلقيح 

ال�سامل املتوقع اأن يبداأ يف اأواخر دي�سمرب.

ك�ســف املفت�ص العــام بوزارة ال�سوؤون الدينيــة واالأوقاف، عن 
اإ�ســدار والة اجلمهورية قرارات بفتــح 4 اآالف م�سجد يف االأيام 
االأخــرية كانــت مغلقة ب�سبب تف�ســي فريو�ص كورونــا، م�سيفا اأن 
االكتظــاظ الــذي �سهدتــه بع�ص امل�ساجــد املعنية بقــرار الفتح 
التدريجــي دفع بــوالة اجلمهوريــة التخاذ قرار بفتــح م�ساجد 
اإ�سافيــة لتفادي االكتظاظ حيث و�سل عدد امل�ساجد املفتوحة 

يف هذه الفرتة اىل 8 اآالف و400 م�سجد.

و400  اآالف   8

يومية وطنية �إخبارية
ت�صدر عن م �س و ذ م م "�أور��س نيوز"

املدير العام
م�سوؤول الن�سر

�سمري بوخنوفة

�لطبع: 
sie صركة �لطباعة �ل�صرق�

�لتوزيع:
sodipresse

�حل�صاب �لبنكي:
 BADR 336 300562 3000 42 

وكالة باتنة
�لإ�صهار: م�صلحة �لإ�صهار بجريدة �لأور��س نيوز

�أو �لوكالة �لوطنية للن�صر و�لإ�صهار �صارع با�صتور ـ �جلز�ئر 
021.73.76.78 ـ  �لهاتف: 021.73.71.28 

�لإد�رة ـ �لتحرير
�ملنطقة �حل�صرية �لثانية جتزئة 12 رقم 12 ـ باتنة

�لهاتف: 033.29.18.51
�لفاك�س: 033.29.18.51

journalelauresnews@gmail.com :لربيد �لإلكرتوين�

حتولت اأزمة املياه يف اجلزائر ويف كثري من 
الواليات بعديد اأحيائها اإىل م�سكل مفتوح دون 

حل ير�سي املواطنني ويخفف من �سدة معاناتهم 
اليومية التي دامت �سنوات مل ت�ستطع اجلهات 

امل�سوؤولة اأن حتتوي االأزمة بتوزيع عادل ي�سمل 
اجلميع بالت�ساوي وي�سمن للمواطنني حقهم يف 

الرثوة املائية ورغم خروج املواطنني اليومي 
والدوري واملو�سمي من اأجل اإي�سال اأ�سواتهم 
واالحتجاج واإيجاد حلول م�ستدامة، ورغم 

االإقاالت واإنهاء املهام والتحويالت التي طالت 
م�سوؤويل �سركات املياه اإال اأن االأزمة ما تزال 

تراوح مكانها ومن الغريب اأنه رغم التهديد الذي 
طال هذه ال�سركات يف حال ا�ستمرار االنقطاعات 
والتذبذب اإال اأن مدى اال�ستجابة يعترب حمت�سما 
وغري مر�سي وفيه حتدي لقرارات ال�سيد الرئي�ص 

وكذا احلكومة ب�ساأن �سرورة ك�سف التالعبات 
وا�ستهداف الوطن واملواطنني بافتعال االأزمات 

والتمديد يف عمرها الإثارة بلبلة ل�سالح اأجنحة 
عميلة تراهن على بث عدم اال�ستقرار واال�ستثمار 

يف االأزمات..
ويف وقت هناك من يطالب بحق املواطن 

اجلزائري بجميع ثروات الوطن على غرار اأغلب 
دول العامل التي �سمنت ملواطنيها ن�سبا من املداخيل 
ب�سيغ خمتلفة، خا�سة واأننا دولة متنوعة الرثوات 

لكن املواطن اجلزائري اأبعد من اأن ينال حقا منها 
ناهيك عن �سراكة ت�سمن له دخال م�سمونا يرتقي 

مب�ستواه املعي�سي وي�سمن له اال�ستقرار الذي 
يحلم به ال�سعب اجلزائري على االأقل منذ نيل 

اال�ستقالل وتاأميم الرثوات..اإال اأنه مت تقزمي كل 
تلك املطالب يف ثروة وحيدة وهي الرثوة املائية 

والتي تعترب من اأب�سط حقوق املواطنة..
ويعاين املواطن اجلزائري من �سوء التوزيع 
بقدر معاناته من االنعدام الكلي للتوزيع حيث 

اأن هناك من االأحياء من متتاز بتوزيع يومي دون 
انقطاع واأخرى من توزيع �ساعي يومي ويف اأح�سن 
االأحوال هناك من االأحياء من ت�ستفيد من اأيام 

تناوبية منتظمة مقابل �سح منقطع النظري يف 
كثري من االأحياء التي ي�سكل املاء على م�ستواها 

اأزمة حقيقية ا�ستنفذت �سرب املواطنني واأموالهم 
العتمادهم على ال�سهاريج املخ�س�سة لبيع املياه 

دون اأن جتد معاناتهم اآذانا �ساغية..

زووووووم الأورا�س....

�ضماح خميلي

ندرة مفتعلة لدواء "لوفينوك�س" امل�س�د لـ "كورون�" يف اجلزائر
اأعلنت املديرة العامة لل�سيدلية املركزية للم�ست�سفيات عن "ا�ستالم قريبا"، ال�سيدلية لكمية من دواء "لوفينوك�ص" 
مما  وطني  خمرب  من  وذلــك  قريبا،  الــدم  لتخرث  كم�ساد  كورونا  فريو�ص  �سد  العالج  برتوكول  �سمن  يدخل  الــذي 
بع�ص  الإقبال  "اأ�سفها"  عن  اخرى  جهة  من  معربة  كوفيد19-،  بفريو�ص  امل�سابني  احتياجات  تلبية  على  �سي�ساعد 
االطباء وال�سيادلة على اقتناء هذه املادة احليوية بكرثة ق�سد التخزين، مما خلق نوعا من الندرة املفتعلة بال�سوق 

الوطنية.

ال�سورة ماأخوذة من 
الطريق املحاذية لبنك 
التنمية املحلية مبدينة 
باتنة، والوا�سح اأن هذه 
احلفرة �سائرة يف طريق 

ت�سجيل رقم قيا�سي 
كاأكرث حفرة قدرة على 
التخفي والتواري عن 

اأنظار امل�سوؤولني وت�سجل 
يف املقابل رقما قيا�سيا 

كاأكرث حفرة اإحلاقا 
لالأذى مبركبات ال�سائقني 

مع العلم ان عمر هذه 
احلفرة قد جتاوز 

ال�سهرين اإن مل يكن اأكرث.



.

نوارة بوبري

ب�يدن... 
االأر�س يف  املعذبني  رجل 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

االجتاهات والتوجهات 
والتالعب باأ�سعار 

النفط نتيجة تغري 
وفقها كافة املجريات 
وحتقق بها ال�سقوط 

املر لبع�ص احلكومات 
وال�سعود احلر لالأقوى 

واالأ�سد حتمال لالزمات.
وكاأننا اأمام �سيناريو 

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

نوارة 

�سعر الوق�ية خري من تك�ليف 
ونت�ئج 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�سوال ك�د املعلم اأن ي�سري 
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 

ق. و

االخ��رية  �ضاعة   24 خ��الل  اجل��زائ��ر  �ضجلت 
حيث  كورونا  بفريو�ص  جديدة  اإ�ضابة   1044
حالة   81212 اإىل  االإ���ض��اب��ات  ع��دد  ارت��ف��ع 

موؤكدة.
1044 اإ�ضابة  املوؤ�ضرات العامة هي كما يلي: 
جديدة، 622 حالة متاثلت لل�ضفاء، 51 مري�ص 

متواجدون يف العناية املركزة، 21 وفاة.
ت�ضجيل  م��ع  امل��وؤك��دة:  احل���االت  يخ�ص  فيما 
1044 حالة جديدة، اأي بن�ضبة حدوث تقدر 
 24 خ��الل  ن�ضمة  األ��ف  مئة  لكل  حالة  ب�2،5 
29 والية �ضجلت  اأن  االأخ��رية. نالحظ  �ضاعة 
اأقل من 9 حاالت منها 18 والية مل ت�ضجل اأي 

حالة، 19 والية �ضجلت اأكرث من 10 حاالت.
ومت ت�ضجيل 21 وفيات جديدة.

طرف  من  ت�ضتدعي  للوباء  احلالية  الو�ضعية 
اح����رتام قواعد  ال��ي��ق�����ض��ة،  امل��واط��ن��ني:  ك��ل 
النظافة وامل�ضافة اجل�ضدية، االمتثال لقواعد 
كبار  �ضحة  على  املحافظة  ال�ضحي،  احلجر 
ال�ضن خا�ضة اأولئك الذين لديهم مر�ص مزمن.

اجلزائر ت�ضجل 
1044 اإ�ضابة جديدة 

و 21 حالة وفاة 
بفريو�س كورونا

�أكد �لوزير �لأول، عبد �لعزيز جر�د، يف كلمة له ت�سمنها �لتقرير �لأول ملحافظة �لطاقات �ملتجددة و�لفعالية �لطاقوية، عزم �حلكومة على �إر�ساء منوذج 
طاقوي م�ستد�م و�إر�ساء �أ�س�س �نتقال طاقوي مكيف مع �خل�سو�سيات �لوطنية.

ويف كلمة له ن�ضرت يف تقرير املحافظة الذي 
اجلزائر:  يف  الطاقوي  "االنتقال  عنوان  حمل 
تطوير  اأجل  من  واالف��اق  والو�ضعية  الدرو�ص 
مت�ضارع للطاقات املتجددة"، اأو�ضح ال�ضيد جراد 
اأن "احلكومة عازمة على ت�ضخري كل االإمكانات 
املتاحة من اأجل اإر�ضاء منوذج طاقوي م�ضتدام، 

حيث تكون الفعالية ميزته االأ�ضا�ضية".
على  �ضتعمل  احلكومة  ف��اإن  االط��ار،  هذا  ويف 
اال�ضتهالك  بتح�ضني  ي�ضمح  عمل  كل  "ت�ضجيع 
الداخلي للطاقة ب�ضكل اأمثل، وكذا اأي عمل من 
احتياطاتنا  على  احلفاظ  يف  ي�ضاهم  اأن  �ضاأنه 
م��ن امل��ح��روق��ات مل��دة اأط���ول م��ن خ��الل تنويع 
على  ال�ضيما  البديلة،  الطاقة  اإنتاج  و�ضائل 
اأ�ضا�ص املوارد املتجددة"، ي�ضيف الوزير االأول.

وميكن حلجم الغاز والنفط الذي يتم اقت�ضاده 
ان يفتح اآفاقا جديدة من خالل التو�ضيع الفعلي 
�ضتجد  التي  املحلية  البرتوكميائية  للن�ضاطات 
على  لت�ضريفها  منافذ  امل�ضنعة  منتوجاتها 
تت�ضم  اأ�ضبحت  التي  الدولية  ال�ضوق  م�ضتوى 
ال�موارد  خ��ام  يخ�ص  فيما  �ضديدة  بتقلبات 

الطاقوية االأولية، ح�ضب ال�ضيد جراد.
بتنمية  م�ضحوبا  ال��ت��ح��ول  ه���ذا  و���ض��ي��ك��ون 
منها  ال�ضم�ضية  وال�ضيما  املتجددة  الطاقات 
الوطني  ال��رتاب  مناطق  كل  بها  تتمتع  والتي 
ب�ضكل من�ضف اإىل حد ما، مما �ضي�ضمح ب�"�ضمان 
ميكنها  التي  للبالد  ا�ضتقرارا  اأك��رث  مداخيل 
جت�ضيد  على  طماأنينة  بكل  تعمل  اأن  حينئذ 
املخاطر  بع�ص  عن  بعيدا  التنموية  �ضيا�ضتها 

اخلارجية ال�محتملة".
كما �ضيتم ت�ضجيع ن�ضاطات �ضناعية مرتبطة 

�ضعيد  ع��ل��ى  مكيفة  ت��ك��ون  ال��ط��اق��ة  ب��ق��ط��اع 
واملتو�ضطة  ال�ضغرية  وال�ضناعات  املوؤ�ض�ضات 
الكفيلة با�ضتحداث منا�ضب �ضغل وخلق ثروات 
حملية، وذلك يف اإطار "خمطط مدرو�ص م�ضبقا 
ويرمي اإىل احلد من الفوارق اجلهوية"، يتابع 

الوزير االول.
من  تلتزم،  "احلكومة  ف��اإن  اخ��رى،  جهة  من 
مع  مكيف  طاقوي  انتقال  اأ�ض�ص  باإر�ضاء  االآن، 
قدرات  كل  له  وت�ضخر  الوطنية  اخل�ضو�ضيات 
البالد التي ميكن اأن توؤدي اإىل التج�ضيد الفعلي 
اآليات  اعتماد  اإغفال  دون  امل�ضطرة  لالأهداف 

التقييم امل�ضتمر والدقيق للتقدم املحرز".
تاأخري،  دون  بالعمل،  احلكومة  تلتزم  كما 
ال�ضروري  امل��ايل  ال��دع��م  اأ�ضكال  ك��ل  بتقدمي 
املتجددة  ال��ط��اق��ات  بن�ضر  التعجيل  ب��ه��دف 

وتنويع ا�ضتعمالها ف�ي جميع قطاعات الن�ضاط 
الكفيلة بخلق ثروات وا�ضتحداث منا�ضب �ضغل 

دائمة.
التحوالت  ه���ذه  اأن  ج���راد  ال�ضيد  وي��ع��ت��رب 
الطاقوية "�ضرورية" بالن�ضبة مل�ضتقبل البالد 
الديناميكية  �ضمن  "االندماج  من  تتمكن  حتى 
امليدان  هذا  يف  نف�ضها  تفر�ص  التي  العال�مية 
اأن  ميكن  اإرث���ا  ال�ضاعدة  ل��الأج��ي��ال  وحت��ف��ظ 

تعتمد عليه".
وذكر الوزير االأول باأن خمطط عمل احلكومة 
لتنفيذ برنامج رئي�ص اجلمهورية قد و�ضع على 
�ضيا�ضات  �ضميم  يف  الطاقوي  االنتقال  الفور 
"التجديد  لثالثية  طبقا  ال��ب��الد،  تنمية 
الغذائي  االأم����ن  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م  االق��ت�����ض��ادي 

واالنتقال الطاقوي واالقت�ضاد الرقمي".

اأج����رى  وزي���ر ال�����ض��وؤون اخل��ارج��ي��ة، �ضربي 
م��ن نظرائه  م��ع ع���دد  ب���وق���ادوم، حم��ادث��ات 
خا�ضة العرب واالأفارقة على هام�ص م�ضاركته 
وزراء  ملجل�ص  واالأرب��ع��ني  ال�ضابعة  ال��دورة  يف 
خارجية منظمة التعاون االإ�ضالمي املنعقدة يف 

نيامي. ح�ضب بيان وزارة اخلارجية.
واأ����ض���ار ال��ب��ي��ان اأن امل��ح��ادث��ات ب��ني ال��وزي��ر 
تطوير  على  رئي�ضي  ب�ضكل  تركزت  ونظرائه 
االإقليمية  الق�ضايا  وعلى  الثنائي  التعاون 
والدولية الرئي�ضية ذات االهتمام امل�ضرتك، ال 

�ضيما يف منطقة ال�ضاحل واأفريقيا.
واأكد وزير ال�ضوؤون اخلارجية، �ضربي بوقدوم، 
"موقفها  جت��دد  اجل��زائ��ر  اأن  تدخله،  خ��الل 
ظاهرة  حم��ارب��ة  ���ض��رورة  يف  املتمثل  ال��دائ��م 

االإ�ضالموفوبيا والق�ضاء على م�ضادرها".
 47 اأم���ام ال���دورة  واأك���د ال��وزي��ر يف كلمة ل��ه 
ملجل�ص وزراء ال�ضوؤون اخلارجية ملنظمة التعاون 
املنرب  هذا  من  جتدد  "اجلزائر،  اأن  االإ�ضالمي، 

�ضرورة  يف  املت�مثل  الدائم  موقفها  عن  التعبري 
على  والق�ضاء  االإ�ضالموفوبيا  ظاهرة  حماربة 
لالإ�ضاءة  رف�ضها  جم��ددا  وت��وؤك��د  م�ضادرها، 

لالأخرين حتت ذريعة حرية التعبري".
الوزاري  املجل�ص  اأ�ضغال  اأن  اىل  الوزير  واأ�ضار 
�ضد  "متحدون  �ضعار  حتت  احلالية  دورت��ه  يف 
هو- و  والتنمية"،  ال�ضلم  اأج��ل  من  االإره���اب 

مثلما قال- "اختيار موفق يرتجم، يف ظل هذه 
اال�ضالمي،  عاملنا  تاريخ  من  املف�ضلية  املرحلة 
االأه��داف  جت�ضيد  يف  منا  لكل  امللحة  الرغبة 
اال�ضالمي  التعاون  ملنظمة  ال�ضامية  واملبادئ 

باعتبارها ال�ضوت اجلامع للدول االإ�ضالمية".
يف  "ياأتي  االج��ت��م��اع  ه��ذا  اأن  ال��وزي��ر  وق���ال 
عاملنا  فيه  يواجه  التعقيد  بالغ  دويل  �ضياق 
مقدمتها  ويف  التحديات  من  العديد  االإ�ضالمي 
ت�ضاعد  العنيف،  والتطرف  ال��دويل  االإره��اب 
وكذلك  لال�ضالم  واال���ض��اءة  اال�ضالموفوبيا 
التي  االإقليمية  والنزاعات  االأزم���ات  تفاقم 

ال�ضعوب  من  الكثري  وا�ضتقرار  باأمن  تع�ضف 
والدول االأع�ضاء يف منظمتنا".

االأليمة  التجربة  "بحكم  اأن��ه  الوزير  واأب��رز 
ال��ت��ي م���رت ب��ه��ا اجل��زائ��ر يف دح���ر االإره����اب 
وانطالقا من اإميانها باأهمية املبادرات الرامية 
فقد  العامل  يف  واالأم��ن  ال�ضالم  اأ�ض�ص  الإر���ض��اء 
االإره���اب،  مكافحة  جم��ال  يف  جهودها  ع��ززت 
اإب��رام  اإىل  ال��دع��وة  يف  ال�ضباقة  كانت  حيث 
اتفاقية �ضد االإرهاب على امل�ضتوى االأفريقي، 
االأمن  جمل�ص  مب�ضادقة  جمهوداتها  كللت  كما 
على الالئحة رقم 1904املتعلقة بتجرمي دفع 

الفدية يف دي�ضمرب 2009".
وال�ضب  "االإ�ضاءة  اأن  بوقدوم  ال�ضيد  واأب��رز 
واإزدراء معتقدات االآخرين حتت ذريعة حرية 
عميقة  اخالقية  اأزمة  وجود  عن  ينم  التعبري 
املمار�ضات  هذه  ملثل  ت��روج  التي  املجتمعات  يف 
هذه  جذور  معاجلة  يف  التفكري  عليها  وينبغي 

االأزمة".

ن���ددت اأح����زاب ج��زائ��ري��ة ب��ال��الئ��ح��ة التي 
اأ���ض��دره��ا ن���واب يف ال��ربمل��ان االأوروب�����ي، حول 
وك�ضفوا  اجلزائر،  يف  االإن�ضان  حقوق  و�ضعية 
ت�ضمنتها  التي  املغالطات  منف�ضلة  بيانات  يف 
ال�ضوؤون  للهيئة االأوروبية يف  ال�ضافر  والتدخل 

الداخلية للجزائر.
قال رئي�ص حزب جيل جديد، �ضفيان جياليل، 
االأوروب��ي  الربملان  اأ�ضدرها  التي  الالئحة  اأن 
يف  االإن�ضان  حقوق  و�ضعية  اإىل  تطرقت  والتي 
اإهانة لكرامة اجلزائريني وحماولة  اجلزائر. 
رئي�ص  ودع��ا  كمحمية''.  اجل��زائ��ر  الإع��ت��ب��ار  
الدفاع عن  الوطنيني  حزب جيل جديد جميع 
املطالبة  الفو�ضى يف م�ضار  البلد وجتنب  �ضيدة 

بالتغيري.
الوطني  التحرير  جبهة  حلزب  بيان  واعترب 
غري   م��ف��ردات  ''تت�ضمن  ال��الئ��ح��ة   ه���ذه  اأن 
دبلوما�ضية وغري اأخالقية يف التعامل مع دولة 
على  م�ضمم  �ضعب  كرامة  على  والتعدي  �ضيدة، 
البقاء حرا، عرب اإعادة اإحياء ذات االأ�ضطوانة 
املهرتئة، بادعاء القلق كذبا وزورا، على و�ضعية 

حقوق االإن�ضان يف اجلزائر، وحرية ال�ضحافة 
وم�ضري االأقليات الدينية''.

الدميقراطي  الوطني  التجمع  ندد  جهته  من 
الباطلة  واالإدع�����اءات  ال��واه��ي��ة  ب���''امل��زاع��م 
املتعلق  االأوروب��ي  الربملان  الئحة  يف  ال�ضادرة 
بو�ضعية حقوق االإن�ضاء يف اجلزائر''، وت�ضاءل 
عن اخلفيات التي تقرتن ب�ضدور هذه الالئحة 
من حيث التوقيت ومن حيث طبيعة النوظيف.

''بكل  ال��وط��ن��ي  االإ����ض���الح  ح��رك��ة  و�ضجلت 
�ضافرة  تدخالت  �ضديدين،  رف�ص  و  ا�ضتهجان 
الداخلية  ال�����ض��وؤون  يف  االأوروب������ي   ل��ل��ربمل��ان 
التي  االأخ����رية  الئحته  خ��الل  م��ن  للجزائر  
حقوق  و�ضعية  ع��ن  ك��ب��رية  ب�ضلبية  حت��دث��ت 

االإن�ضان  يف اجلزائر''.
االأورب���ي  ال��ربمل��ان  يف  ال�ضرفاء  البيان  ودع��ا 
على  التحامل  لهذا  رف�ضا  ا�ضواتهم  رف��ع  اإىل 
من  اال���ض��رار  ل��ه��ذا  الت�ضدي  واإىل  اجل��زائ��ر 
طرف نواب بع�ص االأحزاب والتيارات املعروفة  
بعدائها التاريخي للم�ضروع الوطتي االأ�ضيل يف 

اجلزائر.

ال�ضحة  لرتقية  الوطنية  الهيئة  رئي�ص  ق��ال 
م�ضطفى  الربوفي�ضور  العلمي،  البحث  وتطوير 
بفريو�ص  الوفيات  عدد  ارتفاع  اأ�ضباب  اإن  خياطي، 
راجع  االأخري  االأ�ضبوع  خالل  اجلزائر  يف  كورونا  
االإنعا�ص يف  التي تدخل  اىل تزايد عدد احلاالت 
معظم  تعرفه  الذي  واالإكتظاظ  االأخ��رية  الفرتة 
امل�ضت�ضفيات. ويوؤكد الربوفي�ضور م�ضطفى خياطي، 
�ضي�ضهد  ك��ورون��ا،  بفريو�ص  االإ���ض��اب��ات  معدل  اأن  
باالرتفاع  �ضواء  تغريا  املقبلة  االأ�ضابيع  خ��الل 
نتائج  على  بناءا  وهذا  التدريجي  االنخفا�ص  او 
من  موؤخرا  املتخذة  واالإج��راءات  ال�ضحي  احلجر 

قبل احلكومة للحد من تف�ضي الفريو�ص.

ال�ضحة  لرتقية  الوطنية  الهيئة  ئي�ص  وانتقد 
ال�ضلطات  حتيني  ع��دم  العلمي  البحث  وتطوير 
لبع�ص االإجراءات التي مل تاأتي بنتيجة- ح�ضبه 
-خالل املرحلة االأوىل للحجر ال�ضحي، على غرار 
غلق بع�ص االأن�ضطة التجارية التي ال جتلب عددا 

كبري من املواطنني اإليها.
تف�ضي  اأ�ضباب  اأح��د  اأن  املتحدث  ي��رى  باملقابل 
بع�ص  ت�ضهده  ال���ذي  االك��ت��ظ��اظ  ه��و  ال��ف��ريو���ص 
اكتظاظا  ال�ضياق:''�ضهدنا  هذا  يف  قائال  االأماكن 
املخ�ض�ضة  والنقاط  الربيد  مراكز  م�ضتوى  على 
لبوؤرة  حتولت  التي  والغاز  الكهرباء  فواتري  لدفع 

النت�ضار الوباء''.

اجلمهورية  وكيل  التم�ص 
 15 ت��ي��ب��ازة،  حمكمة  ل��دى 
���ض��ن��ة ���ض��ج��ن��ا ن���اف���ذا  �ضد 
للعا�ضمة،  االأ�ضبق  ال��وايل 
وغرامية  زوخ،  القادر  عبد 
دينار،  مليون  قدرها  مالية 

مع م�ضادرة كل اأمالكه.
اإىل  تهم  عدة  توجيه  ومت 
بينها  م��ن  ال�ضابق  ال���وايل 

''التبديد املتعمد لالأموال العامة بهدف اإ�ضناد 
واإ�ضاءة  ث��ال��ث،  لطرف  م�ضتحقة  غ��ري  م��زاي��ا 

ا�ضتخدام املن�ضب، وانتهاك االأنظمة''.
جوان  منذ  ن�ضرها  مت  التي  املعلومات  وح�ضب 
2019، فاإن ا�ضم وايل العا�ضمة ال�ضابق، ذكر 
ح�ضل  التي  ''ك��ون��دور''  ق�ضية  يف  م��رة  الأول 
التحقيق  قا�ضي  من  بالرباءة  حكم  على  فيها 
الذي در�ص الوقائع، ليكون مو�ضوع ا�ضتدعائني 
من  العام،  نف�ص  من  جويلية  �ضهر  يف  متتاليني، 
قبل املحكمة العليا ب�ضاأن التحقيقات اجلارية 
وحمي  ح��داد  علي  االأعمال  رجلي  ق�ضيتي  يف 

الدين طحكوت.
كلتا  يف  اإليه  االتهام  توجيه  الق�ضاة  وق��رر 
االإ���ض��راف  حت��ت  ت��رك��ه  م��ع  لكن  الق�ضيتني، 

الق�ضائي يف انتظار املحاكمات املقبلة.
�ضيدي  حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل  واأك��د 

حماكمة  اأث���ن���اء  احم��م��د، 
للمديرية  ال�ضابق  الرئي�ص 
ال��ع��ام��ة ل��الأم��ن ال��وط��ن��ي، 
ه��ام��ل، وبعد  ال��غ��ن��ي  ع��ب��د 
ك�ضاهد،  زوخ  اإىل  اال�ضتماع 
عقد  املمكن  من  يكن  مل  اأنه 
جل�ضة �ضماع هذا االأخري يف 
الوقائع  الأن  املحكمة،  هذه 
ال�ضخ�ص  فيها  ذك��ر  ال��ت��ي 
املعني حدثت يف دائرة ال تدخل يف اخت�ضا�ص 

املحكمة، لذا مت نقل امللف اإىل تيبازة.
املحاكمة،  تلك  واأث��ن��اء  ال�ضياق،  ذات  ويف 
ك�ضف رئي�ص الدائرة التقنية يف وكالة اأرا�ضي 
اجلزائر، حمريات جلول اأحد املتهمني، اأن وايل 
العا�ضمة ال�ضابق ''منعه من اتخاذ االإجراءات 
القانونية بحق اأبناء هامل لعدم دفع االإتاوات 

وتكاليف التطوير''.
الرتقية  ل��دي��وان  ال�ضابق  املدير  ك�ضف  كما 
والت�ضيري العقاري حل�ضني داي، حممد رحاميية، 
اأن عبد القادر زوخ منح �ضكنا اجتماعيا ل�ضفيق 
هامل، باالإ�ضافة اإىل منح حق االمتياز ل�ضركة 
لالأمن  ال�ضابق  ال��ع��ام  امل��دي��ر  البنة  حديثة 
هامل-  �ضهيناز   � هامل  الغاين  عبد  الوطني 
و�ضكنات الأبنائه. وينتظر اأن ي�ضدر احلكم يف 

ق�ضية زوخ يوم 12 دي�ضمرب املقبل.

بكل  جم��ه��زة  طبية  اأط��ق��م  ت�ضخري  ومت 
اأكفاء  اأطباء  من  ومكونة  املادية  الو�ضائل 
تابعني مل�ضالح ال�ضحة الع�ضكرية بالناحية 
الع�ضكرية الثانية، باالإ�ضافة اإىل التح�ضي�ص 
وطرق  القاتل  ال��وب��اء  ه��ذا  خ��ط��ورة  ح��ول 

الوقاية منه.
وم����ن ج��ه��ت��ه��م، ع���رب امل���واط���ن���ون ال��ذي��ن 

عن  ال�ضحية  احلملة  ه��ذه  م��ن  ا�ضتفادوا 
االإن�ضانية  امل���ب���ادرة  ل��ه��ذه  ا�ضتح�ضانهم 
للجي�ص  النبيلة  للمجهودات  وعرفانهم 
العون  يد  مد  اإىل  الرامية  ال�ضعبي  الوطني 
اإىل  الدائم  للمواطنني والوقوف  وامل�ضاعدة 
احلدودية  املناطق  �ضكان  خا�ضة  جانبهم 

وكذا املعزولة.

اجلي�س الوطني ال�ضعبي يطلق حملة تلقيح 
�ضد االأنفلونزا املو�ضمية ل�ضكان املناطق النائية

اأحزاب جزائرية تندد بتدخل الربملان 
االأوروبي يف ال�ضوؤون الداخلية

الربوفي�ضور خياطي ينتقد عدم حتيني 
التما�س 15 �ضجنا نافذااإجراءات احلجر ال�ضحي

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

ب�صبب قلة �لوعي وال مباالة بع�س �لـمو�طنني.
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نداءات و�ضط املواطنني بتفعيل خدمات م�ضت�ضفى تكوت
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�ضميحة. ع

حفيظة. بن. م

ميا �ضاهم التدخل ال�ضريع للحماية املدنية يف جتنيب الكارثة

التابعة  القرى  قاطني  من  العديد  ي�ستكي 
االإنقطاعات  من  الع�سافري،  عيون  لبلدية 
عند  خا�سة  الكهربائي  للتيار  املــتــكــررة 
اآخر  اأن  م�ستكني،   وح�سب  االأمطار،  تهاطل 
اأكرث  ودام  اأم�ص  اأول  كان  الكهرباء  انقطاع 

من �ساعتني.

واأ�سافوا اإىل اأن هذه االإنقطاعات املتكررة، 
اأحلقت اأ�سرارا ج�سيمة مبختلف التجهيزات 
الكهرومنزلية، مما اأحلق بهم خ�سائر مادية، 
اأن  املتحدثون  اأ�ــســاف  نف�سه  ال�سياق  ويف 
البلدية ال تتوفر على خزانات للكهرباء بل 
تتوفر على حموالت فقط مو�سولة بكوابل 

ال�سكان  على  خطرا  ت�سكل  والــتــي  غــري  ال 
اأنهم  واأ�سافوا  خا�سة عند تهاطل االأمطار، 
املعنية  للجهات  عديدة  ب�سكاوي  تقدموا 
حل  يف  تتماطل  بقيت  اأنــهــا  اإال  للتدخل 
ال�سمت  ملتزمة  بقيت  اأنها  اإال  امل�سكلة  هذه 

ليزداد الو�سع تاأزم.
 412 حــي  �سكان  يعي�ص  اآخــر  �سياق  ويف 
عديدة  م�ساكل  من  البلدية  بــذات  م�سكن 
وت�سررها  ــي  احل طــرقــات  اهـــرتاء  ب�سبب 
ال�سحي  ال�سرف  �سبكات  تهيئة  بعملية 
اإىل م�سالك ترابية كما  الذي حولها  االأمر 
ب�سبب  االأوحــال  من  برك  عن  عبارة  باتت 
اأكده  ما  وح�سب  االأخــرية،  االأمطار  تهاطل 
�سكان احلي اأن الو�سع بات ال يحتمل ويجب 
يف  الــطــرقــات  تعبيد  واإعــــادة  احلفر  غلق 
عيون  بلدية  �سكان  وينتظر  االآجال،  اأقرب 
التدخل  املحلية  ال�سلطات  من  الع�سافري 
من  العديد  واأن  �سيما  بان�سغاالتهم  لتكفل 
القرى تعي�ص يف ظروف مزرية ب�سبب غياب 

اأب�سط ظروف العي�ص الكرمي.

يف  الفالحية  امل�سالح  مــديــريــة  اأحــ�ــســت 
والية باتنة، 215 بئرا موزعة عرب خمتلف 
بالكهرباء  مو�سولة  غري  الــواليــة،  بلديات 
با�سرتها  التي  العملية  ومتــت  الفالحية، 
الو�سايا، بعد  لتعليمات  امل�سالح تنفيذا  ذات 
امل�سالح  عن  ممثلني  من  تتكون  جلنة  خروج 
رئي�ص  الفالحية،  الغرفة  ممثل  الفالحية، 
وممثل  للدائرة  الفالحي  الفرعي  الق�سم 

البلدية.
يف  انطلقت  الّلجنة،  هذه  اأن  بالذكر  جدير 

ت�ستمر  اأن  على  ال�سهر،  يقارب  ما  منذ  عملها 
يف عملها حتى يتم اإح�ساء جميع االآبار عرب 
هذه  يف  ي�سرتط  فيما  باتنة،  والية  بلديات 
ال�ساحلة  املياه  العملية االإح�سائية، نوعية 
لل�سقي، باالإ�سافة اإىل من�سوب املياه امل�سجع، 
ال  اأنه  الفالحية،  امل�سالح  مديرية  وذكــرت 
واحد،  يــوم  يف  االأبــار  جميع  اإح�ساء  ميكن 
ا�ستدراكية  وقوائم  خرجات  �ستكون  حيث 
للفالحني الذين تتوفر فيهم  �سروط تو�سيل 

اآبارهم بالكهرباء الفالحية.

انقط�ع�ت متكررة للكهرب�ء تثري ا�ستي�ء ال�سك�ن

ب�تنة يف  ب�لكهرب�ء  مربوطة  غري  بئرا   215

عيون الع�ضافيـــر

يف عملية اإح�ضاء اأوليـــة
ك�سيدة  بحي  الربيد  مركز  زبائن  اأبــدى 
الكبري  باتنة، تذمرهم من االكتظاظ   يف 
املقر،  �سيق  مع  مــوازاة  املكثف  واالإقــبــال 
لوقوفهم  املعنيني  �سخط  اأثار  الذي  االأمر 
يتفاقم  حيث  خــارجــا،  طويلة  �ــســاعــات 
املتقاعدين  ومنح  الرواتب  �سخ  مع  الو�سع 
مع  معاناتهم   معه  وتت�ساعف   واملوظفني، 
التي  والــعــوائــق  متناهية  الــال  الطوابري 
حتول دومنا �سحب م�ستحقاتهم يف ظروف 

مالئمة.
الربيد  مكتب  �سيق  ــاأن  ب الزبائن  واأكــد 
على  ال�سن  كبار  خا�ص  وجــه  على  يرهق 
اأموالهم،  ب�سحب  املعنيني  من  اعتبارهم 
اأمر ذلك تزامن وتف�سي فريو�ص  �سيما واأن 
تطبيق  دومنــا  يحول  ما  امل�ستجد،  كورونا 
هذه  انت�سار  لتفادي  الوقائية  االإجراءات 

يفتقر  �سلة  ذي  �سعيد  وعلى  اجلائحة، 
مكتب الربيد اإىل جانب  بع�ص ال�سروريات 
التي باتت ت�سكل هي االأخرى حمل �سكوى 
على  �سواء  حد  على  والزبائن  املوظفني 
اإىل  اإ�سافة  للنقود،  اآيل  موزع  غياب  غرار 
قدم املكتب واحلاجة اإىل حت�سني  اخلدمة 
معاناة  من  التخفيف  وبالتايل  العمومية، 
احلا�سل  واالكتظاظ  ال�سغط  من  الزبائن 

على م�ستوى هذا االأخري.
من  الربيد  مكتب  زبائن  ي�سهده  ما  واأمــام 
االلتفاتة  هوؤالء  ينتظر  متعددة،  نقائ�ص 
الأجل  منها  ي�ستكون  التي  الو�سعية  اإىل 
ـــهـــاء مــعــانــاتــهــم مـــع �ــســحــب رواتــبــهــم  اإن
�سكان  بح�سب  باتت  والــتــي  ومعا�ساتهم 
يوؤرقهم  حقيقيا  هاج�سا  خ�سو�سا  احلــي 

على الدوام.

يضضطرون للم�ضي م�ضافة 5 كلم

عـادت حو�دث �الختنـاق بالغـــاز، لت�صنع ماآ�صي �لعائالت مع �أول موجة برد ت�صهدهـا والية باتنة، وتدخلت م�صالح �حلماية �ملدنية خالل �ل�صاعات �لقليلة 
�ملا�صية، يف �أكرث من مرة، من �أجل �إ�صعاف عائالت كاد �لقاتل �ل�صامت �أن يفتك بها يف عدة بلديات من �لواليـة، فيما جنح "�ملرعوب" يف ح�صد �صحيتني 

جديدتني يف كل من �لقطب �لعمر�ين حملة 3 وبلدية عيون �لع�صافري.

اختن�ق�ت الغــ�ز ت�سنع م�آ�سي الع�ئالت بب�تنة!!

�ضيق املقر وغياب موزع اآيل يوؤرق الزبائن
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بـ"االأورا�ص  ات�سالهم  يف  االأولـــيـــاء 
ال�سباحية  الفرتة  يف  اأنه  اأكــدوا  نيوز" 
تالميذ  ينقل  حيث  متوفر  النقل  يكون 
كاف  غــري  لكن  والــثــانــويــة  املتو�سطة 
ناهيك  للتالميذ،  الكبري  للتعداد  نظرا 
عن وجود عدة م�ساتي يف بلدية بيطام 
"اأوالد  م�ستة  غرار  على  النقل  لها  وفر 
جحي�ص" واأي�سا "عني الدفيلة" و"اأوالد 
تقوم  ال  النقل  حــافــالت  لكن  عي�ص"، 
بالواجب كامال، حيث خ�س�ست البلدية 
خالل  التالميذ  لنقل  فقط  حافالت   3
الفرتة ال�سباحية اأما امل�سائية فهو غري 
متوفر، حيث اأ�سار االأولياء باأن التالميذ 
للعودة  م�سيا  كلم   5 م�سافة  يقطعون 
خا�سة  يعانون  يجعلهم  ممــا  ملنازلهم 
الطرقات  واهــرتاء  االأمطار  هطول  مع 

باأن  واأكــــدوا  مائية،  لــربكــة  وحتولها 
الو�سع  مــن  ا�ــســتــاوؤوا  التالميذ  عديد 
واأكــــدوا  بالقا�سي  ــفــوه  وو�ــس ـــايل  احل
للدرا�سة،  مالئمة  غــري  الــظــروف  بــاأن 
بظروف  التالميذ  عــديــد  ينعم  حيث 
من  واهتمام  مدر�سي  نقل  مــن  مالئمة 
طرف ال�سلطات املحلية وكذا توفري كل 
االإمكانيات بتحقيق م�سار مدر�سي ناجح 
تالميذ م�ستة اأوالد فارح يف غياب النقل 
ب�سرورة  وطــالــبــوا  يتخبطون،  م�ساًء 
املدر�سي  للنقل  املتوفرة  احلافالت  جل 
حيث  للم�سكلة  ــذري  ج حل  اإيــجــاد  اأو 
جراء  اليومي  والتعب  امل�سقة  من  تعبوا 
�سوء الت�سيري وعدم االهتمام بالتالميذ 

والو�سط املدر�سي.

تالميذ ي�سطدمون بغي�ب النقل 
املدر�سي يف بيطـــ�م

ت�س�عد ال�سك�وي �سد و�سعية مكتب 
بريد حي ك�سيدة

وتدخل عنا�سر احلماية املدنية، اأم�ص االأول، 
من اأجل انت�سال جثة امراأة تبلغ من العمر 58 
مب�سكنها  اال�ستحمام  حو�ص  داخل  من  �سنة، 
وح�سب  الع�سافري،  بعيون  الكائن  العائلي 
املدنية،  احلماية  مبديرية  باالإعالم  املكلف 
اأن  اإىل  اأن املعطيات االأولية ت�سري  زهري نكاع، 
املعنية فارقت احلياة اإثر اختناقها بغاز اأول 
اأك�سيد الكاربون، فيما يبقى ال�سبب احلقيقي 
للوفاة حمل حتقيق من طرف اجلهات االأمنية 
املخت�سة، ويف القطب العمراين حملة ثالثة، 
بغاز  اختناقا  حتفه،  ع�سريني  �ساب  لقي 
طهي  اآلــة  من  املت�سرب  الكاربون  اأك�سيد  اأول 

للتدفئة  ي�ستعملها   ال�سحية  كان  "طابونة" 
جثته  حتويل  مت  حيث  مغلقة،  غرفة  داخل 
اإىل م�سلحة احلفظ بامل�ست�سفى اجلامعي، اأما 
جوان،   19 بحي  وحتديدا  �سريانة  بلدية  يف 
يف  اأم�ص،  املدنية  احلماية  ــوان  اأع جنح  فقد 
 3 اإنقاذ اأم وثالث بنات ترتاوح اأعمارهن بني 
اأك�سيد  اأول  بغاز  �سنة، جراء اختناقهن  و40 
الكربون املنبعث من مدفاأة م�سكنهن، حيث مت 
اإىل  وحتويلهن  املكان  بعني  ال�سحايا  اإ�سعاف 

عيادة املدنية من طرف م�ساحلنا.
بوالية  املــدنــيــة  احلــمــايــة  م�سالح  وكــانــت 
القليلة  االأيــــام  ــالل  خ تدخلت  قــد  بــاتــنــة، 

املا�سية يف مرات عدة من اأجل اإ�سعاف عائالت 
بالغاز،  اختناقها  اإثر  ا�ستغاثة  نداء  اأطلقت 
عائلة  من  اأ�سخا�ص  اأربعة  اإنقاذ  غــرار  على 
اختناقهم  جـــراء  ــص،  ــ� اأري ببلدية  ـــدة  واح
مدفاأة   من   املنبعث  الكربون  اأك�سيد  اأول  بغاز 
ببلدية  اأخرى  عائلة  وكذا  العائلي  م�سكنهم 
اأول  بغاز  ــا  ــراده اأف اختناق  جــراء  جــرمــة، 
اك�سيد الكاربون املنبعث من  موقد جمر كانت 
مبزرعة  العائلي  مبنزلها  للتدفئة  ت�ستعمله 
م�سعودان ببلدية جرمة، وقبلها عائلة تتكون 
الغربية  حريزة  اأوالد  مبنطقة  اأفــراد   6 من 

وادي املاء.

يعي�س �لكثري من �لتالميذ مب�صتة �أوالد فارح ببلدية بيطام، على وقع غياب �لنقل �ملدر�صي خا�صة 
يف �لفرتة �مل�صائية، حيث ��صتكى �أولياء �لتالميذ من �صيا�صة �لنقل �ملنتهجة و�لتي �أثرت �صلبا على 
�أمام �صمت  تاأزم وز�د عن حده  5 كلم م�صيا، هذ� �لو�صع  �أبنائهم �لذين يقطعون م�صافات تفوق 
�ل�صلطات �ملحلية يف ظل �نخفا�س درجات �حلر�رة، وندد �الأولياء وطالبو� باإيجاد حل م�صتعجل يف 

�أقرب �الآجال، نظر� ملا يعانيه �أبنائهم من م�صقة �لتنقل للدر��صة يف ظروف غري مالئمة وقا�صية.

ح�ضام الدين. ق



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

ب�ضبب متاطلهم يف جت�ضيد م�ضاريعهم

عدة ابتدائيات ا�ضتفادت من عمليات ترميم

�سحب عقود االمتيـ�ز من امل�ستثمرين املتق�ع�سني

الوايل يقف على و�سعية املدار�س االبتدائية بخن�سلة

عبد الهادي. ب 

عبد الهادي. ب 

عبد الهادي. ب  معاوية. �ص

خن�شـــــلة

�شطيـــف

بن �ضتول.�ص

اأم البواقـــي

ك�صفت مديرية �الإد�رة �ملحلية بوالية �أم �لبو�قي، �أن �صعف �ملو�رد �ملالية يف �أغلب �لبلديات، ولّد عجز� يف توفري 
�ملطهر�ت و�ملعقمات و�لكمامات على م�صتوى �أغلب �ملوؤ�ص�صات �لرتبوية، يف وقت تعرف فيه �لوالية �رتفاعا يف عدد 

�الإ�صابات بفريو�س كورونا.

ي�ستكي  ـــت  وق يف  ـــك  ذل يــاأتــي 
اأولياء التالميذ، من غياب جميع 
باملدار�ص  الوقاية  م�ستلزمات 
الـــتـــي يـــــزاول فــيــهــا اأبــنــائــهــم 
الــدرا�ــســة، كــمــا تــطــرقــوا اإىل 
اإهمال عمليات التعقيم الدورية 
للموؤ�س�سات الرتبوية، بالرغم من 
التعليمات ال�سادرة عن ال�سلطات 
ب�سرورة  والقا�سية  الــوالئــيــة 
ال�سحي،  الــربوتــوكــول  احـــرتام 
مديرية  خ�س�ست  ـــد  وق ـــذا  ه
مليون   40 مبلغ  املحلية،  االإدارة 
من  بلدية   13 لفائدة  �سنتيم 

تطبيق  م�ستلزمات  توفري  اأجــل 
واقتناء  ال�سحي،  الربوتوكول 
بالتطهري،  اخلا�سة  امل�ستلزمات 
غياب  �سجل  ال�سياق،  ذات  ويف 
م�ستوى  على  احلــراري  املقيا�ص 
الرتبوية،  املوؤ�س�سات  مــن  عــدد 
مقيا�ص   150 تــوفــري  مت  اأيــــن  
عدد  م�ستوى  على  فقط  حــراري 
من بلديات الوالية بالتن�سيق مع 
اأ�سل  من  وذلك  املحلية،  االإدارة 

ابتدائية. مدر�سة   307
عن  م�سادرنا  ك�سفت  لالإ�سارة، 
ــايل يــزيــد عــن 1  ــالف م ر�ــســد غ

توفري  اأجـــل  مــن  �سنتيم  مــلــيــار 
 ،PCR طـــريـــق  عـــن  الــكــ�ــســف 
ــراءات  اإج العملية  تتطلب  اأيــن 
مديرية  مع  بالتن�سيق  اإداريـــة 
االأيام  خالل  مت  حيث  ال�سحة، 
جتديد  اإعــادة  املا�سية  القليلة 
بالتن�سيق  اجلهاز  بتوفري  الطلب 
مع مورد اجلهاز املتواجد بوالية 
جيجل، يف ظل االرتفاع الكبري يف 
باإ�سابتها  امل�ستبه  احلاالت  عدد 
حالة   1333 جتـــاوزت  والــتــي 
تنتظر نتائج التحاليل من خمرب 

التحاليل مبدينة ق�سنطينة.

ك�سفت مديرية امل�سالح الفالحية 
انطالق  عن  البواقي،  اأم  بوالية 
اإجراءات ف�سخ عقود  م�ساحلها يف 
من  لعدد  منحها  مت  التي  االمتياز 
يف  جديتهم  لــعــدم  امل�ستثمرين، 
الفالحية،  م�ساريعهم  جت�سيد 
املقدمة  الت�سهيالت  مــن  بالرغم 
بقطاع  املعنية  االإدارات  قبل  من 

اال�ستثمار.
االإعــذارات  من  عدد  توجيه  ومت 
قطع  من  امل�ستفيدين  للم�ستثمرين 

منطقة  م�ستوى  عــلــى  �سناعية 
ينطلقوا  مل  لكنهم  الن�ساطات، 
منح  ليتم  االجنـــاز،  ـــراءات  اإج يف 
قبل  للتج�سيد،  مهلة  امل�ستفيدين 
االمتياز،  لعقود  النهائي  ال�سحب 
اال�ستثمار  برامج  �سمن  ذلك  ياأتي 
مديرية  مع  بالتن�سيق  املربجمة 
الفالحة، من اأجل النهو�ص بقطاع 
البواقي،  اأم  بــواليــة  الــفــالحــة 
الفالحية  املنتوجات  وا�ستغالل 

خا�سة منها الطماطم.

علي  خن�سلة  واليـــة  وايل  ــام  ق
تفقدية  زيارة  بتنظيم  بوزيدي، 
واملجمعات  ـــص  ـــدار� امل ملــخــتــلــف 
ال�سري  ملتابعة  وذلـــك  املدر�سية 
على  الــوقــوف  وكــذا  بها  احل�سن 
امل�ساكل املختلفة التي كانت حمل 
احتجاجات وكذا �سكاوي من قبل 
املوؤ�س�سات  بهذه  التالميذ  اأولياء 

الرتبوية.
وتفقد الوايل العديد من املرافق 
التابعة لهذه املوؤ�س�سات الرتبوية 
ليعطي  الــنــقــائــ�ــص  كــل  وعــايــن 
روؤ�ساء  من  لكل  مبا�سرة  تعليمات 
البلديات  روؤ�ــســاء  وكــذا  الــدوائــر 
بينهم  للتن�سيق  الرتبية  ومدير 

ــه  ــا�ــس اخــتــ�ــس ــــــدود  ح يف  كــــال 
كانت  الــتــي  بالنقائ�ص  للتكفل 
منها  ــة  ــس ــا� خ ــة  ــن ــاي ــع امل ـــل  حم

بالوجبات  ــام  ــع واالإط التدفئة 
التعقيم  عمليات  وكذا  ال�ساخنة 

باملوؤ�س�سات.

ا�ستفادة  �سلة  ذي  �سياق  ويف 
عديد املوؤ�س�سات الرتبوية بوالية 
خن�سلة من عمليات الرتميم منها 
الدرا�سة  قاعات  من  ا�ستفادة  من 
ــات االإطــعــام،  ــاع ــن ق واأخــــرى م
عمليات  ت�سجيل  اإىل  اإ�ــســافــة 
االجناز  قيد  هي  من  منها  اأخــرى 
االأيــام  خــالل  �ستنطلق  ـــرى  واأخ
القليلة القادمة على غرار تعبيد 
ال�سلطات  ــارت  ــس اأ� كما  الــفــنــاء، 
الوالئية اإىل اأن و�سعية املدار�ص 
با�ستثناء  مــاء  حد  اإىل  مقبولة 
 3 بع�ص املدار�ص التي مل تتجاوز 

مدار�ص و�سيتم التكفل بها.

مدار�س دون م�ستلزم�ت الوق�ية من كورون� ب�أم البواقي
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مت اأول اأم�ص، تزويد 8 مدار�ص 

على م�ستوى بلديات م�سكيانة 
والرحية والباللة، ب�سهاريج 

غاز الربوبان، ما من �ساأنه توفري 
التدفئة وامل�ساهمة يف و�سع حد 
ملعاناة التالميذ داخل املوؤ�س�سات 

الرتبوية.
هذا وقد مت االنطالق يف 

اإجراءات الت�سغيل  بالتن�سيق 
مع عدد من املقاوالت وموؤ�س�سة 
مدر�سة  م�ستوى  "نفطال" على 

بوجمعة" مبنطقة  "بلمن�سر 
بارو�ص" ببلدية  "اأوالد 

م�سكيانة، يف انتظار دخول باقي 
ال�سهاريج اخلا�سة بغاز الربوبان 

حيز اخلدمة على م�ستوى عدد 
من املوؤ�س�سات الرتبوية  مب�ساتي 

"هن�سري الده�ص" و"عني �سجرة" 
ببلدية الرحية، وكذا م�ستة 

كما  الباللة،  "بو�سعدة" ببلدية 
�ست�ساهم العملية يف ت�سغيل 

املطاعم املدر�سية  لال�ستفادة من 
الوجبات ال�ساخنة والتي ظل 

تالميذ امل�ساتي حمرومون منها 
ل�سنوات طويلة.

ربط 8 مدار�س 
ابتدائية بغ�ز 

الربوب�ن
واملناجم  ال�سناعة  مديرية  ك�سفت 
غالف  تخ�سي�ص  عن  �سطيف،  لوالية 
ـــايل مــعــتــرب لــتــعــويــ�ــص املــوؤ�ــســ�ــســات  م
املت�سررة من جائحة كورونا عرب تراب 
الوالية، حيث مت تخ�سي�ص غالف مايل 
يناهز 06 ماليري و284 مليون �سنتيم، 
وهو االأمر الذي مكن من اإعطاء جرعة 
ت�سررت  التي  املوؤ�س�سات  لهذه  هامة 

كثريا من خملفات اجلائحة.
وح�سب مدير ال�سناعة لوالية �سطيف 
من  ا�ــســتــفــادت  فقد  مرمو�سي  حممد 
اقت�سادية  موؤ�س�سة   100 نحو  الدعم 
مت  حيث  عــامــل،   3142 نحو  ت�سغل 
تبقى  فيما  االآن  حلد  منحتني  �سرف 
اأ�سحاب  مع  حاليا  متوا�سلة  العملية 
دعمها  اأجــل  من  ال�سغرية  املوؤ�س�سات 
اأن  خا�سة  احلالية  الو�سعية  ملواجهة 
هذه املوؤ�س�سات تبقى االأكرث ت�سررا من 

الو�سعية احلالية بعد تقل�ص الن�ساط 
كبرية  بن�سب  الــبــالد  يف  االقت�سادي 

خالل االأ�سهر الفارطة.
ــرف  ـــن ط ـــدم م ـــق ـــم امل ـــدع ورغـــــم ال
املوؤ�س�سات  من  الكثري  اأن  اإال  ال�سلطات 
االقت�سادية عرب تراب والية �سطيف 
عن  النهائي  الــتــوقــف  خطر  تــواجــه 
الأ�سباب  املقبلة  الفرتة  خالل  الن�ساط 
اأ�سحاب  من  عدد  اأكــد  حيث  متعددة، 
ب�سطيف  ال�سناعية  باملنطقة  امل�سانع 
اأنهم وجدوا اأنف�سهم م�سطرين لتوقيف 
املـــواد  وجـــود  عـــدم  ب�سبب  الــنــ�ــســاط 
االأولية التي تبقى �سرورية لن�ساطهم، 
حيث ت�سببت ندرة هذه املواد يف توقف 
يف  احلــالــيــة  الــفــرتة  خــالل  الن�ساط 
املواد  هــذه  با�سترياد  ال�سماح  انتظار 

االأولية خالل الفرتة املقبلة.

�سكن   30 اإجنــــــاز  ــة  حــ�ــس تـــعـــرف 
ببلدية  بوعا�سم  بقرية  اإجتماعي 
ال�سمالية  اجلهة  يف  مــزادة  نوال  اأيت 
من والية �سطيف العديد من العراقيل 
يتاأخر  امل�سروع  ت�سليم  جعلت  التي 
كاملة  �سنة   15 بعد  اليوم  غاية  اإىل 
اأثــار  الــذي  االأمـــر  وهــو  التعطيل  مــن 
االجتماعي  ال�سكن  طالب  امتعا�ص 
معاناتهم  ظــل  يف  البلدية  هــذه  عــرب 
من اأزمة �سكن خانقة نتيجة احل�س�ص 
ال�سحيحة التي ا�ستفادت منها البلدية 

طيلة ال�سنوات الفارطة.
ويعود �سبب جتميد االأ�سغال اخلا�سة 
االأر�سية  م�سكل  اإىل  احل�سة  بــهــذه 
اأن االأر�سية املقرتحة لتج�سيد  بحكم 
اأمــالك  مل�سالح  تابعة  كانت  امل�سروع 
مع  مكثفة  ات�ساالت  وبعد  الغابات، 

م�سالح  وكـــذا  الــوالئــيــة  الــ�ــســلــطــات 
والت�سيري  الرتقية  وديـــوان  الغابات 
االأ�سغال  حتريك  اإعــادة  مت  العقارية 

من جديد.
ــغــال  االأ�ــس ا�ــســتــئــنــاف  مـــوؤخـــرا  ومت 
ــة  االإداري االإجـــراءات  ا�ستكمال  بعد 
املطلوبة النطالق امل�سروع اإال اأن عقبة 
اأخرى تواجه هذا امل�سروع وتتمثل يف 
واملياه  الكهرباء  اإي�سال  يف  �سعوبات 
االأمــر  وهــو  اجلــديــدة،  ال�سكنات  اإىل 
بوعندا�ص  دائــرة  م�سالح  جعل  الــذي 
مديرية  مــع  حثيثة  ــود  جــه تــبــذل 
التعمري لتدارك التاأخر احلا�سل، علما 
درا�سة  توا�سل  الــدائــرة  م�سالح  اأن 
ال�سكن االجتماعي على  ملفات طالبي 
اأن يتم ن�سر قائمة امل�ستفيدين من هذه 

احل�سة خالل االأ�سابيع املقبلة.

اجلهة  يف  وملــان  عــني  بلدية  عرفت 
فتح  �سطيف  ـــة  والي ــن  م اجلــنــوبــيــة 
تــابــع الأحـــد اخلوا�ص  خمــرب جــديــد 
بطاقة  كــورونــا  فــريو�ــص  عــن  للك�سف 
يوميا،  حتليل   250 اإىل  ت�سل  عمل 
م�ستوى  عــلــى  الـــرابـــع  ــرب  ــخ امل ـــو  وه
باملركز  املوجود  املخرب  بعد  الوالية 
اأخر مبركز مكافحة  اجلامعي وخمرب 
خمرب  عــن  ف�سال  بــالــبــاز  الــ�ــســرطــان 
تابع الأحد اخلوا�ص مبدينة �سطيف، 
يخفف  اأن  �ساأنه  من  الذي  االأمر  وهو 
املخابر  يف  احلا�سل  االكــتــظــاظ  مــن 

العمومية.
اجلديد  املــخــرب  مــ�ــســوؤويل  وحــ�ــســب 
الك�سف  و�سائل  باأحدث  جمهز  فاإنه 
عن الفريو�ص التاجي وي�سمح باإجراء 
250 حتليل ك�سف يوميا، واأكد رئي�ص 
م�سلحة الن�ساطات ال�سحية مبديرية 
باأن  �سطيف  لوالية  وال�سكان  ال�سحة 
على  ال�سغط  �سيخفف  املــخــرب  ــذا  ه
خمابر عا�سمة الوالية و�سيعمل على 

املنطقة  مر�سى  تنقل  معاناة  اإنــهــاء 
وهو  �سطيف،  مدينة  اإىل  اجلنوبية 
ما �سي�سمح بتقلي�ص زمن احل�سول على 
التحريات  واإجــراء  التحاليل  نتيجة 
ــة يف وقـــت قــيــا�ــســي وكـــذا  ــي ــائ ــوب ال
اإنت�سار العدوى،  امل�ساهمة يف احلد من 
ال�سحة  مــديــريــة  م�سالح  اأن  علما 
خ�س�ست  �سطيف،  لوالية  وال�سكان 
واإن�ساين  اإجتماعي  طابع  ذو  خمربا 
كورونا  بفريو�ص  االإ�سابة  عن  للك�سف 
املتوفني  لالأ�سخا�ص  بالن�سبة  نفيها  اأو 

بغية ت�سريع اإجراءات الدفن.
يف  خدمات  اجلديد  املخرب  و�سيقدم 
جنوبية  دوائر   3 لفائدة  املجال  هذا 
باي(  و�سالح  اآزال  عني  ــان،  ومل )عــني 
بلدية،   13 ت�سم  التي  الدوائر  وهي 
كما تبقى اجلهود متوا�سلة مع م�سالح 
دائرة عني وملان ق�سد التكفل مبعوزي 
هذا  ـــراء  اإج مــن  لتمكينهم  املنطقة 
النوع من التحاليل باأ�سعار رمزية ويف 

املتناول.

للموؤ�س�س�ت  تعوي�س�ت  ملي�ر   6.2
املت�سررة من كورون� ب�سطيف

مد منذ 15 �سنـــة م�سروع �سكني مجُ

خمرب جديد للك�سف عن فريو�س 
كورون� للبلدي�ت اجلنوبية

موؤ�ض�ضات تتجه نحو التوقف النهائي عن الن�ضاط

اأيت نوال مزادة ب�ضطيف

اإجراء 250 حتليل يوميا

البلديات وقفت عاجزة ب�ضبب �ضح مواردها املالية
م�ضكيانة باأم البواقي
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�أعلنت وكالة �لوطنية لتطوير �ل�سكن وحت�سينه، �أم�س �ل�سبت، عن فتح �لأر�سية �لرقمية 
�أمام مكتتبي عدل 2 لختيار مو�قع �سكناتهم.

�أ�ستقبل وزير �ل�سوؤون �خلارجية �سربي بوقدوم، �لذي قام بزيارة ر�سمية �ىل نيجرييا، من قبل رئي�س جمهورية نيجرييا �لحتادية 
حممدو بوهاري، حيث نقل له �لتحيات �لأخوية للرئي�س عبد �ملجيد تبون، ح�سب ما �فاد به بيان للخارجية.

"فر�ضة  واأ�ضار البيان اىل ان املقابلة كانت 
تطوير  اإىل  احلاجة  على  للتاأكيد  للطرفني 
املجاالت  كافة  يف  الثنائي  التعاون  وتكثيف 
وجهات  لتقارب  ارتياحهما  ع��ن  وللتعبري 
والدولية  االإقليمية  الق�ضايا  حول  النظر 

الرئي�ضية ذات االهتمام امل�ضرتك".
اأجرى  بوقدوم  ان  للخارجية،  بيان  واأف��اد 
خالل زيارته الر�ضمية اىل ابوجا مع نظريه 
للتعاون  �ضامال  تقييما  اأونياما،  النيجريي 
اجلزائر  ب��ني  القطاعات  متعدد  الثنائي 
الوزيران  اأثنى  ال�ضدد،  هذا  ويف  ونيجرييا. 
القائمة  والتعاون  ال�ضداقة  "عالقات  على 

بني البلدين".
على  �ضددا  الوزيرين  اأن  اىل  البيان  ولفت 
للتعاون  ال���الزم  ال��زخ��م  اإع��ط��اء  "اأهمية 
االقت�ضادي من اأجل االرتقاء به اإىل م�ضتوى 
العالقات ال�ضيا�ضية التقليدية القائمة على 

ال�ضداقة والت�ضامن".
ويف هذا ال�ضياق، اأثار الدبلوما�ضيان "اأهمية 
التي  الرئي�ضية  الثالثة  امل�ضاريع  تنفيذ 
العابر  الطريق  وهي  بالفعل،  بلورتها  متت 
عن  والو�ضل  الغاز  اأنبوب  وخط  لل�ضحراء 

طريق االألياف الب�ضرية".
ح�ضب  الدبلوما�ضية-  رئي�ضا  ناق�ص  كما 
امل��ب��ادالت  تعزيز  وو���ض��ائ��ل  �ضبل  ال��ب��ي��ان- 
يف  االأع��م��ال  جمتمعي  وت�ضجيع  التجارية 
البلدين على ا�ضتك�ضاف الفر�ص اال�ضتثمارية 

التي يوفرها اجلانبان م�ضددان على �ضرورة 
عقد الدورة اخلام�ضة للجنة العليا املختلطة 

يف اأبوجا يف اأقرب وقت ممكن.
هذا ولفت بيان اخلارجية اإىل اأن املباحثات 
تطرقت  واأون��ي��ام��ا  ب��وق��دوم  الوزيرين  بني 
العايل،  التعليم  جمال  يف  التعاون  اىل  اي�ضا 
حيث جدد ال�ضيد بوقدوم ا�ضتعداد اجلزائر 
للم�ضاهمة يف تكوين االإطارات النيجريية يف 

خمتلف املجاالت.
النظر  وجهات  بتقارب  الوزيران  رحب  كما 
حول الق�ضايا االإقليمية والدولية الرئي�ضية 
ذات االهتمام امل�ضرتك ، وتبادال االآراء حول 

خا�ص  ب�ضكل  الرتكيز  مع   ، ال�ضاعة  ق�ضايا 
على الو�ضع يف مايل ويف منطقة ال�ضاحل ويف 
ليبيا، وكذلك الو�ضع يف ال�ضحراء الغربية، 
يف  االأخ���رية  التطورات  �ضوء  على  �ضيما  ال 
ال�ضحراء  غ��رب  جنوب  اق�ضى  الكركرات 

الغربية، ي�ضيف ذات البيان.
وخل�ضت اخلارجية يف بيانها اىل اأن الزيارة 
برئي�ص  مكنت �ضربي بوقدوم من االجتماع 
النواب  جمل�ص  يف  اخلارجية  ال�ضوؤون  جلنة 
حيث  يعقوب،  بوبا  يو�ضف  ال�ضيد  النيجريي 
التعاون  تعزيز  اأه��م��ي��ة  اجل��ان��ب��ان  ناق�ص 

الربملاين بني البلدين.

املحلية  واجل��م��اع��ات  الداخلية  قطاع  اتفق 
املتجددة،  والطاقات  الطاقوي  االنتقال  وقطاع 
و�ضع  اأج���ل  م��ن  خمتلطة  جلنة  تن�ضيب  على 
خم��ط��ط ع��م��ل اجل��م��اع��ات امل��ح��ل��ي��ة يف جمال 

االنتقال الطاقوي والطاقات املتجددة.
وذكر بيان وزارة الداخلية واجلماعات املحلية 
امل�ضاورات  اط��ار  يف  ان��ه  العمرانية،  والتهيئة 
القطاعية التي بادر بها وزير االنتقال الطاقوي 
مت  �ضيتور،  الدين  �ضم�ص  املتجددة،  والطاقات 
عقد لقاء جمع الوزيرين، حيث اتفق الوزيران 
على تن�ضيب جلنة خمتلطة مكونة من خرباء من 
الدائرتني الوزاريتني والتي �ضتعكف على حتديد 
وو�ضع خمطط عمل اجلماعات املحلية يف جمال 

االنتقال الطاقوي والطاقات املتجددة.
ق�ضد  املختلطة  اللجنة  هذه  تن�ضيب  و�ضيتم 
لهذه  امل�ضتمرة  واملتابعة  الفعلي  التج�ضيد 
ال�����ض��راك��ة ب��ني ال��ق��ط��اع��ني،  ول�����ض��م��ان جناح 
على  الداخلية  وزير  �ضدد  الطاقوي،  االنتقال 
تنفيذ  يف  املحليني  امل�ضوؤولني  ا�ضراك  �ضرورة 
املتجددة  والطاقات  الطاقوي  االنتقال  برامج 

على م�ضتوى اجلماعات املحلية.
من جهة اخرى، �ضمح هذا اللقاء، الذي ح�ضره 

واقع  ببحث  للوزيرين  القطاعني،  من  اط��ارات 
من  وذل��ك  الوزاريتني،  الدائرتني  بني  التعاون 
الطاقات  جم��ال  يف  االجن���ازات  ح�ضيلة  خ��الل 
على  �ضيما  الطاقوية،  والنجاعة  امل��ت��ج��ددة 
مناطق  م�ضتوى  على  وال�ضكنات  املدار�ص  م�ضتوى 
بلديات  من  العديد  يف  العمومية  واالنارة  الظل 

الوطن.
تعزيز  على  ال��وزي��ران  �ضدد  ال�ضدد،  ه��ذا  يف 
التعاون القطاعي لرتقية النجاعة االقت�ضادية 
تخفيف  ق�ضد  امل��ت��ج��ددة  ال��ط��اق��ات  تطوير  و 

فواتري اال�ضتهالك الطاقوي للبلديات.
اهم  بعر�ص  �ضيتور  لل�ضيد  اللقاء  �ضمح  كما 
االنتقال  جمال  يف  قطاعه  ا�ضرتاتيجية  حماور 
تهدف  وال��ت��ي  املتجددة  وال��ط��اق��ات  الطاقوي 
من  تدريجيا  اجلزائرية  ال��دول��ة  حترير  اىل 
على  ب��االرت��ك��از  وه���ذا  للمحروقات  تبعيتها 
و  املتجددة  الطاقات  وتطوير  الطاقة  اقت�ضاد 
و�ضع منوذج طاقوي وطني ياأخذ بعني االعتبار 

موؤهالت الدولة.
اجلوانب  اىل  ال��ت��ط��رق  مت  اخ���رى،  جهة  م��ن 
املالية املتعلقة بتطبيق خارطة طريق االنتقال 
الطاقوي على م�ضتوى اجلماعات املحلية، حيث 

اجلهود  تظافر  اهمية  على  ال��وزي��ران  ات��ف��ق 
وزارة  مع  بالت�ضاور  املنا�ضبة  امليكانيزمات  لطرح 

املالية.
اهداف  لتج�ضيد  �ضويا  العمل  على  اتفقا  كما 
االنتقال  يخ�ص  فيما  اجل��زائ��ري��ة  ال��دول��ة 
و�ضع  خالل  من  املتجددة  والطاقات  الطاقوي 
تهدف  املحلية  باجلماعات  خا�ضة  عمل  خطة 
اىل ادراج ب�ضفة تدريجية النجاعة الطاقوية 
البنايات  م�����ض��اري��ع  يف  امل��ت��ج��ددة  وال��ط��اق��ات 
واالن���ارة  القدمية  امل��ب��اين  وترميم  اجل��دي��دة 

العمومية، ح�ضب البيان.
ويتم اي�ضا جت�ضيد االهداف املذكورة من خالل 
التزويد  يخ�ص  فيما  الظل  مبناطق  التكفل 
حتديد  خ��الل  م��ن  وك��ذا  املتجددة  بالطاقات 
االوعية لو�ضع مراكز انتاج الكهرباء عن طريق 
وقوة  ال�ضم�ضية  )الطاقة  املتجددة  الطاقات 

الرياح(.
ا�ضافة اىل ذلك، �ضيتم ت�ضطري خمطط توا�ضل 
وتوعية للجماعات املحلية فيما يخ�ص االنتقال 
تعزيز  وك��ذا  املتجددة  الطاقات  و  الطاقوي 
فيما  املحلية  اجلماعات  م�ضتخدمي  ك��ف��اءات 

يخ�ص االنتقال الطاقوي والطاقات املتجددة.

والنجاعة  املتجددة  الطاقات  حمافظة  ن�ضرت 
فيه  عر�ضت  لها  �ضنوي  تقرير  اأول  الطاقوية 
مقاربة  اط��ار  يف  اجلزائر  يف  الطاقوية  احلالة 
وطنية  ا�ضرتاتيجية  و�ضع  اىل  تهدف  جديدة 

لالنتقال الطاقوي.
"االنتقال  ب�  املعنون  املحافظة  تقرير  وينق�ضم 
والو�ضعية  ال��درو���ص  اجل��زائ��ر:  يف  ال��ط��اق��وي 
للطاقات  م��ت�����ض��ارع  ت��ط��وي��ر  اأج���ل  م��ن  واالف����اق 
"تطور  كالتايل:  اأق�ضام  ث��الث  اىل  املتجددة" 
املزيج الطاقوي يف العامل والدرو�ص امل�ضتخل�ضة" 
والنجاعة  املتجددة  الطاقات  وواق��ع  و"تاريخ 
الطاقوية يف اجلزائر" ا�ضافة اىل "م�ضاهمة يف 
و�ضع ا�ضرتاتيجية وطنية لالنتقال الطاقوي يف 

اجلزائر".
وجاء يف تقرير املحافظة ما يلي "ان اعداد هذا 
التقرير يتالءم و روح خمطط عمل احلكومة من 
اجل تنفيذ برنامج رئي�ص اجلمهورية الذي اوىل 

مكانة هامة لالنتقال الطاقوي بناء على مقومات 
التجديد االقت�ضادي الثالث وهي االأمن الغذائي 
واالنتقال الطاقوي واالقت�ضاد الرقمي". ويتعلق 
االمر، ت�ضيف املحافظة يف وثيقتها، بتحليل مبني 
على قاعدة بيانات "حمدثة" ويعك�ص جيدا واقع 
قطاع الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقوية يف 
البالد بهدف تقييم ما مت اجنازه حلد ال�ضاعة يف 

املجال وا�ضتخال�ص الدرو�ص.
ال  حتى  مليا  املحافظة  فكرت  ال�ضياق،  هذا  ويف 
لتتبعه  م�ضارا  وانتهجت  االخطاء  نف�ص  يف  تقع 
امل�ضطرة  للربامج  الفعلي  التنفيذ  تن�ضيق  بهدف 
العموميني  الفاعلني  كافة  ا���ض��راك  طريق  عن 

واخلوا�ص املهتمني بتنفيذها.
على  �ضتعمل  احلكومة  ف��اإن  االط���ار،  ه��ذا  ويف 
اال�ضتهالك  بتح�ضني  ي�ضمح  عمل  كل  "ت�ضجيع 
من  اأي عمل  وكذا  اأمثل،  ب�ضكل  للطاقة  الداخلي 
�ضاأنه اأن ي�ضاهم يف احلفاظ على احتياطاتنا من 

و�ضائل  تنويع  خالل  من  اأط��ول  ملدة  املحروقات 
اإنتاج الطاقة البديلة، ال�ضيما على اأ�ضا�ص املوارد 

املتجددة".
يذكر اأن حمافظة الطاقات املتجددة والفعالية 
الطاقوية، املو�ضوعة حتت �ضلطة م�ضالح الوزير 
االأول، هي هيئة عمومية مكلفة ب�ضياغة اأدوات 
والطويل  املتو�ضط  امل��دي��ني  على  اال�ضت�ضراف 
الكربى،  الطاقوية  ال��ت��ح��والت  ا�ضتباق  ق�ضد 
وامل�ضاهمة يف حتديد التوجهات الكربى لل�ضيا�ضة 
والفعالية  املتجددة  الطاقات  لتطوير  الوطنية 

الطاقوية.
ال�ضيا�ضة  بتقييم  اي�ضا  املحافظة  وتتكفل 
والنجاعة  املتجددة  الطاقات  لتطوير  الوطنية 
لتنفيذها واقرتاح  امل�ضخرة  الطاقوية واالدوات 
اي اجراء من �ضاأنه امل�ضاهمة يف حت�ضينه. ويراأ�ص 
املحافظة منذ ان�ضائها يف 2019 الربوفي�ضور نور 

الدين يا�ضع.

الوطنية  للوكالة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  واأك���د 
طارق  ''عدل''  وحت�ضينه  ال�ضكن  لتطوير 
بلعريبي، فتح االأر�ضية الرقمية الختيار 
مل  ال��ذي��ن  للمكتتبني  ال�ضكنات  م��واق��ع 

يقوموا بعملية االختيار �ضابقا.
 101 تخ�ص  العملية  اإن  بلعريبي  وقال 
اأن  اإىل  م�ضريا  والية،   33 ب�  مكتتب  األف 
األف مكتتب بالعا�ضمة معني بعملية   40
اختيار مواقع ال�ضكنات، وهم من االأواخر 

حلد  مواقعهم  باختيار  يقوموا  مل  الذين 
االآن.

احل�ضول  م�ضكل  اأن  العام  املدير  واأو�ضح 
مهمة  من  �ضعبت  العقاري  ال��وع��اء  على 

توطني املكتتبني يف العا�ضمة.
واأ���ض��ارت وك��ال��ة ''ع����دل'' يف ب��ي��ان لها 
مكتتب   101891 ح����وايل  اأن  اإىل 
املوقع  عرب  �ضكنه  موقع  الختيار  مدعو 

االإلكرتوين التابع  لها.

ت�ضغيل  لدعم  الوطنية  الوكالة  اأعلنت 
املوؤ�ض�ضات  اأ�ضحاب  ال�ضباب  ب��اأن  ال�ضباب، 
امل�ضغرة املعنيني بت�ضديد ديونهم، باإمكانهم 
اال�ضتفادة من اإجراء اإعادة جدولة الديون 
من  املمنوح  املكافئة  غري  اأو  البنكية  �ضواء 

قبل الوكالة.
وذك�����رت ال��وك��ال��ة يف ب���ي���ان، ب����اأن ه��ذه 
من  خا�ضة  ب�ضفة  �ضت�ضتفيد  املوؤ�ض�ضات 
املتعلقة  ل��الإج��راءات  وتخفيف  ت�ضهيالت 
باإعادة اجلدولة مع اإلغاء خمتلف ال�ضروط 

التعجيزية.
ال�ضروط  ه��ذه  ب��اأن  ذات��ه  امل�ضدر  واأو���ض��ح 
امللغاة تتمثل يف العموالت، غرامات التاأخري 
املتاأخرة  االأق�����ض��اط  بت�ضديد  اخل��ا���ض��ة 
ل��ل��ق��ر���ص ال��ب��ن��ك��ي، ���ض��رط م��ع��اي��ن��ة عتاد 

الوكالة  اأعوان  طرف  من  امل�ضغرة  املوؤ�ض�ضة 
البنكي  القر�ص  من  جزء  ت�ضديد  واإلزامية 

من 5% اإىل %10.
كذلك  امللغاة  ال�ضروط  قائمة  وت�ضمنت 
البنكي  القر�ص  الفائدة على  ن�ضبة  تطبيق 
اجلدولة،  اإع���ادة  عند   %5.5 ب���  امل��ق��درة 
من  ك��ل  اجت���اه  الو�ضعية  ت�ضوية  ���ض��ه��ادة 
�ضناديق ال�ضمان وغرامات التاأخري اخلا�ضة 
اإمكانية  مع  لل�ضرائب  املتاأخرة  باالأق�ضاط 
االأق�ضاط  قيمة  ت�ضديد  اآج����ال  مت��دي��د 

املتاأخرة اإىل 36 �ضهرا.
واأ�ضار البيان اإىل اأن اإعادة جدولة الديون 
مبا�ضرة  �ضتتبعها  البنكي  بالقر�ص  املتعلقة 
بالقر�ص  املتعلقة  للديون  جدولة  اإع��ادة 

غري املكافئ الذي متنحه الوكالة. 

تتجه ا�ضعار النفط نحو حتقيق رابع مك�ضب 
لقاحات  نتائج  التوايل، بف�ضل  اأ�ضبوعي على 
التي  مكا�ضبها  لت�ضتاأنف  ك��ورون��ا،  ف��ريو���ص 
توقفت موؤقتا باالأم�ص �ضمن عمليات ت�ضحيح 
ثمانية  فى  م�ضتوى  اأعلى  من  اأرب���اح  وجني 
اأ�ضهر، باالإ�ضافة اإىل احتماالت تاأجيل زيادة 
العام  مطلع  املقررة  بل�ص  اأوبك  حتالف  اإنتاج 

املقبل.
التعامالت  خالل  الربميل  اأ�ضعار  وا�ضتقرت 
االآجلة  العقود  اأن  من  الرغم  على  االأخ��رية، 
انخف�ضت  برنت''  خام  الدويل''نفط  للخام 
فى  �ضجلت  بعدما  امل��ائ��ة،  يف   3.3 بن�ضبة 
 49.06 م�ضتوي  التعامالت  من  �ضابق  وقت 

دوالراالأعلى منذ 6 مار�ص املا�ضي.
اجل��اري،  االأ���ض��ب��وع  تعامالت  �ضعيد  وعلى 
من7  باأكرث  مرتفعة  تزال  ال  النفط  فاأ�ضعار 
يف املائة، ب�ضدد حتقيق رابع مك�ضب اأ�ضبوعي 

مكا�ضب  �ضل�ضلة  اأط��ول  �ضمن  ال��ت��وايل،  على 
اأ�ضبوعية منذ اأواخر جويلية املا�ضي.

يف   1.4 بن�ضبة  االأمريكي  اخلام  ارتفع  كما 
املائة اإىل م�ضتوي 45.50 دوالر، من م�ضتوى 
اأدنى  و�ضجل  دوالر،   44.87 عند  االفتتاح 
م�ضتوي عند 44.58 دوالر، و�ضعد خام برنت 
 48.34 م�ضتوي  اإىل  املائة  يف   1.1 بن�ضبة 
عند  االفتتاح  م�ضتوى  من   ، للربميل  دوالر 
عند  م�ضتوي  اأدن��ى  و�ضجل  دوالر،   47.82

دوالر.  47.37
التفاوؤل  تزايد  بف�ضل  املكا�ضب  تلك  تاأتي 
توايل  م��ع  ك��ورون��ا،  ف��ريو���ص  لقاحات  حيال 
ال�ضركات الكربى العاملة فى املجال االإف�ضاح 
اللقاحات،  تلك  لفعالية  مبهرة  نتائج  عن 
من  قليلة  خطوات  بعد  على  اأ�ضبحت  والتي 
االإ�ضابة  من  للوقاية  الفعلي  اال�ضتخدام 

بالعدوى.
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�أعلن وزير �خلارجية �لأمريكي مايك بومبيو �لثنني فر�س و��سنطن �سل�سلة عقوبات ت�ستهدف خ�سو�سا وز�رة �لدفاع �لإير�نية و�لرئي�س �لفنزويلي 
نيكول�س مادورو يف �إطار �لعمل جمدد� بعقوبات �لأمم �ملتحدة على �إير�ن. بذلك تكون �لوليات �ملتحدة �لقوة �لكربى �لوحيدة �لتي تعترب �أن �لعقوبات 

�لأممية دخلت من جديد حيز �لتنفيذ، وذلك بعدما و�جهت �عرت��سات من حلفائها وخ�سو�سا �لأوروبيني.

للجمعة اخل�م�سة.. 
اإ�سرائيل متنع فل�سطينيني 
من ال�سالة بـ"االأق�سى"

منعت  ــوايل،  ــت ال على  اخلــامــ�ــص  لــالأ�ــســبــوع 
الفل�سطينيني  مئات  االإ�سرائيلية،  ال�سرطة 
اإىل  الو�سول  من  الغربية،  ال�سفة  �سكان  من 

امل�سجد االأق�سى الأداء �سالة اجلمعة.
من  امل�سلني  االإ�سرائيلية  ال�سرطة  واأوقفت 
البلدة  مداخل  على  حواجز  على  ال�سفة 
الو�سول  من  ومنعتهم  القد�ص  يف  القدمية 
واأدى  الــ�ــســالة.  الأداء  االأقــ�ــســى  للم�سجد 
الو�سول  من  منعهم  مت  الذين  الفل�سطينيون 
ال�سوارع  يف  اجلــمــعــة  �ــســالة  امل�سجد  اإىل 
القريبة من البلدة القدمية. وكانت �سرطة 
مداخل  على  احلــواجــز  اأقــامــت  االحــتــالل 
�ساعات  مــنــذ  بــالــقــد�ــص  الــقــدميــة  الــبــلــدة 

ال�سباح.
ال�سيخ  االأق�سى،  خطيب  اأكد  ال�سياق،  ويف 
حممد �سليم علي، يف خطبة اجلمعة، على اأن 
"امل�سجد االأق�سى للم�سلمني وحدهم اإىل يوم 
يف  "الرباط"  اإىل  امل�سلني  ودعا  القيامة". 
�سكان  من  الفل�سطينيني  اآالف  واأدى  امل�سجد. 
الفل�سطيني  والــداخــل  ال�سرقية  القد�ص 
اإجراءات  و�سط  االأق�سى،  بامل�سجد  ال�سالة 

ق.دم�سددة.

روحاين  ح�ضن  االإي���راين  الرئي�ص  اتهم 
باغتيال  اإ�ضرائيل  دول��ة  ال�ضبت  اأم�����ص 
زاده،  ف��خ��ري  حم�����ض��ن  ال���ن���ووي  ال��ع��امل 
واالإب��داع  االأبحاث  منظمة  اإدارة  رئي�ص 
وزير  وك��ان  االإي��ران��ي��ة.  الدفاع  وزارة  يف 
حممد  االإ�ضالمية  اجلمهورية  خارجية 
جواد ظريف قد وجه عرب تويرت، اأ�ضابع 
االتهام اىل الدولة العربية، متحدثا عن 
االغتيال.  يف  لها  جدية" لدور  "موؤ�ضرات 
"نيويورك تاميز" عن  فيما نقلت �ضحيفة 
ا�ضتخباريني  وم�ضوؤوَلني  اأمريكي  م�ضوؤول 
على  الهجوم  خلف  "تقف  اإ�ضرائيل  اأن 

العامل".
روحاين  ح�ضن  االإي��راين  الرئي�ص  وجه 
باغتيال  الإ�ضرائيل  االتهام  اأ�ضابع  ال�ضبت 
زاده،  البارز حم�ضن فخري  النووي  العامل 
تلطخت  اأخ����رى،  "مرة  روح����اين  وق���ال 
الكيان  وعميله  العاملي  اال�ضتكبار  اأي��دي 
ال�ضهيوين بدم اأحد من اأوالد" اجلمهورية 
ب�"الر�ضيد  اإي����اه  وا���ض��ف��ا  االإ���ض��الم��ي��ة، 
فخري  مقتل  الرئي�ص  واعترب  والكبري". 

زاده مبثابة "خ�ضارة فادحة".
اأعلنت  االإيرانية  الدفاع  وزارة  وكانت 

م��ت��اأث��را  زاده  ف���خ���ري  وف�����اة  اجل��م��ع��ة 
ب��ج��روح��ه ب��ع��ي��د ا���ض��ت��ه��داف��ه م���ن قبل 
اأ�ضيب  اأنه  واأو�ضحت  اإرهابية".  "عنا�ضر 
من  �ضيارته  ا�ضتهداف  بعد  خطرة  بجروح 
مهاجمني ا�ضتبكوا بالر�ضا�ص مع مرافقيه، 
حم��اوالت  رغ��م  امل�ضت�ضفى  يف  وا�ضت�ضهد 
اإنعا�ضه. ووقعت العملية يف مدينة اأب�ضرد 

مبقاطعة دماوند �ضرق طهران.
وبعيد تاأكيد وفاة فخري زاده، وجه وزير 
ظريف  جواد  حممد  االإي��راين  اخلارجية 
الدولة  اىل  االتهام  اأ�ضابع  تويرت،  عرب 
جدية  م��وؤ���ض��رات  ع��ن  متحدثا  العربية، 

لدور لها يف االغتيال.
العلماء  اأب����رز  م��ن  زاده  ف��خ��ري  وي��ع��ّد 
من�ضب  ي�ضغل  وكان  جماله،  يف  االإيرانيني 
رئي�ص اإدارة منظمة االأبحاث واالإبداع يف 

وزارة الدفاع.
االأمريكية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  اأدرج����ت 
 2008 العام  العقوبات  ا�ضمه على الئحة 
على خلفية ن�ضاطات وعمليات �ضاهمت يف 
واتهمته  النووي،  اإي��ران  برنامج  تطوير 
الربنامج  خلف  بالوقوف  �ضابقا  ا�ضرائيل 
اإي���ران  تنفي  ال���ذي  الع�ضكري  ال��ن��ووي 

وجوده.
وراأى روحاين اأن "هذا احلادث االإرهابي 
االأع����داء  األ���د  ع��ج��ز  ع��ن  ن���اجت  ال�ضنيع 
العلمي  احل��راك  اأم��ام  االإي���راين  لل�ضعب 
وهزائمهم  الكبري  ال�ضعب  هذا  وق��درات 
املتكررة يف املنطقة واملجاالت ال�ضيا�ضية 

االأخرى عامليا".
واأتى االغتيال قبل نحو �ضهرين من ت�ضلم 
بايدن  جو  املنتخب  االأمريكي  الرئي�ص 
م�ضار"  ب�"تغيري  وعد  ال��ذي  وهو  مهامه، 
مع  ترامب  دونالد  واليته  املنتهية  �ضلفه 
�ضغوط  �ضيا�ضة  االأخري  واعتمد  اإي��ران. 
خ�ضو�ضا  �ضملت  ط��ه��ران،  حيال  ق�ضوى 
االن�ضحاب االأحادي اجلانب العام 2018 
ال��ن��ووي،  برناجمها  ح��ول  االت��ف��اق  م��ن 
واإعادة فر�ص عقوبات اقت�ضادية قا�ضية 

عليها.

الرئي�س االإيراين يتهم اإ�سرائيل ب�لوقوف 
خلف مقتل الع�مل النووي حم�سن فخري زاده

جورنال''  �ضرتيت  ''وول  �ضحيفة  اأك��دت 
اإيرالينز''  ''يونايتد  �ضركة  اأن  االأمريكية 
م�ضتاأجرة  ط��ريان  رح��الت  بت�ضيري  �ضرعت 
ل��ن��ق��ل ���ض��ح��ن��ات ل��ق��اح ���ض��رك��ة ''ف���اي���زر'' 

االأمريكية �ضد كورونا.
وتاأتي هذه الرحالت قبل برنامج التلقيح 
ال�ضامل املتوقع اأن يبداأ يف اأواخر دي�ضمرب، 
''يونايتد  اأن  اإىل  ال�ضحيفة  اأ�ضارت  حيث 
�ضحن  برحالت  للقيام  تخطط  اإيرالينز'' 
بروك�ضل،  البلجيكية  العا�ضمة  بني  جوية 
توزيع  لدعم  �ضيكاغو،  يف  اأوه���ري  وم��ط��ار 

اللقاح، ح�ضب ما اأفادت ال�ضحيفة.
ولفتت �ضحيفة ''دايلي ميل'' الربيطانية 
اخلطوة  تعترب  اجلوية  الرحالت  اأن  اإىل 
والتي  العاملية،  التوزيع  مراحل  يف  االأوىل 
تتم  عندما  العمل  ل��ب��دء  اإع���داده���ا  يتم 

املوافقة على اللقاح من قبل املنظمني.

االأمريكية  الطريان  �ضركة  اأن  واأو�ضحت 
الطريان  هيئة  من  خا�ص  اإذن  على  ح�ضلت 
من  متزايدة  بكميات  للطريان  الفيدرالية 
اأ�ضا�ضيا يف نقل  اجلليد اجلاف، الذي يعترب 
اللقاح الذي يجب تخزينه عند 70 درجة 

مئوية حتت ال�ضفر.
لع�ضرات  ''ف��اي��زر''  �ضركة  تخطط  كما 
عمليات  ومئات  اجل��وي��ة،  ال�ضحن  رح��الت 
على  احل�����ض��ول  مب��ج��رد  ال��ربي��ة  ال�ضحن 
ال�ضلطات  قبل  من  اللقاح  ب�ضاأن  املوافقة 
اإنتاج  �ضيتم  حيث  املخت�ضة،  االأمريكية 
مملوكة  مواقع  يف  الأوروب��ا  اللقاح  جرعات 
االأمل���اين  ال�ضريك  ''ب��ي��ون��ت��ي��ك''،  ل�ضركة 
موقع  يف  وك���ذل���ك  ''ف�����اي�����زر''،  ل�����ض��رك��ة 
يف  اإنتاجه  و�ضيتم  بلجيكا،  يف  ل���''ف��اي��زر'' 
الواليات املتحدة يف ''مي�ضيغان''، يف م�ضنع 

كاالمازو، وفقا ملا ورد يف ''دايلي ميل''.

 6 اأن  م��ايل  يف  �ضوكولو  بلدية  رئي�ص  اأع��ل��ن 
فارابوغو  قرية  من  بالقرب  قتلوا،  م��زارع��ني 
قيام  منذ  القتلى  ع��دد  لريتفع  ال��ب��الد  بو�ضط 
�ضهر  يف  القرية  بح�ضار  بهم  م�ضتبه  مت�ضددين 

اأكتوبر املا�ضي اإىل23 قتيل.
�ضوكولو،  بلدية  رئي�ص  �ضيمبارا  دراماين  وقال 
اجلمعة:  يوم  فارابوغو،  من  قريبة  بلدة  وهي 
اإىل  ذهبوا  الذين  املزارعني  مت�ضددون  "هاجم 
�ضابع  واأ�ضيب  �ضتة  قتل  االأرز..  حل�ضد  حقولهم 

وهناك مفقود".

وخالل ال�ضنوات القليلة املا�ضية �ضارت منطقة 
يف  والقبائل  املت�ضددين  لعنف  بوؤرة  مايل  و�ضط 
اإطار تدهور اأمني اأو�ضع يف منطقة ال�ضاحل �ضبه 

القاحلة يف غرب اإفريقيا.
ا�ضتعاد  اإنه  اأكتوبر   22 يوم  مايل  جي�ص  وقال 
فيها  مظليني  اإن��زال  بعد  القرية  على  ال�ضيطرة 
واإ�ضقاط موؤن من اجلو، لكن رئي�ضي جمل�ص بلدتني 
يحا�ضرون  ال��ذي��ن  املقاتلني  اإن  ق��اال  قريبتني 
االأ�ضابيع االأخرية نفذ  القرية مل يطردوا. ويف 

مت�ضددون هجمات وحرقوا حما�ضيل.

قال م�ضوؤولون اأمريكيون واأفغان اإن الواليات 
يف  قواعد   10 عن  اليقل  ما  اأغلقت  املتحدة 

عموم اأفغان�ضتان منذ فرباير املا�ضي.
ون��ق��ل��ت ���ض��ح��ي��ف��ة وا���ض��ن��ط��ن ب��و���ض��ت عن 
منذ  القواعد  اأغلقت  وا�ضنطن  اإن  امل�ضوؤولني، 
اتفاقها مع حركة طالبان االأفغانية، فرباير 
املا�ضي، م�ضرية اأن تفا�ضيل عملية االإغالق ما 

تزال غام�ضة.
هو  القواعد  اإغ��الق  اأن  امل�ضوؤولون  واأو���ض��ح 
للجنود  ك��ام��ل  ان�����ض��ح��اب  عملية  م��ن  ج���زء 

من�ضو�ص  هو  كما  اأفغان�ضتان،  يف  االأمريكيني 
عليه يف االتفاق. ولفتت ال�ضحيفة اأن م�ضوؤوال 
وا�ضنطن  اإغ��الق  اأك��دا  اأمريكيا  واآخ��ر  اأفغانيا 
يتم  مل  منها  ع��ددا  اأن  اإىل  م�ضريين  للقواعد 

االإبالغ عنه م�ضبقا.
القواعد مت  فاإن بع�ص تلك  امل�ضدر،  وبح�ضب 
ت�ضليمها بالكامل لقوات االأمن االأفغاين، فيما 
الإمكانية  ف��ارغ��ة  وتركها  اأخ���رى  اإغ���الق  مت 
العودة اإليها يف امل�ضتقبل يف حال راأى امل�ضوؤولون 

االأمريكيون واالأفغان ذلك �ضرورًيا.

اجلاري،  ال�ضهر  من  �ضابق  وقت  يف  اأنه  ي�ضار 
االأمريكي  الدفاع  وزي��ر  باأعمال  القائم  قال 
عدد  �ضتخف�ص  ب��الده  اإن  ميلر،  كري�ضتوفر 
بحلول  والعراق  اأفغان�ضتان  من  كل  يف  قواتها 

املقبل. يناير   15
 15 "يف  �ضحفي،  م��وؤمت��ر  يف  ميلر،  واأ���ض��اف 
جندي   2000 ب�ضحب  �ضنقوم  املقبل  يناير 
العراق". وينخف�ص  من  و500  اأفغان�ضتان  من 
اأفغان�ضتان  يف  االأمريكيني  اجلنود  عدد  بذلك 

من 4500 اإىل 2500.

 ''ف�يزر'' تعلن عن انطالق عملي�ت 
توزيع لق�حه� �سد كورون�

مقتل 6 مزارعني قرب قرية 
حم��سرة يف و�سط م�يل

وا�سنطن اأغلقت 10 قواعد يف اأفغ�ن�ست�ن منذ فرباير

من �ملرتقب �ن تنتهي �ليوم �لحد، مهلة �أع�ساء ملتقى �حلو�ر �ل�سيا�سي بليبيا لتقدمي مقرتحاتهم حول �آليات �لرت�سح و�لختيار، ملنا�سب رئي�س 
�ملجل�س �لرئا�سي ونائبيه ورئي�س �لوزر�ء ح�سب ما �فادت به بعثة �لأمم �ملتحدة للدعم يف ليبيا، حيث �سيكون من حق �أي ع�سو م�سارك يف �مللتقى 
تقدمي مقرتح للبعثة، �سريطة ح�سول مقرتحه على ع�سر توقيعات )تزكيات( من �أع�ساء �حلو�ر و�ستعر�س كل �ملقرتحات  على �أع�ساء �مللتقى للت�سويت 

عليها بعد تقدميها للبعثة.

ق.د

م�ساركا   75 االأممية  البعثة  واختارت 
النواب  اأع�ساء من جمل�سي  ليبيا، ميثلون 
عن  وممثلني  واأعيانا  للدولة،  واالأعــلــى 
الــثــالثــة  طــرابــلــ�ــص وبرقة  ــيــم  االأقــال
على  الت�سويت  جل�سة  اأن  حيث  وفــزان. 
ونائبيه،  الرئا�سي  املجل�ص  رئي�ص  اختيار 
بني  مبا�سرة  �ستكون  الــــوزراء،  ورئي�ص 

امل�ساركني يف امللتقى.
وكانت بعثة االأمم املتحدة للدعم يف ليبيا 
اأمهلت اأع�ساء ملتقى احلوار ال�سيا�سي، اإىل 
مقرتحاتهم  لتقدمي  االأحد،  اليوم  غاية 
ملنا�سب  واالختيار،  الرت�سح  اآليات  حول 
ورئي�ص  ونائبيه  الرئا�سي  املجل�ص  رئي�ص 

الوزراء.
يوم  بامللتقى  مــ�ــســارك  ع�سو  وكــ�ــســف 
اأعطت  االأممــيــة  ''البعثة  اإّن  اجلمعة، 
الليبي- ال�سيا�سي  احلــوار  يف  للم�ساركني 
لتقدمي  االأحـــــد  حــتــى  مــهــلــة  الــلــيــبــي، 

مقرتحات اآلية الرت�سح واالختيار''.
ملتقى  جوالت  ثالث  االربعاء  واختتمت 

من  يومني  بعد  الليبي،  ال�سيا�سي  احلــوار 
يف  توافق  دون  الثانية،  اجلولة  اختتام 
حول  افرتا�سيا،  عقدتا  اللتني  اجلل�ستني 
الرت�سح  كــاآلــيــة  العالقة  االأمــــور  بع�ص 

واالختيار.
اأعمال  اجلاري،  نوفمرب  منت�سف  وجرت 
تون�ص،  يف  امللتقي  مــن  االأوىل  اجلــولــة 

واأعلنت  مبا�سر،  ب�سكل  انعقدت  والتي 
امللتقى  اأعــ�ــســاء  اتــفــاق  البعثة  خاللها 
يف  انتخابات  اإجــراء  موعد  حتديد  على 
توافق  كما  الــبــالد،  يف   2021 دي�سمرب 
املجتمعون اآنذاك على حتديد �سالحيات 

املجل�ص الرئا�سي واحلكومة.
اإىل  ال�سيا�سية  ـــراف  االأط تو�سل  ومــع 

الزالــت  االنتخابات،  عقد  على  تفاهم 
ت�ساوؤالت تطرح حول القاعدة الد�ستورية 

التي يجب اأن تنطلق منها االنتخابات.
الهيئة  ــو  عــ�ــس ـــــره  ذك مـــا  ــب  ــس ــ� ــح وب
الد�ستور،  م�سروع  ل�سياغة  الد�ستورية 
ميكن  ''ال  فـــاإنـــه  ــف،  ــري ــس ــ� ال ـــدري  ـــب ال
اال�ستفتاء  دون  االنــتــخــابــات  ــــراء  اإج
''الد�ستور  اأن  مو�سحا  الد�ستور''،  على 
باإجراء  ال�سلطات، مطالبا  يحدد دور كل 
اأع�ساء  جل  مطلب  وهــو  اال�ستفتاء”''، 

الهيئة التاأ�سي�سية ل�سياغة الد�ستور.
التخاذ  م�ستمر  الت�ساور  اأن  اإىل  واأ�سار 
املنا�سبة، للخروج من الو�سع  االإجراءات 
باالنتقال  الليبية  االأزمـــة  حلل  املــوؤقــت 

للمرحلة الدائمة.
اال�ستفتاء  اإجـــراء  دعـــوات  اأن  ويــبــدو 
البالد  دخول  من  خوفا  االنتخابات  قبل 
توجها  متثل  اأخــرى،  انتقالية  مرحلة  يف 
الأع�ساء الهيئة، وكذلك عدد من النخب.
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يف  للمثلجات  متجر  داخل  نف�سه  فجر  انتحاريا  اإن  م�سوؤول  قال 
مقتل  عن  اأ�سفر  مما  اجلمعة  يوم  مقدي�سو  ال�سومالية  العا�سمة 
�ستة واإ�سابة ثمانية. وتنفذ حركة ال�سباب ال�سومالية املت�سددة 

تفجريات متكررة يف العا�سمة ومناطق اأخرى من البالد.
املطار  قرب  مقدي�سو  قلب  يف  الهجوم  �سهد  الذي  املتجر  ويقع 
وزارة  با�سم  متحدث  وهو  عمر  خمتار  اإ�سماعيل  وقال  الدويل. 
االإعالم اإن انتحاريا فجر نف�سه يف متجر املثلجات مما اأ�سفر عن 

مقتل �ستة واإ�سابة ثمانية. 

اجلمعة  يوم  درمان  اأم  مدينة  يف  ال�سودانيني  اآالف  احت�سد 
منتخب  وزراء  رئي�ص  اآخر  املهدي،  ال�سادق  جنازة  يف  للم�ساركة 

للبالد، والذي تويف بفريو�ص كورونا عن عمر يناهز 84 عاما.
ات�سح امل�سيعون باللون التقليدي للحداد، وهو اللون االأبي�ص يف 

ال�سودان، واأخفى كثريون وجوههم خلف الكمامات.
ولوحت االأيادي بالعلم الوطني قبل �سالة اجلنازة على ال�سيا�سي 
يف  حمورية  �سخ�سية  وظل  مرتني  الوزراء  رئا�سة  توىل  الذي 
ويحث  عاما.  خم�سني  على  يربو  ملا  والروحية  ال�سيا�سية  احلياة 
حزب االأمة الذي يراأ�سه املهدي امل�سيعني منذ يوم اخلمي�ص على 

مراعاة اإجراءات الوقاية ال�سحية.

اأنه  اجلمعة،  زياليا،  مانويل  ال�سابق  هندورا�ص  رئي�ص  اأعلن 
اأمريكا  يف  الواقعة  بالدولة  الدويل  تونكونتني  مطار  يف  اُحتجز 

الو�سطى، حلمله مبلغ 18 األف دوالر نقدًا قال اإنه ال يخ�سه.
اأ�سل هذا املبلغ  "ال اأعرف  وقال زياليا لو�سائل االإعالم املحلية 
املايل. من الوا�سح اأن �سخ�سًا ما و�سعه يف متعلقاتي. لقد �سافرت 
من  املال.  من  املبلغ  بهذا  ال�سفر  ميكنك  ال  اأنه  واأعلم  مرة   400

ال�سروري التحري ملعرفة من و�سع هذه االأموال يف متعلقاتي".
"حمتجز من دون وجه  "تويرت" اأنه  �سابق، كتب على  ويف وقت 
دوالر  األف   18 بها  نقود  حقيبة  "ال�سبب،  زياليا:  وكتب  حق". 
اإيقافه  اإنه مت  العام". وقال  املدعي  االآن يف ح�سور  ال تخ�سني. 
حقائبه  تفتي�ص  بعد  تونكونتني  مطار  يف  الهجرة  مراقبة  عند 

املحمولة.

التي  الفرن�سية  ال�سرطة  بعنف  مرتبطة  جديدة  ق�سية  اأثارت 
منتج  ب�سرب  قيامهم  بعد  العمل  عن  عنا�سرها  من  اأربعة  اأوقف 
من اأ�سول اأفريقية، يف حادثة �سورتها كامريات عدة، جدال على 

اأعلى م�ستويات الدولة الفرن�سية.
بتعر�ص  حتقيقا  العام  املدعي  فتح  امل�سور  الت�سجيل  ن�سر  وبعد 
حول  الدائر  اجلدل  مع  احلادث  ويتزامن  لل�سرب.  الرجل 
"االأمن ال�سامل" الذي يقيد اأحد بنوده ن�سر �سور  م�سروع قانون 

ال�سرطة.
اأوقفوا عن العمل اخلمي�ص قيد  وو�سع العنا�سر االأربعة الذين 
احلجز االحتياطي يف املقر الرئي�سي للمفت�سية العامة لل�سرطة. 
�سخ�ص  من  ممار�ص  عنف  بتهمة  حتقيق  مبوجب  مالحقون  وهم 

يتمتع ب�سلطة عامة وتزوير وثائق ر�سمية.

بفتح  وطالبوا  غ�سبهم،  عن  �سوي�سريون  �سيا�سيون  اأعرب 
حتقيق، بعدما ُك�سف اأن وكالة اال�ستخبارات املركزية االأمريكية 
ونظريتها االأملانية ا�ستخدمتا �سركة ت�سفري �سوي�سرية للتج�س�ص 

على حكومات حول العامل.
�سدريك  اال�سرتاكي  ال�سوي�سري  للحزب  امل�ساعد  الرئي�ص  وقال 
"كيف  اإف":  اآر  "اإ�ص  هيئة  معه  اأجرتها  مقابلة  يف  ويرموث، 
غرار  على  حمايد  اأنه  يّدعي  بلد  يف  يح�سل  اأن  كهذا  الأمر  ميكن 
حتقيق  ل  تو�سّ بعدما  برملاين،  حتقيق  اإىل  داعيًا  �سوي�سرا؟"، 
لـ"اإ�ص اآر اإف"، اإىل اأن �سركة ت�سفري �سوي�سرية ثانية كانت جزءًا 

من خطة جت�س�ص اأدارتها اأجهزة ا�ستخبارات اأمريكية واأملانية.

ال�سودان يودع ال�س�دق املهدي اإىل 
مثواه االأخري

توقيف رئي�س �س�بق يف املط�ر 
حلمله 18 األف دوالر

فرن�س�: اإيق�ف اأربعة �سرطيني عن العمل 
ظهروا يف ت�سجيل م�سور يعنفون رجال اأعزل

غ�سب يف �سوي�سرا بعد تقرير عن ا�ستخدام 
وا�سنطن وبرلني �سركة ت�سفري للتج�س�س

انتح�ري يقتل 6 يف متجر للمثلج�ت
 يف الع��سمة ال�سوم�لية مقدي�سو

حــول

الوكاالت  

العــامل

دويل
 مهلة االمم املتحدة تنتهي هذا االحد

ق.د

ق.د ق.د

ق.د



عزالدين اأعراب : ) الرئي�س ال�سابق ملجل�س الإدارة(
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ق.ر
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اأحمد اأمني. ب 

اأحمد اأمني. ب 

يوا�سل الثنائي تبي اأ�سامة وحممد اأمني حامية 
مطالبتهما  ب�سبب  للفريق  التدريبات  مقاطعة 
مرور  بعد  املالية  م�ستحقاتهما  بت�سوية  االإدارة 
االآجال املتفق عليها قبل توقيع العقد الر�سمي، 
والتي  الق�سية  هذه  من  كثريا  االأن�سار  ويتخوف 
ت�سل  التعداد  كامل  مع  اأخــرى  م�ساكل  �ستخلق 
حيث  للتدريبات  اجلميع  مقاطعة  غاية  اإىل 
امل�ستحقات  لق�سية  �سريع  بحل  �سابقا  طالبوا 

كما اأن االإدارة عاجزة عن توفري ال�سيولة املالية 
حلل هذا االإ�سكال وهو ما عرب عنه �سابقا رئي�ص 
اأن  �سرح  الــذي  �سيد  بن  �سداد  الهاوي  النادي 
فريقه يتخبط يف امل�ساكل املالية، واأن اإ�ستقراره 
مهدد يف اأي وقت اإن مل تتدخل ال�سلطات املحلية 
والوالئية، وتقوم مب�ساعدته ماليا، حتى تتمكن 
االأمور  من  العديد  ت�سوية  من  باملقابل  االإدارة 
ال�سابقني  الالعبني  بــديــون  املتعلقة  العالقة 

واجلدد.
كما اأن منا�سري الفريق يرتقبون اإكت�ساف احللة 
البطولة،  يف  الفريق  بها  �سيلعب  التي  اجلديدة 
انطالقة  ت�سكيلتهم  حتقق  اأن  كثريا  ويهمهم 
حتقيق  اأن  �سك  وال  الر�سمية  املناف�سة  يف  جيدة 
يعي�ص  للمدرب  قويا  معنويا  دفعا  �سيعطي  ذلك 
ن�سيان  يريدون  امل�سريين  واأن  ال�سيما  والعبيه، 

م�ساكل املو�سم الفارط .

للرابطة  التابعة  االن�سباط  جلنة  فتحت 
الوطنية املحرتفة نهاية االأ�سبوع املا�سي ملفات 
املحرتفة  االأوىل  الرابطة  فرق  �سد  عقابية 
حيث ن�سرت عرب موقعها الر�سمي اأ�سماء الفرق 
وهي  بالعقوبات  املعنية   )15( ع�سر  اخلم�سة 
�سطيف  وفاق  بلوزداد  �سباب  اجلزائر  مولودية 
نــادي  مليلة  عــني  جمعية  داي  ح�سني  ن�سر 
بارادو �سباب ق�سنطينة مولودية وهران اإحتاد 
بوعريريج  برج  �سباب  املدية  اأوملبي  اجلزائر 
بلعبا�ص  ال�سلف احتاد  �سكيكدة جمعية  �سبيبة 
و�سريع غليزان وجاء فتح امللفات العقابية عقب 
املطلوبة  للوثائق  االأنــديــة  هــذه  تقدمي  عــدم 
وعدم  املحرتف  النادي  اإجــازة  على  للح�سول 
الريا�سية  ال�سركات  اتفاقية  على  توقيعها 

ذات اأ�سهم مبكاتب خربة وفق ما هو مطلوب وما 
على  االن�سباط  جلنة  اأن  اإليه  االإ�سارة  يجدر 
لكافة  يوم   45 مهلة  اأعطت  الرابطة  م�ستوى 
االأندية للقيام باالإجراءات املطلوبة واالإمتثال 

26 نوفمرب  اإبتداءا من  لتعليمات الفاف وهذا 
لالأندية ويف حال خمالفة هذه االأندية للوائح 
واالإمتناع عن تقدمي الوثائق املطلوبة �ستقوم 
جلنة االن�سباط على م�ستوى الرابطة بتطبيق 
يف  واملتمثل  العقوبات  قانون  من   107 املــادة 
خ�سم  اإىل  اللجوء  ثم  اأوال  املالية  العقوبات 

النقاط.
ــرابــطــة الــوطــنــيــة تــواريــخ  كــمــا حــــددت ال
اجلوالت ال�ستة االأوىل فاجلولة االأوىل جرت 
الثانية  اجلولة  اأمــا  وال�سبت  اجلمعة  يومي 
ف�ستجرى يومي 4 و5 دي�سمرب اجلولة الثالثة 
يوم  الرابعة  اجلولة  دي�سمرب  و12   11 يومي 
18 دي�سمرب اجلولة اخلام�سة يوم 22 دي�سمرب 

اجلولة ال�ساد�سة يوم 26 دي�سمرب.

م�سعود  القدم  لكرة  �سطيف  رابطة  رئي�ص  اأكد 
يف  االأبــيــ�ــص  املــو�ــســم  خلــيــار  م�ساندته  كو�سة 
الوبائية  للو�سعية  بالنظر  ال�سرفية  االأق�سام 
التي تعرفها البالد منذ �سهر مار�ص الفارط بعد 
تف�سي فريو�ص كورونا وتاأخر انطالقة بطوالت 
ال�سعوبات  عــن  ف�سال  االأن  حــد  اإىل  ــهــواة  ال
يتعلق  فيما  املايل  اجلانب  من  املنتظرة  الكبرية 
كورونا  لتحاليل  ال�سرورية  الك�سوفات  باإجراء 
قبل العودة اإىل املناف�سة الر�سمية، حيث تبقى 
اأغــلــب االأنــديــة غــري قـــادرة على اإجـــراء هذه 
التحاليل ب�سبب التكلفة املرتفعة والتي جعلت 

حتى اأندية الرابطة االأوىل تطالب مب�ساعدتها 
للقيام بهذه التحاليل املطلوبة قبل كل مباراة.

من  قليلة  ـــام  اأي بعد  كو�سة  خــرجــة  وتــاأتــي 
ت�سريحات ع�سو املكتب الفيدرايل بهلول الذي 
الهواة  لبطوالت  املناف�سة  عــودة  اأن  اإىل  اأ�سار 
متوقف على امل�ساعدات التي �ستقدمها ال�سلطات 
الربوتوكول  تطبيق  اأجل  من  لالأندية  املحلية 
عودة  ا�ستحالة  اإىل  وا�سحة  اإ�سارة  يف  ال�سحي 
يف  وال�سرفية  اجلهوية  االأق�سام  يف  املناف�سة 
االأ�سهر  خالل  الفريو�ص  انت�سار  توا�سل  حال 

املقبلة.

جمعية عني امليلة
مولودية العلمة 

احتاد تب�سة

دفاع تاجنانت 

وفاق �سطيف 

اأهلي الربج

بلعريبي يطالب بالتعاقد مع رباعي 
جديد وم�ضباح يدعم التعداد

االإدارة تنتظر قرار ال�ضلطات العمومية 
بخ�ضو�س انطالق التح�ضريات 

زاوي ينتظر حتديد موعد انطالق البطولة 
واأزمة مالية خانقة تخلط احل�ضابات 

وحلفاية  املحرتفة  الرابطة  رئا�ضة  "طموحي 
ال ميكنه العودة قبل ف�ضل العدالة يف ق�ضيته

االأهلي ينجح يف اأول اختبار ودزيري
 را�س عن نقطة التعادل  
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ك�سف الرئي�ص ال�سابق ملجل�ص اإدارة وفاق �سطيف عزالدين 
وخالفة  املحرتفة  الرابطة  رئا�سة  يف  طموحه  عن  اأعراب 
اجلمعية  هام�ص  على  مــدوار  الكرمي  عبد  احلايل  الرئي�ص 
وقال  املقبلة  االأ�سهر  خالل  املقررة  للرابطة  االإنتخابية 
الرابطة  لرئا�سة  طموحا  :"اأملك  ال�سدد  هذا  يف  اأعــراب 
عن  اأعـــراب  ك�سف  كما  املقبلة"،  الــفــرتة  خــالل  املحرتفة 
لل�سركة التجارية فهد  ال�سابق  العام  اإ�ستحالة عودة املدير 
حلفاية اإىل من�سبه يف الوقت الراهن وهذا اإىل غاية نهاية 
يف  اأعــراب  وقــال  العدالة  يف  �سعداوي  املناجري  مع  ق�سيته 
هذا اخل�سو�ص :" من الناحية القانونية ال ن�ستطيع اإعادة 

حلفاية ملن�سبه حتى تنتهي ق�سيته مع العدالة".
ق�سية  عن  االإدارة  ملجل�ص  ال�سابق  الرئي�ص  حتــدث  كما 
مطالبة الالعب ال�سابق للفريق اإ�سحاق بو�سوف مببلغ يفوق 
بالقيمة  يدين  ال  الالعب  اأن  ــراب  اأع وقــال  �سنتيم،  مليار 
املذكورة، ووا�سل اأعراب حديثه عن ق�سية الالعب بو�سوف 
يتعدى  ال  الالعب  به  يدين  الذي  االإجمايل  املبلغ  اأن  قائال 
600 مليون �سنتيم على االأكرث بعد اإقتطاع االأجور ال�سهرية 
املناف�سة ب�سبب فريو�ص  التي توقفت فيها  بالفرتة  اخلا�سة 
الوفاق  اإدارة  ملجل�ص  ال�سابق  الرئي�ص  ك�سف  كما  كورونا، 
عزالدين اأعراب عن معلومة قد يجهلها العديد من االأن�سار 
جمموعة  اإىل  بو�سوف  حتويل  وراء  كان  كونه  يف  وتتمثل 
و�سلت  التي  العرو�ص  باقي  رف�ص  اأن  بعد  وهذا  "ال�سيتي" 

الالعب من فرق اأخرى.
حتويل  اأمــوال  اأن  على  اأعــراب  اأكــد  فقد  ال�سياق  ذات  ويف 
دخلت  قد  البلجيكي  لومال  فريق  اإىل  بو�سوف  الالعب 
األف   900 مبلغ  ناهزت  والتي  الوفاق  اإىل خزينة  منذ مدة 
مبلغ  اأن  اأعــراب  قال  املالية  القيمة  هذه  وجهة  وعن  اأورو، 
من  الالعبني  م�ستحقات  لت�سوية  تخ�سي�سه  مت  التحويل 

اأجور عالقة ف�سال عن م�ستحقات الطاقم الفني، 
كما مت تخ�سي�ص جزء من اأموال حتويل بو�سوف 
ح�سب اأعراب لت�سوية جزء من ديون املدير العام 
يطالب  كان  والذي  حلفاية  فهد  للوفاق  ال�سابق 

بها. 
تراأ�ص  التي  بالفرتة  ــراب  اأع عزالدين  واأ�ساد 
اأنه  قائال  الفارطة  ال�سنوات  خالل  الفريق  فيها 
بالنظر  اجلزائر  يف  تتويجا  ــرث  االأك امل�سري  هو 
املحلية  والكوؤو�ص  )البطوالت  الكثرية  لالألقاب 

واالإفريقية( التي حت�سل عليها الوفاق يف فرتة 
املو�سم  بداية  فرتة  اإىل  اأعــراب  وعــاد  رئا�سته، 
رغم  امل�سوؤولية  حتمل  ف�سل  اأنــه  قائال  اجلــاري 
الظروف ال�سعبة التي مر بها الوفاق م�سيفا اأنه 
متكن من ت�سيري الفريق وقيادته اإىل بر االأمان، 
على  باحلفاظ  االأن�سار  وعد  اأنه  بالقول  وختم 
الت�سكيلة  ــال  ــس واإر� الفني  والطاقم  الالعبني 
للرتب�ص قبل االإن�سحاب من من�سبه وهو ما ح�سل 

بعد جميئ االإدارة اجلديدة للنادي الهاوي.

يف  ثمني  بتعادل  العودة  من  الربج  اأهلي  ت�سكيلة  متكنت 
لقاء اجلولة االأوىل من بطولة املو�سم اجلديد اأمام �سبيبة 
القبائل يف املباراة التي جرت مبلعب اأول نوفمرب بتيزي وزو 
دون ح�سور اجلمهور ب�سبب االإجراءات الوقائية، وقدمت 
ت�سكيلة االأهلي مردودا مقنعا يف اأول ظهور ر�سمي للت�سكيلة 
رغم التاأخر الكبري يف التح�سريات مقارنة باملناف�ص، وجنح 
باأول  عودته  ظل  يف  مثالية  اإنطالقة  حتقيق  يف  االأهلي 

نقطة من خارج الديار يف بطولة املو�سم اجلديد.
بالل  لالأهلي  الفنية  العار�سة  عن  االأول  امل�سوؤول  واأبدى 
دزيري ر�ساه عن نقطة التعادل التي عاد بها الفريق من 
بوجه  الت�سكيلة  ظهرت  حيث  القبائل  �سبيبة  مواجهة 
مقبول اإىل حد ما رغم بع�ص النقائ�ص التي مازال يعاين 
منها الفريق والتي �سيتم تداركها مع مرور اجلوالت، واأثنى 
دزيري على االإرادة الكبرية التي اأبانت عنها الت�سكيلة يف 
ح�سلت  التي  الكثرية  التغيريات  رغم  ر�سمي  اختبار  اأول 
على التعداد هذا املو�سم يف انتظار حت�سن االأداء تدريجيا 
اأن  دزيري  قال  اأخر  ومن جانب  القادمة،  املباريات  خالل 
االأهلي كان قادرا على ت�سجيل هدف على االأقل يف مباراة 
ال�سبيبة مل مت ا�ستغالل الفر�ص املتاحة خا�سة بعد غلق 

املنافذ على املناف�ص.
باإ�سراك احلار�ص املخ�سرم  الفني لالأهلي  الطاقم  وفاجاأ 
�سيدريك مع الت�سكيلة االأ�سا�سية يف لقاء ال�سبيبة رغم اأن 
احلار�ص عاد منذ فرتة ق�سرية فقط اإىل اأر�ص الوطن ومل 

التح�سريات،  الت�سكيلة منذ انطالق  يتدرب مع 
لقاء  يف  للغاية  مقبول  بوجه  �سيدريك  وظهر 
املجازفة  عدم  املدرب  ف�سل  حني  يف  ال�سبيبة، 
رغم  فنية  خليارات  متحزم  الثاين  باحلار�ص 
على  االأهلي  مرمى  حلرا�سة  مر�سحا  كان  اأنــه 
الودية  املباريات  يف  قدمه  الذي  املردود  �سوء 
ال�سابقة، يف حني اأن باقي الت�سكيلة االأ�سا�سية 
ما يف هذه  اإىل حد  اأي�سا بوجه مقبول  ظهرت 

املباراة.
وطالب الالعب ال�سابق لالأهلي حممد ال�سالح 
يناهز  مايل  تعوي�ص  على  باحل�سول  ر�سرا�ص 
قبل  االأهلي  مع  عقده  ف�سخ  عن  �سنتيم  ملياري 
موا�سم من االآن، حيث قدم الالعب �سكوى لدى 
يف  �ستنظر  التي  الدولية  الريا�سية  املحكمة 
ق�سية الالعب املغرتب خالل االأ�سابيع املقبلة.

اأجل  من  م�ساعيها  العلمة  مولودية  اإدارة  توا�سل 
الوقت  يف  جــدد  بالعبني  الفريق  �سفوف  تدعيم 
الراهن بطلب من املدرب ال�سعيد بلعريبي الذي قرر 
يف وقت �سابق ت�سريح  العبني من التعداد احللي 
حيث  العنا�سر  هذه  مب�ستوى  اإقتناعه  عدم  ب�سبب 
جدد  العبني  اأربعة  مع  التعاقد  على  املــدرب  ي�سر 
على االأقل، ومن جانب اأخر توا�سل اإدارة املولودية 
التح�سريات لل�سروع يف التح�سريات للمو�سم اجلديد 
اأن يخ�سع  املنتظر  االأ�سبوع اجلاري، حيث من  خالل 
خالل  كورونا  عن  الك�سف  لفحو�سات  الفريق  العبو 
حت�سبا  اخلا�سة  العيادات  باإحدى  املقبلة  ال�ساعات 
االأيــام  خــالل  اجلماعية  التدريبات  اإىل  للعودة 

املقبلة. 
مهلة  البابية  منحن  الــرابــطــة  ان  الــذكــر  يــجــدر 

ا�سافية ال�ستقدام الالعبني و�سبط التعداد.
الالعب  مع  التعاقد  من  املولودية  اإدارة  ومتكنت 
احلالية  التحويالت  فرتة  يف  قــدور  م�سباح  ال�ساب 
جمعية  فريق  من  قادما  الفريق  �سفوف  لتدعيم 
العنا�سر  بني  من  م�سباح  الالعب  وكــان  مليلة،  عني 
لالأوا�سط  الوطني  املنتخب  ل�سفوف  امل�ستدعيني 
له اجلميع مب�سوار  يتنباأ  �سنة(، حيث  )اأقل من  

كبري وين�سط م�سباح يف من�سب مدافع اأي�سر و�سيكون 
�سفيان  بوطبة  االأخر  االأي�سر  للمدافع  قويا  مناف�سا 

الذي عاد هذا املو�سم اإىل �سفوف الفريق.
العا�سمة  باجلزائر  الريا�سية  املحكمة  وف�سلت 
ملولودية  ال�سابقني  الالعبني  تخ�ص  ق�سايا  عدة  يف 
العلمة، وكان اأول العب حت�سل على حكم من املحكمة 
ملويل  للفريق  ال�سابق  املدافع  يف  يتمثل  الريا�سية 
مليار  يفوق   تعوي�ص  على  حت�سل  الــذي  فريد 
املو�سم  عن  العالقة  م�ستحقاته  متثل  والتي  �سنتيم 
 ) / ( الفريق  األوان  فيه  تقم�ص  الذي 
بالنظر لالأجرة ال�سهرية التي كان يتقا�ساها اأنذاك، 
املحكمة  من  تعوي�ص  على  اأخــر  العــب  حت�سل  كما 
ــر  االأم ويتعلق  العا�سمة  اجلــزائــر  يف  الريا�سية 
باملدافع االأي�سر ال�سابق للفريق عبد الودود زيتوين 
اأن  �سنتيم علما  مليون  مبلغ   الذي حت�سل على 
لدى  الفريق  �سد  رفعها  التي  الق�سية  خ�سر  الالعب 
جلنة املنازعات، وتوا�سلت متاعب اإدارة املولودية مع 
املهاجم  حت�سل  حيث   / مو�سم  العبي 
ال�سابق للفريق واحلايل لوفاق �سطيف يا�سر بربا�ص 
جلوء  بعد  وهذا  �سنتيم،  مليون  من   اأكرث  على 

الالعب اإىل املحكمة الريا�سية بالعا�سمة.

ال تزال اإدارة فريق احتاد تب�سة وكغريها من الفرق 
التدريبات  لال�ستئناف  العمومية  ال�سلطات  قــرار 
فيه  �سين�سط  الــذي  اجلــديــد  للمو�سم  والتح�سري 
بيت  �سهد  ان  وبعد  حيث  الثالث،  الق�سم  يف  االحتاد 
لرتتيب  االأن�سار  ياأمل  االأحــداث  من  الكثري  االأهلي 
االأوراق والعمل على جتهيز الفريق من كل النواحي 
االأخ�سر  ال�سوء  البالد  يف  العليا  ال�سلطات  منح  قبل 
حتقيق  يف  التفكري  ثم  ومــن  التح�سريات  النطالق 

االأهداف امل�سطرة.

تاجنانت  لدفاع  الفني  الطاقم  برمج 
ح�سة  زاوي  كـــرمي  ــــدرب  امل بــقــيــادة 
يف  ـــذا  وه اخلمي�ص  يـــوم  االإ�ــســتــئــنــاف 
اأندية  تدريبات  عن  احلظر  رفع  حال 
الق�سم الثاين من طرف وزارة ال�سباب 
الفني  الــطــاقــم  ـــان  وك ــة،  والــريــا�ــس
وقت  يف  التدريبات  توقيف  قــرر  قد 

الناجم  الـــوزارة  لقرار  اإمتثاال  �سابق 
االإ�سابة  حاالت  يف  الكبري  االإرتفاع  عن 

توا�سل  اأن  املنتظر  ومن  كورونا،  بفريو�ص 
تاجنانت  مبدينة  التح�سريات  الدفاع  ت�سكيلة 

يف  الدخول  اإنتظار  يف  وهــذا  املقبلة  الفرتة  خــالل 
املن�ساأت  فتح  بعد  تيكجدة  مبدينة  مغلق  ترب�ص 
الريا�سية اأمام الفرق، واأكد املدرب زاوي يف حديثه 
عن هذه الو�سعية اإىل �سرورة �سبط موعد اإنطالق 
للفرق  يت�سنى  حتى  الرابطة  طــرف  من  البطولة 
�سبط برنامج التح�سريات للمو�سم اجلديد، علما اأن 
دي�سمرب  تاريخ   �سابق  وقت  يف  حددت  الرابطة 

اأن  املنتظر  ومن  البطولة  لبداية 
يتم تاأجيل االإنطالقة اإىل نهاية 
بالنظر  فيفري  بداية  اأو  جانفي 
يف  تنطلق  مل  الفرق  اأغلب  لكون 

التح�سريات.
احل�سول  الدفاع  اإدارة  وتنتظر 
ــافــيــة من  عــلــى االإعـــانـــة االإ�ــس
تاجنانت  بلدية  م�سالح  طــرف 
ديون جلنة  ت�سوية  اأجل  من  وهذا 
من  الفريق  يتمكن  حتى  املــنــازعــات 
املريكاتو احلايل،  الالعبني اجلدد يف  تاأهيل 
يف  موؤكد  غري  يبقى  االإعانة  على  احل�سول  اأن  علما 
ظل ال�سعوبات املالية التي تواجهها بلدية تاجنانت 
الذي  االأمــر  وهــو  البلدية  مداخيل  تراجع  ب�سبب 
و�سع اإدارة الفريق يف و�سع �سعب خا�سة اأن الفريق 
جمرب على ت�سوية الديون العالقة ال�سيما م�ستحقات 
مالية  بقيمة  �سوداين  اهلل  عبد  املوريتاين  الالعب 

ت�سل اإىل  مليار �سنتيم.

م�ضكل امل�ضتحقات ي�ضرب ا�ضتقرار ال�ضام 
من جديد وتبي وحامية يقاطعان

الرابطة تقرر فتح ملفات عقابية �ضد اأندية 
الرابطة االأوىل وتهدد بعقوبات قا�ضية

كو�ضة ي�ضاند خيار املو�ضم االأبي�س يف الق�ضم ال�ضريف 

رابطة �سطيف لكرة القدم 



عزالدين اأعراب : ) الرئي�س ال�سابق ملجل�س الإدارة(
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يوا�سل الثنائي تبي اأ�سامة وحممد اأمني حامية 
مطالبتهما  ب�سبب  للفريق  التدريبات  مقاطعة 
مرور  بعد  املالية  م�ستحقاتهما  بت�سوية  االإدارة 
االآجال املتفق عليها قبل توقيع العقد الر�سمي، 
والتي  الق�سية  هذه  من  كثريا  االأن�سار  ويتخوف 
ت�سل  التعداد  كامل  مع  اأخــرى  م�ساكل  �ستخلق 
حيث  للتدريبات  اجلميع  مقاطعة  غاية  اإىل 
امل�ستحقات  لق�سية  �سريع  بحل  �سابقا  طالبوا 

كما اأن االإدارة عاجزة عن توفري ال�سيولة املالية 
حلل هذا االإ�سكال وهو ما عرب عنه �سابقا رئي�ص 
اأن  �سرح  الــذي  �سيد  بن  �سداد  الهاوي  النادي 
فريقه يتخبط يف امل�ساكل املالية، واأن اإ�ستقراره 
مهدد يف اأي وقت اإن مل تتدخل ال�سلطات املحلية 
والوالئية، وتقوم مب�ساعدته ماليا، حتى تتمكن 
االأمور  من  العديد  ت�سوية  من  باملقابل  االإدارة 
ال�سابقني  الالعبني  بــديــون  املتعلقة  العالقة 

واجلدد.
كما اأن منا�سري الفريق يرتقبون اإكت�ساف احللة 
البطولة،  يف  الفريق  بها  �سيلعب  التي  اجلديدة 
انطالقة  ت�سكيلتهم  حتقق  اأن  كثريا  ويهمهم 
حتقيق  اأن  �سك  وال  الر�سمية  املناف�سة  يف  جيدة 
يعي�ص  للمدرب  قويا  معنويا  دفعا  �سيعطي  ذلك 
ن�سيان  يريدون  امل�سريين  واأن  ال�سيما  والعبيه، 

م�ساكل املو�سم الفارط .

للرابطة  التابعة  االن�سباط  جلنة  فتحت 
الوطنية املحرتفة نهاية االأ�سبوع املا�سي ملفات 
املحرتفة  االأوىل  الرابطة  فرق  �سد  عقابية 
حيث ن�سرت عرب موقعها الر�سمي اأ�سماء الفرق 
وهي  بالعقوبات  املعنية   ) ( ع�سر  اخلم�سة 
�سطيف  وفاق  بلوزداد  �سباب  اجلزائر  مولودية 
نــادي  مليلة  عــني  جمعية  داي  ح�سني  ن�سر 
بارادو �سباب ق�سنطينة مولودية وهران اإحتاد 
بوعريريج  برج  �سباب  املدية  اأوملبي  اجلزائر 
بلعبا�ص  ال�سلف احتاد  �سكيكدة جمعية  �سبيبة 
و�سريع غليزان وجاء فتح امللفات العقابية عقب 
املطلوبة  للوثائق  االأنــديــة  هــذه  تقدمي  عــدم 
وعدم  املحرتف  النادي  اإجــازة  على  للح�سول 
الريا�سية  ال�سركات  اتفاقية  على  توقيعها 

ذات اأ�سهم مبكاتب خربة وفق ما هو مطلوب وما 
على  االن�سباط  جلنة  اأن  اإليه  االإ�سارة  يجدر 
لكافة  يوم  مهلة   اأعطت  الرابطة  م�ستوى 
االأندية للقيام باالإجراءات املطلوبة واالإمتثال 

اإبتداءا من  نوفمرب  لتعليمات الفاف وهذا 
لالأندية ويف حال خمالفة هذه االأندية للوائح 
واالإمتناع عن تقدمي الوثائق املطلوبة �ستقوم 
جلنة االن�سباط على م�ستوى الرابطة بتطبيق 
يف  واملتمثل  العقوبات  قانون  من  املــادة  
خ�سم  اإىل  اللجوء  ثم  اأوال  املالية  العقوبات 

النقاط.
ــرابــطــة الــوطــنــيــة تــواريــخ  كــمــا حــــددت ال
اجلوالت ال�ستة االأوىل فاجلولة االأوىل جرت 
الثانية  اجلولة  اأمــا  وال�سبت  اجلمعة  يومي 
ف�ستجرى يومي  و دي�سمرب اجلولة الثالثة 
يوم  الرابعة  اجلولة  دي�سمرب  و  يومي  
 دي�سمرب اجلولة اخلام�سة يوم  دي�سمرب 

اجلولة ال�ساد�سة يوم  دي�سمرب.

م�سعود  القدم  لكرة  �سطيف  رابطة  رئي�ص  اأكد 
يف  االأبــيــ�ــص  املــو�ــســم  خلــيــار  م�ساندته  كو�سة 
الوبائية  للو�سعية  بالنظر  ال�سرفية  االأق�سام 
التي تعرفها البالد منذ �سهر مار�ص الفارط بعد 
تف�سي فريو�ص كورونا وتاأخر انطالقة بطوالت 
ال�سعوبات  عــن  ف�سال  االأن  حــد  اإىل  ــهــواة  ال
يتعلق  فيما  املايل  اجلانب  من  املنتظرة  الكبرية 
كورونا  لتحاليل  ال�سرورية  الك�سوفات  باإجراء 
قبل العودة اإىل املناف�سة الر�سمية، حيث تبقى 
اأغــلــب االأنــديــة غــري قـــادرة على اإجـــراء هذه 
التحاليل ب�سبب التكلفة املرتفعة والتي جعلت 

حتى اأندية الرابطة االأوىل تطالب مب�ساعدتها 
للقيام بهذه التحاليل املطلوبة قبل كل مباراة.

من  قليلة  ـــام  اأي بعد  كو�سة  خــرجــة  وتــاأتــي 
ت�سريحات ع�سو املكتب الفيدرايل بهلول الذي 
الهواة  لبطوالت  املناف�سة  عــودة  اأن  اإىل  اأ�سار 
متوقف على امل�ساعدات التي �ستقدمها ال�سلطات 
الربوتوكول  تطبيق  اأجل  من  لالأندية  املحلية 
عودة  ا�ستحالة  اإىل  وا�سحة  اإ�سارة  يف  ال�سحي 
يف  وال�سرفية  اجلهوية  االأق�سام  يف  املناف�سة 
االأ�سهر  خالل  الفريو�ص  انت�سار  توا�سل  حال 

املقبلة.

جمعية عني امليلة
مولودية العلمة 

احتاد تب�سة

دفاع تاجنانت 

وفاق �سطيف 

اأهلي الربج

بلعريبي يطالب بالتعاقد مع رباعي 
جديد وم�ضباح يدعم التعداد

االإدارة تنتظر قرار ال�ضلطات العمومية 
بخ�ضو�س انطالق التح�ضريات 

زاوي ينتظر حتديد موعد انطالق البطولة 
واأزمة مالية خانقة تخلط احل�ضابات 

وحلفاية  املحرتفة  الرابطة  رئا�ضة  طموحي 
ال ميكنه العودة قبل ف�ضل العدالة يف ق�ضيته"

االأهلي ينجح يف اأول اختبار ودزيري
 را�س عن نقطة التعادل  
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ك�سف الرئي�ص ال�سابق ملجل�ص اإدارة وفاق �سطيف عزالدين 
وخالفة  املحرتفة  الرابطة  رئا�سة  يف  طموحه  عن  اأعراب 
اجلمعية  هام�ص  على  مــدوار  الكرمي  عبد  احلايل  الرئي�ص 
وقال  املقبلة  االأ�سهر  خالل  املقررة  للرابطة  االإنتخابية 
الرابطة  لرئا�سة  طموحا  اأملك  : ال�سدد  هذا  يف  اأعــراب 
عن  اأعـــراب  ك�سف  كما   ، املقبلة الــفــرتة  خــالل  املحرتفة 
لل�سركة التجارية فهد  ال�سابق  العام  اإ�ستحالة عودة املدير 
حلفاية اإىل من�سبه يف الوقت الراهن وهذا اإىل غاية نهاية 
يف  اأعــراب  وقــال  العدالة  يف  �سعداوي  املناجري  مع  ق�سيته 
من الناحية القانونية ال ن�ستطيع اإعادة  هذا اخل�سو�ص :

. حلفاية ملن�سبه حتى تنتهي ق�سيته مع العدالة
ق�سية  عن  االإدارة  ملجل�ص  ال�سابق  الرئي�ص  حتــدث  كما 
مطالبة الالعب ال�سابق للفريق اإ�سحاق بو�سوف مببلغ يفوق 
بالقيمة  يدين  ال  الالعب  اأن  ــراب  اأع وقــال  �سنتيم،  مليار 
املذكورة، ووا�سل اأعراب حديثه عن ق�سية الالعب بو�سوف 
يتعدى  ال  الالعب  به  يدين  الذي  االإجمايل  املبلغ  اأن  قائال 
 مليون �سنتيم على االأكرث بعد اإقتطاع االأجور ال�سهرية 
املناف�سة ب�سبب فريو�ص  التي توقفت فيها  بالفرتة  اخلا�سة 
الوفاق  اإدارة  ملجل�ص  ال�سابق  الرئي�ص  ك�سف  كما  كورونا، 
عزالدين اأعراب عن معلومة قد يجهلها العديد من االأن�سار 
جمموعة  اإىل  بو�سوف  حتويل  وراء  كان  كونه  يف  وتتمثل 
و�سلت  التي  العرو�ص  باقي  رف�ص  اأن  بعد  وهذا  ال�سيتي

الالعب من فرق اأخرى.
حتويل  اأمــوال  اأن  على  اأعــراب  اأكــد  فقد  ال�سياق  ذات  ويف 
دخلت  قد  البلجيكي  لومال  فريق  اإىل  بو�سوف  الالعب 
األف  مبلغ   ناهزت  والتي  الوفاق  اإىل خزينة  منذ مدة 
مبلغ  اأن  اأعــراب  قال  املالية  القيمة  هذه  وجهة  وعن  اأورو، 
من  الالعبني  م�ستحقات  لت�سوية  تخ�سي�سه  مت  التحويل 

اأجور عالقة ف�سال عن م�ستحقات الطاقم الفني، 
كما مت تخ�سي�ص جزء من اأموال حتويل بو�سوف 
ح�سب اأعراب لت�سوية جزء من ديون املدير العام 
يطالب  كان  والذي  حلفاية  فهد  للوفاق  ال�سابق 

بها. 
تراأ�ص  التي  بالفرتة  ــراب  اأع عزالدين  واأ�ساد 
اأنه  قائال  الفارطة  ال�سنوات  خالل  الفريق  فيها 
بالنظر  اجلزائر  يف  تتويجا  ــرث  االأك امل�سري  هو 
املحلية  والكوؤو�ص  )البطوالت  الكثرية  لالألقاب 

واالإفريقية( التي حت�سل عليها الوفاق يف فرتة 
املو�سم  بداية  فرتة  اإىل  اأعــراب  وعــاد  رئا�سته، 
رغم  امل�سوؤولية  حتمل  ف�سل  اأنــه  قائال  اجلــاري 
الظروف ال�سعبة التي مر بها الوفاق م�سيفا اأنه 
متكن من ت�سيري الفريق وقيادته اإىل بر االأمان، 
على  باحلفاظ  االأن�سار  وعد  اأنه  بالقول  وختم 
الت�سكيلة  ــال  ــس واإر� الفني  والطاقم  الالعبني 
للرتب�ص قبل االإن�سحاب من من�سبه وهو ما ح�سل 

بعد جميئ االإدارة اجلديدة للنادي الهاوي.

يف  ثمني  بتعادل  العودة  من  الربج  اأهلي  ت�سكيلة  متكنت 
لقاء اجلولة االأوىل من بطولة املو�سم اجلديد اأمام �سبيبة 
القبائل يف املباراة التي جرت مبلعب اأول نوفمرب بتيزي وزو 
دون ح�سور اجلمهور ب�سبب االإجراءات الوقائية، وقدمت 
ت�سكيلة االأهلي مردودا مقنعا يف اأول ظهور ر�سمي للت�سكيلة 
رغم التاأخر الكبري يف التح�سريات مقارنة باملناف�ص، وجنح 
باأول  عودته  ظل  يف  مثالية  اإنطالقة  حتقيق  يف  االأهلي 

نقطة من خارج الديار يف بطولة املو�سم اجلديد.
بالل  لالأهلي  الفنية  العار�سة  عن  االأول  امل�سوؤول  واأبدى 
دزيري ر�ساه عن نقطة التعادل التي عاد بها الفريق من 
بوجه  الت�سكيلة  ظهرت  حيث  القبائل  �سبيبة  مواجهة 
مقبول اإىل حد ما رغم بع�ص النقائ�ص التي مازال يعاين 
منها الفريق والتي �سيتم تداركها مع مرور اجلوالت، واأثنى 
دزيري على االإرادة الكبرية التي اأبانت عنها الت�سكيلة يف 
ح�سلت  التي  الكثرية  التغيريات  رغم  ر�سمي  اختبار  اأول 
على التعداد هذا املو�سم يف انتظار حت�سن االأداء تدريجيا 
اأن  دزيري  قال  اأخر  ومن جانب  القادمة،  املباريات  خالل 
االأهلي كان قادرا على ت�سجيل هدف على االأقل يف مباراة 
ال�سبيبة مل مت ا�ستغالل الفر�ص املتاحة خا�سة بعد غلق 

املنافذ على املناف�ص.
باإ�سراك احلار�ص املخ�سرم  الفني لالأهلي  الطاقم  وفاجاأ 
�سيدريك مع الت�سكيلة االأ�سا�سية يف لقاء ال�سبيبة رغم اأن 
احلار�ص عاد منذ فرتة ق�سرية فقط اإىل اأر�ص الوطن ومل 

التح�سريات،  الت�سكيلة منذ انطالق  يتدرب مع 
لقاء  يف  للغاية  مقبول  بوجه  �سيدريك  وظهر 
املجازفة  عدم  املدرب  ف�سل  حني  يف  ال�سبيبة، 
رغم  فنية  خليارات  متحزم  الثاين  باحلار�ص 
على  االأهلي  مرمى  حلرا�سة  مر�سحا  كان  اأنــه 
الودية  املباريات  يف  قدمه  الذي  املردود  �سوء 
ال�سابقة، يف حني اأن باقي الت�سكيلة االأ�سا�سية 
ما يف هذه  اإىل حد  اأي�سا بوجه مقبول  ظهرت 

املباراة.
وطالب الالعب ال�سابق لالأهلي حممد ال�سالح 
يناهز  مايل  تعوي�ص  على  باحل�سول  ر�سرا�ص 
قبل  االأهلي  مع  عقده  ف�سخ  عن  �سنتيم  ملياري 
موا�سم من االآن، حيث قدم الالعب �سكوى لدى 
يف  �ستنظر  التي  الدولية  الريا�سية  املحكمة 
ق�سية الالعب املغرتب خالل االأ�سابيع املقبلة.

اأجل  من  م�ساعيها  العلمة  مولودية  اإدارة  توا�سل 
الوقت  يف  جــدد  بالعبني  الفريق  �سفوف  تدعيم 
الراهن بطلب من املدرب ال�سعيد بلعريبي الذي قرر 
يف وقت �سابق ت�سريح 10 العبني من التعداد احللي 
حيث  العنا�سر  هذه  مب�ستوى  اإقتناعه  عدم  ب�سبب 
جدد  العبني  اأربعة  مع  التعاقد  على  املــدرب  ي�سر 
على االأقل، ومن جانب اأخر توا�سل اإدارة املولودية 
التح�سريات لل�سروع يف التح�سريات للمو�سم اجلديد 
اأن يخ�سع  املنتظر  االأ�سبوع اجلاري، حيث من  خالل 
خالل  كورونا  عن  الك�سف  لفحو�سات  الفريق  العبو 
حت�سبا  اخلا�سة  العيادات  باإحدى  املقبلة  ال�ساعات 
االأيــام  خــالل  اجلماعية  التدريبات  اإىل  للعودة 

املقبلة. 
مهلة  البابية  منحن  الــرابــطــة  ان  الــذكــر  يــجــدر 

ا�سافية ال�ستقدام الالعبني و�سبط التعداد.
الالعب  مع  التعاقد  من  املولودية  اإدارة  ومتكنت 
احلالية  التحويالت  فرتة  يف  قــدور  م�سباح  ال�ساب 
جمعية  فريق  من  قادما  الفريق  �سفوف  لتدعيم 
العنا�سر  بني  من  م�سباح  الالعب  وكــان  مليلة،  عني 
لالأوا�سط  الوطني  املنتخب  ل�سفوف  امل�ستدعيني 
له اجلميع مب�سوار  يتنباأ  �سنة(، حيث   20 )اأقل من 

كبري وين�سط م�سباح يف من�سب مدافع اأي�سر و�سيكون 
�سفيان  بوطبة  االأخر  االأي�سر  للمدافع  قويا  مناف�سا 

الذي عاد هذا املو�سم اإىل �سفوف الفريق.
العا�سمة  باجلزائر  الريا�سية  املحكمة  وف�سلت 
ملولودية  ال�سابقني  الالعبني  تخ�ص  ق�سايا  عدة  يف 
العلمة، وكان اأول العب حت�سل على حكم من املحكمة 
ملويل  للفريق  ال�سابق  املدافع  يف  يتمثل  الريا�سية 
مليار   1.1 يفوق  تعوي�ص  على  حت�سل  الــذي  فريد 
املو�سم  عن  العالقة  م�ستحقاته  متثل  والتي  �سنتيم 
 )2019/2018( الفريق  األوان  فيه  تقم�ص  الذي 
بالنظر لالأجرة ال�سهرية التي كان يتقا�ساها اأنذاك، 
املحكمة  من  تعوي�ص  على  اأخــر  العــب  حت�سل  كما 
ــر  االأم ويتعلق  العا�سمة  اجلــزائــر  يف  الريا�سية 
باملدافع االأي�سر ال�سابق للفريق عبد الودود زيتوين 
اأن  �سنتيم علما  مليون   430 مبلغ  الذي حت�سل على 
لدى  الفريق  �سد  رفعها  التي  الق�سية  خ�سر  الالعب 
جلنة املنازعات، وتوا�سلت متاعب اإدارة املولودية مع 
املهاجم  حت�سل  حيث   2019/2018 مو�سم  العبي 
ال�سابق للفريق واحلايل لوفاق �سطيف يا�سر بربا�ص 
جلوء  بعد  وهذا  �سنتيم،  مليون   550 من  اأكرث  على 

الالعب اإىل املحكمة الريا�سية بالعا�سمة.

ال تزال اإدارة فريق احتاد تب�سة وكغريها من الفرق 
التدريبات  لال�ستئناف  العمومية  ال�سلطات  قــرار 
فيه  �سين�سط  الــذي  اجلــديــد  للمو�سم  والتح�سري 
بيت  �سهد  ان  وبعد  حيث  الثالث،  الق�سم  يف  االحتاد 
لرتتيب  االأن�سار  ياأمل  االأحــداث  من  الكثري  االأهلي 
االأوراق والعمل على جتهيز الفريق من كل النواحي 
االأخ�سر  ال�سوء  البالد  يف  العليا  ال�سلطات  منح  قبل 
حتقيق  يف  التفكري  ثم  ومــن  التح�سريات  النطالق 

االأهداف امل�سطرة.

تاجنانت  لدفاع  الفني  الطاقم  برمج 
ح�سة  زاوي  كـــرمي  ــــدرب  امل بــقــيــادة 
يف  ـــذا  وه اخلمي�ص  يـــوم  االإ�ــســتــئــنــاف 
اأندية  تدريبات  عن  احلظر  رفع  حال 
الق�سم الثاين من طرف وزارة ال�سباب 
الفني  الــطــاقــم  ـــان  وك ــة،  والــريــا�ــس
وقت  يف  التدريبات  توقيف  قــرر  قد 

الناجم  الـــوزارة  لقرار  اإمتثاال  �سابق 
االإ�سابة  حاالت  يف  الكبري  االإرتفاع  عن 

توا�سل  اأن  املنتظر  ومن  كورونا،  بفريو�ص 
تاجنانت  مبدينة  التح�سريات  الدفاع  ت�سكيلة 

يف  الدخول  اإنتظار  يف  وهــذا  املقبلة  الفرتة  خــالل 
املن�ساأت  فتح  بعد  تيكجدة  مبدينة  مغلق  ترب�ص 
الريا�سية اأمام الفرق، واأكد املدرب زاوي يف حديثه 
عن هذه الو�سعية اإىل �سرورة �سبط موعد اإنطالق 
للفرق  يت�سنى  حتى  الرابطة  طــرف  من  البطولة 
�سبط برنامج التح�سريات للمو�سم اجلديد، علما اأن 
دي�سمرب   20 تاريخ  �سابق  وقت  يف  حددت  الرابطة 

اأن  املنتظر  ومن  البطولة  لبداية 
يتم تاأجيل االإنطالقة اإىل نهاية 
بالنظر  فيفري  بداية  اأو  جانفي 
يف  تنطلق  مل  الفرق  اأغلب  لكون 

التح�سريات.
احل�سول  الدفاع  اإدارة  وتنتظر 
ــافــيــة من  عــلــى االإعـــانـــة االإ�ــس
تاجنانت  بلدية  م�سالح  طــرف 
ديون جلنة  ت�سوية  اأجل  من  وهذا 
من  الفريق  يتمكن  حتى  املــنــازعــات 
املريكاتو احلايل،  الالعبني اجلدد يف  تاأهيل 
يف  موؤكد  غري  يبقى  االإعانة  على  احل�سول  اأن  علما 
ظل ال�سعوبات املالية التي تواجهها بلدية تاجنانت 
الذي  االأمــر  وهــو  البلدية  مداخيل  تراجع  ب�سبب 
و�سع اإدارة الفريق يف و�سع �سعب خا�سة اأن الفريق 
جمرب على ت�سوية الديون العالقة ال�سيما م�ستحقات 
مالية  بقيمة  �سوداين  اهلل  عبد  املوريتاين  الالعب 

ت�سل اإىل 3.6 مليار �سنتيم.

م�ضكل امل�ضتحقات ي�ضرب ا�ضتقرار ال�ضام 
من جديد وتبي وحامية يقاطعان

الرابطة تقرر فتح ملفات عقابية �ضد اأندية 
الرابطة االأوىل وتهدد بعقوبات قا�ضية

كو�ضة ي�ضاند خيار املو�ضم االأبي�س يف الق�ضم ال�ضريف 

رابطة �سطيف لكرة القدم 



عبد الهادي. ب 

فوزية.ق

فيما ي�شتكي الزبائن من ارتفاع اأ�شعار الوجبات 

حفيظة. ب

املفقودة  بـــاالأدويـــة  املــتــاجــرة  اأثــــارت 
بداية  منذ  متزايدا  طلبا  تلقى  والتي 
كبريا  �سخطا  الوبائية،  ال�سحية  االأزمة 
وعلى  التوا�سل،  مواقع  رواد  اأو�ساط  بني 
املتربع  الدوائية  االأ�سناف  بع�ص  اعتبار 
بها ي�ستوجب و�سولها اإىل م�ستحقيها من 
خ�سو�سا،  واملعوزين  املحتاجني  املر�سى 
غري اأن تداعيات هذه االأزمة باتت تاأخذ 
البع�ص  فيها  وجــد  اأن  بعد  اآخــر،  منحى 

جتارة مربحة تك�سبه املزيد.
ــات  ــح ــف ــس ــ� ــــن ال وحـــ�ـــســـب الـــكـــثـــري م
املهتمة  الفاي�سبوكية  واملــجــمــوعــات 
بات  فقد  املر�سى،  نــداءات  باإي�سال  منها 
البع�ص ينتهز فر�سة الندرة احلا�سلة يف 
بع�ص االأ�سناف من االأدوية، و�سرعان ما 
يقومون ببيعها باأثمان م�ساعفة، وذلك يف 
حماولة منهم الإ�ستغالل الو�سع وال�سغط 
الت�سرفات  هــذه  مبثل  املحتاجني  على 
حد  على  لالإن�سانية  ب�سلة  متت  ال  التي 

تعليقات املهتمني بهذا اجلانب. 
املجال  يف  ن�سطاء  ال�ساأن،  ذات  يف  واأكــد 
عن  الك�سف  مــوؤخــرا  مت  بــاأنــه  اخلـــريي، 
يتاجرون  التجاوزاتالأ�سخا�ص  بع�ص 
احل�سول  مت  اأن  بعد  االأن�سولني،  مادة  يف 
احلاجة  باأم�ص  باأنهم  عليهاواإدعائهم 
اإليها، االأمر الذي اأثار تذمرهم وتاأ�سفهم 
ــار مــثــل هــذه  ــ�ــس ــت يف نــفــ�ــص الـــوقـــت الإن
واأن  ال�سيما  امل�سوؤولة،  غري  املمار�سات 

كورونا،  جائحة  وتداعيات  تزامن  ذلك 
اأنف�سهم  املر�سى  مــن  الكثري  يجد  اأيـــن 
املع�سرية،  املادية  الظروف  مواجهة  يف 
يف  احلا�سلة  الــنــدرة  اأزمــة  اإىل  اإ�سافة 
العمل على  اأ�سناف دوائية كثرية، وبدل 
البع�ص  يتاجر  عنهم،  الــغــن  تخفيف 
فيها  يجدون  حيث  املـــواد،  هــذه  مثل  يف 
فر�سة  مربحة،  جتارة  كونها  غرار  على 
وهوالو�سع  املحتاجني،  الإ�ستغالل  اأي�سا 
اخلريي،  العمل  يف  ن�سطاء  يرف�سه  الذي 
الفريو�ص  اإنت�سار  مع  باتوا  واأنهم  ال�سيما 
امل�ستجد يدخلون يف رحلة بحث يومي من 
وت�سليمها  املفقودة  االأدويــة  توفري  اأجل 
وذلك  ممكن،  وقت  اأقــرب  يف  مل�ستحقيها 
تفاديا لـتفاقم اأو�ساع املر�سى ال�سحية. 
واأمام انت�سار هذه الظاهرة التي بات ُيدق 
تزايدا  تعرف  والتي  اخلطر،  ناقو�ص  لها 
ت�ساعفت  االأخــرية،  ــة  االآون يف  ملحوظا 
جمهودات الن�سطاء يف العمل اخلريي من 
لالأدوية،  املحتاجني  اإىل  الو�سول  اأجــل 
للو�سفة  اإ�سرتاطهم  مــن  وذلكبالرغم 
املطلوب  ـــدواء  ال توفري  الأجــل  الطبية 
احلقيقيني  املر�سى  من  التاأكد  بــاب  من 
و�سول  على  اأي�سا  ال�سديد  وحر�سهم 
م�ساعدات املتربعني مل�ستحقيها الفعليني، 
وخوفا من وقوعهم فري�سة لالإ�ستغالليني 
واالنتهازيني الذين بات عددهم يف تزايد 

م�ستمر.

اأو  التقليدية  االأكالت  مطاعم  ت�سهد 
ن�ساطا  "باخليمة"،  حمليا  يعرف  ما 
االأخرية تزامنا  االآونة  كثيفا جدا يف 
وانخفا�ص درجات احلرارة التي تدفع 
واملواطنني  الــعــمــال  مــن  بالع�سرات 
بهدف  املــطــاعــم  هـــذه  نــحــو  للتوجه 
احل�سول على وجبات تقليدية �ساخنة 

ت�ساعد يف التخفيف من وطاأة الربد.
التي  الوجبات  مــن  العديد  وتــعــرف 
ف�سل  يف  خ�سي�سا  حتــ�ــســريهــا  يــتــم 
وا�سعا من قبل ع�ساقها،  اإقباال  الربد، 
باأنواعها"  "ال�سخ�سوخة  غــرار  على 
وهي  "الدوبارة"  وكــذا  و"الزفيطي" 
يف  �سيوعا  التقليدية  االأكـــالت  اأكــرث 
اهتمام  جتــذب  والــتــي  الف�سل  هــذا 
خا�سة  وا�سع،  ب�سكل  وال�سباب  العمال 
التي  املطاعم  من  العديد  افتتاح  مع 
على  الــوجــبــات  هـــذه  بــتــقــدمي  تهتم 
م�ستوى مدينة باتنة، يف الوقت الذي 

تتعمد فيه بع�ص ربات البيوت حت�سري 
و�سائل  عرب  وت�سويقها  الوجبات  هذه 
التوا�سل االجتماعي باأ�سعار منا�سبة، 
قد  الــزبــائــن  مــن  العديد  اأن  خا�سة 
ارتفاع  من  عديدة  اأوقــات  يف  ا�ستكوا 
اأ�سعار الوجبات التقليدية يف املطاعم 
والذي  عليها  املتزايد  االإقبال  ب�سبب 
من  ــزيــد  امل لك�سب  البع�ص  ا�ستغله 

االأرباح.
اأ�سعار  فقط،  ما�سية  اأ�سهر  يف  وكانت 
هذه الوجبات يف متناول اجلميع بعيدا 
حيث  الزبائن،  بجيوب  الرتب�ص  عن 
ــراءات  واإج تزامنا  اأ�سعارها  ارتفعت 
احلجر وتقلي�ص �ساعات العمل للثالثة 
زواال، حيث م�ست هذه الزيادات عديد 
االأكالت االأخرى على غرار احللويات 
فود  والفا�ست  اجلــاهــزة  واالأطــعــمــة 
العديد  ا�ستياء  اأثــار  ما  وهو  وغريها، 
والذين  املطاعم  هذه  على  املقبلني  من 

تعر�سوا  الذي  اال�ستغالل  من  ا�ستكوا 
لـــه مـــن قــبــل بــعــ�ــص اأ�ــســحــاب هــذه 

املحالت.
ـــد انــتــعــ�ــســت بــ�ــســكــل وا�ــســع  ـــذا وق ه
عن  املنزلية  الوجبات  ت�سويق  عملية 
االجتماعي  التوا�سل  من�سات  طريق 
والتي  الفاي�سبوكواالن�ستغرام،  مثل 
وربات  ال�سابات  من  العديد  اتخذتها 
البيوت مهنة لال�سرتزاق وك�سب العي�ص 
مــن خـــالل عــر�ــص بــرنــامــج خمتلف 
الوجبات ب�سكل يومي مع عر�ص مبالغ 
وتوفري  اجلميع  مــتــنــاول  يف  رمــزيــة 
مهمة  لت�سهيل  التو�سيل  خا�سية 
القت  التي  اخلدمة  وهــي  الت�سويق، 
مبختلف  العمال  و�سط  كبريا  ــا  رواج
وجدوا  الذين  واملوؤ�س�سات  ال�سركات 
اال�ستغالل  عــن  بعيدا  �سالتهم  فيها 
الذي يتعر�سون له يف املطاعم وحمالت 

االأكل ال�سريع.

املت�جرة ب�الأدوية املتربع به� تثري �سخط 
متطوعني على مواقع التوا�سل االجتم�عي

عودة ن�س�ط مط�عم االأكالت التقليدية تزامن� 
وانخف��س درج�ت احلرارة 

و�شط معاناة م�شاعفة الأ�شحاب االأمرا�ض املزمنة 

وبلغة االأرقام فاإن اأكرث من 257 دواء 
�سطيف  واليــة  �سيدليات  يف  مفقود 
حيث  املجاورة،  الواليات  باقي  وحتى 
ــــة  االأدوي بــعــ�ــص  عــلــى  احلــ�ــســول  اأن 
املزمنة  االأمرا�ص  باأ�سحاب  اخلا�سة 
بات يف حكم امل�ستحيل يف الوقت الراهن 
املحلية،  ال�سيدليات  ب�سبب غيابها من 
اأين يجد العديد من املر�سى اأو ذويهم 
اأنف�سهم يف رحلة بحث يومية عن بع�ص 
االأدوية، بل اإن االأمر و�سل اإىل حد اأن 
طريق  عــن  يتم  بــات  عليها  احل�سول 
ال�سيادلة  حتى  اأو  االأطــبــاء  و�ساطة 
و�سط ا�ستهجان كبري من طرف املر�سى 
احلرجة  للحاالت  بالن�سبة  خ�سو�سا 

اأو اأ�سحاب االأمرا�ص املزمنة.
نقابة  رئــيــ�ــص  ت�سريحات  وحــ�ــســب 
فــاإن  ب�سطيف،  اخلــوا�ــص  ال�سيادلة 
طلبا  تعرف  املفقودة  االأدويـــة  بع�ص 

متزايدا منذ بداية الو�سعية الوبائية 
على  كورونا  فريو�ص  باإنت�سار  اخلا�سة 
دواء  وهو  "ليفونوك�ص"،  دواء  غــرار 
م�ساد لتخرث الدم وبات مطلوبا بقوة، 
املر�سى  ي�سادف  الذي  االإ�سكال  اأن  اإال 
يتمثل يف فقدانه يف اأغلب ال�سيدليات، 
الكميات  فاإن  النقابة  رئي�ص  نظر  ويف 
ال  االأدويــة  بع�ص  من  حاليا  املتوفرة 
تفي بالغر�ص متاما بعد تزايد الطلب، 
كما اأن ال�سيادلة يعانون من �سغوطات 
املوزعني من خالل فر�ص البيع امل�سروط 
لالأدوية وهو االأمر الذي جعل العديد 
منها مفقودة يف رفوف ال�سيادلة ب�سبب 
املوزعني،  ل�سغوطات  الر�سوخ  رف�سهم 
وهو االأمر الذي جعل النقابة تطالب 
ب�سرورة تدخل الوزارة من اأجل النظر 
العمل  �سرورة  مع  االأدويــة  توزيع  يف 
احلا�سلة  الندرة  لتجنب  رقمي  بنظام 

املوزعني  من  عدد  وراءهــا  يقف  والتي 
ح�سب نقابة ال�سيادلة.

ويف وقـــت �ــســابــق، كــانــت الــكــثــري من 
ـــة  االأدوي جلب  اإىل  تلجاأ  الــعــائــالت 
املفقودة من خارج الوطن غري اأن االأمور 

الراهن  الوقت  يف  ممكنة  غري  باتت 
اخلارجية،  الرحالت  توقيف  ب�سبب 
املهربة من اخلارج  االأدويــة  كانت  كما 
ت�سديد  رغــم  ملحوظا  رواجـــا  تعرف 
بخ�سو�سها،  الرقابية  االإجــــراءات 

املر�سى  معاناة  جعل  الذي  االأمر  وهو 
وهذا  احلالية  الفرتة  خالل  تزايد  يف 
الو�سعية  لهذه  حلول  اإيجاد  اأمل  على 

من طرف ال�سلطات املعنية. 

نق�ب�ت ال�سي�دلة تدق ن�قو�س اخلطر بخ�سو�س ندرة االأدوية 

الأربعاء 12  كوبر  2969/ 23 اأكتوبر 2019 املوافق لـ 24 �صفر 161441 جمتمعالأحد 18 ونرب 2970/ 29 نوفمرب 2020 املوافق لـ 14 ربيع الثاين 101442
تتو��صل، معاناة �لكثري من �ملر�صى يف �لوقت �لر�هن ب�صبب �لندرة �مل�صجلة يف �لعديد من �الأدوية 
ال�صيما تلك �خلا�صة باأ�صحاب �الأمر��س �ملزمنة، وهي �الأزمة �ملتو��صلة منذ عدة �أ�صهر دون �أن جتد 
طريقها �إىل �حلل، بل �إن حدة هذه �الأزمة ح�صب نقابات �ل�صيادلة ز�دت �أكرث يف فرتة �إن�صار فريو�س 
كورونا منذ �صهر مار�س �لفارط، حيث ز�د �لطلب موؤخر� على خمتلف �الأدوية نتيجة زيادة �حلاالت 

�مل�صابة بالفريو�س.

مبلغ العر�صت�ضمية املوؤ�ض�ضةت�ضميةرقم
مبلغ العر�ص بعد 

الت�ضحيح
املالحظةمدة التوريدالتنقيط

اقتناء اآلية نيفلوز برنامج 
/ رقم: 

�ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة 
اأقل عر�صيومني/دجدجوذات �ضخ�ص وحيد بن ح�ضي
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الت�ضحيح
املالحظةمدة التوريدالتنقيط
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�ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة 
اأقل عر�صيومني/دجدجوذات �ضخ�ص وحيد بن ح�ضي

رئي�ص املجل�ص ال�ضعبي البلدي

الرتبة
عدد املنا�ضب 

املالية املفتوحة
�ضروط منط التوظيف

التعينيالتخ�ض�ص املطلوبالتوظيف

مفت�ص حملل 
مركزي للميزانية

م�ضابقة على 
اأ�ضا�ص ال�ضهادة

�ضهادة 
املاج�ضتري اأو 

�ضهادة معادلة 
لها

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

جتارية علوم   �
الت�ضيري علوم   �

اإح�ضائيات و  تخطيط   �

مديرية الربجمة 
و متابعة امليزانية 

لوالية باتنة

نوارة.ب

ح�سام الدين.ق

نداء

بدري.ع

مب�شاركة فعالة ملختلف اأطياف املجتمع

�صطيف 

خن�صلة

حفيظة. ب

العملية عرفت م�شاركة وا�شعة من خمتلف الفئات العمرية 

بحاجة لعملية جراحية اإثر مر�ض ال�شمور الزمني الثنائي املنف�شل

التي  للت�سجري  الوطنية  عرفت، احلملة 
حملت �سعار "�سجرة لكل مواطن" بوالية 
ملحوظا  واهتماما  كبريا  اإقباال  خن�سلة، 
عربت عنه عدة جهات وموؤ�س�سات تابعة 
للدولة واأخرى خا�سة، اأين توا�سلت ومنذ 
ال�سجريات  اأ�سبوع عملية غر�ص  اأكرث من 
لرتفع  ملل  اأو  كلل  دون  امل�ساحات  بعديد 
خمتلف اأطياف املجتمع هذا التحدي من 
والق�ساء  احلرائق  خ�سائر  تعوي�ص  اأجل 
ب�سلوك  اخلـــطـــرية  االآفـــــة  هـــذه  عــلــى 

معاك�ص. 
ومرتب�سون  وعمال  اإطــارات  وا�سل  كما 
مبركز التكوين املهني والتمهني �سعدودي 
ملبارك ذات التحدي بعملية اأخرى مكملة 
اإطار  يف  تدخل  التي  العمليات  ل�سل�سلة 
اخال�ص  بكل  للت�سجري  الوطنية  احلملة 

وتفان.
املدخل  �سهدها  والتي  املذكورة  العملية 

ال�سرقي ملدينة قاي�ص 22 غرب عا�سمة 
م�سالح  مــع  بالتن�سيق  خن�سلة،  واليــة 
الغابات،  وم�سالح  قاي�ص  لدائرة  االأمــن 
عرفت ت�سامنا وتعاونا وتفاعال من طرف 
ملحوظ  بنجاح  وكللت  اأي�سا  املواطنني 
حتلى  التي  واالإرادة  العزمية  توجته 
مع  تزامنت  اأنها  وخا�سة  امل�ساركون  بها 
االأمــطــار،  وت�ساقط  اجلــويــة  التقلبات 
ورغم ذلك فقد وا�سل امل�ساركون حتديهم 
حمالت  بتنظيم  وعـــدا  يــقــدمــون  وهــم 
من  مواطنون  اأكد  كما  اأخــرى،  تطوعية 
مثل  موا�سلة  �سرورة  على  املنطقة  ذات 
اأيام  خا�سة  وت�سجيعها  املــبــادرات  هــذه 
معينة،  مبنا�سبة  ربطها  ــدم  وع العطل 
املركز  مدير  اإليه  ذهب  الذي  االأمر  وهو 
املهني والتمهني �سعدودي ملبارك وهو يعد 
مبيالد مبادرات  تطوعية اأخرى ت�سب يف 

ذات ال�سياق.

متكن، الطاقم الطبي و�سبه الطبي مب�سلحة 
االأم  مب�ست�سفى  والتوليد  الن�ساء  جراحة 
االأ�ستاذ  بقيادة  ب�سطيف  الــبــاز  والطفل 
الن�ساء  جــراحــة  يف  املتخ�س�ص  امل�ساعد 
اإجــراء  من  بــاي،  ه�سام  بلحر�ص  والتوليد 
با�ستئ�سال  تتعلق  نــادرة  جراحية  عملية 
حمل  نتيجة  وهذا   ،19 االأ�سبوع  يف  جنني 
 30 العمر  من  تبلغ  ل�سيدة  البطن  داخــل 
�سنة، حيث دامت العملية حوايل �ساعة من 
الزمن، اأين تتواجد ال�سيدة حاليا يف �سحة 

جيدة. 
ــور بــلــحــر�ــص، فــــاإن هــذه  ــت ــدك وحــ�ــســب ال
الـــنـــادرة يف  ــن احلــــاالت  م ــة تعترب  ــال احل
االأبحاث  ح�سب  عامليا  حالة   31( العامل 

العلمية املن�سورة من عام 1965 اإىل غاية 
العملية  هذه  اإجــراء  يف  و�ساهم   ،)2019
كل من الدكتورة بلونا�ص، الدكتورة كرا�ص، 
واأع�ساء  التخذير  طاقم  بلخري،  الدكتورة 
غرفة العمليات خا�سة الع�سو الفعال رئي�ص 

امل�سلحة �سعالل خريالدين.
االأم  مل�ست�سفى  الطبي  الفريق  متكن  كما 
والطفل بالعلمة �سرق �سطيف، حتت اإ�سراف 
الربوفي�سور ثوابتي �سهام من اإجراء عملية 
جراحية نوعية على طفل حديث الوالدة 
يف  ثقب  يف  يتمثل  خلقي  ت�سوه  من  يعاين 
رغم  بنجاح  العملية  متت  حيث  االأمــعــاء، 
خماطر التخذير بالن�سبة لطفل ال يتعدى 

عمره �سهر واحد. 

�سارك، نهاية االأ�سبوع املن�سرم، ع�سرات 
املتطوعني من خمتلف الفئات العمرية، 
يف  ــدين،  امل املجتمع  اأطــيــاف  جانب  اإىل 
م�سكن   130 حي  م�ست  ت�سجري  مبادرة 

ببلدية ال�سمرة بباتنة. 
وتاأتي هذه املبادرة التي متكن امل�ساركون 
�سجرة   120 مايقارب  غر�ص  من  فيها 
التطوعية  احلمالت  اإطار  �سمن  زيتون، 
الوالية،  بلديات  خمتلف  م�ست  التي 
االأحياء  باقي  وت�سمل  ت�ستمر  اأن  على 
هذه  متيزت  حيث  بال�سمرة،  ال�سكنية 
على  اجلميع  لها  جتند  التي  العملية 
املهتمة  واجلهات  االأمنية  اجلهات  غرار 
بالبيئة باالإ�سافة اإىل االأ�سرة الثورية، 
باإلتفاف �سكان احلي من الكبار وال�سغار، 
من  �سواعدهم  على  اجلميع  �سمر  اأيــن 
تتطلب  التي  املبادرة  هذه  اإجنــاح  اأجــل 
االإمكانيات،  وتوفر  املجهودات  ت�سافر 

لدعم مثل هذه االأعمال التطوعية. 
الت�سجري  عــمــلــيــة  القــــت  بــــدورهــــا 
ـــان  ـــس ـــ� ـــح ـــت ـــس اإ�

�سور  اأ�سمى  جمعت  كونها  احلي،  �ساكنة 
التكافل والتعاون بني املواطنني، ناهيك 
هذه  اأ�سفته  الذي  اجلمايل  احل�ص  عن 
املبادرة على املجمع ال�سكني، حيثيعتزم 
املتطوعون بعد جناح هذه العملية غر�ص 
يف  ال�سنة،  هذه  خالل  10000�سجرة 
ال�سجريات،  من  باملزيد  دعمهم  حالتم 
االأمر الذي دفعهم اإىل منا�سدة اجلهات 

للتدخل  املحلية  وال�سلطات  املعنية 
خ�سراء،  مدينة  ال�سمرة  بلدية  وجعل 
والعمل على اإجناح م�ساعيهم يف حت�سني 
ال�سكنية  لــالأحــيــاء  اجلــمــايل  الــوجــه 
اإ�سافة  املعنية،  ال�سلطات  مبــرافــقــة 
الهبات  من  النوع  هذا  مثل  ت�سجيع  اإىل 
املعنيني  بح�سب  تلزم  والتي  التطوعية، 

امل�ساركة فيها من جميع اجلهات.

رحايلي"  الدين  "�سالح  الطفل  ينا�سد، 
البالغ من العمر 12 عاما، القاطن ببلدية 
وفاعلي  املح�سنني  بباتنة،  الــطــوب  فــم 
والرحمة  الــعــطــف  بــعــني  للنظر  اخلـــري 
ج�سمه  نخرت  والتي  ال�سحية  لو�سعيته 
يد  تــقــدمي  ــالل  خ مــن  الطفولة،  عــز  يف 
العون وامل�ساعدة من ذوي الرب واالإح�سان 
العملية  تكلفة  جــمــع  عــلــى  ــه  ــت ــان الإع
تون�ص،  يف  �سيجريها  الــتــي  اجلــراحــيــة 
علما اأن موعد العملية تبقى له 90 يوما 

فقط.
ال�سمور  مبر�ص  م�ساب  الدين"  "�سالح 
له  �سكل  ممــا  املنف�سل  الثنائي  الزمني 
100 باملائة، حيث ينا�سد  اإعاقة بن�سبة 
واحت�سانه  املح�سنني،الإعانته  ـــده،  وال
ليحقق حلمه بامل�سي والق�ساء على املر�ص 
للحالة  وبالنظر  ج�سمه،  على  اأتى  الذي 
واإمكانياته  املعني  لــوالــد  االإجتماعية 
املحدودة، تعذر عليه توفري ُجل التكاليف 
اخلا�سة بالعملية التي �سيجريها يف دولة 

تون�ص  حيث اأ�سبح غري قادر على تلبيتها 
وعمله،  املعي�سية  لو�سعيته  نظرا  جميعا 
حيث قدرت تكاليف العملية بــ 293000 
دينار جزائري، وهو ما دفع بوالد الطفل 
اأ�سحاب  من  العون  لطلب  الدين"  "�سالح 
بحالة  التكفل  بهدف  واملح�سنني  اخلــري 
اأولوياتهم   مــن  وجعلها  ال�سحية  ابــنــه 
لعلهم يزيلون �سبح املر�ص املرتب�ص بج�سد 
ابنه، م�سيفا اأن اأو�ساعه املادية مل متكنه 

من معاجلته يف الوقت املنا�سب
الطفل  ــد  وال ياأمل  الو�سع،  هــذا  واأمـــام 
املحلية  ال�سلطات  تدخل  يف  الدين  �سالح 
ماديا  وم�ساعدته  الإغاثته  الوالئية  اأو 
بعد اأن نال منه املر�ص، مع منا�سدة تدخل 
وذوي  واملح�سنني  اخلــرييــة  اجلمعيات 
وو�سعيته  حالته  على  لــلــوقــوف  ــري  اخل
الأجل  االإمكان  قدر  وم�ساعدته  املوؤ�سفة 
ــاة كــرميــة مــثــلــه مــثــل بقية  عــيــ�ــص حــي

االأطفال العاديني.
الطفل  والـــد  مــع  والــتــوا�ــســل  لالإت�سال 
اأيــدي  بــني  ن�سع  رحــايــلــي،  الــديــن  �سالح 
معلوماته  الإغاثته،  واملح�سنني  املهتمني 

ال�سخ�سية:
رقم الهاتف:0558.42.48.07

قط�ع�ت خمتلفة يف حمالت ت�سجري
 وا�سعة بخن�سلة

عملي�ت جراحية ن�درة يف م�ست�سفي�ت 
االأم والطفل ب�سطيف والعلمة 

ع. ب 

بعني  اخلريية  االأمــل  جمعية  نظمت، 
احلدرة ببني و�سني �سمال �سطيف، حملة 
فريو�ص  عدوى  من  للوقاية  حت�سي�سية 
الرتبوية  املــوؤ�ــســ�ــســات  �سملت  ــا  ــورون ك
املوجودة على م�ستوى بلدية بني و�سني، 
كبري  عدد  توزيع  احلملة  عرفت  حيث 
واالأ�ساتذة  التالميذ  على  الكمامات  من 
مطويات  توزيع  مع  االإداري،  والطاقم 
الوقائية  التدابري  تت�سمن  توعوية 
الفريو�ص  بــعــدوى  ــابــة  االإ�ــس لتجنب 

باالإ�سافة اإىل توزيع املعقمات.
مديرية  مع  بالتن�سيق  احلملة  ومتت 
�سطيف،  لــواليــة  والريا�سة  ال�سباب 
عني  الريا�سي  ال�سباب  جمعية  وكــذا 
احلدرة وجمعية �سناع االأمل بني و�سني 
وجمعية نا�ص اخلري بوقاعة وبالتعاون 
الوطني  الدرك  االقليمية  الفرقة  مع 
هذه  ونالت  �سطيف،  �سمال  و�سني  بني 
االأ�ــســرة  مــن  كــبــريا  ارتــيــاحــا  احلملة 
الوقاية  اأن  بحكم  واالأولياء  الرتبوية 

م�سوؤولية  تــبــقــى   "19 "كوفيد  ــن  م
اجلميع.  

ال�سوؤون  مديرية  نظمت  جانبها،  ومن 
قافلة  ب�سطيف  واالأوقــــاف  الدينية 
كورونا  فريو�ص  خماطر  من  للتح�سي�ص 
ال�سمالية  اجلهة  يف  بو�سالم  ببلدية 
القافلة  جــابــت  حــيــث  الـــواليـــة،  مــن 
عدد  مب�ساركة  وم�ساتي  قــرى  عــدة 
ن�سائح  قــدمــوا  الــذيــن  االأئـــمـــة  مــن 
وتوجيهات للوقاية من فريو�ص كورونا 

كما  واالأمازيغية،  العربية  باللغتني 
القافلة توزيع عدد من  مت خالل هذه 
واملطويات،  التعقيم  ومــواد  الكمامات 
القافلة متت مب�ساركة من دار  اأن  علما 
املري�ص  واأ�سدقاء  ببو�سالم  ال�سباب 
م�سالح احلماية  م�ساركة  مع  مباوكالن 
املدنية والدرك الوطني، حيث �ست�سمل 
اإىل  املقبلة،  الفرتة  يف  اأخــرى  بلديات 

غاية التخل�ص نهائيا من هذا الوباء. 

اأئمة ي�س�ركون يف حمالت حت�سي�سية للوق�ية من فريو�س كورون� 

متطوعون يف مب�درة لغر�س 120 �سجرية
 ب�أحي�ء بلدية ال�سمرة 

املح�سنني  اإلتف�تة  الدين" ينتظر  �سالح  "رح�يلي 

الإنق�ذ حي�ته من ال�سلل 
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�إعالن عن طلب عرو�س مفتوح رقم 2020/01 ـ "للمرة �لثانية"
عن  نقاو�ص  لبلدية  البلدي  ال�ضعبي  املجل�ص  رئي�ص  يعلن 
املت�ضمنة  الثانية"  "للمرة  مفتوح  عرو�ص  طلب  تنظيم 

العملية املذكورة اأدناه:
� اإقتناء �ضاحنة �ضاغطة للنفايات 10م3 

امل�ضاركة،  يف  الراغبة  املعنية  واملوؤ�ض�ضات  املتعهدين  فعلى 
ال�ضروط،  دف��رت  ل�ضحب  التجهيز  م�ضلحة  اإىل  التقدم 
2000.00 دج لدى  مقابل ت�ضديد حقوق امل�ضاركة مببلغ 
حيث  بنقاو�ص.  ال�ضحي  والقطاع  البلديات  خزينة  اأمني 
مايل  وعر�ص  تقني  عر�ص  على  التعهد  ي�ضمل  اأن  يجب 

وملف تر�ضح مف�ضل كاالآتي:
ياأتي: ما  يت�ضمن  الرت�ضح:  ملف   �1

� الت�ضريح بالرت�ضح )مم�ضي وخمتوم وموؤرخ(.
� الت�ضريح بالنزاهة )مم�ضي وخمتوم وموؤرخ(.

)ن�ضخة  معنوي  طابع  ذات  لل�ضركات  االأ�ضا�ضي  القانون   �
طبق اال�ضل(.

� الوثائق التي تتعلق بالتفوي�ضات التي ت�ضمح لالأ�ضخا�ص 
باإلزام املوؤ�ض�ضة )ن�ضخ طبق اال�ضل(

اخت�ضا�ص  يف  التجاري  ال�ضجل  من  االأ�ضل  طبق  ن�ضخة   �
ال�ضاحنات  توريد  اأو  و/  بيع  اأو  و/  تركيب  اأو  و/  "�ضنع 

وخمتلف العتاد".
� خدمات ما بعد البيع.

� الوثائق التي ت�ضمح بتقييم قدرات املر�ضحني اأو املتعهدين 
اأو عند االقت�ضاء املناولني:

�ضهادة م�ضنع اأو مورد معتمد.
خمطط تنفيذ التوريد مم�ضي وموؤ�ضر وخمتوم من طرف 

املوؤ�ض�ضة.
مدة التوريد مم�ضي وموؤ�ضر وخمتوم من طرف املوؤ�ض�ضة.

طرف  م��ن  وخم��ت��وم  وم��وؤ���ض��ر  مم�ضي  ال�����ض��م��ان  ���ض��ه��ادة 
املوؤ�ض�ضة.

ياأتي: ما  يت�ضمن  التقني:  العر�ص   �2
� الت�ضريح باالكتتاب )مم�ضي وخمتوم وموؤرخ(.

� املذكرة التقنية التربيرية )مم�ضية وخمتومة(.
ودفرت  للعار�ضني  )تعليمات  التقني  ال�����ض��روط  دف��رت   �

وخمتوم  مم�ضي  واخلا�ضة(  امل�ضرتكة  العامة  ال�ضروط 
وموؤرخ ويحتوي يف اآخر �ضفحته على العبارة 'قرئ وقبل' 

مكتوبة بخط اليد.
ياأتي: ما  يت�ضمن  املايل:  العر�ص   �3

� ر�ضالة تعهد )مم�ضاة وخمتومة وموؤرخة(.
� جدول االأ�ضعار الوحدوية )مم�ضي وخمتوم وموؤرخ(.

� الك�ضف الكمي التقييمي )مم�ضي وخمتوم وموؤرخ(.
اأظرفة   )03( ثالثة  على  العرو�ص  ت�ضتمل  اأن  يجب 
ت�ضمية  منها  كل  يبني  باإحكام  ومقفلة  منف�ضلة  داخلية 
املوؤ�ض�ضة ومرجع طلب عرو�ص مفتوح ومو�ضوعها وتت�ضمن 
عبارة "ملف الرت�ضح" اأو "عر�ص تقني" اأو "عر�ص مايل" 
اآخر  ظ��رف  يف  االأظ��رف��ة  ه��ذه  وتو�ضع  احل��ال��ة،  ح�ضب 

مقفل باإحكام ومغفل، ويحمل العبارة التالية:
وتقييم  االأظ��رف��ة  فتح  جلنة  ط��رف  من  اإال  يفتح  "ال 

العرو�ص"
الثانية'  'للمرة   2020/01 رقم:  مفتوح  عرو�ص  طلب   �
ا�ضم  ع����م����ل����ي����ة:...................ذك����ر  املت�ضمنة   �

العملية..................
ال�ضعبي  املجل�ص  رئي�ص  اأمانة  لدى  العرو�ص  اإي��داع  ويتم 
البلدي لبلدية نقاو�ص يف اآخر يوم من اأجل اإيداع العرو�ص 
االأول يف  ن�ضره  ت��اري��خ  م��ن  اب��ت��داء  ي��وم   21 ب���:  امل��ح��دد 
اجلرائد اليومية الوطنية اأو يف الن�ضرة الر�ضمية ل�ضفقات 
املتعامل العمومي )ن.ر.�ص.م.ع( على ال�ضاعة )14:00( 
واملالية  التقنية  االأظرفة  فتح  يتم  حيث  زواال،  الثانية 
الثانية  ال�ضاعة  على  علنية،  جل�ضة  يف  الرت�ضح  وملفات 
والن�ضف زواال )14:30( بح�ضور كافة املتعهدين الذين 
مفتوح  عرو�ص  طلب  عن  االإع��الن  هذا  �ضمن  دعوتهم  مت 
'للمرة الثانية' خالل نف�ص اجلل�ضة يف تاريخ و�ضاعة فتح 
واإذا  البلدية،  االأظرفة، وذلك بقاعة االجتماعات مبقر 
فاإن  قانونية،  راحة  يوم  اأو  عطلة  يوم  اليوم  هذا  �ضادف 

مدة حت�ضري العرو�ص متدد اإىل غاية يوم العمل املوايل.
ويبقى املتعهدون ملزمون بعرو�ضهم ملدة 111 يوما ابتداء 

من تاريخ اإيداع العرو�ص.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية
والية باتنة
دائرة نقاو�ص
بلدية نقاو�ص

يومية �إخبارية عامة الرقم اجلبائي للبلدية: 33049 08 261 03 09 09 05

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

�لربيد �لإلكرتوين:
journalelauresnews@gmail.com 

لكل اإ�سهاراتكم واإعالناتكم
                                      "االأورا�ص نيوز"

توفر لكم خدمة راقية  
                             وباأ�سعـــار تناف�سية
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عمال باأحكام املادة 82 من املر�ضوم الرئا�ضي 247/15 املوؤرخ يف 2015/09/16 املت�ضمن تنظيم ال�ضفقات العمومية وتفوي�ضات املرفق العام.
يعلن رئي�ص املجل�ص ال�ضعبي البلدي لبلدية االأمري عبد القادر، اإىل علم كافة املوؤ�ض�ضات امل�ضاركة يف طلب العرو�ص املفتوح رقم: 2020/04 ال�ضادر بتاريخ: 13 �ضبتمرب 2020 بجريدة EL AURES NEWS  )اللغة العربية( وبتاريخ: 14 �ضبتمرب 2020 بجريدة LE COURRIER D’ALGERIE )باللغة الفرن�ضية(، اخلا�ضة بالعمليات التالية: 

البلدية اإقليم  عرب  االإبتدائية  املدار�ص  ترميم   /01
بو�ضعلة( طرق  )ح�ضة   � بوحمدون(  طرق  )ح�ضة   � بوخرتوم(  طرق  )ح�ضة  وبو�ضعلة  وبوحمدون  بوخرتوم  طرق  وتعبيد  تاأهيل   /02

اأنه وفقا لنتائج تقييم العرو�ص التقنية واملالية املوؤرخ يف: 06 اأكتوبر 2020 � 15 اأكتوبر 2020 � 05 نوفمرب 2020 فقد مت املنح املوؤقت للعمليات كما يلي:

مالحظة:
� باإمكان املتعهدين تقدمي طعونهم لهذا االإختيار يف اأجل )10( ع�ضرة اأيام ابتداء من تاريخ هذا االإعالن وفقا للمادة 82 من املر�ضوم الرئا�ضي 247/15 املوؤرخ يف 2015/09/16 املت�ضمن تنظيم ال�ضفقات العمومية و تفوي�ضات املرفق العام. 

� باإمكان الراغبني يف االإطالع على النتائج املف�ضلة لتقييم عرو�ضهم التقنية واملالية االت�ضال مب�ضلحة ال�ضفقات العمومية البلدية يف اأجل اأق�ضاه 03 ثالثة اأيام ابتداء من تاريخ هذا االإعالن على املنح املوؤقت. 

�إعالن عن منح موؤقت
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية
والية جيجل

دائرة الطاهري
بلدية االأمري عبد القادر

M F  098518067010625

مبلغ العر�صمبلغ العر�ص املقدم )دج(ا�ضم املتعهدالعمليةالرقم
معايري االإختياررقم التعريف اجلبائيمدة االجنازجمموع نقاط العر�ص التقنيبعد الت�ضحيح )دج(

01

دجم.�ص.و.ذ.م.م باورفول االن�ضاءات الكربى لالأ�ضغال العمومية � اأ�ضغال البناءترميم املدار�ص االإبتدائية عرب اإقليم البلدية ح�ضة 02: مدر�ضة براهيمي م�ضطفى دج1.398.488،00   نقطة1.398.488،00  001818044372642�ضهران25.00 

التاأهيل تقنيا اأقل عر�ص مايل  دجم.�ص.و.ذ.م.م باورفول االن�ضاءات الكربى لالأ�ضغال العمومية � اأ�ضغال البناءترميم املدار�ص االبتدائية عرب اإقليم البلدية ح�ضة 03: مدر�ضة بن عواطة ال�ضعيد  دج812.587،93  نقطة 812.587،93  001818044372642�ضهران22.50 

دجموؤ�ض�ضة اأ�ضغال البناء يف خمتلف مراحله الرت�ضي�ص والتدفئة كرام�ص نوارترميم املدار�ص االبتدائية عرب اإقليم البلدية ح�ضة 07: مدر�ضة بورزامة م�ضعود  دج1.020.544،00   نقطة 1.020.544،00  188180500611152�ضهران25.00 

      ترميم املدار�ص االإبتدائية عرب اإقليم البلدية ح�ضة 06: مدر�ضة �ضم�ضم يو�ضف

02

دج 12.590.818،80دج�ص.ذ.م.م املقاولة العامة ركيمة تاأهيل وتعبيد طرق بوخرتوم  وبوحمدون وبو�ضعلة )ح�ضة طرق بوخرتو( نقطة 12.590.818،80  اأ�ضهر 46.50  تاأهيل تقنيا العر�ص الثاين بعد تنازل �ضاحب اأقل عر�ص06001118090005758 

دجموؤ�ض�ضة االأ�ضغال العمومية والبناء عموري عمار تاأهيل وتعبيد طرق بوخرتوم وبوحمدون وبو�ضعلة )ح�ضة طرق بوحمدون( دج8.550.247،58  نقطة8.590.231،58  اأ�ضهر 33.00  تاأهيل تقنيا اأقل عر�ص مايل 0479561880035325 

نقطة 6.601.287،00دج6.601.287،00دج�ص.ت االخوة بوالفروق لالأ�ضغال العمومية تاأهيل وتعبيد طرق بوخرتوم وبوحمدون وبو�ضعلة )ح�ضة طرق بو�ضعلة(  اأ�ضهر 34.00  تاأهيل تقنيا اأقل عر�ص مايل 05000718010001178 

عدم جدوى العملية

رئيي�ص املجل�ص ال�سعبي البلدي

بيت   2020 نوفمرب   27 اجلمعة  يــوم  الزغاريد  تعالت 
احلاج "غ�سبان م�سطفى" بال�سمرة مبنا�سبة دخول ابنهم

القف�ص الذهبي، وبهذه املنا�سبة ال�سعيدة التي اأدخلها )الزوبري( 
�سمري  ال�سيد  له  يتقدم  العزوبية  احلياة  بتوديعه  العائلة  على 
"االأورا�ص نيوز" باأحر التهاين واأطيب  بوخنوفة مدير جريدة 
االأماين راجني للعري�سني حياة �سعيدة ملوؤها ال�سعادة واالأفراح 

والعاقبة للبنني والبنات.
اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما يف خري وهب لهما 

الذرية ال�ساحلة

�ألف �ألف مربوك

تهنئة

رئي�ص املجل�ص ال�سعبي البلدي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية باتنة
دائرة نقاو�ص
بلدية �سفيان

الرقم: 2020/64

�إعالن �صياع ختم

غ�صبان"  "�صاعد  تاأ�صي�س جمعية حملية يعلن ال�سيد بوزيدي عبد الفتاح عن �سياع ختم 
م�ستطيل ال�سكل يحمل املعلومات التالية:

عبد الفتاح بوزيدي
مهند�ص معماري معتمد

8410LIB/05/09 :رقم االعتماد
باتنة ملباركية  االخوة  حي   132

له  ا�ستعمال  اأي  من  اخلتم  �ساحب  يترباأ  وعليه 
منذ 01 فيفري 2019.

�سفر   18 يف  املوؤرخ   06/12 رقم:  القانون  مبقت�سى 
عام 1433 املوافق لـ: 12 جانفي �سنة 2012 املتعلق 

باجلمعيات.
و�سل  ت�سليم   2020/11/22 اليوم:  هذا  مت 

الت�سريح بتاأ�سي�ص اجلمعية املحلية امل�سماة:
الب�سري  حممد  ال�سيخ  مل�سجد  الدينية  اجلمعية 

االإبراهيمي
الكائن مقرها: ببلدية �سفيان تيفران
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ق. ث

رقية. ل

اأم البواقي

عبد �للطيف جغيمة كاتب وموؤرخ للح�سارة 
ما  حتول  نقطة  هنالك  هل  �لأمازيغية، 
يف  �هتماماتك  ت�سب  �أن  تقرر  جعلتك 

هذ� �ملجال �لعريق؟
نعم  هناك نقطة مهمة حولت حياتي 
بداية  يف  التاريخي   البحث  جمال  يف 
ميديا،  ال�ضو�ضل  يف  االإعالمي  االنفتاح 
جميع  من  اأ�ضدقاء  على  نتعرف  بداأنا 
جمموعات   نكون  كنا  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء 
ال�ضكايب  يف  املعلومات  لتبادل  ثقافية 
م�ضرين  م���ع  االأل���ف���ي���ة   ب���داي���ة  يف 
موقع  فتح  بعدها  وغريهم،  وعراقيني 
امل�ضارقة  م�ضاركات  كانت  البالتوك 
التاريخية  ب��امل��ع��ل��وم��ات  غنية  ج��د 
ح�ضاراتهم �ضخ�ضيتهم، بينما كنا نحن 
حمدودة،  جد  مبعلومات  اجلزائريني 
دف��ع��ت��ن��ي ال��غ��رية يف ال��ب��ح��ث ع��ن كل 
�ضيء يهم احل�ضارة االأمازيغية وبداأت 
رحلتي بتعريف بهذه احل�ضارة يف تلك 
املواقع لغاية �ضدور موقع الفاي�ص بوك 
اجلزائريني  بتعريف  ا�ضتغليته  اأي��ن 

بتاريخهم منذ 2009.

تاأبى  ح�سارة  �لأمازيغ  �سل�سلة  لك  �سدر 
�أن  ميكن  هل  �لثالث،  جزئها  يف  �لندثار 
نعرف ما �لذي حاولت تقدميه د�خل هذه 

�ملوؤلف؟
يف  جديدة  �ضيا�ضية  اتبعت  احلقيقة 
ب�ضطاء  وتلقني  التاريخية  الكتابة 
وعامة اجلزائريني تاريخهم، وجميعنا 
يعلم اأن اجلزائري من ال�ضعوب التي ال 
تقراأ بالكتاب ال�ضغري احلجم واملب�ضط 
اخلايل من الكلمات االأكادميية التي ال 
لهذا  متخ�ض�ص،  الغري  القارئ  يفهمها 
تاأبى  ح�ضارة  "االأمازيغ  كتاب  ب��داأ 
االندثار" بتق�ضيمه على اأربعة اأجزاء 

تاريخية  حقبة  ي��ت��ن��اول  ج���زء  ك��ل 
ع�ضر  غاية  ايل  ال��ق��دمي  الع�ضر  م��ن 
اأما  االأمازيغ يف ظل دولهم االإ�ضالمية، 
اجلزء الثالث ال�ضادر موؤخرا اعتمدت 
وث��ورات  وديهيا  اك�ضل  مقاومة  فيه 

االأمازيغ على الوالة االأمويني.

�عتمدت يف  �أي��ه��ا  �مل��ر�ج��ع،  ع��ن  م��اذ� 
توثيقك لهده �حلقائق �ملهمة، وهل وجد 

�سعوبة يف �لو�سول �إليها؟
والبحث  امل�ضادر  نق�ص  رغم  احلقيقة 
اأ�ضاتذتنا  اأن  اإال  تاريخنا،  يف  االثري 
يف التاريخ القدمي والو�ضيط متكنوا من 
التاريخية،  الكتب  من  الكثري  ترجمت 
امل�ضادر  من  الكثري  على  اعتمدت  لهذا 
التي كتبها جزائريون، الأن اجلزائري 
االأكرث حر�ص على نقل وتنقيح التاريخ 
االأيديولوجية  ع��ن  البعيد  املحلي 
حتتقر  التي  اال�ضتعمارية  والنظرة 

االآخر.

هل  االفريقية"،  "الكني�ضة  كتاب  ثم 
ال�ضوء  ت�ضليط  اىل   ال��ك��ت��اب  يعمد 
لدى  امل�ضيحية  الديانة  مرحلة  على 

االأمازيغ؟
نظرة  هو  االأفريقية  الكني�ضة  كتاب 
التاريخ  على  ال�ضوء  وت�ضليط  جديدة 
اال�ضالم  قبل  للجزائريني  ال��دي��ن��ي 
�ضبه  فيه  البحث  ي��ك��ون  ي��ك��اد  ال���ذي 
اعتمدت  فقد  جنهلها،  الأ�ضباب  معدوم 
التي  الكن�ضية  امل�ضادر  من  الكثري  على 
ب�ضيطة  تلميحات  اأعطت  بدورها  هي 
االأفريقية  الكني�ضة  �ضببته  ملا  نظرا 
الرومانية  الوثنية  �ضد  ���ض��راع  م��ن 
جند  لهذا  الكاثوليكية،  والكن�ضية 
امل��ذاه��ب  ع���ن  امل��ع��ل��وم��ات  اأغ���ل���ب  اأن 
املذهب  م��ع  لت�ضاربها  معدومة  �ضبه 

الكاثوليكي

بحوث كثري قدمتها رغم �أنك ل�ست �أكادمييا، 
�لكتب  ترثية  �أن  ميكن  م��ادة  قدمت  �أن  �ل 
�أن  �ملتعلقة باحل�سارة �لأمازيغية، هل ميكن 

تخربنا عن هذه �لتجربة بالذ�ت؟
مل  اذا  التاريخي  الباحث  احلقيقة 
�ضيء  يقدم  ل��ن  و�ضغف  ح��ب  ل��ه  يكن 
فاأغلب  اأكادمييا،  كان  ولو  املكتبة  اإىل 
اأك���ادمي���ي���ني،  ي��ك��ون��وا  امل����وؤرخ����ني مل 
يف  �ضباط  اأغلبهم  كان  فامل�ضت�ضرقني 
اجلي�ص الفرن�ضي وحتى موؤرخونا اأمثال 
لي�ضوا  الكثري  وغ��ريه��م  خ��ل��دون  اب��ن 
االأكادميي  لنا  بالن�ضبة  اأك��ادمي��ي��ني. 
احلقيقي هو من ينتج ويجعل املادة يف 

متناول اجلميع.

و�ملظاهر  �لرمزية  �ملمار�سات  بع�س  هي  ما 
�لعي�س  ح�سور  حيوية  تربز  �لتي  �لثقافية 

�مل�سرتك يف �لثقافة �لأمازيغية باجلز�ئر؟
بالن�ضبة ل�ضوؤال ال�ضاد�ص عن املمار�ضات 
با�ضتثناء  اأمازيغية  كلها  الثقافية 
ال��ل��غ��ة جت��م��ع ب��ني اجل��زائ��ري��ني اأم��ا 
جتمع  اجلزائر  يف  اللغوية  املمار�ضة 
ابن  ذكرها  التي  العامية  اللغة  بينهم 
ابن  حتى  ال��ع��رب،  باأعجمية  خلدون 
الهالليني  العرب  فقدان  علل  خلدون 
بل�ضان  امل�ضري وا�ضتبدلوه  ل�ضانهم  ايل 
اأي  العرب،  باأعجمية  �ضماه  خم�ضرم 
خمارج  يق�ضد  وهنا  العرب  اأمازيغية 
من  امل�ضتمد  والنفي  واحلروف  ال�ضوت 
العربية  الكلمات  ومتزيغ  االأمازيغية 

باالأ�ضوات االأمازيغية.

يف  �لهوية  مب�سكل  ن�سطدم  م��ا  د�ئ��م��ا 
رغم  �لت�سارب  ه��ذ�  ك��ل  مل��ا  �جل��ز�ئ��ر، 
جانب  �ىل  �لأمازيغية  باللغة  �لع��رت�ف 

�لعربية؟
احلقيقة نحن ال نعاين من م�ضكل هوية 

الأن  اجل���زائ���ر  يف 
الثقافية  هويتنا 
الأن  واح�������������دة، 
يف  لغوية  م�ضكلتنا 
ما�ضين�ضا  االأ�ضا�ص. 

ب������داي������ة  يف 
ن�����ض��وء ال��دول��ة 
ال���ن���وم���ي���دي���ة 
بنف�ص  ان�ضدم 
امل�ضكلة،  ه���ذه 
جمتمع متحدث 
بالبونقية واآخر 
ب��االأم��ازي��غ��ي��ة 
فاعتمد  االأم، 
تر�ضيم  ع��ل��ى 
معا  ال���ل���غ���ت���ني 

اإىل  ب��االإ���ض��اف��ة 
احلقبة  تلك  يف  الأن��ه��ا  الالتينية 
كانت لغة االأدب والفن والفال�ضفة 

وهنا تكمن عبقرية ما�ضيني�ضا.

يحيط  خطر  هنالك  �أن  يعني  هذ�  هل 
بالهوية �لأمازيغية، ما �ل�سبيل نحو ن�سر ثقافة 

تقبل �لخر دون �لغاء �لهوية؟
وتر�ضيم  اجل��دي��د  ال��د���ض��ت��ور  ظ��ل  يف 

دحر  العربية  بجانب  االأم��ازي��غ��ي��ة 
ونحن  التق�ضيم،  خا�ضة  نهائيا  اخلطر 
واملوؤامرات  التدخالت  اأغلب  اأن  نعلم 
االإثنيات  وت��ر  على  تلعب  اخلارجية 
بادرة  اأن  ورغ��م  الدينية،  والطوائف 
لكن  متاأخر  جاء  الهوية  ملف  معاجلة 
متكن  �ضوف  ح�ضنة  ب���وادره 
ل��ت��الح��م اجل���زائ���ري���ني مع 

بع�ضهم البع�ص.

�لعربية،  باللغة  �لكتابني جاء� 
�لخر  ليفهمنا  �أنه  تعتقد  هل 
هل  بلغته،  �لكتابة  من  بد  ل 
�أن  ت���ع���ت���زم 
�لكتابني  ي��رى 
باللغة  �ل��ن��ور 
�لأم���ازي���غ���ي���ة 

�لأم؟
احل����ق����ي����ق����ة 
ي���ه���م هي  م����ا 
بحد  الكتابة 
يهم  وال  ذاتها 
اللغة، الأننا يف 
العوملة  ع�ضر 
واالأع�����م�����ال 
اأ����ض���ب���ح���ت 
لعدة  ترتجم 
ل�������غ�������ات يف 

العامل.

تعتقد  ه����ل 
اأن  م�����ع�����ي 
ال���ب���اح���ث���ني 
وامل���ه���ت���م���ني 
ب��احل�����ض��ارة 
االأم���ازي���غ���ي���ة 
بها  ال��ت��ع��ري��ف  يف  ب���دوره���م  ق���ام���وا 

واحلفاظ على مقوماتها؟

الكتاب  من  املبذولة  اجلهود  كل  رغم 
نحتاج  م��ازل��ن��ا  اأن��ن��ا  اإال  وال��ب��اح��ث��ني، 
املجال  يف  املجهودات  من  الكثري  ب��ذل 
الكثري  در�ضت  واحلقيقة  التاريخي. 
من ر�ضائل التخرج لكن اأغلب خريجي 
جامعاتنا ال يوا�ضلون البحث واالنتاج 
تكمن  وهنا  التخرج  بعد  التاريخي 
االأ�ضتاذة  بع�ص  با�ضتثناء  الكارثة 
قلة  وه��م  لتاأليف  جهد  كر�ضو  الذين 

بالن�ضبة ملعدل االأ�ضتاذة يف املجال.

جلريدة  �لكتابة  يف  جت��رب��ة  ل��ك  ك��ان��ت 
�لأور��س نيوز يف ركن "�أور��س �نغ"، هل 
ترى �أنها حمطة مهمة يف تقدمي �لكتابني، 

وما تقييمك لهذه �لتجربة؟
االأورا�ص  الكتابة جلريدة  جتربتي يف 
اأكرث  حمفزة  وجت��رب��ة  ممتعة  كانت 

لالإنتاج التاريخي.

�حل�سارة �لأمازيغية وكل ما له عالقة بها، 
من  وهل  بكتاباتك،  ت�سل  �أن  تريد  �أي��ن 

جديد لك بعد هاذين �ملوؤلفني؟
ت��اأب��ى  ح�����ض��ارة  االأم����ازي����غ  �ضل�ضلة 
هي  كتب  ثالث  على  حتتوي  االندثار 
يف ال�ضوق حاليا بجانب كتاب الكني�ضة 
ببيعه  نبادر  �ضوف  ال��ذي  االأفريقية 
اجلديدة،  االأمازيغية  ال�ضنة  راأ�ص  يف 
نوذرار"  "ابريذ  م�ضرحية  واأي�����ض��ا 
تكون  �ضوف  التي  والعربية  بال�ضاوية 
واالأمازيغي  االأورا���ض��ي  للم�ضرح  دع��م 

عامة.
تتحدث امل�ضرحية على ق�ضة تاريخية 
ومقاومتها  االأورا������ص  قبائل  الأح���د 
ل��ل��روم��ان، اأم���ا ع��ن اآخ���ر اأع��م��ايل هو 
يتحدث  احلرب"  اأم���راء  "الزناتني 
من  زن��ات��ة  قبيلة  ت��اري��خ  ع��ن  الكتاب 
مملكة  اآخ��ر  �ضقوط  غاية  اإىل  ديهيا 

لهم املرينني والزناتيني.

اأم  ل��والي��ة  الثقافة  مديرية  ب���ادرت 
"الفن  فعالية  احت�ضان  على  البواقي 
الت�ضكيلي االفرتا�ضي"  �ضمن م�ضاريع 
يف  املديرية  لذات  ومربجمة  ممنهجة 
ا�ضتمرار ن�ضاطاتها الثقافية والفنية،  
يف ظ��ل االج����راءات االح��رتازي��ة من 
دي�ضمرب  �ضهر  وطيلة  ك��ورون��ا،  وب��اء 

املقبل.
ال�ضيد  بالوالية  الثقافة  مدير  وقال 
جمعه  حديث  خ��الل  زوالغ"  "علي 
بيومية "االأورا�ص نيوز" اأن "التظاهرة 
الفن  وع�ضاق  حمبي  اإمتاع  ت�ضتهدف 
الت�ضكيلي واإتاحة الفر�ضة لهم ملتابعة 
اأم  فناين  لدى  الت�ضكيلي  الفن  جديد 
الت�ضكيلية  الكفاءات  واإظهار  البواقي 
املميزة التي متتلكها املنطقة والرتويج 
ومن  جهة  م��ن  ه��ذا  ال��ف��ن��ي،  ملنتجها 
عدم  التظاهرة  ت�ضتهدف  اأخرى  جهة 
بعد  الوبائية  للظروف  اال�ضت�ضالم 
الواعية  الثقافية  التظاهرات  جتميد 

من طرف ال�ضلطات العليا للبالد".
واأ�ضاف زوالغ خالل معر�ص حديثه اأن 
كامل  �ضهر  مدى  على  متتد  التظاهرة 
وذلك  نهايته  اإىل  دي�ضمرب  بداية  من 
ملديرية  الفاي�ضبوك  �ضفحة  على 
ح�ضبه  وت�ضعى  وال��ف��ن��ون،  الثقاقة 
من  لفنان  ت�ضكيلية  ل��وح��ة  لتقدمي 
الفنانني مرفقة بقراءة فنية ونقدية 
للمتابعني  حولها  النقا�ص  فتح  مع  لها 
يف  الفني  املنتج  "ن�ضع  حتى  واملهتمني 

�ضاحب  ومنكن  م�ضتهلكيه  مع  متا�ص 
باأعني  الفن  عمله  ق���راءة  م��ن  املنتج 

وذوق االآخر".
الثقافة،  مدير  ت�ضريح  اإيل  وا�ضتنادا 
التي  الت�ضكيلية  االأ���ض��م��اء  ب��ني  فمن 
مت  الفعالية  هذه  يف  حا�ضرة  �ضتكون 
ت�ضجيل كل من الفنان الوردي جميل، 
فاحت  الكبري،  �ضالح  الالوي،  عبد  مراد 
قدري،  ن�ضال  بعدا�ص،  �ضمري   ، م��راد 
بلخ�ضر  ه�ضام  والنحات  جبار  نذير 
فني  ح�ضور  لها  ،ي�ضيف،  اأ�ضماء  وهي 
الكفاءات  من  وتعترب  ودوليا  وطنيا 

الفنية املميزة.
"بعد  م��ردف��ا:  امل��ت��ح��دث  ذات  ون���وه 
و�ضائط  يف  التظاهرة  ع��ن  اأعلنا  اأن 
اإ�ضتقبلها  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ض��ل 
بالثناء  الثقافة  وجمهور  الفنانون 

الوالية  م��ن خ���ارج  ف��ن��ان��ون  وه��ن��اك 
طلبوا اأن يكون لهم حظ امل�ضاركة فيها، 
ال�ضيء الذي دعانا اإىل التفكري يف فتح 
خمتلف  من  امل�ضاركات  لبع�ص  املجال 
ذلك  خالل  من  ونحقق  الوطن  جهات 
خمتلف  و�ضع  وكذا  التظاهرة  وطنية 
فيما  وت��وا���ض��ل  ات�����ض��ال  يف  الفنانني 
اللوحات  نخ�ص  اأن  ننوي  كما  بينهم، 
من  ع��دد  اأك���رب  حت�ضل  ال��ت��ي  الفنية 
نهاية  يف  ت�ضلم  بجوائز  االإعجابات 

التظاهر".
اأنه ميكن  واأو�ضح مدير الثقافة زوالغ 
ف�ضاء  التظاهرة  هذه  تكون  اأن  كذلك 
اللوحات  واقتناء  ب�ضراء  للمهتمني 
يف  منها  ينا�ضبهم  ما  الختيار  الفنية 
حالة رغب الفنانني امل�ضاركني يف بيعها، 
اإيجابيني  و�ضطاء  "�ضنكون  م�ضيفا: 

بينهم وبني هوؤالء الفنانني".

حت�ضل الفيلم الروائي املطول اجلزائري 
"اأبو ليلى" ملخرجه اأمني �ضيدي بومدين 
"جريار فرو كوتاز"  موؤخرا على جائزة 
ال�ضينمائي  ب��ل��ف��ور  ل��ق��اءات  مل��ه��رج��ان 
فريق  ل���دى  ع��ل��م  ح�ضبما  ال��ف��رن�����ض��ي، 

الفيلم.
جائزة  على  ليلى"  "اأبو  فيلم  وح���از 
اأف�ضل  كونه  عن  كوتاز"  ف��رو  "جريار 

اأول فيلم روائي خرج يف قاعات ال�ضينما 
ل�ضنة 2020.

م�ضرتك  ان��ت��اج  وه��و  الفيلم-  ويتناول 
 140 مل��دة  جزائري-فرن�ضي-قطري- 
فرتة  خالل  املاأ�ضاوية  االأح��داث  دقيقة 
الع�ضرية ال�ضوداء التي عا�ضتها اجلزائر 
الذي  �ضمري  ال�ضابني  ق�ضة  خ��الل  م��ن 
من  ولطفي  بنواري  �ضليمان  دوره  يوؤدي 

يطاردان  ال��ل��ذان  �ضامل  اليا�ص  ت��اأدي��ة 
يف  ليلى"  "اأبو  يدعى  خطريا  اإره��اب��ي��ا 

ال�ضحراء اجلزائرية.
ال�ضوء  ال�ضينمائي  العمل  هذا  وي�ضلط 
العنف  يخلفه  ال��ذي  الكبري  االأث��ر  على 
وما يرتتب عنه من �ضدمات  املجتمع  يف 

نف�ضية.
و�ضارك فيلم "اأبو ليلى" الذي يعترب اأول 

فيلم مطول للمخرج اأمني �ضيدي بومدين 
"اجلزائر  الق�ضرييني  الفيلمني  بعد 
غدا؟" و"اجلزيرة" يف فعاليات الطبعة 
مايو  يف  ال�ضينمائي  كان  ملهرجان   72

النقد". "اأ�ضبوع  م�ضابقة  يف   2019
مهرجانات  خ���الل  اأي�����ض��ا  ع��ر���ص  ك��م��ا 
وبلجيكا  وتون�ص  والهر�ضك  البو�ضنة 

وايطاليا وكذا م�ضر.

البواقي  االفرتا�ضي" باأم  الت�ضكيلي  الفن  "�ضهر 
بوابة ت�ضتقطب لوحات فنية بقراءات نقدية

فيلم "اأبو ليلى" الأمني �ضيدي بومدين يتح�ضل على جائزة "جريار فرو كوتاز" بفرن�ضا

ح�����������وار: رق�����ي�����ة حل��م��ر

ُيعد "عبد �للطيف جغيمة" �أحد �لباحثني و�ملهتمني بالتاريخ "�الأمازيغي �لعريق"، �إنه رجل ينا�صق بكل حما�س لي�صد �ز�ره نحو �لكتابة عن تلك �حلقبة  �لتاريخية �ملهمة �لتي  خا�صها �الأمازيغ ��صتناد� �ىل  عديد �مل�صادر و�لتي رغم ندرتها، 
�إال �أنه ��صتطاع �أن يوؤلف عديد �لكتب �أبرزها "�صل�صلة �المازيغ ح�صارة تاأبى �الندثار " يف جزئها �لر�بع، وكتاب "�الأمازيغ قبل �مليالد "�جلزء �لثاين،  وكتاب  "�ملقاومة �الأمازيغية لال�صتعمار �لثالثي �لرومان و�لوند�ل و�لبيزنطني"، �أما �لكتاب 
�لر�بع �لذي �صدر موؤخر� فاأخذ عنونا "�لكني�صة �الفريقية"، مل يتوقف �لباحث و�ملوؤرخ جغيمة عند هذ� �حلد بل �صعى �أن تكون له ب�صمة خا�صة يف �مل�صرح �الأمازيغي من خالل م�صرحية "�بريذ نوذر�ر" �أما عن �آخر �أعماله فهو موؤلف جاء حتت 

عنو�ن "�لزناتني �أمر�ء �حلرب"، �الأور��س نيوز ت�صت�صيف �لباحث عبد �للطيف جغيمة يف هذ� �حلو�ر :

حــوار
االمازيغية احل�ضارة  نحو  ين�ضاق  جغيمة" باحث  اللطيف  "عبد 

 ويوؤلف عديد الكتب التاريخية عنها
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اإح�ضاء اأزيد من 17690 موقعا اأثريا 
خالل االأربع �ضنوات االأخرية

17.692 موقعا  اأح�ضي ما ال يقل عن 
الثقافية  احل��ظ��رية  ب��اإق��ل��ي��م  اأث��ري��ا 
اإيليزي(  )والي���ة  ن��اج��ر  الطا�ضيلي 
غاية  واإىل   2016 �ضنة  منذ  وذل��ك 
االآن، ح�ضبما ا�ضتفيد منه  لدى م�ضالح 
الطا�ضيلي  الثقافية  احلظرية  دي��وان 

ناجر.
ي�ضرف  ال��ت��ي  العملية  تلك  و�ضملت 
عليها الق�ضم التقني للجرد والدرا�ضات 
و1.814  جنائزيا  معلما   9.791
موقعا  و4.754  ال�ضخري  للفن  موقعا 
اأثريا مت  على ال�ضطح و1.333 موقعا 
جرده ومعاينته خالل ال�ضنة احلالية، 
ميدانية  م��ه��ام   )6( �ضت  ع��رب  وذل���ك 
احلظرية  من  مناطق  ع��دة  ا�ضتهدفت 
احلوا�ص  وب��رج  �ضامن  واد  غ��رار  على 
لواأج  اأك��ده  مثلما  اإدري�����ص،  عمر  وب��رج 
الثقايف  ال���رتاث  حفظ  دائ���رة  رئي�ص 

والطبيعي بديوان احلظرية.
برنامج  �ضمن  العملية  ه��ذه  وت��ن��درج 
للحظرية  والطبيعي  الثقايف  اجل��رد 
ال��ث��ق��اف��ي��ة ال��ط��ا���ض��ي��ل��ي ن��اج��ر، وه��ي 
من  االآن  لغاية  مكنت  التي  العملية 
من  ب��امل��ائ��ة   20 ن�ضبته  م��ا  معاينة 
م�ضاحة احلظرية، ح�ضب �ضروح اأ�ضاك 

وقايف ال�ضيخ.
اال�ضتك�ضاف  ن�ضاط  ترقية  وب��ه��دف 
م�ضتوى  ع��ل��ى  ال��ط��ب��ي��ع��ي  واجل������رد 
ناجر،  الطا�ضيلي  الثقافية  احلظرية 
تكوينية  دورة  املا�ضي  االأ�ضبوع  نظمت 
جمال  يف  العاملني  لفائدة  ميدانية 

اجلرد االأثري.
التعريف  حول  الدورة  هذه  ومتحورت 
املعتمدة  املواقع  اأجهزة حتديد  باأنواع 
التدريب  جانب  اإىل  امل��ي��دان  ه��ذا  يف 
الظروف  خمتلف  يف  ا�ضتخدامها  على 

الطبيعية، وفقا لذات امل�ضوؤول.
الثقافية  الوطنية  احلظرية  وتغطي 
�ضمن  اأدرج���ت  التي  ناجر  الطا�ضيلي 
للمنظمة  ال��ع��امل��ي  ال�����رتاث  ق��ائ��م��ة 
والثقافة  والعلوم  للرتبية  االأمم��ي��ة 
)اليون�ضكو( يف 1982 م�ضاحة وا�ضعة 
138.000 كلم مربع، وهي  متتد على 
والنقو�ص  اجليولوجية  باملواقع  غنية 

ال�ضخرية.
الوطنية  احلظائر  من  �ضبكة  واأن�ضئت 
حظائر   )5( خم�ص  بتعداد  الثقافية 
و�ضاية  حت��ت  الوطني  امل�ضتوى  على 
يف  وتتمثل  وال��ف��ن��ون  الثقافة  وزارة 
)اإيليزي(  ناجر  الطا�ضيلي  حظائر 
واالأهقار )مترنا�ضت( وتوات - قورارة 
)اأدرار وتيميمون( وتندوف واالأطل�ص 
 6 اإقليمها  يغطي  ال��ت��ي  ال�����ض��ح��راوي 

واليات.

احلظرية الثقافية الطا�شيلي ناجر

ق. ث
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تتاألف لعبة �سودوكو من 9 مربعات كبرية داخل كل منها 9 مربعات �سغرية لتكوين �سبكة من 
�سغريا  مربعا   81

الكلمات املتقاطعة�ضـودوكـو

رقم  يتكرر  اأن  ميكن  ال  1ـ 
من 1ـ 9 داخل ال�سبكة 

اأفقيا وعموديا.

اأي  يتكرر  اأن  ميكن  ال  2ـ 
رقم من 1 اإىل 9 داخل اأي 
مربع من املربعات الت�سعة 

الكبرية .

1ـ جزر وراء االرنب
2ـ رجل العربة

3ـذيل االرنب

4ـ ورقة بجنب الكنقر
5ـ مقب�ص العربة اللون

6ـ جزر اأمام اخلنزير
7ـ  عني الكنقر

احلل

الأخطاء ال�صبعة

الإيجاد اللغز  اأجد احلروف  املرقمة
 التعريف:

اأول قرية بناها �سيدنا نوح عليه ال�سالم .

الكلمات ال�ضهمية
123456

اأفقيا:
االأندل�ص يف  امل�سلمني  معاقل  اآخر  1ـ 

االأذن و�سخ  ـ  فل�سطني  يف  مدينة  2ـ 
النم�سا عا�سمة  3ـ 
. والدتي  بحرـ  4ـ 

طرق ـ  هاتور  ي�سمى  كان  �سهر  5ـ 
اإ�سم   - مو�سيقي  حرف  ـ  يحل  ال  عما  واإمتنع  كف  6ـ 

كان يطلق على يوم الثالثاء
�سقي. ـ  بئر  حفر  ـ  عمر  7ـ 

يدرب ـ  و�سان   حفظ  8ـ 
طري  - لالإ�ستثناء  9ـ 

. وحجة  برهان   - حبل  10ـ 

عموديا:
1984 عام  البطولة  نال  الذي  1ـالنادي 

غ�سن ـ  مت�سابهان   2ـ 
معول ـ  ق�سد  3ـ 

ن�سيب  - الوجود  قليل  ـ  البي�ص  بيا�ص  4ـ 
للكتان منتجة  دولة  اأكرب  ـ  ال�سيئ  حول  دار  5ـ 

قنوط. 6ـ 
املالئكة. من  ـ  اأرملة  7ـ 

النمل طريق  8ـ 
حقد   - �سادق   - مت�سابهان  9ـ 

عربية. عا�سمة  ـ  طبل  10ـ 
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قهوة

للتمني

طرق

مفرد حروف

�ساعد

�سقي

خط املحراث 
يف االأر�ص

ثلثا �سار

جماعة النحل)ن(

حقد

ن�سرح

للنداء

نظري

للتاأفف )م(

ثلثا رمل

عريف الطيور

حرف مكرر

مت�سابهان

ثلثا جحر

حرف مكرر

اإ�سم اأطلق قدميا على 
الطماطم

اإغرتف
املاء بيده

جمع دولة

رمى املاءثلثا غرب
فقد عقله من فمه املنتخب الذي

يلقب باملاكينات

لفظ تيليفوين

اإ�سم داي اجلزائر
الذي مات خنقا

مت�سابهان

قام مقام
�سخ�ص ما

�سغري الدب

جوهر

االأخبار املختلفة 
الكاذبة

االأنف 
وما حوله

ال�سورة التي ورد 
فيها ذكر �سفات 
عباد الرحمان



جمرد حلم
خطرة واحد م�ضحاح 

جاء ابنو عندو و قال له : بابا البارح حلمت بلي 
اعطيتني 50 دج

نتم�ضخر  ردهايل كنت  االأب:  قالوا  ايا 
معاك برك؟!.

فيزياء حملية
يل  ه��وم��ا  اجل��زائ��ري��ني  تخيلو 

اخرتعوا الفيزياء
اأم��ور  واكت�ضفوا  نظريات  وداروا 

جديدة
تلقى متارين الفيزياء كالتايل:

دارة كهربائية بقوة 10 خلمي�ضي
ومقاومة مقدارها 2.5 م�ضعود

اأح�ضب التيار بوحدة الها�ضمي!!.

�جلو�ب �ل�سحيح
هذا واحد املعلم قال للتالميذ: ا�ضاألوين اأي �ضوؤال 

اإذا ما عرفت�ص جناوب عليه نعطيكم 100 دينار
اأنا �ضوؤال وما عرفتو�ص جتاوبوا   واإذا �ضاألتكم 

عليه اعطوين 50 دينار
�ضوية نا�ص الك�ضول تاع الق�ضم رفع 

�ضبعو خاله املعلم يهدر
 قال لو املعلم: ا�ضاأل

قال لو الك�ضول: ما هي احل�ضرة 
اللي عندها 9999 رجل؟

عرف�ص  م��ا  يفكر  م��ا  ع��ي��ا  امل��ع��ل��م 
اجلواب، اعطاه  100 دينار 

هذي  هي  وا�ضي  ان��ت  قولنا  الك�ضول:  �ضق�ضا 
احل�ضرة اللي عندها 9999 رجل؟

قال لو الك�ضول: واهلل ما عرفت
هاك 100 دج ..اأدي 50 دينار ورد يل 50 ؟؟!.

معلومات م�سلية

�سجرة 
الدفلة

اأمثال �سعبية

االأمور  اأولياء  يجرب  كرواتيا  يف  قانون  يوجد   •
على  اأبنائهم  يجربوا  ال  باأن  تعهد  على  بالتوقيع 

الذهاب اإىل املدر�سة.
ع�ست  قد  تكون  عاما   31 عمرك  يكون  • عندما 

مليار ثانية 
رو�سيا  يف  ماتو  الذين  ملان  االأ اجلنود  • 80%من 
ب�سبب  ماتوا  الثانية،  العاملـــيـــة  احلرب  خالل 
جواء  االأ يف  ــص  الرو� جماراة  على  مقدرتهم  عدم 

القا�سية .
• �سوء الطعام يف الطائرات ال يالم عليه الطّباخ 
على  يقع  كله  اللوم  بل  الطريان،  �سركة  وال 
تتغري  قدم   3300 ارتفاع  على  نه  الأ امل�سافرين 

حليمات التذوق.
 " من  يعاين  �سخ�ص  هناك  اأن  ت�سك  كنت  اإن   •
انخفا�ص حرارة اجل�سم " اأخربه اأن يلم�ص اإبهامه 
اليد  (  اأ�سابع  اأ�سغر  اخلن�سر  )  اأ�سبع  م�ستخدما 

فاإن مل ي�ستطع فحرارته منخف�سة.
كمية  ت�ستوعب  االإن�سان  لدى  اليمنى  الرئة   •
الرئة  ت�ستوعبها  التي  الكمية  من  اأكرث  الهواء  من 
القلب  اإىل وجود  ال�سبب يف ذلك  الي�سرى، ويرجع 

اأ�سفل الرئة الي�سرى.
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ا�سحك وال�سحك بال�س.. قبل ما يغلى وتقول يامن عا�س

جواب 
املحاجية

حاجيتكم على 
املكنية بالدال و 
الدال يف ال�ستا 

مرجة و يف الربيع 
فرجة و يف ال�سيف 

دير قرون املعزة؟

حدث يف مثل هذا اليوم
التا�ضع والع�ضرون 

من �ضهر نوفمرب
روما  اإىل  ي�سل  �ــســارملــان  االإمــرباطــور  ـ   800
ليون  البابا  اإىل  املن�سوبة  املخالفات  يف  للتحقيق 

الثالث.
فرن�سا. عر�ص  يتوىل  التا�سع  لوي�ص   -  1226

تايجو  كوريا  يف  جو�سون  مملكة  ملك   -  1394
والتي  هانيانغ  اإىل  كاي�سونغ  من  العا�سمة  ينقل 

تعرف اليوم با�سم �سيول.
بوالية  هوزيه  �سان  مدينة  تاأ�سي�ص  ـ   1777

كاليفورنيا.
يغرقون  "زونغ"  العبيد  �سفينة  بحارة  ـ   1781
للح�سول  االأفــارقــة  الرقيق  من   133 البحر  يف 

على التاأمني.
الربازيل  اإىل  الربتغايل  البالط  نقل  ـ   1807
عا�سمته  مــن  الــ�ــســاد�ــص  جـــواو  املــلــك  فـــرار  بعد 
اأثناء  بونابرت  نابليون  جيو�ص  اأمـــام  ل�سبونة 

حرب اال�ستقالل االإ�سبانية.
مترد  وهي  نوفمرب،  انتفا�سة  انــدالع  ـ   1830

م�سلح �سد احلكم الرو�سي لبولندا.
اإ�سبانيا. يف  بر�سلونة  نادي  تاأ�سي�ص   -  1899

1945 - قيام جمهورية يوغ�سالفيا اال�سرتاكية 
االحتادية.

1947 - �سدور قرار جمل�ص االأمن الدويل رقم 
العرب  بني  فل�سطني  تق�سيم  اإىل  والداعي   181

واليهود.
تون�ص  يف  الــعــام  االإ�ــســراب  اإعـــالن   -  1951
حكومة  مطالب  فرن�سا  رفــ�ــص  على  احتجاجا 
جمل�ص  واإن�ساء  لال�ستقالل  الداعية  �سنيق  حممد 

نيابي.
جون�سون  ليندون  االأمريكي  الرئي�ص   -  1963
العليا  ي�سكل جلنة خا�سة يراأ�سها رئي�ص املحكمة 
حادث  يف  التحقيق  اأجل  من  وارين" وذلك  "اإيرل 
اأ�سبوع  بعد  وذلك  كينيدي  جون  الرئي�ص  اغتيال 

من احلادث.
 678 رقم  القرار  ي�سدر  االأمن  جمل�ص   -  1990
والقا�سي با�ستخدام القوة لتحرير الكويت اإذا مل 

ين�سحب العراق منها قبل 15 جانفي 1991.
2011 - ملك املغرب حممد ال�ساد�ص يكلف زعيم 
كريان  ابــن  ــه  االإل عبد  والتنمية  العدالة  حــزب 
ح�سول  بعد  وذلــك  اجلديدة  احلكومة  بت�سكيل 
الت�سريعية،  االنتخابات  يف  االأغلبية  على  حزبه 
وهي احلكومة االأوىل يف املغرب التي ي�سكلها زعيم 

حزب ح�سل على اأغلبية يف الربملان.
تقر  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية   -  2012
غري  مراقب  لدولة  فل�سطني  ع�سوية  م�ستوى  رفع 
ع�سو يف االأمم املتحدة وذلك باأغلبية 138 دولة 

ورف�ص 9 دول امتناع 41 دولة عن الت�سويت.
الميا  طريان  خطوط  طائرة  حتطم   -  2016
وطاقم  العبي  تقل  كانت  التي   2933 الرحلة 
ال  منطقة  يف  ــي  الــربازيــل �سابيكوين�سي  ـــادي  ن
�سخ�سا   71 مقتل  الكولومبية، واحل�سيلة  يونيون 

وجناة 6 اآخرين.
البو�سني  الكرواتي  اجلــرال  انتحار   -  2017
ا�ستماعه  اأثناء  املحكمة  يف  برالياك  �سلوبودان 
ليوغو�سالفيا  الدولية  اجلنائية  املحكمة  حلكم 

ال�سابقة.
يفوز  خربني  عمر  ال�سوري  الالعب   -  2017
ل�سنة  اآ�سيا  يف  قــدم  كــرة  العــب  اأف�سل  بجائزة 

.2017

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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ع����م����رك م�����ا ت����ق����ول ن���دم���ت 

دمي�������������ا ق�������������ول ت����ع����ل����م����ت
حكـــمة

اإن اأق�سى عقاب ينزل بالكذاب، لي�س 
هو عدم ت�سديق النا�س له، واإمنا 
هو عدم ا�ستطاعته ت�سديق اأحد

� ما هي اأمنيتك كمواطن جزائري 
يا �ضي عالوة؟

حنان �ضرفاوي بو�ضعادة
اأع��ذري��ن��ي ف��اأن��ا الج��ئ..ل��ه��ذا ال 

اأماين لدي �ضوى عودة الوطن؟!!.
عالوة  �ضي  ي��ا  تن�ضحني  مب��اذا   �

واأنت �ضيد املخرفني؟
عالء بدري اأم البواقي

على  ال��ك��ب��دة  ت��رب��ي  ب��ال��ك  رد 
وي��دي��رك  ن��ه��ار  ي��ج��ي  �ضخ�ص  اأي 

كمونية!؟.
دائما  متفائال  يجعلك  ال��ذي  ما   �

هكذا يا �ضي عالوة؟
خل�ضر اجلنيدي ب�ضكرة

داخلي  يف  ع�ضع�ص  الذي  الت�ضاوؤم 
يا �ضي خل�ضر؟!

اأنهم رجال ملجرد  � البع�ص يعتقد 
اأنهم لي�ضوا ن�ضاء؟

منال. ج باتنة
نديرلهم  حتبيني  وا���ص  وه���اذوا 
اعتقادهم  م��ن  يتخل�ضوا  ب��ا���ص 
ويف  تبدلت  هذا..الدنيا  اخلاطئ 

بع�ص العقول عاهة؟!.
لديك  ت�ضبح  متى  ع���الوة  �ضي   �

مناعة �ضد الف�ضوليني؟
جنالء مرير اأم البواقي
والنوافذ... بابي  اأغلق  عندما 

وخا�ضة فمي!!.

�سورة م�سحكة

للحفاظ على البيئة وجوب �ضقي
 االأعمدة و االأع�ضاب ال�ضارة؟!



بلقا�سم. ز

معاوية. �ص

ميلة

باتنـــة

خن�صلـة

�صطيف 

ن.م

توقيف ع�شابة ت�شم امراأة

�سطيــف  واليــة  اأمــن  م�سالــح  متكنــت 
من �ســل ن�ســاط اإحــدى اأخطــر ال�سبكات 
االإجرامية التــي تن�سط يف جمال ترويج 
بو�ســط  العقليــة  واملوؤثــرات  املخــدرات 
مدينــة �سطيف، والتي تت�سكــل من �سبعة 
اأفراد من بينهم امراأة، وحزت على اإثرها 
كميــة معتــربة مــن املخــدرات فاقــت 02 
كلغ و700 قر�ص مهلو�ــص باالإ�سافة اإىل 
حجز مركبتني كانتا ت�ستعمال يف عمليات 

الرتويج.
ومتت العملية من طرف فرقة مكافحة 
املخــدرات بامل�سلحــة الوالئيــة لل�سرطة 
الق�سائية، وجاءت بعد اإ�ستغالل معلومات 
تن�ســط  اإجراميــة  �سبكــة  بقيــام  تفيــد 
واملوؤثــرات  املخــدرات  ترويــج  جمــال  يف 
العقليــة بو�ســط مدينــة �سطيــف، ليتــم 
اإطــالق اأبحــاث وحتريات مو�سعــة، وبعد 
تاأكــد امل�سالــح املحققة من قيــام امل�ستبه 

ا�ست�ســدار  الرتويــج، مت  بعمليــات  فيهــم 
اإذن بالتفتي�ص عن وكيل اجلمهورية لدى 
حمكمة �سطيف، ق�ســد تفتي�ص م�ساكنهم 
واأثمــرت  اإيجابيــة  النتائــج  كانــت  اأيــن 
عــن حجــز كميــة معتــربة من املخــدرات 
اإىل  كلــغ   02 فاقــت  املعالــج(  )الكيــف 
جانب 700 قر�ص مهلو�ص باالإ�سافة اإىل 
حجز مركبتني كانتا ت�ستعمال يف عمليات 

الرتويج.

من  �ضطيف  والي��ة  اأم��ن  م�ضالح  جنحت 
اللحوم  م��ن  معتربة  ج��د  كمية  حجز 
البي�ضاء )دجاج واأح�ضاء( فاق وزنها 05 
نفعية  مركبة  منت  تنقل  كانت  قناطري 
الطبية  ال�ضهادة  ومنعدمة  مهياأة  غري 
ا�ضم  يبني  الذي  الو�ضم  وكذا  البيطرية 
و�ضع  عقب  العملية  وج���اءت  امل��ذب��ح، 
حاجز مراقبة اأمني على م�ضتوى مدخل 
اأين  الوالية،  بجنوب  باي  �ضالح  مدينة 
مت توقيف مركبة نفعية غري مهياأة من 

لعملية  اإخ�ضاعها  ول��دى  "هاربني"  نوع 
املراقبة تبني اأنها حمملة بكمية معتربة 
واأح�ضاء(  )دج��اج  البي�ضاء  اللحوم  من 
ال�ضحة  ���ض��روط  اأدن����ى  اح����رتام  دون 
دون  ق��ن��اط��ري   05 ن��اه��زت  وال��ن��ظ��اف��ة 
م�ضدرها  تثبت  وثيقة  اأي  على  حيازته 
�ضحتها  تثبت  بيطرية  طبية  �ضهادة  اأو 
وفتح  حتويل  ليتم  الب�ضري،  لال�ضتهالك 

حتقيق معمق يف مالب�ضات الق�ضية.

موظفة  رف��ق��ة  ت��الم��ي��ذ   07 ت��ع��ر���ص 
الإ�ضابات متفاوتة جراء اإنقالب عر�ضي 
حلافلة للنقل املدر�ضي تابعة لبلدية بني 
تايراوت  بني  اخلط  على  تعمل  عزيز 

وبني عزيز �ضرق �ضطيف، حيث مت نقل 
جميع امل�ضابني اإىل ق�ضم اال�ضتعجاالت 
بالعيادة املتعددة اخلدمات واإخ�ضاعهم 

جلميع الفحو�ضات الطبية الالزمة.

بوالية  التالغمة  دائ��رة  اأم��ن  عنا�ضر  متكن 
ناري  �ضالح  وحجز  �ضخ�ص  توقيف  من  ميلة 
 33 اإىل  ب��االإ���ض��اف��ة  �ضيد  خرطو�ضة  و85 
مايل  ومبلغ  الكحولية  امل�ضروبات  من  وح��دة 
تفا�ضيل  وتعود  بالتالغمة،  البيع  من عائدات 
الق�ضية اإىل تلقي عنا�ضر اأمن دائرة التالغمة 
ملعلومات مفادها قيام اأحد االأ�ضخا�ص باإح�ضار 

دون  الكحولية  امل�ضروبات  من  معتربة  كمية 
رخ�ضة ق�ضد تخزينها وبيعها، وبعد التاأكد من 
املعلومة مت و�ضع خطة ميدانية كللت بتوقيف 
34 متلب�ص ببيع  امل�ضتبه فيه البالغ من العمر 
مب�ضتى  رخ�ضة  دون  الكحولية  امل�����ض��روب��ات 

ال�ضمارة بلدية التالغمة.
وبالتن�ضيق مع النيابة مت تفتي�ص م�ضكن امل�ضتبه 

امل�ضروبات  من  وحدة   33 حجز  مت  حيث  فيه 
مايل  ومبلغ  بال�ضتيكية  اأكيا�ص  مع  الكحولية 
دج،   14.400 بنحو  مقدر  البيع  عائدات  من 
 85 كما مت العثور �ضالح ناري )م�ضد�ص( وكذا 
االإج��راءات  ا�ضتكمال  وبعد  �ضيد،  خرطو�ضة 
القانونية مت تقدمي امل�ضتبه فيه اأمام النيابة 

املخت�ضة ب�ضلغوم العيد.

اأمن  مع  بالتن�ضيق  التجارة  م�ضالح  متكنت 
معتربة  كميات  حجز  م��ن  خن�ضلة،  والي��ة 
منتهية  التنظيف  ومواد  الغذائية  املواد  من 
امل��واد  م��ن  كمية  ح��ج��ز   ومت  ال�ضالحية، 
الغذائية ومواد التنظيف منتهية ال�ضالحية 
لنب  اأكيا�ص   9 يف  متمثلة  للبيع،  معرو�ضة 
ميلكا،  �ضوكوال  علب  بيمو،  قاطو  علبة   20

حني  يف  م���ادالن،  علب   2 �ضمبوان،  ق���ارورة 
متت الق�ضية الثانية بك�ضك متعدد اخلدمات 
الغذائية  امل���واد  م��ن  كمية  حجز  مت  حيث 
اأما  للبيع،  معرو�ضة  ال�ضالحية  منتهية 
حمل  معاينة  بعد  فتمت  الثالثة  الق�ضية 
مقره  الكائن  التقليدية  للماأكوالت  جتاري 
معاينة  مت  حيث  بخن�ضلة  �ضكن   120 بحي 

منتهية  الغذائية  امل���واد  م��ن  كمية  وج��ود 
العلوي  بالطابق  جميعها  خمباأة  ال�ضالحية 
اإجراءات  ا�ضتكمال  وبعد  التجاري،  للمحل 
حق  يف  جزائية  ملفات  اإع��داد  مت  التحقيق 
اجلهات  اإىل  اإر���ض��ال��ه��ا  مت  ب��االأم��ر  املعنيني 
الق�ضائية بخن�ضلة، يف حني مت اإتالف املواد 

املنتهية ال�ضالحية.

�سي الأورا�سي..
ال�سعب يل مايخاف الظلمة... يتكاتف 
ارادتــــو  ت�سعف  ــا  م االأزمـــــــة...  وقـــت 
الغمة... را�سو مرفوع دائما عندو النيف 
واحلرمة... يعمل من تاريخو طول �سنني 
همة... يحلف برا�ص بابا وميا... عمرك 

ما تخاف عليييه الطيحة...

hamzalaribi005@gmail.com

حجز كيلوغرامني من الكيف املع�لج و700 قر�س مهلو�س

حجز �سالح ن�ري وخراطي�س �سيد ب�لتالغمة

حجز مواد غذائية ومواد تنظيف منتهية ال�سالحية

وجب الكالم

املفاجئة  الـــقـــرارات  تعترب  ــامل،  ــع ال ــدان  بــل مــن  كــثــري  يف 
اأو  واال�ستثنائية قرارات يراد منها و�سع حد مل�سكلة مفاجئة 
املفاجئة  القرارات  هذه  هدف  ويكون  متوقعة،  تكن  مل  اأزمة 
اأو  القطاعات  من  ما  قطاع  م�ستوى  على  اخللل  اإ�سالح  اأي�سا 
موؤ�س�سة من موؤ�س�سات الدولة، هذا من جهة، ومن جهة اأخرى 
تعترب الرقمنة و�سيلة لت�سهيل اأمور املواطنني كما اأنها و�سيلة 
لتكري�ص النظام والتخل�ص من البريوقراطية وحتى التخل�ص 
تعترب  مثال  التجارة  ففي  اأي�سا،  واالختال�سات  ال�سرقة  من 
الرقمنة و�سيلة لت�سهيل عملية التجارة االلكرتونية وعملية 
خمتلف  على  ال�سغط  لتخفيف  وو�سيلة  الزبائن  لدى  الدفع 
وتعترب  اخلدماتية  وحتى  واالقت�سادية  التجارية  املوؤ�س�سات 
امللفات  "هاج�ص  من  للتخل�ص  واأداة  و�سيلة  اأي�سا  الرقمنة 
اأي�سا  باتت  والتي  عملية  اأيــة  تعرقل  باتت  التي  الورقية" 
اإىل  موؤ�س�سة  من  التنقل  على  وجتــربه  املــواطــن  كاهل  تثقل 
لربح  وو�سيلة  تنظيمية  اأداة  جوهرها  يف  فالرقمنة  اأخــرى، 
يف  املتعاملني  لدى  واملرونة  ال�سال�سة  لتكري�ص  وو�سيلة  الوقت 
اأي جمال، ويفرت�ص على كل دولة قررت ولوج عامل الرقمنة، 
اأو رقمنة قطاع ما اأن تعد درا�سة م�سبقة وت�سع ا�سرتاتيجية 
وخططا تتبناها خطوة بخطوة من اأجل االنتقال ال�سل�ص من 
هو  املوؤ�سف  اأن  غري  الرقمي،  التعامل  اإىل  التقليدي  التعامل 
�سريبة  دفع  على  جمرب  باأنه  ات�سح  قد  بالدنا  يف  املواطن  اأن 
التقليدي  التعامل  من  االنتقال  و�سريبة  املفاجئة  القرارات 

اإىل ما يزعم اأنه تعامل رقمي، اأي من خالل نظام الرقمنة.
عندما قررت الدولة اأن تدخل الرقمنة على قطاع التعليم 
لدرجة  اخلطوة  هذه  �سريبة  الطلبة  من  الكثري  دفع  العايل 
اأن هنالك من الطلبة من ا�سطر الأن ي�سيع عاما كامال ب�سبب 
"خلل يف االأر�سية الرقمية" التي حرمته من نقطة يف مقيا�ص 
اأما  امل�سجلني،  كليا �سمن قائمة  ا�سمه  ما، وهناك من مل يجد 
ما  ذلك  فاإن  اجلامعات  مواقع  عرب  النقاط  ك�سف  بخ�سو�ص 
ت�سبب يف تعطيل عملية االإعالن عن نتائج خمتلف االمتحانات 
اخلربة  لديهم  تكن  مل  العملية  على  القائمني  املوظفني  الأن 
"رقميا"، وهذه من االأمثلة الب�سيطة  الكافية ل�سبط القوائم 
بني  منعدم  فالتن�سيق  اآخر  جانب  ومن  اأعظم،  خفي  وما  جدا 
وزارة  اأن  فرغم  "الرقمنة"،  تعتمد  التي  القطاعات  خمتلف 
الت�سجيل  حقوق  دفع  خدمة  اأتاحت  قد  واملوا�سالت  الربيد 
عرب البطاقة الذهبية بالن�سبة للطلبة احلائزين على �سهادة 
البكالوريا اجلدد غري اأن كثريا من املوظفني باجلامعات رف�سوا 
حقوق  "دفع  بعد  ا�ستالمه  يتم  الذي  الو�سل  بغري  االعــرتاف 
من  الكثري  ا�سطر  الــذي  االأمــر  الربيد"،  مكتب  يف  الت�سجيل 
بالتنقل  "اجلامعة"  يف  امل�ستحقات  دفع  ــادة  اإع اإىل  الطالب 
اأما  "كيتون�ص"،  على  احل�سول  بغر�ص  اأخــرى  اإىل  كلية  من 
"االإلكرتوين" فقد  والدفع  االلكرتونية  بالتجارة  يتعلق  فيما 
الدفع  "اأجهزة  ا�ستعمال  التجار  على  التجارة  وزارة  فر�ست 
النقدي" لكن املالحظ هو اأن كثريا من املوؤ�س�سات العمومية على 
للمياه ووكاالت  ات�ساالت اجلزائر واجلزائرية  غرار وكاالت 

الكهرباء والغاز مل تعمم عليها خدمة الدفع االإلكرتوين.
اأي  يف  الرقمنة  اعتماد  قبل  ال�سروري  من  اأنه  هو  نراه  ما 
املعنيني  للموظفني  تكوينية  دورات  تنظيم  يتم  اأن  قطاع 
اعتماد  يتم  اأن  ال�سروري  ومن  القطاع،  يف  الرقمنة  ــاإدارة  ب
قبل  اأو  للرقمنة  املبا�سر  الولوج  قبل  معينة  ا�سرتاتيجية 
النية  كانت  اإذا  وامل�ستهلكني، هذا طبعا  املواطنني  فر�سها على 
القرارات  كانت  اإذا  اأما  املواطنني" واملتعاملني،  �سوؤون  "ت�سهيل 
حتقيق  منها  ارجتالية" الهدف  "قرارات  عن  عبارة  املفاجئة 
�سيعاين  املواطن  فاإن  ما"  "�سفقة  اإجنــاح  اأو  "ظرفية"  غاية 
من ال�سرائب املرتتبة عن مثل هذه القرارات بكل تاأكيد ولن 
مما  اأكــرث  و�سنعاين  بل  املن�سودين  والرفاهية  التطور  نحقق 
املوؤ�س�سات  "الكال�سيكية" مع  باالأنظمة  التعامل  يف  نعانيه  كنا 

واالأ�سخا�ص.

�سريبة القرارات املف�جئة

حمزه لعريبي

�س�ب يطعن حم�م مبكتبه ويلوذ 
ب�لفرار يف اأن�سيغة

حجز اأزيد من 6000 وحدة 
اخلمور

توقيف �س�ب ابتز فت�ة وهدد 
بن�سر �سوره� عرب الفي�سبوك

حريق يف م�سنع للن�سيج
 يف �سلغوم العيد

اأ�سيب اأم�ص االأول، حماٍم بجروح متفاوتة اخلطورة 
على م�ستوى ال�سدر بعد تعر�سه العتداء خطري ب�سالح 
اأبي�ص داخل مكتبه الكائن يف القطب العمراين اجلديد 

باإقليم بلدية "اأن�سيغة" يف والية خن�سلة.
املحامي البالغ من العمر 42 �سنة، تعر�ص العتداء 

با�ستعمال �سكني من قبل �ساب، حيث مت نقله على جناح 
ال�سرعة اإىل امل�ست�سفى، فيما متكنت م�سالح االأمن ويف 

ظرف قيا�سي من توقيف امل�ستبه فيه.

متكن عنا�سر االأمن بوالية خن�سلة، بالتن�سيق مع 
م�سالح اجلمارك، من توقيف �ساحنة من يقودها �سخ�ص 

يف العقد الثالث من العمر حمملة بكمية معتربة من 
امل�سروبات الكحولية يقدر عددها االإجمايل بـ6660 

وحدة من امل�سروبات الكحولية من خمتلف االأنواع و 
االأحجام.

اأوقفت فرقة مكافحة اجلرائم االإلكرتونية بخن�سلة، 
�ساب قام بابتزاز فتاة والتهديد بالت�سهري بها عرب 

االنرتنيت بعد اأن كانت تربطه بها عالقة واأوهمها 
بالزواج، وح�سب بيان اأمني فقد متكن املتهم من احل�سول 

على �سور خا�سة بال�سحية وهددها بن�سر �سورها عرب 
معتبة،  مالية  مبالغ  على  احل�سول  "فاي�سبوك" مقابل 

كما قام باإن�ساء العديد من احل�سابات االإلكرتونية 
باأ�سماء م�ستعارة والقيام بتهديد ال�سحية من خاللها 
على فرتات متفاوتة، لتفتح بعد ذلك فرقة مكافحة 

اجلرمية االإلكرتونية حتقيقا معمقا يف الق�سية متكنت 
من خالله الفرقة يف ظرف وجيز من حتديد هوية 

�ساحب احل�سابات االإلكرتونية الوهمية التي خل�ست 
اإىل حتديد هوية املتورط.

متكنت وحدة القطاع للحماية املدنية لبلدية 
�سلغوم العيد من اإخماد داخل م�سنع للن�سيج باملنطقة 

ال�سناعية ببلدية �سلغوم العيد، حيث مت ت�سجيل 
احرتاق جزئي ل 04 اآالت للن�سيج كهربائية، كما مت 
اإنقاذ م�ستودعني للن�سيج وم�سنع للن�سيج، فيما يبقى 

�سبب احلريق جمهوال. 

لقي، فجر اأم�ص االأول، عامل يبلغ 
من العمر 48 �ضنة، حتفه داخل 
اآلة طحن الرمل والرتبة مب�ضنع 
االآجر واملواد احلمراء يف �ضيدي 

معن�ضر بباتنة، وح�ضب املكلف 
باالإعالم يف مدرية احلماية 

املدنية، فقد تدخلت فرق التدخل 
لوحدة تيمقاد ونقلت جثة 

ال�ضحية اإىل م�ضلحة احلفظ 
بامل�ضت�ضفى اجلامعي باتنة، فيما 

فتحت م�ضالح االأمن حتقيقا يف 
احلادثة.
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