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فيما يعاين التالميذ من �شبح غياب النقل 
املدر�شي باملنطقة
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و�شط مطالب بتهيئة امل�شالك 
وحت�شني �شبكة الهاتف النقال  

توقف تزويدهم باملاء منذ اأكرث من 30 يوما

مطالب باإجناز متو�سطة 
بوادي ال�سعبة 

تن�سيب "ليلى خمنا�ش" 
مديرة للمدر�سة 

الوطنية العليا للطاقات 
املتجددة والبيئة

مواطنون يعانون يف 
�سمت مب�ساتي بوزينة

العط�ش يفتك
 مب�ستة جرياط 
ببلدية الق�سبات
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باتنة

�سطيف

توقيف موظفني بالربيد قاموا ب�سحب اأموال من ح�ساب �سخ�ص متويف طوال 5 �سنوات بتب�سة بعد تفكيك �شبكة اإجرامية تن�شط
 عرب عدة مرافق عمومية بالوالية
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احتجاجات عارمة يف �ض�ضار ومطالب بلجنة حتقيق

قطاع ال�سحة مري�ص والوعود مرفو�سة

االإدارة تتع�سف وترت�سف حقوق العمال

عمال م�سنع "نقاو�ش 
للم�سروبات" ينتف�سون

احتج  جمددا اأم�ص االأحد عمال م�سنع "نقاو�ص للم�سروبات" تعبريا 
عن رف�سهم لل�سيا�سة التي تنتهجها االإدارة جتاههم، فيما تطرقوا اإىل 
احلالة التي اآل اإليها امل�سنع، بعد ت�سجيل نق�ص فادح يف املواد االأولية 
التي تدخل يف �سناعة امل�سروبات، مما ت�سبب يف تراجع االإنتاج وكذا 

�ص 04قيام االإدارة بت�سريح ن�سف عدد العمال... 

بعد ت�ضريح عدد منهم وعدم �ضب رواتبهم املتاأخرة 

و�سعية "البيام" 
مبهمة والفريق يتجه 

نحو الزوال..!

تتوا�صل االحتجاجات من قبل املجتمع املدين و�صكان بلدية �ص�صار يف والية خن�صلة ب�صبب و�صعية قطاع ال�صحة 
باملدينة، وندد املعنيون بواقع القطاع والنقائ�ص التي يتخبط فيها راف�صني كل الوعود املقدمة والتي طالبوا 

�ص 05بتج�صيدها ب�صكل م�صتعجل... 

اأم البواقي

خن�سلة

�ص 08

ا
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نوارة بوبري

التاكتيلو...  "مانعرف�ش 
و�شتيلو" ورقة  "نعرف 

الزالت الرقمنة ت�سكل احد اأهم عقبات تطوير 
االإدارة اجلزائرية رغم اأنها ا�ستحدثت من اجل 

ت�سهيل االأعمال وت�سريعها لتخت�سر الزمان واملكان، 
حيث الزالت االأمية االلكرتونية تنب�ص يف قلب كل 

موؤ�س�سة جزائرية مهما ادعت تطورها الكرتونيا 
وتعرقل �سريها و�سط كومة من الرداءة واالأخطاء 

التي جتاوزت اأب�سط املوظفني اإىل املديرين 
وامل�سوؤولني الذين وجدوا اأنف�سهم يف مواجهة عامل 

جديد غريب عليهم اأ�سعرهم باأنهم ينحدرون من 
الع�سر القدمي، من جانب ا�ستخدام التطبيقات 
احلديثة واملواقع االلكرتونية من اجل ت�سهيل 
اخلدمات واالأعمال كتفعيل نظام الت�سجيالت 

التلقائية وما �سابهها.
اأما من حيث القر�سنة والتعر�ص للخداع والغ�ص 

فاالأمر اأكرث خطورة خا�سة اإذا تعلقت الق�سية 
بتحويالت مالية ومعلومات �سرية، ت�ستدعي الفطنة 

والذكاء واأكرث من ذلك املعرفة التامة بالتطبيقات 
واملواقع االأ�سلية واملزيفة التي  تهدف اإىل االختال�ص 

وال�سطو واالبتزاز، لتكون مبثابة الطريق االأ�سهل 
اإىل خ�سو�سيات النا�ص واليد املمدودة اإىل اأموالهم 

وممتلكاتهم يف ظل التوجه االلكرتوين الكبري والذي 
مل يكن منذ البداية توجها �سحيحا مبنيا على قواعد 

اأ�سا�سية متينة ب�سبب اجلهل مبثل هذه اللكرتونيات 
وما حتمله من خبايا حتى يتحول امل�ستخدم لها اإىل 
فري�سة �سهلة املنال و�سحية اأ�سقطها الغباء وال�سهو 

اأو اللهفة جتاه مثل هذه التطبيقات التي جتاوزت 
كل احلدود وتعددت واختلفت األوانها حتى زادت من 
ا�ستغباء م�ستعمليها ممن يالحقون التطبيقات بحكم 

الت�سهيالت التي ت�سمنها دون اأن يعلموا ما تخفيه.
وقد اأبدى زبائن لربيد اجلزائر ا�ستياءهم حول 
اخلدمات املتدنية واملرتدية لتطبيقات هذا االأخري 

كما حدثت عديد االأخطاء يف �سحب االأموال 
وحتوليها بني احل�سابات، ما و�سع بع�ص التطبيقات 

حتت ق�سف االتهامات التي طالت بريد اجلزائر 
يف حد ذاته يف حني برر هذا االأخري جممل تلك 

االأخطاء باأن التطبيقات التي يعتمد عليها الزبائن 
قد ال تكون تابعة له واإمنا هي تطبيقات مزورة 

ت�ستهدف اأموالهم، حتى اأن الكثريين قد اختاروا 
اأجل  الربيدي" من  "ال�سك  اأي  والقلم":  "الورقة 

التعامل بدل البطاقة الذهبية وخمتلف التعامالت 
املتطورة الأنهم ال يثقون يف التكنولوجيا وما ميكن اأن 

تت�سبب فيه من اأخطاء قد تكبدهم خ�سائر مالية 
كبرية وفق نظرية "ما نعرف�ص تاكتيلو... نعرف ورقة 

و�ستيلو".

                                                              غيضض من فيضض 
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ال تــزال طرقــات خمتلــف ال�ســوارع واالأحيــاء مبدينــة 
باتنــة تغرق مبجرد ت�ســاقط بع�ص قطرات مــن املطر، لي�ص 
هذا فقط بل اإنها وب�سبب اهرتائها وب�سبب انت�سار احلفر قد 
باتــت تتحول اىل م�ســتنقعات وهذا ل�ســنوات عديــدة، اإذ ان 
االأمر يتكرر كل عام دون اأن حترك ال�ســلطات املحلية �ساكنا 
كــردم احلفر على االقــل، فاإن مل تكن تهيئــة الطرقات ذات 
اأهمية اأو ذات اأولوية لدى ال�سلطات فما االأولوية التي تعمل 
عليهــا يا ترى وما فائــدة املجال�ص املنتخبــة اإن كانت غافلة 

عن تدارك هذه امل�سكلة التي اأرقت �ساكنة مدينة باتنة؟

بطاقة حمـــــــــراء

متى تتحرك ال�شلطات؟

auresbook
قال: عبد الرحمن بن بوزيد 

)وزير ال�صحة(
الإ�صابات  ع��دد  يف  انخفا�صا  ..."نتوقع 
الوطني  واجلي�ش  املقبلة  الأي��ام  بكورونا 

جاهز يف حالة الرتفاع".
غرامة املليون حا�ضرة  اأن  يا راجل... طاملا  قلنا: 

فمن الطبيعي ان نتوقع انخفا�ضا.

وزارة التجارة تتوعد امل�شو�شني

تخفي�ش يف �شعر "بي �شي اآر"

اجلوية اجلزائرية مهددة باالفال�ش

حراك" "اأوبجكتيف 

ارتفاع اأ�شعار بع�ش العجائن بـ 5 اإىل 10 دج

كوا�شف لكورونا يف  ربع �شاعة �شتدخل اإىل اجلزائر

حت�شن كبري يف ال�شيولة املالية �شهر نوفمرب!!....

اأفاد بيان لوزارة التجارة عن وجود حملة موجهة �سد قطاع التجارة وحماولة الت�سوي�ص عليه يف هذا الظرف ال�سحي 
اخلا�ص الذي تعي�سه البالد، وا�ستندت الوزارة اإىل املن�سورات املُفربكة املتداولة موؤخرا يف بع�ص ال�سفحات واحل�سابات 
على �سبكات التوا�سل االجتماعي والتي تن�سب ت�سريحات كاذبة وال اأ�سا�ص لها من ال�سحة لوزير التجارة، وتوعدت 

الوزارة مبتابعة كل من يقف وراء هذه ال�سفحات ق�سائيا.

ك�سف بيان لوزارة ال�سناعة ال�سيدالنية عن مبادرة قامت بها بع�ص خمابر التحاليل الطبية متثلت يف تخفي�ص �سعر 
بيان  واأفاد  كوفيد19-،  فريو�ص  ملواجهة  والو�سائل  القدرات  تعزيز  اإطار  يف  دينار،   8900 اآر" اإىل  �سي  "بي  اختبار 

للوزارة اأن 9 خمابر بادرت اإىل اعتماد هذا ال�سعر يف انتظار خمابر اأخرى �ستنظم اإىل هذه املبادرة الحقا.

وجود  لعدم  م�سرتك  بيان  يف  الطيارين،  ونقابة  اجلزائري  اجلوية  للخطوط  رئي�سيتان  نقابيتان  منظمتان  تاأ�سفت 
من  يوميا  بالعمل  االأجنبية  لل�سركات  رخ�ص  الذي  الوقت  يف  العمومية،  ال�سلطات  قبل  من  لل�سركة  دعم  اإجــراءات 
ال�سركة  اأن  النقابتني،  ذات  ال�سعبة، وك�سفت  بالعملة  االأحيان  مبالغ كبرية يف كثري من  مقابل  املطارات اجلزائرية 
اأن اجلوية اجلزائرية،  اأخرى.واأفادت  �سركات  ن�ساطها وقد تفقد عمالئها من  ب�سبب عدم  االأرباح  تخاطر بفقدان 

ورغم الو�سعية ال�سعبة التي متر بها، اال اأنها ت�ستمر يف دفع م�ستحقات 10 اآالف موظف لديها.

حت�سل الفيلم الوثائقي اجلزائري الق�سري"اأوبجكتيف حراك" )هدف احلراك(، على جائزة اأف�سل تركيب )مونتاج( 
يف "مهرجان بوذا ال�سينمائي الدويل" الذي اأقيم يف مدينة بيون الهندية، ح�سبما علم لدى طاقم الفيلم، ويعيُدنا هذا 

الفيلم الوثائقي الذي اأخرج �سنة 2019، اإىل ما يقرب عام من املظاهرات اىل اأبرز ال�سور واالنطباعات.

اأكد املدير العام ل�سبط وتنظيم اال�سواق بوزارة التجارة ت�سجيل ارتفاعا الأ�سعار بع�ص العالمات من العجائن الغذائية التي 
عرفت ارتفاعا بـ 5 اإىل 10 دج للكيلوغرام، م�سريا اإىل ان ال�سناعيني الذين ي�ستوردون القمح ال�سلب، يحددون �سعر هذا 
املنتوج الغذائي وفق اأ�سعار احلبوب يف �سوق البور�سة الدولية )التي تناهز حاليا 212 اورو للطن( معرتفا ان ال�سناعات 

الغذائية عرفت بع�ص االختالالت.

 ،PCR  قال وزير ال�سحة، اإن �سعر الكوا�سف ال�سريعة لكورونا والتي �ستدخل اإىل اجلزائر قريبا، اأقل بـ10 مرات من فح�ص
مو�سحا اأن هذه الكوا�سف تقدم النتيجة يف مدة ترتاوح بني ربع ون�ص �ساعة، واأن ا�ستعمال هذه الكوا�سف ال يحتاج اإىل 
اأن تظهر عليه  للمري�ص من دون  القيام بك�سف  اأنه ال ميكن  اإىل  اأي مكان، م�سريا  ا�ستخدامها يف  املري�ص  خمرب، وي�ستطيع 

اأعرا�ص االإ�سابة بالفريو�ص التاجي.

اأكد وزير الربيد واملوا�سالت ال�سلكية والال�سلكية انه خالل ال�سهر اجلاري، اأنه �سجل حت�سن كبري يف م�سكل ال�سيولة املالية 
)نوفمرب(  ال�سهر  هذا  خالل  ذلك  مل�ص  ومت  املتقاعدين،  فئة  منهم  خا�سة  الربيد  مكاتب  منت�سبو  موؤخرا  منها  عانى  التي 
مو�سحا باأن احلل النهائي مل�سكل ال�سيولة يكمن يف تو�سيع وتعميم التعامل االإلكرتوين بدل التعامل النقدي اأو الورقي عرب 

كافة الرتاب الوطني. هــو مقــدار قيمة القر�ص الذي ميكن اأن ت�ســتفيد ملوؤ�س�ســات املتو�ســطة 
باجلزائــر ح�ســب ما ك�ســف عنــه الرئي�ــص املدير العــام للقر�ص ال�ســعبي 
اجلزائــري، حممــد دحماين، اأين اأكــد اأنه باإمكامن للموؤ�س�ســات النا�ســئة 
اال�ســتفادة مــن قرو�ــص ت�ســل ملليــوين دينــار، يف حني ميكــن للموؤ�س�ســات 
املتو�ســطة اال�ســتفادة من قرو�ص ت�ســل حتى الـ 150 مليون دينار، واأكد 
دحمــاين يف ت�ســريح لو�ســائل االإعالم، حــول اأهم اخلدمــات التي يقدمها 
بنك القر�ص ال�ســعبي اجلزائري، واأن الردعلــى طلبات القرو�ص يكون يف 

مدة ال تتجاوز 72 �ساعة بالن�سبة للملفات.

مليار  15

رقم
اليـــوم

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�

لكل مقام مقال
لوائح االإدانة وخلفيات االإهانة؟!

يت�ساءل الكثري عن ماهية الربملان االأوروبي وعن 
اأهدافه ومهامه كموؤ�س�سة ر�سمية منتخبة يف قارة اأوروبا 

وال عالقة لها من قريب اأو بعيد باجلزائر حيث ال يوجد 
من املعاهدات واالتفاقيات ما يلغي اأو يتجاوز اخلطوط 

احلمراء اأو يفتح باب "الو�ساية" الذي ي�سمح مبرور 
اللوائح ال�سادرة عنه خا�سة ما تعلق منها ب�سيا�سة الدولة 

اجلزائرية داخليا وخارجيا باعتبارها لوائح تنديدية 
غري ُملزمة وتفتقر لكل �سوابط العالقات الدولية املتعارف 

عليها واأنها بهذا االأ�سلوب "الفظ" اإمنا هي تتبنى اإهانات 
وادعاءات خطرية تنال من الدولة �سعبا وموؤ�س�سات وكيف 

اأمكنها التدخل ب�سكل "وقح" و"�سافر" ح�سب م�سطلحات 
الرد الر�سمي اجلزائري عن لوائح متتابعة ت�سدر عنها 

بخ�سو�ص تطورات االأو�ساع يف اجلزائر منذ �سقوط 
الع�سابة "احلليف االأول" لكل تدخل خارجي يف �سوؤوننا 

الداخلية، وهي التي مّرغت ال�سيادة الوطنية يف وحل 
التدخالت واحلماية ومنطق "االأبوية" الذي يحاول 

الربملان االأوروبي اال�ستمرار بذات االأ�سلوب "القدمي" 
وفر�ص �سيطرته على موؤ�س�سات الدولة وتوجيهها ح�سب 
بو�سلة م�سالح دول اأوروبا و فرن�سا على وجه اخل�سو�ص 

حتت غطاء تعزيز حقوق االإن�سان والدفاع عنها والتنديد 
باأي جتاوز لها..

ولي�ص باجلديد على الربملان االأوروبي اإ�سدار لوائح 
تتعلق بالو�سع االإن�ساين يف اجلزائر وعن االعتقاالت وعن 

امل�سار ال�سيا�سي ب�سكل عام وقد وقفت اجلزائر باملر�ساد 
لها وبكون البالد ال تقبل التدخل اأو امل�ساومة من اأي طرف 

خارجي واأنها م�ستعدة للرد املنا�سب ح�سب ما تقت�سيه 
امل�سلحة العليا للوطن واإىل درجة التلويح بقطع العالقات 

يف حال عدم تراجع االإحتاد واعتذاره عن كل ما ي�سدر 
منه اأو من اأع�سائه من مواقف "ذات خلفيات" وا�سحة 

ور�سائل اأكرث و�سوحا..
ورغم البيان الذي اأ�سدرته اخلارجية اجلزائرية 
واملت�سمن ردا �سافيا للربملان االأوروبي بكون اجلزائر 

تدين ب�سدة قد ت�سل اإىل تقوي�ص عالقاتها مع �سركائها 
االأوروبيني، هذه ال�سراكة التي تقوم على مبداأ امل�ساواة 

يف ال�سيادة واالحرتام املتبادل وعدم التدخل يف ال�سوؤون 
الداخلية لالآخر وغري ذلك مما كان للخارجية الوقوف 

عنده بحزم اإال اأنه يجب االإ�سارة اإىل اأن "الفراغ" الذي 
اأحدثه غياب الرئي�ص والتخبط احلا�سل على م�ستوى 

النخبة والقاعدة يجب اأن ُيح�سم اليوم قبل الغد للم�سي 
فعال يف م�سرية التغيري والتاأ�سي�ص "ال�سادق" للجزائر 

اجلديدة وو�سع حدود ملطامع اأوروبا وغريها من املرتب�سني 
باأمن وا�ستقرار البالد؟!.

زووووووم الأورا�س....

�صماح خميلي

حملة غر�ش 100 األف �شجرية يبداأ من اأم البواقي 
اأطلقت املنظمة اجلزائرية للرتاث وال�سياحة وال�سناعات التقليدية من والية اأم البواقي حملة وطنية ت�ستهدف غر�ص ما 
جمموعه 100 األف �سجرية عرب عدة واليات بالوطن، واأن هذه احلملة التي انطلقت من والية اأم البواقي من خالل غر�ص 
ال�سنة  31 مار�ص من  اإىل غاية  اأمتنا و�سياحة وطننا" و�ستتوا�سل  "ال�سجرة، تراث  لها �سعار  200 �سجرية، والتي اختري 

املقبلة للو�سول اىل غر�ص 100 األف �سجرية عرب 16 والية.

ال�سورة من حي 
بارك افوراج 
بجانب متثال 

اجلندي املجهول، 
ال يبدو ان االأمر 
يتعلق بك�سر يف 

اإحدى اأرجل 
الكر�سي ب�سبب 

وزن زائد بل 
ان االمر يتعلق 

بنق�ص يف االأخالق 
واملروءة



نوارة 

اآاآاآمنا" البلد  هذا  اجعل  "ربِّ 
هل ارتبطت دعوات اخلري للوطن واأبناء البلد 
بكبار ال�سن والعجزة وحدهم ممن ذاقوا مرارة 
ما قبل "ال�سلم"؟؟ اأم اأن حب الوطن حتول اإىل 
جمموعة من النكات املتداولة واملتبادلة التي 

تبعث يف النف�ص وب�سمت كراهية وتكريها للو�سع 
احلا�سر وجترميا للما�سي والتاريخ وحترميا 
للم�ستقبل الغام�ص؟؟ ذاك امل�ستقبل الذي مت 

اإغراقه مبختلف اأ�ساليب التجريح التي تبعث يف 
النف�ص ت�ساوؤما وتدفع باالأرواح اإىل التالوؤم حتى 
ت�سعر اأن املجتمع برمته وعلى اختالف �سرائحه 
وفئاته على حافة ال�سياع وعلى �سفى حفرة من 

اال�ستالم للموت وترقب النهاية املحتومة املدفوعة 
با�ست�سالم وتواطوؤ من اأبناء الوطن الواحد الذي 

�سار حبه اأ�سبه باجلرمية واالإخال�ص له كالتخلف 
واالختالف.

فالو�سع �سار اأكرث من مثري لل�سفقة حني تزيد 
ال�سلطة الرابعة من زرع ال�سوؤم وتو�سيع دائرة 

اللوؤم عرب قنواتها وو�سائلها التي ونظرا خلوفها من 
الغو�ص يف غمار ال�سيا�سية ال�سائكة تتوجه اإىل 

ق�سايا املجتمع لت�سرحها ومتلحها وتزيد من تتبيلها 
اإىل اأن ت�سكلت �سورة هذا االأخري على هيئة �سيخ 
كبري اأعجزته ال�سقام واأتعبته �سنني الظالم وال 
اأمل اأمامه اإال املوت العاجل، ب�سبب اأفكار ال�سياع 

التي تفننت كل اجلهات يف التكري�ص لها لتغيب 
الب�سمة عن اجلماعة وي�سيع الفرد بني اأهله 

واأحبابه باحثا عن بوابة امل�ستقبل العجيبة اأو 
الفانو�ص ال�سحري حتى يختلف عنهم وال يرتبط 
م�سريه به 

وخري دليل 
على ذلك 

التوجهات 
االنحرافية 

وق�سايا 
الهجرة غري 

ال�سرعية 
وغريها.
فالواقع 
الذي نعي�ص فيه يتطلب منا اأن نتحلى باالإميان 

بقدراتنا ومقدرات اأر�سنا و�سرورة امل�سارعة اإىل 
حت�سني االأو�ساع ومداواة االأوجاع، قبل اأن تغرق 

�سفينة 
كل 

                                                              غيضض من فيضض 

nawara.boubire@gmail.com

نوارة بوبري

التاكتيلو...  "مانعرف�ش 
و�شتيلو" ورقة  "نعرف 

الزالت الرقمنة ت�سكل احد اأهم عقبات تطوير 
االإدارة اجلزائرية رغم اأنها ا�ستحدثت من اجل 

ت�سهيل االأعمال وت�سريعها لتخت�سر الزمان واملكان، 
حيث الزالت االأمية االلكرتونية تنب�ص يف قلب كل 

موؤ�س�سة جزائرية مهما ادعت تطورها الكرتونيا 
وتعرقل �سريها و�سط كومة من الرداءة واالأخطاء 

التي جتاوزت اأب�سط املوظفني اإىل املديرين 
وامل�سوؤولني الذين وجدوا اأنف�سهم يف مواجهة عامل 

جديد غريب عليهم اأ�سعرهم باأنهم ينحدرون من 
الع�سر القدمي، من جانب ا�ستخدام التطبيقات 
احلديثة واملواقع االلكرتونية من اجل ت�سهيل 
اخلدمات واالأعمال كتفعيل نظام الت�سجيالت 

التلقائية وما �سابهها.
اأما من حيث القر�سنة والتعر�ص للخداع والغ�ص 

فاالأمر اأكرث خطورة خا�سة اإذا تعلقت الق�سية 
بتحويالت مالية ومعلومات �سرية، ت�ستدعي الفطنة 

والذكاء واأكرث من ذلك املعرفة التامة بالتطبيقات 
واملواقع االأ�سلية واملزيفة التي  تهدف اإىل االختال�ص 

وال�سطو واالبتزاز، لتكون مبثابة الطريق االأ�سهل 
اإىل خ�سو�سيات النا�ص واليد املمدودة اإىل اأموالهم 

وممتلكاتهم يف ظل التوجه االلكرتوين الكبري والذي 
مل يكن منذ البداية توجها �سحيحا مبنيا على قواعد 

اأ�سا�سية متينة ب�سبب اجلهل مبثل هذه اللكرتونيات 
وما حتمله من خبايا حتى يتحول امل�ستخدم لها اإىل 
فري�سة �سهلة املنال و�سحية اأ�سقطها الغباء وال�سهو 

اأو اللهفة جتاه مثل هذه التطبيقات التي جتاوزت 
كل احلدود وتعددت واختلفت األوانها حتى زادت من 
ا�ستغباء م�ستعمليها ممن يالحقون التطبيقات بحكم 

الت�سهيالت التي ت�سمنها دون اأن يعلموا ما تخفيه.
وقد اأبدى زبائن لربيد اجلزائر ا�ستياءهم حول 
اخلدمات املتدنية واملرتدية لتطبيقات هذا االأخري 

كما حدثت عديد االأخطاء يف �سحب االأموال 
وحتوليها بني احل�سابات، ما و�سع بع�ص التطبيقات 

حتت ق�سف االتهامات التي طالت بريد اجلزائر 
يف حد ذاته يف حني برر هذا االأخري جممل تلك 

االأخطاء باأن التطبيقات التي يعتمد عليها الزبائن 
قد ال تكون تابعة له واإمنا هي تطبيقات مزورة 

ت�ستهدف اأموالهم، حتى اأن الكثريين قد اختاروا 
اأجل  الربيدي" من  "ال�سك  اأي  والقلم":  "الورقة 

التعامل بدل البطاقة الذهبية وخمتلف التعامالت 
املتطورة الأنهم ال يثقون يف التكنولوجيا وما ميكن اأن 

تت�سبب فيه من اأخطاء قد تكبدهم خ�سائر مالية 
كبرية وفق نظرية "ما نعرف�ص تاكتيلو... نعرف ورقة 

و�ستيلو".

                                                              غيضض من فيضض 
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ال تــزال طرقــات خمتلــف ال�ســوارع واالأحيــاء مبدينــة 
باتنــة تغرق مبجرد ت�ســاقط بع�ص قطرات مــن املطر، لي�ص 
هذا فقط بل اإنها وب�سبب اهرتائها وب�سبب انت�سار احلفر قد 
باتــت تتحول اىل م�ســتنقعات وهذا ل�ســنوات عديــدة، اإذ ان 
االأمر يتكرر كل عام دون اأن حترك ال�ســلطات املحلية �ساكنا 
كــردم احلفر على االقــل، فاإن مل تكن تهيئــة الطرقات ذات 
اأهمية اأو ذات اأولوية لدى ال�سلطات فما االأولوية التي تعمل 
عليهــا يا ترى وما فائــدة املجال�ص املنتخبــة اإن كانت غافلة 

عن تدارك هذه امل�سكلة التي اأرقت �ساكنة مدينة باتنة؟

بطاقة حمـــــــــراء

متى تتحرك ال�شلطات؟

auresbook
قال: عبد الرحمن بن بوزيد 

)وزير ال�صحة(
الإ�صابات  ع��دد  يف  انخفا�صا  ..."نتوقع 
الوطني  واجلي�ش  املقبلة  الأي��ام  بكورونا 

جاهز يف حالة الرتفاع".
غرامة املليون حا�ضرة  اأن  يا راجل... طاملا  قلنا: 

فمن الطبيعي ان نتوقع انخفا�ضا.

وزارة التجارة تتوعد امل�شو�شني

تخفي�ش يف �شعر "بي �شي اآر"

اجلوية اجلزائرية مهددة باالفال�ش

حراك" "اأوبجكتيف 

ارتفاع اأ�شعار بع�ش العجائن بـ 5 اإىل 10 دج

كوا�شف لكورونا يف  ربع �شاعة �شتدخل اإىل اجلزائر

حت�شن كبري يف ال�شيولة املالية �شهر نوفمرب!!....

اأفاد بيان لوزارة التجارة عن وجود حملة موجهة �سد قطاع التجارة وحماولة الت�سوي�ص عليه يف هذا الظرف ال�سحي 
اخلا�ص الذي تعي�سه البالد، وا�ستندت الوزارة اإىل املن�سورات املُفربكة املتداولة موؤخرا يف بع�ص ال�سفحات واحل�سابات 
على �سبكات التوا�سل االجتماعي والتي تن�سب ت�سريحات كاذبة وال اأ�سا�ص لها من ال�سحة لوزير التجارة، وتوعدت 

الوزارة مبتابعة كل من يقف وراء هذه ال�سفحات ق�سائيا.

ك�سف بيان لوزارة ال�سناعة ال�سيدالنية عن مبادرة قامت بها بع�ص خمابر التحاليل الطبية متثلت يف تخفي�ص �سعر 
بيان  واأفاد  كوفيد19-،  فريو�ص  ملواجهة  والو�سائل  القدرات  تعزيز  اإطار  يف  دينار،   8900 اآر" اإىل  �سي  "بي  اختبار 

للوزارة اأن 9 خمابر بادرت اإىل اعتماد هذا ال�سعر يف انتظار خمابر اأخرى �ستنظم اإىل هذه املبادرة الحقا.

وجود  لعدم  م�سرتك  بيان  يف  الطيارين،  ونقابة  اجلزائري  اجلوية  للخطوط  رئي�سيتان  نقابيتان  منظمتان  تاأ�سفت 
من  يوميا  بالعمل  االأجنبية  لل�سركات  رخ�ص  الذي  الوقت  يف  العمومية،  ال�سلطات  قبل  من  لل�سركة  دعم  اإجــراءات 
ال�سركة  اأن  النقابتني،  ذات  ال�سعبة، وك�سفت  بالعملة  االأحيان  مبالغ كبرية يف كثري من  مقابل  املطارات اجلزائرية 
اأن اجلوية اجلزائرية،  اأخرى.واأفادت  �سركات  ن�ساطها وقد تفقد عمالئها من  ب�سبب عدم  االأرباح  تخاطر بفقدان 

ورغم الو�سعية ال�سعبة التي متر بها، اال اأنها ت�ستمر يف دفع م�ستحقات 10 اآالف موظف لديها.

حت�سل الفيلم الوثائقي اجلزائري الق�سري"اأوبجكتيف حراك" )هدف احلراك(، على جائزة اأف�سل تركيب )مونتاج( 
يف "مهرجان بوذا ال�سينمائي الدويل" الذي اأقيم يف مدينة بيون الهندية، ح�سبما علم لدى طاقم الفيلم، ويعيُدنا هذا 

الفيلم الوثائقي الذي اأخرج �سنة 2019، اإىل ما يقرب عام من املظاهرات اىل اأبرز ال�سور واالنطباعات.

اأكد املدير العام ل�سبط وتنظيم اال�سواق بوزارة التجارة ت�سجيل ارتفاعا الأ�سعار بع�ص العالمات من العجائن الغذائية التي 
عرفت ارتفاعا بـ 5 اإىل 10 دج للكيلوغرام، م�سريا اإىل ان ال�سناعيني الذين ي�ستوردون القمح ال�سلب، يحددون �سعر هذا 
املنتوج الغذائي وفق اأ�سعار احلبوب يف �سوق البور�سة الدولية )التي تناهز حاليا 212 اورو للطن( معرتفا ان ال�سناعات 

الغذائية عرفت بع�ص االختالالت.

 ،PCR  قال وزير ال�سحة، اإن �سعر الكوا�سف ال�سريعة لكورونا والتي �ستدخل اإىل اجلزائر قريبا، اأقل بـ10 مرات من فح�ص
مو�سحا اأن هذه الكوا�سف تقدم النتيجة يف مدة ترتاوح بني ربع ون�ص �ساعة، واأن ا�ستعمال هذه الكوا�سف ال يحتاج اإىل 
اأن تظهر عليه  للمري�ص من دون  القيام بك�سف  اأنه ال ميكن  اإىل  اأي مكان، م�سريا  ا�ستخدامها يف  املري�ص  خمرب، وي�ستطيع 

اأعرا�ص االإ�سابة بالفريو�ص التاجي.

اأكد وزير الربيد واملوا�سالت ال�سلكية والال�سلكية انه خالل ال�سهر اجلاري، اأنه �سجل حت�سن كبري يف م�سكل ال�سيولة املالية 
)نوفمرب(  ال�سهر  هذا  خالل  ذلك  مل�ص  ومت  املتقاعدين،  فئة  منهم  خا�سة  الربيد  مكاتب  منت�سبو  موؤخرا  منها  عانى  التي 
مو�سحا باأن احلل النهائي مل�سكل ال�سيولة يكمن يف تو�سيع وتعميم التعامل االإلكرتوين بدل التعامل النقدي اأو الورقي عرب 

كافة الرتاب الوطني. هــو مقــدار قيمة القر�ص الذي ميكن اأن ت�ســتفيد ملوؤ�س�ســات املتو�ســطة 
باجلزائــر ح�ســب ما ك�ســف عنــه الرئي�ــص املدير العــام للقر�ص ال�ســعبي 
اجلزائــري، حممــد دحماين، اأين اأكــد اأنه باإمكامن للموؤ�س�ســات النا�ســئة 
اال�ســتفادة مــن قرو�ــص ت�ســل ملليــوين دينــار، يف حني ميكــن للموؤ�س�ســات 
املتو�ســطة اال�ســتفادة من قرو�ص ت�ســل حتى الـ 150 مليون دينار، واأكد 
دحمــاين يف ت�ســريح لو�ســائل االإعالم، حــول اأهم اخلدمــات التي يقدمها 
بنك القر�ص ال�ســعبي اجلزائري، واأن الردعلــى طلبات القرو�ص يكون يف 

مدة ال تتجاوز 72 �ساعة بالن�سبة للملفات.
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رقم
اليـــوم

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
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لكل مقام مقال
لوائح االإدانة وخلفيات االإهانة؟!

يت�ساءل الكثري عن ماهية الربملان االأوروبي وعن 
اأهدافه ومهامه كموؤ�س�سة ر�سمية منتخبة يف قارة اأوروبا 

وال عالقة لها من قريب اأو بعيد باجلزائر حيث ال يوجد 
من املعاهدات واالتفاقيات ما يلغي اأو يتجاوز اخلطوط 

احلمراء اأو يفتح باب "الو�ساية" الذي ي�سمح مبرور 
اللوائح ال�سادرة عنه خا�سة ما تعلق منها ب�سيا�سة الدولة 

اجلزائرية داخليا وخارجيا باعتبارها لوائح تنديدية 
غري ُملزمة وتفتقر لكل �سوابط العالقات الدولية املتعارف 

عليها واأنها بهذا االأ�سلوب "الفظ" اإمنا هي تتبنى اإهانات 
وادعاءات خطرية تنال من الدولة �سعبا وموؤ�س�سات وكيف 

اأمكنها التدخل ب�سكل "وقح" و"�سافر" ح�سب م�سطلحات 
الرد الر�سمي اجلزائري عن لوائح متتابعة ت�سدر عنها 

بخ�سو�ص تطورات االأو�ساع يف اجلزائر منذ �سقوط 
الع�سابة "احلليف االأول" لكل تدخل خارجي يف �سوؤوننا 

الداخلية، وهي التي مّرغت ال�سيادة الوطنية يف وحل 
التدخالت واحلماية ومنطق "االأبوية" الذي يحاول 

الربملان االأوروبي اال�ستمرار بذات االأ�سلوب "القدمي" 
وفر�ص �سيطرته على موؤ�س�سات الدولة وتوجيهها ح�سب 
بو�سلة م�سالح دول اأوروبا و فرن�سا على وجه اخل�سو�ص 

حتت غطاء تعزيز حقوق االإن�سان والدفاع عنها والتنديد 
باأي جتاوز لها..

ولي�ص باجلديد على الربملان االأوروبي اإ�سدار لوائح 
تتعلق بالو�سع االإن�ساين يف اجلزائر وعن االعتقاالت وعن 

امل�سار ال�سيا�سي ب�سكل عام وقد وقفت اجلزائر باملر�ساد 
لها وبكون البالد ال تقبل التدخل اأو امل�ساومة من اأي طرف 

خارجي واأنها م�ستعدة للرد املنا�سب ح�سب ما تقت�سيه 
امل�سلحة العليا للوطن واإىل درجة التلويح بقطع العالقات 

يف حال عدم تراجع االإحتاد واعتذاره عن كل ما ي�سدر 
منه اأو من اأع�سائه من مواقف "ذات خلفيات" وا�سحة 

ور�سائل اأكرث و�سوحا..
ورغم البيان الذي اأ�سدرته اخلارجية اجلزائرية 
واملت�سمن ردا �سافيا للربملان االأوروبي بكون اجلزائر 

تدين ب�سدة قد ت�سل اإىل تقوي�ص عالقاتها مع �سركائها 
االأوروبيني، هذه ال�سراكة التي تقوم على مبداأ امل�ساواة 

يف ال�سيادة واالحرتام املتبادل وعدم التدخل يف ال�سوؤون 
الداخلية لالآخر وغري ذلك مما كان للخارجية الوقوف 

عنده بحزم اإال اأنه يجب االإ�سارة اإىل اأن "الفراغ" الذي 
اأحدثه غياب الرئي�ص والتخبط احلا�سل على م�ستوى 

النخبة والقاعدة يجب اأن ُيح�سم اليوم قبل الغد للم�سي 
فعال يف م�سرية التغيري والتاأ�سي�ص "ال�سادق" للجزائر 

اجلديدة وو�سع حدود ملطامع اأوروبا وغريها من املرتب�سني 
باأمن وا�ستقرار البالد؟!.

زووووووم الأورا�س....

�صماح خميلي

حملة غر�ش 100 األف �شجرية يبداأ من اأم البواقي 
اأطلقت املنظمة اجلزائرية للرتاث وال�سياحة وال�سناعات التقليدية من والية اأم البواقي حملة وطنية ت�ستهدف غر�ص ما 
جمموعه 100 األف �سجرية عرب عدة واليات بالوطن، واأن هذه احلملة التي انطلقت من والية اأم البواقي من خالل غر�ص 
ال�سنة  31 مار�ص من  اإىل غاية  اأمتنا و�سياحة وطننا" و�ستتوا�سل  "ال�سجرة، تراث  لها �سعار  200 �سجرية، والتي اختري 

املقبلة للو�سول اىل غر�ص 100 األف �سجرية عرب 16 والية.

ال�سورة من حي 
بارك افوراج 
بجانب متثال 

اجلندي املجهول، 
ال يبدو ان االأمر 
يتعلق بك�سر يف 

اإحدى اأرجل 
الكر�سي ب�سبب 

وزن زائد بل 
ان االمر يتعلق 

بنق�ص يف االأخالق 
واملروءة

جديدة.. حالة   1009

ق. وق. و
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ق. و

اأعلنت وزارة ال�صحة اأم�ص االأحد، عن ت�صجيل 
1009 اإ�صابة جديدة بفريو�ص كورونا امل�صتجد 
خالل الـ24 �صاعة االأخرية، ما ميثل انخفاظا بـ 

قبله. الذي  باليوم  مقارنة  حالة   35
وح�صب الناطق الر�صمي للجنة متابعة تف�صي 
فريو�ص كورونا يف البالد، الدكتور جمال فورار، 
اإىل  البالد  يف  االإ�صابات  اإجمايل  ارتفع  فقد 

حالة.  82221
بفريو�ص  ــدة  ــدي ج ـــاة  وف  17 ت�صجيل  ومت 
كورونا خالل نف�ص الفرتة، لريتفع بذلك العدد 
وفاة  حالة   2410 اإىل  للوفيات  االإجــمــايل 

رحمهم اهلل.
مت  فقد  لل�صفاء،  متاثلت  التي  احلــاالت  ــا  اأم
ت�صجيل 636 مري�صا متاثل اإىل ال�صفاء خالل 
الـ 24 �صاعة االأخرية، لي�صل اإجمايل املتعافني 

من كورونا اإىل 53204.

كورونا ت�ستقر 
فوق لـ1000اإ�سابة يوميا

عملياتي  نظام  و�صع  و�صع  احلكومة  قــررت 
اللوج�صتية  اجلوانب  جميع  بتح�صري  التكفل 
املرتبطة بعملية ا�صترياد اللقاح وكذا تخزينه 

وتوزيعه.
جمل�صا  ــوج  ت االأوىل  ــوزارة  ــل ل بــيــان  وك�صف 
االأول  عمل  فريقي  اإن�صاء  عن  م�صرتكا  وزاريــا 
ذو طابع �صحي، يرتاأ�صه وزير ال�صحة، ويتوىل 
اللقاح،  اقتناء  ا�صرتاتيجية  اقـــرتاح  مهمة 
وكذا  تنفيذه،  يتعني  الــذي  التلقيح  وخمطط 
حت�صري امل�صتخدمني املدعوين للتجند يف حملة 

التلقيح.
يرتاأ�صه  ــذي  ال الــثــاين  الفريق  يكلف  بينما 
والتهيئة  املحلية  واجلماعات  الداخلية  وزير 
اللوجي�صتي  التنظيم  بتح�صري  العمرانية، 

ال�صروري لنقل اللقاح وتخزينه وتوزيعه.
واأ�صار بيان للوزارة االأوىل اأن االإجتماع ح�صره 
الوزراء املكلفون بالداخلية، والنقل، وال�صحة، 
امل�صت�صفيات،  واإ�صالح  ال�صيدالنية،  وال�صناعة 

وكذا رئي�ص الوكالة الوطنية لالأمن ال�صحي.
�صمح  قد  االجتماع  هــذا  اأن  بالذكر  وجدير 
بدرا�صة تطور الو�صعية الوبائية لكوفيد.19، 
على  و�صع  الذي  املتكيف  ال�صحي  النظام  وكذا 
ــوارد  وامل الو�صائل  وت�صخري  الهياكل،  م�صتوى 
االأخري  االإرتفاع  مواجهة  اأجل  من  االإ�صافية 

لعدد املر�صى.
اقتناء  م�صاألة  اأخرى درا�صة  كما مت من جهة 
�صوء  يف  ال�صيما   ،19. لكوفيد  امل�صاد  اللقاح 
جتربة  تطوير  مرحلة  بعنوان  املحقق  التقدم 

هذا املنتوج من طرف عدة خمابر �صيدالنية.
وبهذا ال�صاأن، ذّكر  الوزير االأول بالتزام  رئي�ص 
اجلمهورية باقتناء اللقاح امل�صاد لكوفيد .19، 
لفائدة مواطنينا يف اأقرب االآجال، مع االإ�صارة 

اإىل اأن اختيار املنتوج الذي يعود يف املقام االأول 
يوفر  اأن  حتما  يجب  ال�صحية،  الهيئة  اإىل 
�صمانات النوعية واملوثوقية، واأن ي�صتفيد من 

اعتماد منظمة ال�صحة العالـمية.
امل�صاألة  هــذه  اأن  على  اأكــد  ذلــك،  على  عــالوة 
لل�صلطات  بالن�صبة  االأولــويــة  اأق�صى  تكت�صي 
اـمالية  الو�صائل  كل  �صت�صخر  التي  العمومية 

واملادية يف هذا االإطار.

�صالح  بالنيابة،  االأمة  جمل�ص  رئي�ص  ا�صتقبل 
بريطانيا  مملكة  �صفري  االأحــد،  اأم�ص  قوجيل، 
العظمى واأيرلندا ال�صمالية لدى اجلزائر، الذي 

اأدى له زيارة وداع على اإثر انتهاء مهامه.
واأفاد بيان للغرفة الت�صريعية العليا للربملان، 
الربملانية  العالقات  اإىل  تطرقا  الطرفان  اأن 
عرب  تن�صيطها  و�صرورة  البلدين  بني  القائمة 
تفعيل جمموعات ال�صداقة الربملانية، وال�صعي 
التعاون  مرافقة  اأجل  من  ُقدما  بها  الدفع  اإىل 

القائم بني البلدين على جميع امل�صتويات.
الربيطاين  ال�صفري  مــع  قوجيل  ناق�ص  كما 
ذات  والــدولــيــة  االإقليمية  الق�صايا  خمتلف 

االهتمام امل�صرتك، ال�صيما الو�صع يف ال�صقيقة 
الغربية  ال�صحراء  وق�صية  وال�صاحل  ليبيا 
وحق ال�صعب ال�صحراوي يف تقرير م�صريه غري 
ولوائح  وقرارات  يتالءم  ومبا  للت�صرف  القابل 

االأمم املتحدة يف هذا ال�صاأن - ي�صيف البيان-.
االأمة  جمل�ص  رئي�ص  جدد  ال�صياق،  ذات  ويف 
اأ�صكال  من  �صكل  الأي  اجلزائر  رف�ص  بالنيابة 
التدخل يف �صوؤونها الداخلية مهما كان م�صدره 

والذي لن تت�صامح ب�صاأنه.
عن  الــربيــطــاين  ال�صفري  اأعـــرب  جانبه،  مــن 
من  لقيه  ما  على  اجلزائرية  لل�صلطات  �صكره 
دعم وتعاون خالل تاأدية مهامه الدبلوما�صية، 
م�صددا حر�ص بريطانيا على تعميق العالقات 
مع اجلزائر وتطوير اأفق التعاون بني اجلانبني، 
املعرفة واخلدمات  خا�صة يف جماالت اقت�صاد 

املالية والتكنولوجيات املتقدمة.

براقي،  ــي  اأرزق املائية،  ــوارد  امل وزيــر  عاين 
اأم�ص االأحد باجلزائر، مدى التنفيذ امليداين 
للتدابري اال�صتعجالية املتخذة خالل املجل�ص 
الوزاري املنعقد موؤخرا برئا�صة الوزير االأول 
املواطنني  تزويد  ل�صمان  جراد  العزيز  عبد 
باملياه ال�صاحلة لل�صرب خالل ال�صنة املقبلة.

بتقنية  عــقــد  تقييمي  اجــتــمــاع  وخــــالل 
التحا�صر املرئي عن بعد مع املدراء الوالئيني 
اطارات  بح�صور  املنتدبة،  الواليات  ومدراء 
امل�صتمر  التح�صري  على  الوزير  اأكد  ــوزارة،  ال
با�صتعمال  ــادة  امل هــذه  على  الطلب  لتغطية 

املياه اجلوفية طيلة ال�صنة.
مدى  تقييم  اإطار  يف  االجتماع  هذا  ويندرج 
املنبثقة  اال�صتعجالية  االجـــراءات  فعالية 

عن املجل�ص الوزاري امل�صرتك ومدى التج�صيد 
امليداين لها على امل�صتوى املحلي، حيث اأو�صح 
''بتكوين  �صمح  االجــتــمــاع  هــذا  اأن  الــوزيــر 
لل�صرب  ال�صاحلة  باملياه  التزويد  حول  فكرة 
واليـــات  كــل  عــرب  الــفــالحــي  ال�صقي  ــاه  ومــي
وحت�صريا  ا�صتباقية  عملية  اطار  يف  الوطن، 
اجلارية  ال�صنة  ميز  ملا  نظرا  ل�صنة2021، 
مياه  من�صوب  يف  وتراجع  االأمطار  يف  �صح  من 

ال�صدود''.
اال�صتعجايل  ــج  ــام ــربن ال هـــذا  و�صي�صمن 
لل�صرب  ال�صاحلة  باملياه  التزويد  ا�صتمرارية 
لكل الواليات، باالعتماد على املياه اجلوفية، 
ح�صب الوزير، خا�صة يف ظل تعر�ص 20 �صدا 
يف  مقلق''  ''انخفا�ص  اإىل  واليــة   18 ميــون 

من�صوب املياه.
وحدد القطاع اآخر اأجل الإمتام االأ�صغال على 
م�صتوى واليات الوطن يف فرباي 2021، اأين 
�صيتم ا�صتالم هذه االآبار بطريقة تدريجية، 
والتي �صت�صتغل يف حالة حدوث خلل يف �صبكة 
حال  يف  اأو  االأعطاب  ب�صبب  باملياه  التزويد 
حدوث �صح يف ت�صاقط االمطار خالل ال�صنة.

ــة هــــذه االإجـــــــراءات  ــوم ــك ـــذت احل ـــخ وات
خالل  االأمــطــار  �صح  ملواجهة  االإ�صتعجالية 
من''�صيناريو  منطلقة  املــقــبــل،  الــ�ــصــتــاء 
ت�صاوؤمي'' مبني على تنبوؤات م�صالح االأر�صاد 
اعترب  و  املا�صية.  االأ�ــصــهــر  خــالل  اجلــويــة 
خالل  امل�صجلة  الت�صاقط  كمية  اأن  الوزير 

اليومني املا�صيني كانت مريحة للقطاع.

لتح�شري عملية اإ�شترياد وتوزيع لقاح كورونا

اتهم  بع�ض اجلماعات بتخزين الدواء وافتعال اأزمة الندرة

ا�شتقبل �شفري مملكة بريطانيا العظمى واأيرلندا ال�شمالية لدى اجلزائر

االعتماد على املياه اجلوفية حلل م�شكل تراجع من�شوب ال�شدود

ال�صيادلة  بــا�ــصــم  الــر�ــصــمــي  الــنــاطــق  ك�صف 
املعتمدين، �صمري وايل، اأن اجلزائر ت�صهد ندرة 
الذي  لوفينوك�ص  منها  دواء،   300 حــوايل  يف 
كورونا،  لوباء  العالجي  الربوتوكول  يف  يدخل 
وندد بت�صرفات بع�ص املوزعني الذين ي�صاومون 
االإبالغ  اإىل  ودعا  امل�صروط  بالبيع  ال�صيادلة 
عنهم، م�صريا اإىل اأن الظرف جد ح�صا�ص وبع�ص 
وافتعال  الدواء  تخزين  على  تعمل  اجلماعات 

اأزمة الندرة.
القناة  اأمــواج  على  له  تدخل  يف  وايل  واأو�صح 
تف�صي  مع  اأنه  االأحــد،  اأم�ص  االأوىل  االإذاعية 
بع�ص  على  العاملي  الطلب  وزيــادة  كورونا  وباء 
الـــدول  اأ�ــصــنــاف االأدويـــــة ومـــع حــظــر بع�ص 
التي  االأولية  املواد  ت�صدير  لالأدوية،  املنتجة 
يف  ا�صطراب  وقع  االأدويــة،  �صناعة  يف  تدخل 

�صوق االأدوية العاملي والتموين.
اأن  املعتمدين،  ال�صيادلة  نقابة  ممثل  واأ�صاف 
اليوم  وليدة  لي�صت  اجلزائر  يف  االأدويــة  ندرة 
اجلائحة  تف�صي  وقبل  م�صت  �صنوات  فخالل   ،
�صهدت اجلزائر ندرة يف بع�ص االأدوية لظروف 
اإدارية وخا�صة، وتغريت هذه الندرة من جميع 
االأدويـــة،  من  حمــددة  اأ�صناف  اإىل  االأ�صناف 
التي  كفرن�صا  املتطورة  الدول  بع�ص  غرار  على 
ت�صهد �صغطا اأو ندرة يف حوايل 400 �صنف من 
االأدوية ، م�صريا اأن اجلزائر ت�صهد ندرة مابني 

دواء.  300 اإىل   200
تر�صل  املعتمدين  ال�صيادلة  نقابة  اإن  وقــال 

ال�صناعة  وزارة  اإىل  اأ�ــصــبــوعــيــة  تــقــاريــر 
ت�صهد  التي  االأدويــة  فيها  يحدد  ال�صيدالنية، 
ندرة واالأدوية التي تعرف ا�صظرابا وتذبذبا، 
م�صريا اأن بع�ص االأدوية مت ا�صتالمها منذ اأ�صبوع 
طلب  �صغط  حتت  االأ�صناف  بع�ص  تبقى  بينما 
توفريها  ليتم  جــاريــة  وامل�صاعي  عليها  كبري 
للمواطنني، مو�صحا اأن دواء لوفينوك�ص مبقدار 
0.6 و0.8 كان متوفرا لدى ال�صيدليات والطلب 
التي  واالأمرا�ص  احلاالت  الأن  قليال  كان  عليه 
دخل  اأنــه  ومبــا  نـــادرة،  لعالجها  ي�صتعمل  كــان 
 19- كوفيد  لفريو�ص  العالجي  الربوتوكل  يف 
اأ�صبح الطلب عليه كبريا حتى عامليا واجلزائر 

تاأثرت بال�صغط العاملي على هذا املنتوج.
موزعي  بع�ص  جلوء  ال�صيادلة،  ممثل  وانتقد 
اأنهم  مبعنى  املــ�ــصــروط،  البيع  اإىل  االأدويــــة 
مع  احل�صا�ص  لوفينكو�ص  بيع  مثال  ي�صرتطون 
موجها  ال�صيديل،  يحتجاها  التي  اأخرى  اأدوية 
الت�صرفات  بــهــذه  للتنديد  لل�صيادلة  نـــداء 

واالإبالغ عنها.

عن  ال�صيدالنية  ال�صناعة  وزارة  اأعــلــنــت 
حتاليل  �صعر  تخفي�ص  حول  اتفاقا  اإم�صائها 
اأجل  من  اخلا�صة،  املخابر  من  عدد  يف   PCR

جعلها متاحة الأكرب عدد ممكن من املواطنني.
واأو�صحت الوزارة يف بيان لها اأم�ص ال�صبت، اأن 
بـ  حدد  معها  املتفق  املخابر  عند  التحليل  �صعر 

8900 دج، بعد االتفاق مع 09 خمابر موزعة 
على 04 واليات، هي بجاية، اجلزائر العا�صمة، 

غرداية وتيزي وزو.
�صيو�صع  االتفاق  اأن  اإىل  ــوزارة  ال اأ�صارت  كما 
باقي  على  تدريجيًا  القادمة  القليلة  االأيام  يف 

الواليات واملخابر.

ينتظر اأن ت�صدر اخلطوط اجلوية اجلزائرية بيانا 
اجلوية  الرحالت  اإ�صتئناف  يخ�ص  االإثــنــني،  اليوم 
يف  العالقني  اجلزائريني  اإجــراء  ورحــالت  الداخلية 

اخلارج.
اجتماعا  باأن  اجلزائرية  اجلوية  من  م�صدر  وك�صف 
عال�ص،  بخو�ص  اجلزائرية  اجلوية  مدير  تراأ�صه 
خالله  تــقــرر  النقل  وزارة  يف  مــ�ــصــوؤولــون  وحــ�ــصــره 
االأحــد  يــوم  الداخلية  الــرحــالت  جميع  اإ�صتئناف 

املقبل.
اأن  امل�صدر  يوؤكد  اخلارجية  الرحالت  وبخ�صو�ص 

االأمر ال زال موؤجال يف ظل عدم وجود �صوء اأخ�صر من 
ال�صلطات العليا لفتح احلدود.

واأ�صاف: ''مت اإتخاذ قرار باإ�صتئناف رحالت االإجالء 
بناء على طلب احلكومة وبرجمة عدد كبري منها من 
خالل اإعتماد نظام احلجوزات من عدم عوا�صم عاملية 

خ�صو�صا اأوروبا''.
الطيارين  نقابة  اإ�صدار  بعد  �صاعات  القرار  وياأتي 
اإ�صتمرار  من  فيه  حذرت  بيانا  اجلزائرية  اجلوية  يف 
الو�صعية احلالية، ودعت الإ�صتئناف الرحالت املتوفقة 

منذ �صهر مار�ص تفاديا الإعالن اإفال�ص ال�صركة.

اجلي�ص  ''م�صت�صفيات  اأن  بوزيد  بن  واأكــد 
لدعم  ومــهــيــاأة  جــاهــزة  ال�صعبي  الــوطــنــي 
ارتفاع  ت�صجيل  حال  يف  ال�صحي''،  القطاع 
الوزير،  وطماأن  كــورونــا.  اإ�صابات  يف  كبري 
باأن العدوى حاليا يف ذروتها وبعدها �صتبداأ 

مرحلة الرتاجع خالل اأيام.
كورونا،  لقاح  اقتناء  ملف  تطورات  وب�صاأن 
ــة  ــد ''جتــــري حــالــيــا درا�ــص ــوزي ــن ب قـــال ب
بالتن�صيق مع املجل�ص العلمي وجلنة التلقيح 

الختيار اللقاح املنا�صب للجزائريني''.
على  ي�صتغلون  خمرب   200 ''ثمة  واأو�صح 
متقدما  خمربا   40 ومنهم  اللقاح  هذا  اإنتاج 
يف هذا امل�صعى، اأما عدد املخابر االأكرث تقدما 
فقد بلغ حلد ال�صاعة 10 خمابر ومنهم 4 اأو 

الثالثة''. املرحلة  اإىل  و�صلت  خمابر   5
اجلــزائــر  اأن:"  الــ�ــصــحــة  وزيــــر  وكــ�ــصــف 
الذي  املخرب  عن  املقبل  اال�صبوع  �صتك�صف 

لكوفيد-19،  امل�صاد  اللقاح  منه  �صتقتني 
م�صيفا: "تعمل اجلزائر على االت�صال بهذه 
املخابر عن طريق املخابر يف حد ذاتها وكذا 

عن طريق ال�صفارات".
للراي  طــمــاأنــة  بر�صالتي  ــر  ــوزي ال وبــعــث 
حاليا  "جتري  م�صاحله  باأن  الوطني  العام 
العلمي وجلنة  املجل�ص  بالتن�صيق مع  درا�صة 
التلقيح الختيار اللقاح املنا�صب للجزائريني، 
اأن اجلي�ص  الثانية مفاده  الر�صالة  وملخ�ص 
وهياأ  اجــراءات  اتخذ  قد  ال�صعبي  الوطني 
للجي�ص  تابعة  وم�صت�صفيات  جمهزة  من�صاآت 
تزايد  حالة  يف  الــوبــاء  الحــتــواء  جاهزة 

عدد اال�صابات''.
وكان الفريق �صعيد �صنقريحة رئي�ص اأركان 
اجلي�ص الوطني ال�صعبي، قد اأعلن قبل اأيام 
للجي�ص  امليدانية  امل�صت�صفيات  جاهزية 

لدعم قطاع ال�صحة.

م�ست�سفيات اجلي�ش جاهزة ومهياأة
 لدعم القطاع ال�سحي

ممثل نقابة ال�سيادلة.. ندرة
 يف 300 دواء عرب �سيدليات الوطن

تخفي�ش �سعر حتاليل الـPCR جلعله 
متاحا الأكرب عدد من املواطنني

اإ�ستئناف الرحالت اجلوية
 الداخلية االأ�سبوع املقبل

الوطنياالثنني 19 ونرب 2970/ 30 نوفمرب 2020 املوافق لـ 15 ربيع الثاين 031442
الوزير االأول يرتاأ�ش اإجتماعا وزاريا لدرا�سة 

م�ساألة اإقتناء اللقاح 

قوجيل.. لن نت�سامح مع اأي تدخل اأجنبي مهما كان م�سدره

برنامج ا�ستعجايل ل�سمان ا�ستمرارية التزويد باملياه

ق. و

توقع عبد الرحمان بن بوزيد وزير ال�صحة، حدوث تراجع يف منحى اإ�صابات كورونا خالل الأيام 
القادمة، م�صريا اإىل ان امل�صت�صفيات امليدانية للجي�ش جاهزة يف حال تزايد العدوى.

قال اإن منحى االإ�شابات �شيرتاجع قريبا، بن بوزيد

ق. و

ق. و

ق. و



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

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

ف. قف. ق

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

�صفيقة. �ص

ح�صام الدين. ق

حفيظة. ب

فوزية. ق

بعد ت�ضريح عدد منهم وعدم �ضب رواتبهم املتاأخرة 

تعاين م�ساتي تابعة لبلدية بوزينة يف باتنة، 
من غياب اأب�سط �سروريات احلياة، االأمر الذي 
العامل  عن  عزلة  يف  ال�سكان  دخول  يف  �ساهم 
التي  املــريــرة  املعاناة  عن  ناهيك  اخلــارجــي، 
يتكبدها هوؤالء يف ظل تواجد هذه النقائ�ص 

التي اأثقلت كاهلهم على حد قولهم.
ــكــان  نــــريدي وعـــني زيــنــة من  ويــ�ــســتــكــي �ــس
امل�سالك الريفية، حيث يزداد الو�سع  اإهرتاء 
تتحول  اأيـــن  ــار  ــط االأم ت�ساقط  مــع  تعقيدا 
املائية  الــربك  اإىل  اإ�سافة  م�ستنقعات،  اإىل 
املواطنني،  تنقل  دومنا  حتول  التي  واالأوحال 
اإجتياز  �سعوبة  اإىل  ال�ساأن  ذات  يف  م�سريين 
الذي  بالهاج�ص  باتت  التي  الطرقات  هــذه 

يوؤرق يومياتهم.
�سبكات  تغطية  �سعف  �سكل  اآخــر  جانب  من 
هذه  قاطنوا  اإ�ستياء  حمل  النقال  الهاتف 
مثل  توفري  �سرورة  على  اأكــدوا  اأيــن  املناطق، 
وذلك  ال�سرورية،  اخلــدمــات  من  النوع  هــذا 

الأهميتها يف حت�سني اإطارهم املعي�سي.
التي  ال�سعوبات  اإىل  املعنيون  واأ�ــســار  هــذا 
للخروج  معظمهم  ي�سطر  حيث  يالقونها، 
اإت�ساالتهم  ــراء  اإج من  للتمكن  منازلهم  عن 
حاجة  معاناتهم  من  �ساعف  ومــا  الهاتفية، 
والتزود  االأنرتنت،  خدمات  اإىل  املتمدر�سني 
ــة اإىل  ــاف ــس بــهــا الأجــــل الــتــعــلــم عــن بــعــد اإ�

اإ�ستخداماتهم لهذه االأخرية، والتي من �ساأنها 
عن  درا�ستهم  متابعة  على  الطلبة  م�ساعدة 

بعد.
�سكان  و�سطها  يتخبط  التي  النقائ�ص  واأمــام 
اإ�ستدراكها من  امل�ساتي املعنية ، ينتظر هوؤالء 
قبل ال�سلطات واجلهات املعنية واأخذ مطالبهم 

بعني االإعتبار.

التالميذ،  اأولـــيـــاء  ــن  م الــعــ�ــســرات  طــالــب 
ببلدية  متو�سطة  م�سروع  جت�سيد  ب�سرورة 
التنقل  عبء  تخفيف  بهدف  ال�سعبة،  وادي 
عن التالميذ الذين ي�سطرون لقطع م�سافات 
وبوكعنب  ومديازة  ال�سعبة  اأحياء  من  طويلة 
للو�سول اإىل املتو�سطة املتواجدة على م�ستوى 

حي ملبرييدي.
نيوز"،  "لالورا�ص  مقربة  م�سادر  وقــالــت 
يف  اقرتاحه  مت  الــذي  املتو�سطة  م�سروع  اأن 
وجتاهله  عنه  ال�سكوت  مت  قد  �سابق،  وقت 
كان  اأنــه  خا�سة  م�سوؤولة،  جهات  طــرف  من 
�سيخفف ال�سغط الذي تعي�سه متو�سطة حي 
معاناة  على  بالق�ساء  �سيقوم  كما  ملبرييدي 
م�سافات  لقطع  ي�سطرون  الــذيــن  التالميذ 
يف  متدر�سهم،  اأمــاكــن  اإىل  للو�سول  طويلة 
يالحق  املدر�سي  النقل  �سبح  يــزال  ال  وقــت 
وغياب  بــاردة  اأجــواء  و�سط  منهم  الع�سرات 
البدين  والتباعد  الوقاية  الإجـــراءات  تــام 
النقل  حــافــالت  يف  بها  ــزام  ــت االإل املــفــرو�ــص 
من  الع�سرات  حياة  ي�سع  مــا  وهــو  املدر�سي 

عدوى  انتقال  خطر  يف  واأوليائهم  التالميذ 
فريو�ص كورونا، و�سط موا�سلة اجلهات املعنية 
الو�سع  ذات  وهــو  وتهمي�سه،  ــر  االأم جتاهل 
الذين  التالميذ  مــن  االآالف  يعي�سه  الــذي 
ي�سطرون ال�ستخدام النقل املدر�سي يف القرى 

واملدا�سر والبلديات النائية.
هــذا وقــد طــالــب اأولــيــاء الــتــالمــيــذ، وايل 

م�سروع  درا�سة  ومبا�سرة  للتدخل  الوالية 
متو�سطة حي ال�سعبة الذي طال اأمده والعمل 
املناطق  تالميذ  على  الــعــبء  تخفيف  على 
املجاورة مبا فيها بوكعنب، مديازة، كوندور�سي 
وبوعرو�ص، مع تدخل اجلهات املعنية املخولة 
باالأمر وتوفري و�سائل الوقاية للتالميذ عرب 

املوؤ�س�سات الرتبوية بوادي ال�سعبة.

مواطنون يعانون يف �شمت مب�شاتي بوزينة

مطالب باإجناز متو�شطة بوادي ال�شعبة 

و�ضط مطالب بتهيئة امل�ضالك وحت�ضني �ضبكة الهاتف النقال  

فيما يعاين التالميذ من �ضبح غياب النقل املدر�ضي باملنطقة
الواقعة  جرياط  م�ستة  �سكان  ي�ستكي، 
من  العيون،  راأ�ص  دائرة  الق�سبات  ببلدية 
ال�ستاء،  ف�سل  عز  يف  اأرقتهم  عط�ص  اأزمــة 
ال�سروب  بــاملــاء  الــتــزود  بــاأن  قــالــوا  حيث 
ـــوم، بــعــد اأن  30 ي ـــرث مــن  تــوقــف مــنــذ اأك
االإرتـــوازي  البئر  يف  املــاء  م�سخة  تعطلت 
ليبقى ال�سكان يعانون االأمرين يف ظل تفرج 
ال�سلطات على االأمر دون التطرق للم�سكلة 

وحلها.
نيوز"،  "االأورا�ص  بـ  اإت�سالهم  يف  ال�سكان 
قالوا اأن امل�سخة اأ�ستبدلت بواحدة جديدة 
مل  حيث  املا�سي  �سبتمرب  �سهر  اأواخـــر  يف 
فقط  �سهرين  اإال  ا�ستخدامها  على  مي�سي 
امل�سكلة  ال�سكان  وربط  جديد،  من  لتتعطل 
باملاء  التزويد  عملية  يف  الت�سيري  ب�سوء 
مما  اأخــره  على  ليمتلئ  البئر  يرتك  حيث 
قادرة  غري  وت�سبح  تتعطل  امل�سخة  يجعل 
على العمل و�سخ املاء، واأ�سافوا باأن امل�سكلة 
عط�ص  اأزمـــة  ويعي�سون  احلـــدوث  دائــمــة 
م�ستمرة خا�سة يف ف�سل ال�سيف االأمر الذي 
اأثار حفيظة ال�سكان ونددوا بالو�سع املزري 
عط�ص  مــن  ال�سنة  ــوال  ط يعي�سونه  ــذي  ال

وغياب املاء ال�سروب عن حنفياتهم.

املــواطــنــون عن  اآخــــر، عــرب  �ــســيــاق  ويف 
املراقبة  غياب  جراء  وامتعا�سهم  غ�سبهم 
الدائم  التعطل  �سبب  عــن  واالإ�ستف�سار 
البلدية،  يف  االأول  امل�سوؤول  من  للم�سخة 
ميثلون  احلاليني  العمال  بــاأن  قالوا  حيث 
على  والعمل  الت�سيري  ل�سوء  التعطل  �سبب 
يقتنون  اأ�سبحوا  باأنهم  واأردفــوا  امل�سخة، 
�سهاريج املياه الغالية االأ�سعار حيث و�سلت 
والبع�ص  جزائري  دينار  لـ1000  اأ�سعارها 
املعدنية،  املياه  بقارورات  ي�ستنجد  االأخــر 
م�ساريفهم  يف  وتراجع  عجز  لهم  �سبب  ما 
اأوقفت عديد  التي  اأزمة كورونا  خا�سة مع 
غري  لكونهم  واأ�ــســاروا  لل�سكان،  االأعــمــال 
بتظافر  اإال  العط�ص  جمابهة  على  قادريني 
حلل  واإيــجــادهــا  املحلية  ال�سلطات  جهود 
توقف  من  �سهر  بعد  خا�سة  وقت  اأقرب  يف 
ال�سياق  نف�ص  يف  مطالبني  باملياه،  تزودهم 
وتغطية  التحرك  ب�سرورة  البلدية  رئي�ص 
م�ستتهم،  يف  املواطنني  اإن�سغاالت  جميع 
بلدية  برئي�ص  ات�سلت  نيوز"  "االأورا�ص 
�سكان  اإن�سغال  عن  لالإ�ستف�سار  الق�سبات 

م�ستة جرياط، اإال اأنه تعذر علينا ذلك.

�حتج  جمدد� �أم�س �الأحد، عمال م�صنع "نقاو�س للم�صروبات"، تعبري� عن رف�صهم لل�صيا�صة �لتي تنتهجها �الإد�رة جتاههم، فيما تطرقو� �إىل �حلالة 
�لتي �آل �إليها �مل�صنع، بعد ت�صجيل نق�س فادح يف �ملو�د �الأولية �لتي تدخل يف �صناعة �مل�صروبات، مما ت�صبب يف تر�جع �الإنتاج وكذ� قيام �الإد�رة 

بت�صريح ن�صف عدد �لعمال.

عمال م�شنع "نقاو�ش للم�شروبات" ينتف�شون

توقف تزويدهم باملاء منذ اأكرث من 30 يوم
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 " بولعيد  بن  م�سطفى  بجامعة  اأم�ص،  مت 
مديرة  خمنا�ص  ليلى  تن�سيب   ،"2 باتنة 
للمدر�سة الوطنية العليا للطاقات املتجددة 
وح�ســر  امل�ستدامة،  والتنمية  والبيئة 
و�سعيداين  باتنة  وايل  التن�سيب  مرا�سيم 
التكوين  و  للتعليم  عـــام  مــديــر  ــالم  ــوع ب

العاليني.
بها  تدعم  التي  املــدر�ــســة  بالذكر  جدير 
القطاع وطنيا وحمليا، تت�سع لـ1.500 مقعد 
بيداغوجي، فيما ر�سد لها مبلغ يقدر بـ 700 

و4  مدرجات   4 على  تتوفر  وهي  دج  مليون 
خمابر لالأعمال التطبيقية والبحث العلمي.

وكان الوزير االأول، عبد العزيز جراد، قد 
ا�سم  عليها  اطلق  التي  املدر�سة  بتد�سني  قام 
�سابقا،  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزير 
برارحي،  رفيق  احلق  عبد  املرحوم  الدكتور 
اهتمامات  من  تعد  املدر�سة  اأن  ــد  اأك حيث 
منذ  امل�سروع  �سجع  �سخ�سيا  اأنه  و  احلكومة 
تكفل  الــذي  العمل  فريق  لكفاءة  البداية 

بتج�سيده.

تن�شيب ليلى خمنا�ش مديرة للمدر�شة 
الوطنية العليا للطاقات املتجددة والبيئة

العط�ش يفتك مب�شتة جرياط 
ببلدية الق�شبات

ال�ساعات  يف  احتجوا  قد  املحتجون  ــان  وك
واغلقوا  املن�سرم  اخلمي�ص  يــوم  من  االأوىل 
الطريق املحاذي للم�سنع باحلجارة واملتاري�ص 
ليحتجوا  املــحــرتقــة  املطاطية  والــعــجــالت 
بعملية  تــنــديــدا  اأمـــ�ـــص،  �سبيحة  جمـــددا 
باالإ�سافة  زمــالءهــم،  طالت  التي  الت�سريح 
مازالوا  الذين  العمال  رواتــب  �سب  عدم  اإىل 
بقي  حيث  امل�سنع  بــذات  ن�ساطهم  يــزاولــون 
�سهرين  عن  تزيد  لفرتة  ــب  رات دون  هــوؤالء 
يقومون  وجعلهم  حفيظتهم  اأثار  مما  كاملني، 
تندد  �سعارات  رافعني  احتجاجيتني  بوقفتني 
ت�سامنهم  اأبدوا  كما  امل�سنع،  م�سريي  ب�سيا�سة 
مع زمالئهم امل�سرحني مطالبني باإعادتهم اإىل 
اأحيل  حيث  االآجـــال،  االأقـــرب  يف  منا�سبهم 
املعنيون اىل البطالة وهو الذين كانوا يعيلون 
دون  ال�سارع  يف  اأنف�سهم  ليجدوا  االأ�سر،  مئات 
وتاأمني  لهم تغطية حاجياتهم  وظيفة تكفل 
اأبناوؤهم خا�سة خالل  و  اأهاليهم  ما يحتاجه 

الو�سع ال�سعب الذي اأفرزته جائحة كورونا.
نقاو�ص  م�سنع  اإدارة  فــاإن  م�سادر،  وح�سب 
ال�سيولة  توفر  بعدم  حتججت  للم�سروبات 
اإال  املالية  م�ستحقاتهم  من  املحتجني  لتمكني 
املحتجني  ملطلب  االأخـــري  يف  ا�ستجابت  اأنــهــا 
االأحد  م�ساء  املتاأخرة  رواتبهم  ب�سب  لتقوم 
العمال  اإعــادة  اإمكانية  بعد  تت�سح  مل  فيما 

امل�سرحني اإىل منا�سبهم من عدمها.

جامعة باتنة 2
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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.

ف. قف. ق

اأم البواقـــي

ال تزال معاناة �سكان امل�ساتي التابعة 
عني  ببلدية  بلعقل"  "اأوالد  ملنطقة 
اأدنى  انعدام  و�سط  متوا�سلة  مليلة 
من  الب�سيطة  ــاة  احلــي ــروريــات  �ــس
وفك  الطبيعي  بالغاز  الربط  عملية 

عزلة القاطنني بامل�ستة.
توفر  مـــن  بــالــرغــم  ذلــــك  يـــاأتـــي 
عزلة  بفك  اخلا�ص  املايل  االعتماد 
الريفية  املجمعات  ــط  ورب امل�ساتي 
امل�ساتي  بباقي  بالقرية  املتواجدة 
التكفل  برامج  منها،�سمن  القريبة 
�سكان  ــاين  ــع وي "الظل"،  مبــنــاطــق 
و"املهايدية"،  "الدخلة"  منطقتي 
امل�ساربة  ب�سبب  القار�ص  الــربد  من 
وكذا  البوتان،  غاز  قارورات  �سعر  يف 
فر�ص  ما  الريفية،  امل�سالك  انعدام 
منطقة  م�ساتي  �سكاين  على  العزلة 

طويلة. بلعقل" ل�سنوات  "اأوالد 
امل�سالح  ر�سدت  وقت،  يف  ذلك  ياأتي 
ــرا،  ــوؤخ ــبــواقــي م الــوالئــيــة بـــاأم ال

ربط  اأجــل  من  معترب  مــايل  اعتماد 
والغاز  الكهرباء  ب�سبكتي  امل�ساتي 
الطويلة  املعانات  ظل  يف  الطبيعي، 

ل�سكانها منذ اأزيد من 15 �سنة.
ـــام  لــالإ�ــســارة، فــقــد مت خـــالل االأي
خرجات  اإجـــراء  املا�سية،  القليلة 
البلدي  املجل�ص  قبل  مــن  ميدانية 
مديرية  عــن  وممثلني  مليلة،  لعني 
الكهرباء  توزيع  ومديرية  الطاقة 
م�ستوى  على  الــبــواقــي  بـــاأم  والــغــاز 
م�ستة "الدخلة" و م�ستة "املهايدية" 
وم�ستة  "بو�سوارب"  ــة  ــت ــس ــ� وم
العقاري  الوعاء  ملعاينة  "الركنية"، 
�سكان  ــد  ــزوي ت اإمــكــانــيــة  ــة  ــس ــدرا� ل
امل�ساتي بالغاز الطبيعي وفق املعايري 
اأين  بهما،  املعمول  واالأمنية  التقنية 
مت االتفاق على االنطالق يف عملية 
الربط  عملية  ــــاح  الإجن التهيئة 

ب�سبكة الغاز الطبيعي.

ببلدية  ال�سحة  قــطــاع  يــعــاين 
اإقليميا  التابعة  حملة  اأوالد 
جملة  مــن  مليلة،  عــني  لــدائــرة 
اليد  قلة  ب�سبب  النقائ�ص  مــن 
املر�سى  لرعاية  املوؤهلة  العاملة 
ــالج  ــع ــتــوى قـــاعـــات ال عـــل مــ�ــس
املنطقة،  م�ستوى  على  املتواجدة 
ما اأدى ل�سعوبة تنقل املر�سى اإىل 
اال�ست�سفائية  املوؤ�س�سات  خمتلف 

املتواجدة بالقرب من البلدية.
بلدية  �سكان  تلقي  وقــد  هــذا 
تفيد  ر�سمية  وعود  حملة  اأوالد 
عدد  اجناز  م�سروع  بعث  باإعادة 
مـــن قـــاعـــات الـــعـــالج املــتــعــددة 
اخلـــدمـــات عــلــى مــ�ــســتــوى ثالث 
اأوالد  لبلدية  تــابــعــة  م�ساتي 
يف  االنطالق  يتوقع  اأيــن  حملة، 
االإجراءات القانونية للمناق�سة 
وحتديد املقاوالت خالل االأ�سهر 
اأكدته  ما  ح�سب  املقبلة  القليلة 
م�سادر م�سوؤولة مبديرية ال�سحة 

و�سف  فيما  البواقي،  اأم  بوالية 
�سكان البلدية، اخلدمات الطبية 
على  القائمني  قبل  من  املقدمة 
قاعات العالج املتواجدة مبختلف 
وال  بالرديئة  البلدية،  م�ساتي 
ترقى ملا ينتظره املر�سى، خا�سة 
على  ا�ستعجاالت  ق�سم  غياب  مع 
ي�سطر  مــا  ــادات،  ــي ــع ال م�ستوى 
للموؤ�س�سة  للتنقل  البلدية  �سكان 
مبدينة  اال�ست�سفائية  العمومية 

عني مليلة.
هــــذا وقــــد طـــالـــب الــعــ�ــســرات 
حملة،  اأوالد  بلدية  �سكان  مــن 
بـــ�ـــســـرورة االلـــتـــفـــات اجلــــدي، 
يتخبط  التي  املزرية  للو�سعية 
ــدام  ــع ــى بــ�ــســبــب ان ــر�ــس فــيــهــا امل
امل�ساريع التنموية املتعلقة بقطاع 
ال�سحة، ما زاد من معاناة املر�سى 
الن�ساء  منهم  خا�سة  بالبلدية 

احلوامل و كبار ال�سن.

م�شاتي بعني امليلة تنتظر 
رفع الغنب عنها

مطالب بتح�شني اخلدمات ال�شحية 
يف اأوالد حملة

غياب اأب�ضط الضضروريات

القطاع يعي�ض على وقع نقائ�ض باجلملة

بن �صتول.�ص
بن �صتول.�ص

خن�شـــــلة

عبد الهادي. ب 

عبد الهادي. ب 

عبد الهادي. ب 

�شطيـــف

تتو��صل �الحتجاجات من قبل �ملجتمع �ملدين و�صكان بلدية �ص�صار يف والية خن�صلة، حول و�صعية قطاع �ل�صحة باملدينة، 
وندد �ملعنيون بو�قع �لقطاع و�لنقائ�س �لتي يتخبط فيها، ر�ف�صني لكل �لوعود �ملقدمة و�لتي طالبو� بتج�صيدها ب�صكل 

م�صتعجل.

مدير  تعهد  اأن  بــعــد  ذلـــك  ــاأتــي  ي
ال�سحة، بتدعيم امل�ست�سفى اجلديد 
بع�ص  ــام  امت فــور  "�سكانري"  بجهاز 
االجـــــراءات االإداريـــــة واملــالــيــة، 
موؤكدا اأن املناق�سة متت وهم ب�سدد 
اجلهاز  الإختيار  العرو�ص  درا�ــســة 
الوالدة  م�سلحة  على  االإبقاء  وكذا 
معمر  �سعدي  مب�ست�سفى  واالأطفال 
االإجــــراءات  ا�ستكمال  غاية  اإىل 
االأمومة  م�ست�سفى  اىل  لتحويلها 
ا�ستفادة  اإىل  اإ�سافة  والطفولة، 
اإطباء   8 مــن  اجلــديــد  امل�ست�سفى 
ـــدد مـــوزعـــني على  اأخــ�ــســائــيــني ج
و2  وجراحيني  توليد  اخ�سائيني 
اأجهزة  و�سع  وكــذا  انعا�ص  اأطــبــاء 
بامل�ست�سفى  ــة  ــث ــدي وح ــورة  ــط ــت م
�سنتيم  مليار   25 يفوق  مبا  اجلديد 
مب�ست�سفى  عــالج  نقطة  توفري  مــع 
ال�سعدي معمر بالتن�سيق مع املوؤ�س�سة 
اجلوارية وذلك بعد جائحة كورونا، 
اأن باقي املطالب �سيتم  اأكد  يف حني 

النظر فيها واأخذها بعني االعتبار.

ــتــي مت  ــم مــن الـــوعـــود ال ــرغ ــال وب
اإال  امل�سوؤولني،  طــرف  من  تقدميها 
النا�سطة  اجلــمــعــيــات  ممــثــلــي  اأن 
ببلدية  املدين  واملجتمع  واملنظمات 
الوقفة  موا�سلة  على  اأكدوا  �س�سار، 
رفع احلقرة  اأجل  االحتجاجية من 
والــتــهــمــيــ�ــص املــمــار�ــص مـــن طــرف 
تغطية  هدفها  التي  اجلهات  بع�ص 
�س�سار  دائــرة  على  املوجود  الف�ساد 
ح�سب  فيها  م�ساركني  واعتربوهم 
ب�سرورة  طالبوا  اأين  ت�سريحاتهم، 
بجهاز  اجلديد  امل�ست�سفى  تدعيم 
�سئموا  اأنهم  على  موؤكدين  �سكانري 
يف  لهم  تقدم  التي  الكاذبة  الوعود 
اإىل خمرب حتاليل  اإ�سافة  مرة،  كل 
يف  التحقيق  وكذا  وع�سري،  جديد 
قبل  اقتناوؤها  مت  التي  التجهيزات 
اأ�سبحت  والتي  الفتح  من  �سنوات   5
الت�سيري،  ل�سوء  وهــذا  خــردة  االٱن 
مـــع اإعــــطــــاء تــعــلــيــمــات واتـــخـــاذ 
م�ست�سفى  بتحويل  فورية  ــرارات  ق
م�سلحة  اىل  مــعــمــر  الــ�ــســعــدي 

االأمــــومــــة والــطــفــولــة، رافــ�ــســني 
ال�سعدي  البطل  ال�سهيد  ا�سم  اإزالة 
الــذي حول  املخرب  اإعــادة  مع  معمر 
وكذا  ليال  اجلديد  امل�ست�سفى  اإىل 
ــة  ــراح ــاح اجل ــن االإبـــقـــاء عــلــى ج
القي�سرية  للعمليات  معمر  �سعدي 
االأقـــل  عــلــى  امل�سلحة  تــزويــد  مــع 
اإ�سافة  توليد  اخت�سا�ص  بطبيبني 
غري  ثانية  ا�ستعجاالت  اإن�ساء  اإىل 
بامل�ست�سفى  الــتــي  اال�ــســتــعــجــاالت 

اجلديد وتكون تابعة.
املحتجون اأكدوا على رف�سهم التام 
لل�سحة  العمومية  املوؤ�س�سة  بتدخل 
معمر  �سعدي  مب�ست�سفى  اجلوارية 
يف  بــاملــر�ــســى  تتكفل  اأن  االجــــدر 
قرية  كل  راأ�ــص  على  وتعيني  القرى 
مدينة  يف  تكدي�سهم  ولي�ص  طبيب 
�س�سار مع فتح منا�سب �سغل جديدة 
كل  يف  وعاجل  معمق  حتقيق  وفتح 
خا�سة  جلنة  وايــفــاد  التالعبات 
القطاع  و�ــســعــيــة  عــلــى  ــوف  ــوق ــل ل

ال�سحي بالبلدية.

 قطاع ال�شحة يعي�ش على وقع االحتجاجات يف خن�شلة
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ك�سفت م�سالح بلدية 
�سيلية بوالية خن�سلة، عن 

تدعيم البلدية من طرف 
حمافظة الغابات بـ 10 كلم 

من امل�سالك الريفية التي 
من �ساأنها حت�سني االإطار 

املعي�سي لل�سكان من خالل فتح 
امل�سالك الريفية، حيث مت 
توزيعها على بع�ص امل�ساتي 
ح�سب االأولوية يف انتظار 

ت�سليمها ملقاولة االجناز من 
اأجل ال�سروع فيها، كما اأكدت 

م�سالح بلدية �سيلية اأن 
البلدية اأح�ست حوايل 100 
كلم من امل�سالك عرب خمتلف 
املناطق احل�سا�سة بالبلدية 

ودعت ال�سلطات الوبائية 
اىل �سرورة تدعيمها من اأجل 

جت�سيد اكرب عدد ممكن من 
هذه امل�سالك وانهاء معاناة 

قاطني املناطق النائية وفك 
العزلة عنهم.

تدعيم بلدية 
�شيلية بـ10 

كلم من امل�شالك 
الريفية

ال�سكن  طــالــبــي  مــن  جمــمــوعــة  نــظــم 
الكبرية،  عــني  ببلدية  االإجــتــمــاعــي 
املطالبة  اأجــل  من  اإحتجاجية  وقفة 
النمط  هذا  من  االإ�ستفادة  يف  بحقهم 
حتيني  اإعــادة  مت  اأن  بعد  ال�سكنات  من 
قائمة طالبي ال�سكن من طرف م�سالح 

الدائرة.
التي  اخلــطــوة  اأن  املحتجون  وقـــال 
ت�سبب  الدائرة  م�سالح  عليها  اأقدمت 
ــاء طــالــبــي الــ�ــســكــن الــذيــن  ــس ــ� يف اإق
دينار  األف   24 ال�سهري  راتبهم  يفوق 
جزائري، وهو االأمر الذي اأثار اإمتعا�ص 
هوؤالء خا�سة اأنهم كانوا ينتظرون منذ 
اأمل احل�سول على  �سنوات طويلة على 

م�سكن الإنهاء معاناتهم.
اإ�سقاط  قــرار  اأن  املحتجون  وو�سف 
باملجحف  الــقــوائــم  مـــن  ــمــائــهــم  اأ�ــس
كان  مــن  هــنــاك  اأن  خا�سة  ــامل  ــظ وال
�سنوات،   10 ــن  م ـــرث  اأك مــنــذ  ينتظر 
فــاإن  املحتجني  ت�سريحات  وحــ�ــســب 

االإ�سكال  هــذا  يف  الرئي�سي  املت�سبب 
للدائرة  ال�سابق  الرئي�ص  يف  يتمثل 
بالنظر للتماطل الذي ح�سل يف درا�سة 
دون  االإجتماعي  ال�سكن  طالبي  ملفات 

الف�سل يف قائمة امل�ستفيدين.
هو  املحتجني  نظر  يف  ــل  احل ويبقى 
اإ�سدار تعليمة تخ�ص اإعطاء االأولوية 
للدخل  ولي�ص  االإجتماعية  للحالة 
الكبرية  عني  بلدية  وحت�سي  ال�سهري، 
440 ملف لطالبي ال�سكن االإجتماعي، 
علما اأنه مت القيام بتحقيقات متوا�سلة 
التاأكيد  مع  الفارطة،  ال�سنوات  خالل 
مت  القائمة  اأن  على  املحتجني  ح�سب 
عنها  الك�سف  يتم  اأن  دون  فيها  الف�سل 
ــري مــعــروفــة، وهـــو االأمـــر  ــبــاب غ الأ�ــس
الذي جعل املحتجني يطالبون بتدخل 
اإعــادة  اأجــل  مــن  الــوالئــيــة  ال�سلطات 
من  اأ�سمائهم  اإ�سقاط  قــرار  يف  النظر 

قوائم امل�ستفيدين من ال�سكن.

طالب و�سكان قرية بني ملة التابعة 
لبلدية وادي البارد يف اجلهة ال�سمالية 
من والية �سطيف من ال�سلطات املحلية 
القرية  و�سعية  اإىل  النظر  �ــســرورة 
اأن  بعد  جديد  من  اإعمارها  واإعـــادة 
الع�سرية  خــالل  للتخريب  تعر�ست 
اأمــاال  ال�سكان  يعلق  حيث  الــ�ــســوداء، 
كبرية على تخ�سي�ص م�ساريع تنموية 
فيما  خا�سة  اجلبلية  القرية  لهذه 
يتعلق بتوفري اأدنى �سروط احلياة على 

غرار الكهرباء وتعبيد الطريق.
االأمن  عودة  من  طويلة  �سنوات  وبعد 
بداأت  فقد  املنطقة  اإىل  واالإ�ستقرار 
اإىل  الــعــودة  يف  الــعــائــالت  مــن  الكثري 
الع�سرية  خالل  هجرتها  التي  منازلها 
االأمنية  الــظــروف  نتيجة  الــ�ــســوداء 
العائدين  ال�سكان  اأن  غري  ال�سعبة، 
اأكدوا �سرورة اإعمار املنطقة وتعوي�ص 
املدر�سة  غـــرار  على  تخريبه  مت  مــا 
اأجـــل �سمان  االإبــتــدائــيــة وهـــذا مــن 
القرية  هـــذه  يف  الــتــالمــيــذ  ــص  ــدر� مت
تيزي  بلدية  اإىل  التنقل  مغبة  دون 
امل�سافة،  لبعد  بالنظر  املجاورة  نب�سار 

املياه  توفري  مطلب  ال�سكان  رفــع  كما 
ترميم  ــالل  خ مــن  لل�سرب  ال�ساحلة 

�سبكة القنوات.
الــ�ــســكــان عــلــى غــيــاب الربط  واأكــــد 
اأجــرب  الـــذي  ـــر  االأم وهــو  بالكهرباء 
من  بال�سموع  االإ�ستعانة  على  ال�سكان 
اأجل االإنارة يف حني اأن غياب الكهرباء 
الفالحني  ن�ساط  عرقلة  يف  ت�سبب 
التي  الكارثية  الو�سعية  عــن  ف�سال 
اإىل  ـــوؤدي  امل الطريق  عليها  يتواجد 
رفعها  التي  ال�سكاوي  ورغــم  القرية، 
�ساغية  اأذانا  جتد  مل  اأنها  اإال  ال�سكان 
رغبتهم  على  تاأكيدهم  رغم  ح�سبهم 
هذه  يف  نهائيا  واالإ�ستقرار  العودة  يف 
الفالحي  بطابعها  املعروفة  القرية 
معلقة  ال�سكان  اأمال  لتبقى  والرعوي، 
جانبها  ومـــن  ـــــوايل،  ال تــدخــل  عــلــى 
اأكدت على  م�سالح بلدية وادي البارد 
التنموية  امل�ساريع  من  عدة  تخ�سي�ص 
لفائدة القرية والتي �سيتم جت�سيدها 
من  الثاين  ال�سطر  غــرار  على  الحقا 
تعبيد الطريق ف�سال عن ترميم �سبكة 

الكهرباء.

بلدية  مواطني  من  جمموعة  اأقــدم 
من  ال�سمالية  اجلهة  يف  الغول  �سرج 
اأ�سغال  توقيف  على  �سطيف  ــة  والي
ب�سبب  وهــذا  البلدية  �ــســوارع  تعبيد 
يف  احلا�سلة  بالتجاوزات  و�سفوه  ما 
طرف  مــن  املــنــجــزة  التعبيد  اأ�ــســغــال 
ــقــاوالت اخلــا�ــســة، وح�سب  امل اإحـــدى 
التعبيد  اأ�سغال  فاإن  املحتجني  ال�سكان 
التقنية  ــري  ــاي ــع امل اإىل  تــ�ــســتــنــد  ال 

املطلوبة.
املقاولة  اأن  املواطنني  من  عن  وك�سف 
مادة  بو�سع  قامت  باالأ�سغال  املكلفة 

وقت  ويف  مبللة  اأر�ــســيــة  على  الــزفــت 
ــذي  ال االأمــــر  وهـــو  االأمـــطـــار  ت�ساقط 
�سينجر عنه ح�سب ال�سكان تلف الطريق 
ب�سبب عدم التقيد باملعايري املطلوبة يف 
يرف�سون  اأنهم  ال�سكان  واأكــد  ــاز،  االإجن
هذه  اإجنــاز  اأ�سغال  يف  التالعب  يتم  اأن 
عدة  منذ  اإنتظروها  التي  الــطــرقــات 
�سنوات، وطالب ال�سكان ب�سرورة تدخل 
يف  النظر  ــل  اأج مــن  املعنية  ال�سلطات 
االأ�سغال  متابعة  مع  االإجنــاز  طريقة 
جتـــاوزات  ح�سول  لــتــفــادي  قــرب  عــن 

جديدة. 

 مق�شيون من ال�شكن بعني الكبرية يحتجون

�شكان بني ملة يطالبون 
باإعادة اإعمار املنطقة 

مواطنون يوقفون اأ�شغال
 تعبيد ال�شوارع

ب�ضبب الراتب ال�ضهري

بعد اأن مت تخريبها خالل الع�ضرية ال�ضوداء 

بلدية �ضرج الغول

احتجاجات عارمة يف �ض�ضار ومطالب بلجنة حتقيق
فيما مت اإح�ضـاء 92 كلم من 

امل�ضالك عرب كامل تراب البلدية

معاوية. �ص

معاوية. �ص
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التقرير  يف  جــــاء  مـــا  حــ�ــصــب 
ال�صادر  النفط  �صوق  ال�صهري عن 
امل�صدرة  ــدان  ــبــل ال منظمة  ــن  م
للبرتول )OPEC( ل�صهر نوفمرب 
اجلزائري  البرتول  فاإن   ،2020
، يــحــافــظ على  �ــصــحــاري بــالنــد 
اخلامات  بني  من  الثالثة  املرتبة 
بلدان  منظمة  يف  غــالء  االأكـــرث 
امل�صدرة للبرتول. املعدل ال�صنوي 
انتقل  اجلــزائــري  اخلــام  الأ�صعار 
�صنة  للربميل  دوالر  من64،20 
�صنة  دوالر   41،27 اإىل   2019

.2020

البرتول اجلزائري 
''�سحاري بالند'' 

يحافظ على املرتبة 
الثالثة �سعرا

تتمحور يف ثالث م�ضتويات، حممد �ضريف بلميهوب:

اإعداد 50 مر�سوما وتعديل 10 قوانني 
حت�سبا الإطالق خطة االنعا�ش االقت�سادي

العجائن الغذائية املدعمة غري معنية 
بارتفاع اال�سعار

ك�صف الوزير املنتدب لدى الوزير الول املكلف بال�صت�صراف الدكتور حممد �صريف بلميهوب، اأن 
الجراءات اخلا�صة ب�صمان عودة الن�صاط القت�صادي بعد جائحة كورونا ت�صري على قدم و�صاق وقد مت 

بف�صل خطة النعا�ش القت�صادي و�صع نظام موؤ�ص�صاتي  واإعادة النظر يف قوانني بع�ش القطاعات.

يبلغ طوله نحو 4128 كيلومرتا بتكلفة قدرت بنحو 10 مليارات دوالر..

قبل اتخاذ القرار النهائي يف لقاء هذا الثالثاء..

القر�ض ال�ضعبي اجلزائري يد�ضن فضضاء خم�ض�ضا للموؤ�ض�ضات ال�ضغرية و املتو�ضطة و املوؤ�ض�ضات النا�ضئة

حتادث وزير ال�صوؤون اخلارجية، �صربي بوقادوم، مع نظريه النيجريي، يف اأبوجا على هام�ش م�صاركته يف الدورة الـ 47 
ملجل�ش وزراء خارجية منطقة التعاون الإ�صالمي.

ح�صابه  على  تــغــريــدة  يف  بــوقــادوم  واأ�ــصــار 
املحادثات  اأن  اإىل  ''تــويــرت''  مبوقع  الر�صمي 
كانت مثمرة، حيث تطرقا اإىل تعزيز العالقات 
قيد  اال�صرتاتيجية  امل�صاريع  وتنفيذ  الثنائية 

التطوير حاليا.
كما متحورت املناق�صات حول الطريق ال�صريع 
العابر لل�صحراء الذي يربط الغو�ص باجلزائر، 
وخط اأنبوب النفط بني البلدين، باالإ�صافة اإىل 

خط اأنابيب �صاران وكابل االألياف الب�صرية.
النيجريي  اخلارجية  وزيــر  اأكــد  جانبه،  من 
امل�صاريع  بتنفيذ  ــالده  ب مت�صك  اللقاء  خــالل 
الطريق  �صيما  ال  اجلـــزائـــر،  ــع  م املــ�ــصــرتكــة 
الذي يربط الغو�ص  لل�صحراء  العابر  ال�صريع 

باجلزائر.
اتــفــقــت مع  ــر  ــزائ اأن اجل ـــارة،  ـــص وجتـــدر االإ�
غاز  اأنبوب  اإن�صاء  على   2002 �صنة  نيجرييا 
نحو  ــوب  ــب االأن ــول  ط يبلغ  لل�صحراء  الــعــابــر 

بنحو  حينها  قدرت  بتكلفة  كيلومرتا   4128
ال�صوق  اإىل  الغاز  لت�صدير  دوالر،  مليارات   10

مرت  مليار   30 نقل  ي�صتهدف  حيث  االأوروبــيــة 
مكعب من الغاز النيجريي �صنويا نحو اأوروبا.

امل�صدرة  البلدان   الفنية بني  امل�صاورات  تتوا�صل 
للنفط )اأوبك( وحلفاوؤها بغية تزويد اجتماعات 
اأوبك + الوزارية املزمع عقدها االثنني والثالثاء 
القرار  باتخاذ  ت�صمح  بيانات  بقاعدة  املقبلني 
املنا�صب يف ظل اآثار وباء كورونا على �صوق النفط 

العاملية.
موقعها  على  ن�صرته  للمنظمة  بــيــان  وح�صب 
االجتماع  عقد  اجلمعة  ــوم  ي مت  فقد  الر�صمي 
االأع�صاء  غري  والدول  اأوبك  لدول  الثامن  التقني 
طريق  عن  التعاون  اإعــالن  يف  امل�صاركة  اأوبــك  يف 
تقنية التوا�صل عن بعد، وذلك تخ�صريا لالجتماع 
 12 الـ  الــوزاري  واالجتماع  اأوبك  ملوؤمتر   180 الـ 
و1  نوفمرب   30 اأيـــام  عقدهما  املــقــرر  ـــك+  الأوب

دي�صمرب على التوايل''.
اإعالن  اطــار  يف  الفني  االجتماع  ا�صتحداث  ومت 
التعاون املوقع يف 2016 وهو اطار يوفر للموقعني 
الق�صايا  ب�صاأن  للتوا�صل  اأر�صية  االإعـــالن  على 
التقنية وتبادل املعلومات حول خمتلف البيانات، 
املتبادل  والفهم  بينهم  الروابط  تعميق  وبالتايل 

للق�صايا التي تواجههم.
حممد  للمنظمة،  العام  االأمــني  مداخلة  وح�صب 
بيان  اأوردهــا  والتي  اللقاء،  هذا  خالل  باركيندو 
الرئي�صي  ''بالدور  اأقر  االأخــري  هذا  فان  املنظمة 
التعاون  الإعالن  الفنية  االجتماعات  تلعبه  الذي 
الأوبك  الــوزاريــة  االجتماعات  تزويد  خالل  من 
املــوثــوقــة  الــتــحــالــيــل  مبختلف  اوبــــك  ــــارج  وخ

وحا�صمة  هامة  قاعدة  ت�صكل  والتي  والدقيقة، 
التخاذ القرار''.

امللحة  احلــاجــة  على  باركيندو  ال�صيد  و�ــصــدد 
وباء  تف�صي  ظل  يف  امل�صتمر  واحلوار  التعاون  اإىل 
كوفيد-19 قائال: ''اإننا نواجه عودة ظهور الوباء 
الذي يقيد البلدان ومرة اأخرى، علينا اأن نوا�صل 
امل�صي قدما''. واأ�صاد يف هذا ال�صياق، باجلهود التي 
يبذلها امل�صاركون يف اعالن التعاون لدعم ا�صتقرار 

�صوق النفط.
حتققت  التي  ''النجاحات  ان  ال�صاأن  بهذا  وقال 
حتى االآن تتطلب �صربا كبريا وقدرة على التحمل 
وعدم الرغبة يف اال�صت�صالم وهي قيم مت التاأكيد 

عليها خالل االأ�صهر االأخرية''.
لقاح  تطوير  خول  موؤخرا  عنه  اأعلن  ما  وحــول 
''اإن  �صد وباء كوفيد-19، قال ال�صيد باركيندو: 
اأثار م�صاعر  احتمال دخول اللقاحات اإىل ال�صوق 
احلفاظ  يف  ن�صتمر  اأن  يجب  ذلك،  ومع  اإيجابية، 
على موقفنا حتى يتم التمكن من خف�ص معدالت 
هذه  قلب  يف  زلنا  ما   )..( بالفريو�ص  االإ�صابة 
للوباء  املدمرة  االآثــار  عن  حتدث  كما  الكارثة''. 
على االقت�صاد العاملي و�صوق النفط العاملي، م�صريا 
ب�صكل  النفط  قطاع  يف  اال�صتثمارات  تراجع  اإىل 

كبري.
اال�صتثمارات  ''انخف�صت  نف�صه  امل�صوؤول  وقــال 
بن�صبة 30 باملائة لهذا العام، وهو اأكرث من الركود 
كانت  الـــذي   ،2016 و   2014 بــني  مــا  امل�صجل 

�صناعة النفط ال تزال تتعافى منه عندما بداأت 
اثار وباء كوفيد-19''.

''اأوبــــك''  اجتماعات  اأن  اإىل  االإ�ــصــارة  ــدر  جت
و''اأوبك+'' املقبلة جد منتظرة من طرف الفاعلني 
اإمكانية  املراقبني  بع�ص  ي�صتبعد  وال  ال�صوق  يف 
 + اوبك  اإنتاج  لتخفي�ص  احلالية  العتبة  متديد 
والبالغة 7ر 7 مليون برميل يف اليوم اىل بعد عام 

.2020
منذ  اوبك  �صرعت  النهائي،  القرار  اتخاذ  وقبل 
االجتماعات  �صل�صلة  عقد  يف  الفارط  االربــعــاء 
الفنية لدرا�صة اأو�صاع ال�صوق النفطية وتداعيات 
بداية  وا�صتقرارها،  تعافيها  على  كورونا  فريو�ص 
االقت�صادية  اللجنة  ملجل�ص   134 الـ  باالجتماع 

الأوبك.
وكان االجتماع الرابع والع�صرون للجنة الوزارية 
امل�صرتكة الأوبك وخارج اوبك قد اأو�صى اأنه ينبغي 
يقظة  تكون  اأن  امل�صاركة  الـــدول  ''جميع  على 
االأمر،  لزم  اإذا  للت�صرف،  وم�صتعدة  وا�صتباقية 

وفقا ملتطلبات ال�صوق''.
وزير  ــد  اأك اجلـــاري،  ال�صهر  مــن  �صابق  وقــت  ويف 
الطاقة الذي �صريا�ص اجتماع موؤمتر اأوبك االثنني 
املقبل، عبد املجيد عطار، اأن اأوبك ال تزال م�صممة 
على اتخاذ االإجراءات املنا�صبة، مو�صحا اأن ''ذلك 
االإنتاج  تعديالت  متديد  اإمكانية  درا�صة  ي�صمل 
هذه  لتعميق  وكذلك   ،2021 عــام  حتى  احلــايل 

التعديالت، اإذا تطلبت ظروف ال�صوق ذلك''.

ك�صف الرئي�ص املدير العام للقر�ص ال�صعبي 
اجلــزائــري، حممد دحــمــاين، عــن  قرو�ص 
النا�صئة،  للموؤ�ص�صات  دينار  ملليوين  ت�صل 
للموؤ�ص�صات  بالن�صبة  دينار  مليون  و150 

املتو�صطة.
االإعالم  لو�صائل  ت�صريح  يف  دحماين  واأكد 
اأم�ص االأحد حول اأهم اخلدمات التي يقدمها 
بنك القر�ص ال�صعبي اجلزائري، اأن الردعلى 
طلبات القرو�ص يكون يف مدة ال تتجاوز 72 

�صاعة بالن�صبة للملفات.
اأم�ص  اجلــزائــري  ال�صعبي  القر�ص  ود�صن 
ال�صغرية  للموؤ�ص�صات  ف�صاء جديدا خم�ص�صا 
واملتو�صطة واملوؤ�ص�صات النا�صئة ح�صبما اأفاد 

به بيان لهذا البنك العمومي.
ال�صعبي  الــقــر�ــص  اأكـــد  املنا�صبة،  وبــهــذه 
خالل  من  البنكي  عر�صه  تنوع  اجلــزائــري 
ا�صرتاتيجية تنموية ومرافقة غري  جت�صيد 
م�صبوقة جتاه املوؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة 
مقاربة  تعترب  التي  النا�صئة  واملوؤ�ص�صات 
املوؤ�ص�صات  فــرع  ملعاجلة  ع�صرية  جتــاريــة 

امل�صغرة واملتو�صطة ح�صب ذات امل�صدر.
ال�صعبي  الــقــر�ــص  ــق  اأطــل واأن  �صبق  وقـــد 

جمموعة  ـــت  حت ــتــوجــني  مــن ــــري  اجلــــزائ
ن�صاطي" املوجه لتمويل  "�صاهل  "�صاهل" اأي 
للموؤ�ص�صات  املتداولة  االأموال  من  احلاجيات 
النا�صئة  واملوؤ�ص�صات  واملتو�صطة  ال�صغرية 
اقتناء  لتمويل  املــوجــه  ماهل"  و"�صاهل 
حمل  تاأجري  اأو  تهيئة  اأو  التجارية  املحالت 

جتاري.
املخ�ص�ص  اجلديد  الف�صاء  هذا  خالل  ومن 
ين�صطه  ـــذي  وال الــزبــائــن  مــن  الفئة  لــهــذه 
املوؤ�ص�صات  م�صتوى  على  باحل�صابات  مكلفون 
اال�صتماع  اأجـــل  مــن  واملتو�صطة  ال�صغرية 
الطلبات  معاجلة  �صتكون  الن�صغاالتهم، 
ال�صغرية  املوؤ�ص�صات  زبائن  بها  يتقدم  الذي 
واملتو�صطة ''ب�صيطة وناجعة للغاية" لتهيئة 
اأح�صن الظروف للزبون بغية معاجلة اأعماله 

على م�صتوى البنك ح�صب البيان.
ولتعزيز مهامه كبنك جواري دائم اال�صغاء 
ال�صعبي اجلزائري  القر�ص  ين�صط  لزبائنه، 
التي  االلكرتونية  �صفحته  عرب  وا�صع  ب�صكل 
ولرتقية  لالت�صال  ا�صافية  قــنــاة  تعترب 
ي�صيف  وخــدمــاتــه  منتوجاته  جمــمــوعــة 

البيان.

�صيفا  نزوله  لدى  بلميهوب  واأو�صح 
على برنامج �صيف ال�صباح عرب القناة 
االوىل، اأم�ص االأحد، اأن العمل جار من 
خطة  من  االأوىل  املرحلة  امتام  اأجل 
واالجتماعي،  االقت�صادي  االنعا�ص 
موؤ�ص�صاتي  نظام  و�صع  اىل  تو�صلنا   "
ــدة وقــوانــني  ــدي كــامــل مبــرا�ــصــيــم ج
جديدة يف بع�ص القطاعات التي كانت 
قطاعات  واأ�صبحت  قبل  من  مهم�صة 
وزارية قائمة يف ذاتها و�صلنا اىل 50 

مر�صوم و10 قوانني مت تعديلها".
االقت�صادي  االإنــعــا�ــص  خطة  ــن  وع
اإنها  بلميهوب  قـــال  واالجــتــمــاعــي، 
اأولها  م�صتويات  ثــالث  يف  تتمحور 
ــــــراءات  ــايل يــتــ�ــصــمــن اج ــج ــع ــت ــص ا�
وتنظيمات  ــة  ــي ــون ــان ق تــنــظــيــمــيــة 
موؤ�ص�صاتية البد من اتخاذها يف اأقرب 
اآليات  و�صع  يف  التفكري  ــذا  وك ــت،  وق
املتعلقة  الثانية  للمرحلة  للمرور 
ــي �ــصــتــكــون كبري  ــت ــالحــات ال ــاال�ــص ب
 2021 يف  �صيكون  مــا  وهــو  وعميقة 
و2022، اأما املرحلة الثالثة ف�صتكون 
يف 2024 بعد ثالث �صنوات للح�صول 

على النتائج وتقييمها.

ونوه حممد �صريف بلميهوب باأهمية 
ال�صباك املوحد لال�صتثمار الذي يعول 
امل�صاكل  حــل  اأجـــل  مــن  كــثــريا  عليه 
الــبــريوقــراطــيــة الــتــي كــانــت تـــوؤرق 
امل�صتثمرين، موؤكدا اأن تعليمات الوزير 
على  ت�صدد  اخل�صو�ص  هذا  يف  االأول 
العام  نهاية  قبل  ال�صباك  فتح  وجوب 

اجلاري.
الأن  كبرية  ال�صباك  "اأهداف  وقــال 
امل�صتثمرين يعانون من البريوقراطية 
�صواء  االإدارات  بني  التن�صيق  وعــدم 
املحلي  اأو   املــركــزي  املــ�ــصــتــوى  عــلــى 
كل  ــام  اإمت يف  يتمحور  ال�صباك  ودور 
لكل  والقانونية  االدارية  االجراءات 

امل�صتثمرين''.
اأن العمل ي�صري ب�صكل  واأكد بلميهوب 
االجــراءات  تب�صيط  اأجل  من  مــوازي 
الو�صول  قبل   للم�صتثمرين  االإداريــة 
لل�صباك، باالإ�صافة اىل الرقمنة التي 
الذي  ال�صباك  لعمل  اأ�صا�صية  تعترب 
اخلا�صة  املعطيات  كل  على  �صيتوفر 
من  باال�صتثمار  املعنية  بالقطاعات 
وال�صرائب  وا�صتثمار  و�صناعة  بناء 

واجلمارك.

وتنظيم  لــ�ــصــبــط  الـــعـــام  املـــديـــر  اأكــــد 
�صامي  ال�صيد  التجارة  بــوزارة  االأ�ــصــواق 
تعد  التي  الغذائية  العجائن  اأن  قلي، 
غري  الدولة،  من  مدعمة  االأولية  مادتها 
بع�ص  م�صت  التي  االأ�صعار  بارتفاع  معنية 

العالمات.
لوكالة  ت�صريح  يف  قلي  ال�صيد  واأو�صح 
بالفعل  �صجلنا  ''لقد  اجلزائرية،  االأنباء 
من  الــعــالمــات  بع�ص  الأ�ــصــعــار  ارتــفــاعــا 
ارتفاعا  عرفت  التي  الغذائية  العجائن 
لي�صت  لكن  للكيلوغرام،  دج   10 اىل  بـ5 
الذين  ال�صناعيني  ان  اىل  م�صريا  كلها''، 
القمح  بــاأمــوالــهــم اخلــا�ــصــة  يــ�ــصــتــوردون 
ال�صلب، الذي يعد املادة االأولية ل�صناعة 
هذا  �صعر  يحددون  والعجائن،  الدقيق 
ا�صعار  باحل�صبان  اخذا  الغذائي  املنتوج 
هذه احلبوب يف �صوق البور�صة الدولية. 
ت�صعى  الــوزارة،  ان  امل�صوؤول  ذات  اكد  كما 
اىل احرتام تطبيق االأ�صعار التي حددتها 
الدولة للمواد املدعمة، م�صيفا اأن ''فرقنا 
موزعة يف امليدان عرب 48 والية من اجل 
والتبليغ  ال�صارية  االأ�صعار  تطبيق  �صمان 

عن اأي ارتفاع غري قانوين''.
ال�صناعات  فرع  اإن  امل�صوؤول،  ذات  وتابع 
بع�ص  عرف  وال�صميد  للعجائن  الغذائية 
�صهر  يف  �صدر  ان  بعد  ـــالالت''،  ''االخـــت
اجلريدة  يف  املر�صومني  االأخــري  �صبتمرب 
عن  الــدعــم  بــرفــع  املتعلقني  الر�صمية 
ل�صناعة  املوجهني  وال�صلب  اللني  القمح 
القمح  و�صميد  الدقيق  من  اخــرى  ــواع  ان

والعجائن الغذائية والك�صك�ص.

املتحدث-  ذات  -ي�صيف  ــقــرار  ال وهــو 
غرة،  حني  على  املتعاملون  اتخذه  الذي 
م�صريا  ال�صوق،  يف  ا�صطراب  اىل  ادى  مما 
طبيعتها  اىل  عــادت  قد  ــور  ''االم ان  اىل 
ملا اعلنت الوزارة منذ خم�صة ع�صر يوما، 
عن تاأجيل تطبيق هذا املر�صوم اىل تاريخ 

غري حمدد''.
وا�صاف ال�صيد قلي، ''اننا اقررنا مرحلة 
مفعول  �صريان  قبل  ا�صافية  انتقالية 
املرحلة  هذه  اأن  معتربا  املر�صوم''،  هذا 
كانت �صرورية من اأجل تو�صيح االإجراء 
التنظيمي واإ�صراك املهنيني مع ال�صهر على 

التموين املنتظم لل�صوق.
م�صوؤول �صبط اال�صعار، على  كما حر�ص 
طماأنة املواطنني ''بخ�صو�ص توفر ال�صميد  
املعلومات  مفندا  ال�صوق''،  يف  م�صتقاته 
ال�صبكات االجتماعية حول  املتداولة يف 

ندرة هذه املواد.
كما اكد اأن كميات القمح ال�صلب املوزعة 
لل�صميد  �صناعية  وحــدة   135 لفائدة 
ومعجنات…(  )ك�صك�ص  وم�صتقاته 
مليون   2 نوفمرب،  �صهر  بانتهاء  �صتتعدى 

قنطار''.
وذكر يف ذات ال�صياق، بان وزارة التجارة 
تعمل بالتعاون الوثيق مع وزارة الفالحة 
املكلفة بتموين املطاحن وم�صانع الدقيق، 
اجلزائري  الديوان  عرب  االأولية  باملادة 
عرب  ال�صناعة  وزارة  و  للحبوب  املهني 
املجمع العمومي لل�صناعة الغذائية الذي 
الدقيق  جمــال  يف  منظم  كمجمع  يعترب 

والعجائن.

مباحثات جديدة حول م�سروع اأنبوب النفط
 بني اجلزائر و نيجرييا 

قرو�ش ت�سل اإىل 15 مليار 
الأ�سحاب املوؤ�س�سات 

هذه هي اخليارات التي �ستدر�سها ''اأوبك+'' 
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اأعلن وزير اخلارجية الأمريكي مايك بومبيو الثنني فر�ش وا�صنطن �صل�صلة عقوبات ت�صتهدف خ�صو�صا وزارة الدفاع الإيرانية والرئي�ش الفنزويلي 
نيكول�ش مادورو يف اإطار العمل جمددا بعقوبات الأمم املتحدة على اإيران. بذلك تكون الوليات املتحدة القوة الكربى الوحيدة التي تعترب اأن العقوبات 

الأممية دخلت من جديد حيز التنفيذ، وذلك بعدما واجهت اعرتا�صات من حلفائها وخ�صو�صا الأوروبيني.

بعد اإعالن حكومة اإثيوبيا الن�ضر يف تيغراي..

مينح اإجازات لعنا�ضره من اأ�ضول �ضحراوية..

اإقليم  من  اأُطلقت  �صواريخ  ا�صتهدفت 
ــددا  تــيــغــراي يف �ــصــمــال اإثــيــوبــيــا جم
اأفــاد  مــا  وفــق  االإريـــرتيـــة،  العا�صمة 
فــرانــ�ــص بر�ص  ــة  دبــلــومــا�ــصــيــون وكــال
االأحد، بينما حتّدثت �صفارة الواليات 
"�صتة  وقـــوع  عــن  اأ�ــصــمــرة  يف  املتحدة 

انفجارات" يف املدينة.
ذكرت  الــتــي  "االنفجارات"  ووقــعــت 
ال�صاعة  "حواىل  �ُصّجلت  اأنها  ال�صفارة 
على  �صاعات  بعد  ال�صبت،   "22،13
اأبيي  االإثيوبي  ــوزراء  ال رئي�ص  اإعــالن 
التي  الع�صكرية  احلملة  انت�صار  اأحمد 
لتيغراي  احلاكم  احلــزب  �صد  اأطلقها 

تيغراي". �صعب  حترير  "جبهة 
وكانت هذه املرة الثالثة التي تتعّر�ص 
منذ  تيغراي  من  للق�صف  اأ�صمرة  فيها 
االإقليم  يف  الع�صكرية  العمليات  بداأت 
حترير  جبهة  اأن  رغم  نوفمرب،  بتاريخ 
�صعب تيغراي مل تتنب �صوى اأول هجوم 
اأ�صبوعني.  قبل  ــع  وق الــنــوع  ــذا  ه مــن 
وبررت اجلبهة الهجوم حينها باتهامها 
الدعم  با�صتقدام  اإثــيــوبــيــا  حكومة 

الع�صكري االإريرتي حلملتها يف تيغراي، 
وهو اأمر تنفيه اأدي�ص اأبابا.

لـ  اأبابا  اأدي�ص  يف  دبلوما�صيان  واأفــاد 
اأطلقت  �صواريخ  عدة  اأن  بر�ص  فران�ص 
ليل ال�صبت ا�صتهدفت على ما يبدو مطار 
لكن  فيها.  ع�صكرية  ومن�صاآت  اأ�صمرة 
املماثلة،  ال�صابقة  الهجمات  غرار  على 
اأو  ال�صواريخ  �صقوط  مكان  يت�صح  مل 
واريرتيا  بها.  ت�صببت  التي  االأ�ــصــرار 
من اأكرث دول العامل تكّتما ومل تعّلق 

حكومتها على الهجمات.
ـــي، الــــذي حــــاز على  ـــي اأب ـــن  ـــل واأع
املا�صي،  العام  لل�صالم  نوبل  جائزة 
يف  الع�صكرية  العمليات  "ا�صتكمال" 
تيغراي بعدما اأكد اجلي�ص �صيطرته 
على ميكيلي، عا�صمة االإقليم. وقتل 
تدفق  بينما  املعارك  جــّراء  االآالف 

احلدود  عرب  الالجئني  اآالف  ع�صرات 
اإىل ال�صودان.

ــاالت بــالــكــامــل عن  ــص ــ� وقــطــعــت االت
مهمة  ي�صّعب  ما  النزاع،  خالل  تيغراي 
تقييم احلجم الكامل لالأ�صرار واأعداد 
الذي  العنيف  القتال  جــّراء  ال�صحايا 
�صهد ق�صفا جويا وجمزرة واحدة على 

االأقل قتل خاللها مئات املدنيني.
واأفاد اأبيي ال�صبت اأن ال�صرطة اأطلقت 
عملية اأمنية الإلقاء القب�ص على قادة 
وتعّهدت  تيغراي،  �صعب  حترير  جبهة 
بالقتال  تيغراي  �صعب  حترير  جبهة 
طاملا اأن القوات املوالية الأبيي متواجدة 
يف  تيغراي،  يف  االأ�صكال  من  �صكل  باأي 
اأن احلــزب قد  من  وقــت حــّذر حمللون 
اأ�صبه  تكتيكات  ويتبنى  نهجه  يبّدل 

باأ�صلوب املجموعات املتمّردة.

اجلي�ص  اأن  متطابقة،  م�صادر  ــادت  اأف
على  اإجـــازات  بــاإقــرتاح  يقوم  املغربي 
عنا�صره من اأ�صول �صحراوية، وغالبية 
ــوؤالء يــوجــدون االآن يف فــرتة اإجــازة  ه
عادي  ب�صكل  ي�صتغلون  كانوا  اأن  بعد 
جي�ص  هجمات  ت�صهد  التي  املناطق  يف 

التحرير ال�صعبي ال�صحراوي.
بخ�صية  االإجــراء  هذا  البع�ص  ويقراأ 
هجمات  يف  بع�صهم  مقتل  مــن  املــغــرب 
مما  ــراوي،  ــح ــص ــ� ال ال�صعبي  اجلــيــ�ــص 
اأهاليهم،  بني  اخلرب  �صيوع  اىل  �صيوؤدي 
حتى  املغربي  اجلي�ص  يتفاداه  ما  وهذا 

االآن بالتكتم على خ�صائره الب�صرية.
�صلطت �صحيفة ''االإ�صبانيول'' يف مقال 
مطول لها ال�صوء على جانب اآخر اأكرث 
ــدم جــاهــزيــة املغرب  اأهــمــيــة يــوؤكــد ع
احلرب،  خيار  بالتايل  ورف�صه  ع�صكريًا 
حيث ذكرت ال�صحيفة اأن املغرب ي�صعى 

حاليًا لتجنيد اآالف املهاجرين االأفارقة 
يف  بهم  والــزج  اأر�ــصــه  على  املوجودين 
ال�صعبي  التحرير  جي�ص  �صد  املعارك 

ال�صحراوي.
مغربية  م�صادر  عن  ال�صحيفة  ونقلت 
لتغيري  حثيثة  م�صاٍع  هناك  اأن  مطلعة، 
ي�صمح  مبا  املغربية،  اجلن�صية  قانون 
ونقلهم  االأفارقة  املهاجرين  بتجني�ص 

للقتال �صد ال�صحراويني.
اإنها خطوة غري اإن�صانية وغري م�صوؤولة 
املغربية  احلكومة  خاللها  من  ت�صعى 
املهاجرين  هوؤالء  ظروف  ا�صتغالل  اإىل 
حمل  مقابل  بالتجني�ص  وابــتــزازهــم 
ال�صالح �صد �صعب اإفريقي حمتلة اأر�صه، 

بح�صب ''االإ�صبانيول''.
الــ�ــصــحــيــفــة  ـــال  ـــق م يف  ورد  وممـــــا 
كان  التحديد   وجه  ''على  االإ�صبانية: 
وا�صحًا  امللكي  اجلي�ص  يف  القوات  نق�ص 

املغرب  ا�صطر  عندما   ،2018 عــام  يف 
التي مت  الع�صكرية  اإىل وقف م�صاركته 
ملحاربة  ال�صعودية  الإر�صاء  بها  القيام 
اليمنيني، ب�صبب حالة التاأهب للتوتر يف 
التعزيزات  اأن  كما  الغربية.  ال�صحراء 
اأمرًا  كانت  املنطقة  تلك  يف  الع�صكرية 
معتادًا يف وقت التجديد ال�صنوي لبعثة 
ال�صحراء  يف  لال�صتفتاء  املتحدة  االأمم 

الغربية )مينور�صو(''.
ال�صوؤون  يف  ال�صحراوي  للباحث  و�صبق 
اأ�صار  قد  حل�صن،  ب�صري  حممد  االأمنية، 
تعرت�ص  التي  البالغة  ال�صعوبة  اإىل 
ـــول حـــرب جــديــدة مع  ــغــرب يف دخ امل
ال�صحراويني، وقال ''اإن املغرب مل يعلن 
ال�صعب  �صد  احلــرب  يف  دخوله  ر�صميًا 
م�صتعد،  غــري  اأنــه  ل�صبب  ال�صحراوي 
على الرغم  من حتم�ص احللفاء لدعمه 

ماليًا''.

�شواريخ تطال العا�شمة االإريتريية اأ�شمرة

املخزن يجند االأفارقة يف حربه ويت�شرت على خ�شائره الب�شرية 

الربملان االإيراين 
يدعو اإىل رد عاجل 
على اغتيال العامل 
النووي فخري زادة

اأم�ص   االإيــــــراين،  الـــربملـــاين  دعـــا 
رد  اإىل  االإيرانية  ال�سلطات  االأحد، 
زادة،  فخري  اغتيال  على  عاجل 

جتنبا ل�سربات اأكرب يف امل�ستقبل.
"اأيادي  اأن  ــان  ــربمل ال بــيــان  واأكـــد 
اإ�سرائيل تقف بو�سوح وراء اغتيال 
على  الثمن  و�ستدفع  زادة،  فخري 

النحو املطلوب".
ــان: االغــتــيــاالت  ــي ــب كــمــا قـــال ال
نفذتها  التي  التخريبية  واالأعمال 
خالل  اإيران  �سد  واأمريكا  اإ�سرائيل 
رد  دون  بقيت  املا�سية،  ال�سنوات 
ـــوازن، ممـــا جــعــل الـــعـــدو اأكـــرث  ـــت م
"اأف�سل  اأن  على  م�سددا  وقاحة"، 
العدوانية،  االإجـــــراءات  على  رد 
ـــرب اإحــــيــــاء الــ�ــســنــاعــة  يـــكـــون ع
العمل  واإيقاف  االإيرانية،  النووية 

بالربوتوكول االإ�سايف".
نوفمرب   27 اجلــمــعــة  يـــوم  وقــتــل 
رئي�ص مركز االأبحاث والتكنولوجيا 
لدى وزارة الدفاع االإيرانية، حم�سن 
اغتيال  عملية  يف  زادة،  فــخــري 

ق.دو�سفتها طهران بـ"االإرهابية".

قتلى بفي�شانات جزيرة 
�شردينيا يف اإيطاليا

لقى 3 اإيطاليني على االأقل حتفهم، 
هطول  اأعقبت  في�سانات  يف  ال�سبت، 
اأمطار غزيرة على اجلانب ال�سرقي 
على  املطلة  �سردينيا  جــزيــرة  مــن 

البحر املتو�سط.
بيتي،  يف  فيديو  لقطات  واأظــهــرت 
حتول  ـــورو،  ن اإقليم  يف  بــلــدة  ــي  وه
غطت  الطني  من  اأنهار  اإىل  ال�سوارع 

ال�سيارات واأغرقت اأقبية املباين. 
املنطقة  يف  البيئة  م�ست�سار  وقــال 
"الو�سع  جياين المبي�ص لل�سحفيني 
البلدية  رئي�ص  ماأ�ساوي..  بيتي  يف 
وال  حتفهما  لقيا  اثنني  بــاأن  اأبلغنا 

يزال البع�ص يف عداد املفقودين".
ولقي مزارع يبلغ من العمر 55 عاما 
رجل  وتويف  اأر�سي  انهيار  يف  حتفه 
منزله،  يف  عاما   90 العمر  من  يبلغ 
االإيطالية  ــاء  ــب االأن لوكالة  وفــقــا 
خدمات  تــزال  ال  حني  يف  )اأن�سا(. 
امـــراأة  جثة  عــن  تبحث  ــوارئ  ــط ال
وقال  عمرها.  مــن  الت�سعينات  يف 
�سدر  جديدا  حتذيرا  اإن  المبي�ص 
اأمطار غزيرة على  مع توقع هطول 

ق.دق.داجلزيرة باأكملها.

ق.د

حرق لل�ضيارات و�ضدام مع ال�ضرطة..

خرج اأكرث من 130 األف �صخ�ش يف املدن الفرن�صية الكربى، ومن بينها باري�ش التي اأعلنت �صرطتها اعتقال ت�صعة اأ�صخا�ش و�صرتا�صبوغ ومار�صيليا 
وليون، ال�صبت، احتجاجا على وح�صية ال�صرطة وقانون اأمني جديد مثري للجدل يحظر ن�صر �صور �صباط ال�صرطة بق�صد اإ�صرارهم.

ق.د

بالقلق  وال�سحافيون  الن�سطاء  وي�سعر 
اأن ''قانون االأمن ال�سامل'' من �ساأنه  من 
اأن ي�سمح با�ستمرار عنف ال�سرطة دون 
رادع يف وقت تتزايد فيه الدعوات ملزيد 

من الرقابة.
فيديو  مقاطع  ب�سبب  الغ�سب  وت�ساعد 
ت�ستخدم  وهي  ال�سرطة  قوات  اأظهرت 
ــري املــــربرة �ــســد رجـــل اأ�ــســود  ــوة غ ــق ال
منف�سلتني  منا�سبتني  يف  ومــهــاجــريــن 

االأ�سبوع املا�سي.
واأطلقت قوات االأمن الفرن�سية القنابل 
امل�سيلة للدموع على متظاهرين يحتجون 
اأن  بعد  باري�ص،  يف  ال�سرطة  عنف  على 
باحلجارة  ال�سرطة  رجال  ملثمون  ر�سق 
على  حواجز  واأقاموا  النارية  واالألعاب 

الطرق.
البالد  ــاء  ــح اأن يف  الفرن�سيني  اآالف 
اعتدت  اأن  بعد  مــ�ــســريات  يف  �ــســاركــوا 
منتج  وهــو  اأ�ــســود،  رجــل  على  ال�سرطة 
موجة  اأذكـــى  ممــا  بال�سرب  مو�سيقي، 
ُيعتقد  قانون  م�سروع  على  كبرية  غ�سب 
الك�سف  يف  ال�سحفيني  حرية  يقيد  اأنه 

عن وح�سية ال�سرطة.
اأن  اإىل  ت�ساعدت  التي  االحتجاجات 
اأثارت اأزمة �سيا�سية تناولت ثالثة بنود 
من م�سروع "قانون االأمن ال�سامل" تتعلق 
لعنا�سر  فيديو  ومقاطع  �ــســور  بن�سر 
اأداء عملهم، وا�ستخدام  اأثناء  ال�سرطة 
ة وكامريات  قوات االأمن للطائرات امل�سرَيّ

املراقبة.
التن�سيقية الداعية اإىل التجمعات راأت 

اأن م�سروع القانون هذا يهدف اإىل النيل 
االإعالم  وحرية  ال�سحافة  حرية  من 
"اأي  الــتــعــبــري،  ــة  ــري ــتــعــالم وح واال�ــس

باخت�سار احلريات العامة االأ�سا�سية''.
يهدف  الــقــانــون  اأن  احلكومة  وتــوؤكــد 
يتعر�سون  الذين  العنا�سر  حماية  اإىل 
على  للقتل  ودعـــوات  كراهية  حلمالت 
ك�سف  مع  االجتماعي  التوا�سل  �سبكات 

تفا�سيل من حياتهم اخلا�سة.

غري اأن معار�سي الن�ص ي�سريون اإىل اأن 
ارتكبتها  التي  العنف  ق�سايا  من  الكثري 
ُك�سفت لو مل تلتقطها  ملا كانت  ال�سرطة 
مواطنني.  وهواتف  �سحافيني  عد�سات 
اإذ  الــقــانــون غــري جمـــٍد  اأن  ويـــوؤكـــدون 
للت�سدي  كافية  احلالية  القوانني  اإن 
القانون  اأن  اإىل  الفتني  كهذه،  جلرائم 
ولي�ص  االأفـــعـــال  "يعاقب  الــفــرنــ�ــســي 

النوايا''.
ـــذا اجلــــدل والــتــظــاهــرات  وو�ــســط ه
الفرن�سي  الــوزراء  رئي�ص  اأعلن  الكبرية، 
ت�سكيل  اعتزامهم  عن  كا�ستك�ص  جــان 
املــادة  �سياغة  الإعـــادة  م�ستقلة  جلنة 
ال�سامل"  "االأمن  قانون  م�سروع  من   24
تنتهك  اأنها  اعتبار  على  للجدل،  املثرية 

حرية ال�سحافة.
تقدمت  للجدل  املثري  القانون  م�سروع 
به كتلة حزب "اجلمهورية اإىل االأمام"، 
ال�سرطة  ويركز على تو�سيع �سالحيات 
ولكن  اخلا�ص،  االأمــن  وتنظيم  املحلية، 
من  النتقادات  تتعر�ص  منه   24 املــادة 

املدافعني عن احلريات.
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ثار بركان ليوتولو يف جزيرة ليمباتا االإندوني�سية اليوم، للمرة الثانية 
خالل ثالثة اأيام، وقذف الرماد اإىل ارتفاع 4000 مرت.

وذكرت هيئة امل�سح الربكاين االإندوني�سية اأن حالة التاأهب للربكان مل 
تتغري، وتظل عند م�ستوى واحد اأعلى من املعدل الطبيعي، م�سيفة اأنه مت 

فر�ص منطقة عزل ن�سف قطرها كيلومرتين حول الربكان.
التي يبلغ عدد  اإ�سابات يف اجلزيرة  ومل ترد تقارير فورية عن وقوع 

�سكانها حوايل 130 األف ن�سمة.
واأطلق الربكان البالغ ارتفاعه 1423 مرتا اجلمعة املا�سية رمادا اإىل 

ارتفاع 500 مرتا يف الهواء يف اأول ثوران له منذ عام 2012.

قتل ما ال يقل عن 26 عن�سرا من قوات االأمن االأفغانية اأم�ص االأحد يف 
االأفغاين  للجي�ص  قاعدة  على  انتحاري  يقودها  مفخخة  ب�سيارة  هجوم 
يف عا�سمة والية غزنة، التي كانت م�سرحا ملعارك متكررة بني طالبان 
اأن االنتحاري  الداخلية  وزارة  با�سم  الناطق  واأكد  والقوات احلكومية. 
فّجر �سيارة مليئة باملتفجرات يف غزنة، فيما قال مدير م�ست�سفى غزنة 
يف  اأمن"،  عنا�سر  جميعهم  االآن.  حتى  جريحا  و16  جثة   26 "تلقينا 
االأ�سهر  مدى  على  االأفغانية  القوات  �سد  دموية  االأكرث  بني  يعد  هجوم 

االأخرية.

هجوم  جراء  نيجرييا  �سرقي  "بورنو" �سمال  والية  يف  مزارًعا   44 ُقتل 
�سنته جماعة "بوكو حرام" االإرهابية، ال�سبت على املزارعني.

اأن  زبرماري،  ح�سن  بورنو  يف  املزارعني  الحتاد  ال�سابق  الرئي�ص  واأعلن 
ا�ستهدفوا مزارعني كانوا يعملون يف حقل لالأرز بقرية  م�سلحي اجلماعة 

غارين كوا�سيبا.
 44 مقتل  عن  اأ�سفر  الهجوم  اإن  لل�سحفيني  ت�سريح  يف  زمربماري  وقال 
واإ�سابة عدد كبري من املزارعني. بدوره قال ع�سو جمل�ص غارين كوا�سيبا، 

اإن قوات اأمنية توجهت اإىل املنطقة عقب الهجوم.
ومنذ عام 2009، لقي اأكرث من 20 األف �سخ�ص م�سرعهم يف اأعمال عنف 
جماعية نفذتها "بوكو حرام" التي ظهرت يف نيجرييا بداية 2000. كما 
مثل  لنيجرييا  املجاورة  البلدان  يف  هجمات   ،2015 منذ  اجلماعة  نفذت 
م�سرعهم  �سخ�ص  األفي  عن  يقل  ال  ما  ولقي  والنيجر.  وت�ساد  الكامريون 

خالل هجمات اجلماعة يف حو�ص بحرية ت�ساد.

اأطلقوا  حركة  اإطار  يف  جمددا  غواتيماال  يف  املحتجني  اآالف  تظاهر 
األيخاندرو  الرئي�ص  با�ستقالة  الفا�سولياء" للمطالبة  "ثورة  ا�سم  عليها 

جياماتي الذي يتهمونه بالف�ساد واحلكم بدون �سفافية.
الفتات  غواتيماال،  للعا�سمة  املركزية  ال�ساحة  يف  املتظاهرون  ورفع 
كتب عليها "ال�سعب يجب اأال يخاف من احلكومة بل احلكومات يجب اأن 

تخاف من ال�سعب" و"لريحل الفا�سدون".
ويطالب معار�سو الرئي�ص با�ستقالته وا�ستقالة النواب، وباأن تخ�س�ص 
يف ميزانية الدولة موارد اأكرب ملكافحة الفقر يف بلد يعي�ص ن�سف �سكانه 
اإدارته  ب�سبب  حادة  انتقادات  الرئي�ص  يواجه  كما  الفقر.  خط  حتت 
با�ستخدام  تتعّلق  والتي  �سفافية  لوباء كوفيد-19 وطريقة حكمه بال 

ثالثة مليارات دوالر وافق عليها الربملان ملكافحة املر�ص.

تتخذ كوريا ال�سمالية، حيث ال توجد اإ�سابات بفريو�ص كورونا ح�سب 
اإليها،  الفريو�ص  انتقال  ملنع  �سديدة  اإجراءات  الر�سمية،  الت�سريحات 

واأغلقت حدودها لي�ص فقط اأمام النا�ص بل واأمام الب�سائع االأجنبية.
وقالت وكالة االأنباء املركزية الكورية ال�سمالية، اإن بيونغ يانغ "تقيم 
الرت�سيم  وخط  احلدود  من  القريبة  املناطق  يف  ح�سار  جدار  بحزم 
الع�سكري، وتطالب العمال واملقيمني بااللتزام بالنظام وال�سيطرة فورا 
تبني  البالد  اأن  وذكرت  له".  واال�ستجابة  طبيعي،  غري  موقف  اأي  على 
الرت�سيم  خط  من  وبالقرب  احلدودية  املنطقة  عمق  ح�سار" يف  "جدار 

الع�سكري.
�سيد  منعت  ال�سمالية  الكورية  �سلطات  اإن  اإعالمية  تقارير  وقالت 
القمامة  عرب  الفريو�ص  النتقال  ثغرة  باأي  ت�سمح  "ال  حتى  االأ�سماك 

البحرية".

قتلى وجرحى يف هجوم انتحاري على 
قاعدة للجي�ش االأفغاين بوالية غزنة

مزارًعا   44 حرام" تقتل  "بوكو 
�شمال �شرقي نيجرييا

متظاهرون يطالبون بتنحي الرئي�ش
 يف غواتيماال

اإجراءات ت�شل اإىل االإعدام وتلغيم احلدود 
ملنع انتقال كورونا بكوريا ال�شمالية

ثوران بركان �شرق اإندوني�شيا للمرة 
الثانية خالل 3 اأيام

حــول

الوكاالت  

العــامل

دويل
ع�شرات االآالف يحتجون و�شط باري�ش لتِنديد بـ ''قانون االأمن ال�شامل''



اإنطالقة قوية يف بطولة املو�سم  جنح وفاق �سطيف يف حتقيق 
العودة  من  الكوكي  نبيل  املــدرب  اأ�سبال  متكن  اأن  بعد  اجلديد 
عمر  مبلعب  العا�سمة  اإحتاد  ملواجهة  تنقلهم  من  الفوز  بنقاط 
االأول  الفوز  حتقيق  من  الوفاق  متكن  حيث  ببولوغني،  حمادي 
مل  املباراة  هذه  يف  املقدم  املــردود  اأن  رغم  مقابلة  دون  بثنائية 
التي قام  التغيريات  اأن  ال�سوط االأول، غري  يكن كبري خا�سة يف 
بها الطاقم الفني يف اللحظات االأخرية من املباراة مكنت الوفاق 
من قلب املوازين ل�ساحله بعد دخول املهاجم عمورة الذي متكن 

من توقيع هدفني يف ظرف ق�سري مبا�سرة بعد دخوله.
وتابع مدرب املنتخب املحلي جميد بوقرة املباراة بني االإحتاد 
اأعجب  املحلي  الناخب  اأن  امل�سادر  بع�ص  اأكــدت  حيث  والوفاق 
مي�سالة،  ـــراوي،  ق قندو�سي،  مــن  كــل  قــدمــه  الـــذي  بامل�ستوى 
لهذا  الدعوة  لهم  توجه  اأن  املنتظر  ومن  وبكاك�سي،  خ�سايرية 
املقبلة،  الفرتة  يف  املحلي  املنتخب  ترب�سات  خــالل  اخلما�سي 
العا�سمة  اإحتاد  على  الفوز  منحة  قيمة  الوفاق  اإدارة  وحددت 
بني  االإتفاق  ومت  مباراة،  اأول  اأنها  رغم  �سنتيم  مليون   30 مببلغ 
االإدارة والالعبني على اأن كل نقطة يح�سل عليها الوفاق تكون 
قيمتها مببلغ 10 ماليني �سنتيم خارج الديار، يف حني اأن منحة 

الفوز داخل القواعد يف حدود 05 ماليني �سنتيم.
الفوز  عن  اليف  كمال  للوفاق  الــهــاوي  الــنــادي  رئي�ص  وحتــدث 
املحقق على ح�ساب اإحتاد العا�سمة بالقول :"الفوز مهم معنويا 
اإيجابية،  نتيجة  حتقيق  من  متاأكد  وكنت  امل�سوار،  بداية  يف 
ولدينا جمموعة متكاملة من جميع اجلوانب، و�ستقول كلمتها يف 
على  االأرجل  و�سع  ويجب  واخلارجية،  الداخلية  املناف�سات  كل 

االأر�ص الأنها ما هي اإال مباراة واحدة فزنا بها".
واإعرتف امل�سوؤول االأول عن العار�سة الفنية للوفاق نبيل الكوكي 
اأن االأداء املقدم يف لقاء اأول اأم�ص اأمام االإحتاد مل يكن كبريا وهو 
اأمر كان ينتظره الكوكي ب�سبب الفرتة الطويلة التي توقفت فيها 

املناف�سة، واأ�ساف التقني التون�سي اأن هذا الفوز مهم 
جدا لكنه يبقى يف حاجة اإىل تاأكيد خالل املباراة 
�سريع  ال�سيف  الوفاق  فيها  ي�ستقبل  التي  القادمة 
املناف�سة  اأن  اأخر  جانب  من  الكوكي  وقال  غليزان، 
مازالت يف بدايتها والفريق يبقى يف حاجة اإىل كل 
العنا�سر  اإىل  اإ�سارة  يف  املقبلة  الفرتة  يف  الالعبني 

لــقــاء  يف  تـــ�ـــســـارك  مل  االإحتاد.الـــتـــي 
عن  االأول  املــ�ــســوؤول  وف�سل 

للوفاق  الفني  الــطــاقــم 
نبيل الكوكي اإ�سافة 

العـــبـــني   06

يف  بامل�ساركة  املعنية  االإفريقية  القائمة  اإىل  �سبان 
مناف�سة كاأ�ص الكاف، حيث ف�سل الكوكي اإ�سافة 04 
العبني من �سنف الرديف )جاهلي، بلعيدن فالحي 
وبو�سياف(  )بكرار  االأوا�سط  من  وثنائي  وبلباي( 
يف  لالعبني  االإجمايل  العدد  لي�سبح  القائمة  اإىل 
حدود 30 العبا، علما اأن مهلة ت�سجيل الالعبني يف 

القائمة االإفريقية تنتهي نهار اليوم.

لزهر عموري : )رئي�س الفريق(

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

يرتقب مدرب هالل �سلغوم العيد ر�سيد بوعراطة موعد العودة اإىل التدريبات اجلماعية حت�سريا 

للمو�سم اجلديد، علما اأن املدرب ياأمل يف حل امل�ساكل االإدارية التي يعاين منها الفريق على غرار ق�سية 

الر�سيد البنكي املجمد وهي الق�سية التي �سببت م�ساكل كبرية الإدارة الفريق ال�سيما من الناحية املالية يف 

ظل عدم اال�ستفادة طيلة ال�سنوات الفارطة من االإعانات املمنوحة من طرف ال�سلطات املحلية، ويف �سياق منف�سل 

فاإن الطاقم الفني للفريق قد يعرف تدعيما من خالل التعاقد مع املح�سر البدين مهدي بن ميينة خا�سة 

من  البدين  االإ�سراف على اجلانب  بغية  بن ميينة  مع  التعاقد  يعار�ص فكرة  املدرب بوعراطة ال  اأن 

التح�سريات.

التح�سريات  ا�ستئناف  �سرايدي عن  اإقامة ترب�ص مغلق مبنقطة  الهالل يف  اإدارة  وتفكر 

الريا�سي  املركب  عليها  يتوفر  التي  باملرافق  الفني  الطاقم  اإعجاب  ظل  يف  وهذا 

املتواجد بوالية عنابة، علما اأن اإدارة الفريق اأرجاأت الف�سل يف مكان الرتب�ص 

اإىل وقت الحق يف ظل غمو�ص الو�سعية املتعلقة بالتدريبات مع التاأكيد 

اأي�سا على توفري كل االإمكانيات الالزمة من اأجل اإجناح التح�سريات 

اخلا�سة باملو�سم اجلديد.

ترقب موعد العودة اإىل التدريبات 

وبوعراطة ياأمل يف انفراج االأو�ساع 
هالل �شلغوم العيد 

بدري. ع

اأحمد اأمني. ب 

اأحمد اأمني. ب 

اأحمد اأمني. ب 
اأحمد اأمني. ب 

خ�سر اأ�سبال املدرب زكري ح�سني يف اأول ظهور 
التح�سريات  فرتة  يف  ال�سفراء  للكتيبة  ودي 
التي ت�سبق انطالق املو�سم، بواقع هدف مقابل 
�سفر فوق اأر�سية ميدان ملعب دمان ذبيح كما 
رغم  للغاية  مطمئنا  كــان  الت�سكيلة  اأداء  اأن 
بعد  �سابقا  االإدارة  طالت  التي  االإنــتــقــادات 
فوق  الــرد  لياأتي  مغمورة  اأ�سماء  مع  التعاقد 
حيث  اجلديدة،  العنا�سر  من  خا�سة  امليدان 
الثقة  م�ستوى  يف  اأنهم  االإحتــاد  �سبان  برهن 
الطاقم  وكذلك  االإدارة  فيهم  و�سعتها  التي 
اأول ظهور، بل على  الفني حيث مل يخيبوا يف 

يف  وا�سحة  ب�سمة  تــركــوا  ــك  ذل مــن  العك�ص 
ين�سط  الذي  املناف�ص  حجم  مع  خا�سة  اللقاء 
الباتني  التقني  اأ�سار  كما  االأوىل  الرابطة  يف 
كثريا  تقدموا  اأ�سباله  اأن  على  ح�سني  زكــري 
املنجز  العمل  بعد  وهذا  اجلاهزية  ناحية  من 
الذي قاموا به مع املح�سر البدين �سابق مهدي 
طيلة فرتة التح�سريات والتجاوب الكبري الذي 
الباتني  التقني  ويرى  التدريبات،  يف  اأظهروه 
�ساعدت  التي  االيجابية  النقاط  اأهم  من  اأن 
اجلديد  للمو�سم  اإ�ستعدادا  التح�سريات  يف 
هــو غــيــاب االإ�ــســابــات و�ــســط تــعــداد الفريق 

يف  �سواء  ت�سرفه  حتت  الالعبني  جميع  وكان 
حتى  اأو  اأوالتطبيقية  الــوديــة  املــبــاراة  هــذه 
الذي  الربنامج  لتطبيق  العادية  التح�سريات 

�سطره قبل اإنطالق التدريبات.
زكري  املــدرب  بقيادة  الفني  الطاقم  اأن  كما 
يهدف للعب الفريق اأكرث من مباراة ودية قبل 
بداية املناف�سة الر�سمية وقال:” يف احلقيقة 
مباراة عني مليلة الودية لن تكون كافية وعليه 
فاإننا �سنعمل على برجمت مقابالت ودية اأخرى 
�سوف ميكننا  الذي  الوحيد  اأنها تعد احلل  مبا 

من �سبط معامل الت�سكيلة االأ�سا�سية.

بالنظر  معقد  و�سع  يف  املـــرواين  الفريق  بــات 
حيث  التقدم  عن  قيادته  يف  الراغبني  لعزوف 
مبوجب  يــقــوده  رئي�سا  االآن  حــد  اإىل  يجد  مل 
من  علمنا  مــا  وح�سب  جــديــدة  اأوملــبــيــة  عــهــدة 
حد  اإىل  اأنـــه  الديجيا�ص  مــن  مقربة  م�سادر 
ال�ساعة مل تتلق اأي طلب يخ�ص اجلمعية العامة 
خالل  الديجيا�ص  ممثل  كان  حيث  االإنتخابية، 
اإ�سافية  اأ�سغال اجلمعية الفارطة قد منح مهلة 
من اأجل التح�سري لعقد جمعية انتخابية، ولكن 
اأ�سعر  العامة  اجلمعية  اأع�ساء  مــن  ــد  اأح وال 
حد  اإىل  مبوعدها  والريا�سة  ال�سباب  مديرية 

االآن، ويف ظل هذه املعطيات من املمكن اأن ال يعرف 
الفريق م�ستجدات جديدة، كما يبقى حل  بيت 
�سلح  جلنة  وكذا  اإجتماع  عقد  وهو  واأخري  اأخر 
اأجل  �سابقني كل هذا من  امل�سريين والعبني  بني 
الفريق  اختيار �سخ�ص منا�سب قادر على قيادة 
الركود  حالة  من  ــروج  واخل م�ستقبال  ــرواين  امل
من  "الديجيا�ص"  �ستتمكن  وبذلك  يعانيها  التي 
التي  الرت�سيحات  للجنة  ا�ستثنائية  مهلة  منح 

ت�ستقبل ملفات الراغبني يف رئا�سة النادي. 
معامل  ظهور  وعــدم  ال�سحي  الو�سع  اأن  ويبدو 
ال�ستئناف فرق الهواة واجلهوي قد خدم الفريق 

كثريا، ال�سيما اأن الوزارة اأكدت اأن اأندية الهواة 
غاية  اإىل  التح�سريات،  بانطالق  معنية  غري 
االأخ�سر  ال�سوء  متنح  جديدة  تعليمة  اإ�سدار 
امل�ستفيد  فاإن  املعطيات  هذه  �سوء  وعلى  للفرق، 
يبا�سر  حيث  ــة  مــروان اأمـــل  فــريــق  هــو  ـــرب  االأك
الفريق حت�سرياتها يف موعد الحق، مما يعني اأن 
الفريق لن يكون متاأخرا من ناحية التح�سريات 
حل  اإيجاد  �سريطة  لكن  املناف�سة،  تنطلق  لو 
هذا  من  خمــرج  واإيــجــاد  الفريق  رئي�ص  مل�سكل 
بالفريق  �سيع�سف  طال  واإن  الذي  املظلم  النفق 

اإىل الزوال.

يف  كر�سة  عني  جمعية  ت�سكيلة  معامل  بداأت 
 ، االإدارة  طــرف  من  ت�سبط  اجلديد  املو�سم 
بعد التعاقدات االأخرية التي قامت بها خالل 
ال�ساعات املا�سية، حيث جنح الرئي�ص العربي 
العمري، يف احل�سول على خدمات عدة عنا�سر 
منها مدافع اإحتاد تب�سة نويري وو�سط ميدان 
�سلغوم  اأمل  من  بو�سيف  املهاجم  وزميله  ملو�سي 
عقود  جتديد  مع  مقرة  جنم  من  زليتي  العيد 
عدة ركائز يف الفريق مثل �سريرو وزللو وكذا 
�سايح وعقون وبخة وعت�سوم حواد�سي وقلوح 

ونعمون   دقي�ص  الثنائي  مغادرة  تاأكد  حني  يف 
واأم�سيا يف فريق �سباب ميلة.

االأ�سبوع  نهاية  الفريق  اإدارة  اأعلنت  كما 
املا�سي، عن جتديد عقد مدرب الفريق فريد 
هذا  ويــاأتــي  امل�ساعد  طاقمه  رفقة  مهناوي 
على  اال�ستقرار  يف  االإدارة  خلطط  اإمــتــدادا 
املرحلة  يف  للفريق  الفنية  العار�سة  م�ستوى 
املقبلة، التي ت�سبو فيها اجلمعية اإىل ت�سجيل 
ح�سور الفت يف ق�سمه اجلديد "الهواة" ُيذكر 
"اجليباك"  القفز  يف  جنح  مهناوي  املدرب  اأن 

اإىل م�ساف اأندية الق�سم الثاين هواة الأول مرة 
يف م�سواره الكروي، وحتقيقه املركز االأول يف 
بطولة مابني الرابطات املو�سم املنق�سي عقب 
التي  ال�سحية  االأزمة  ب�سبب  البطولة  توقف 
�سببتها جائحة "كورونا" وكان املدرب مهناوي 
اأبدى ا�ستعداده �سابقا ملوا�سلة مهامه على راأ�ص 
قال  مبا  حمفزا  للجمعية،  الفنية  العار�سة 
كاالإ�ستقرار،  املتوفرة،  النجاح  "عوامل  عنها 

وتفاين امل�سريين يف خدمة فريقهم".

عرب رئي�ص فريق �سباب عني ياقوت لزهر 
عموري عن قلقه من الو�سع الراهن ب�سبب 
املناف�سة  مب�ستقبل  يحيط  الذي  الغمو�ص 
هاج�سا  ي�سكل  حيث  ــهــواة،  ال بطولة  يف 
حقيقيا بالن�سبة له كرئي�ص فريق، م�سريا 
بتو�سيح  مطالبة  الو�سية  اجلــهــات  اأن 
الروؤية يف القريب العاجل على الرغم من 
اأن الو�سعية الوبائية احلالية ي�سعب فيها 
االإ�ستقرار على قرار واحد، حيث بات من 
الكروي  املو�سم  مب�ستقبل  التوقع  ال�سعب 
�سوؤون  على  القائمني  اإ�سرار  رغم  اجلديد، 

الكرة اجلزائرية ببعث اأطوار املناف�سة يف 
جميع امل�ستويات،كما اأقر املتحدث اأنه قادر 
على رفع التحدي و جمابهة جميع ال�سعاب، 
اأنه اعرتف ب�سعوبة املاأمورية وو�سفها  اإال 
القيا�سي  ــاع  ــف االرت ظــل  يف  بامل�ستحيلة 

حلاالت االإ�سابة بفريو�ص كوفيد 19، 
منها  يعاين  التي  املالية  ال�سعوبات  ورغم 
ل�سمان  كبريا  يبدو  رهانه  اأن  اإال  ال�سباب، 
متطلبات التح�سري الناجح حت�سبا للمو�سم 
الكروي اجلديد، خ�سو�سا يف ظل االأعباء 
ال�سحي،  التي يتطلبها الربتوكول  الكبرية 

يف  للم�سريين  االأكــرب  الهاج�ص  يظل  الذي 
هناك  اأن  علمنا  حيث  احلالية،  املرحلة 
املمكنة  احللول  باأف�سل  للخروج  جاد  عمل 
من  االأخ�سر  ال�سوء  على  للح�سول  حت�سبا 
اجلهات الو�سية حيث باتت كل الرتتيبات 
الريا�سي  الن�ساط  ال�ستئناف  جــاهــزة 
املو�سم  اإنقطاعه  منذ  الفريق  م�ستوى  على 
اأنهت  حيث  كورونا،  جائحة  ب�سبب  املا�سي 
االإدارة امل�سرية كل حت�سرياتها وترتيباتها 

الإ�ستئناف التدريبات اجلماعية.

اإحتاد ال�شاوية

اأمل مروانة

�شباب عني ياقوت جمعية عني كر�شة

اأهلي الربج

مولودية العلمة 

وفاق �شطيف 

م�ساعي مكثفة لتاأهيل بانوح 
والتح�سريات ملباراة بلعبا�ش تنطلق اليوم

مهلة ت�سوية م�ستحقات عبا�ش وال�سيد تنتهي 
والتدريبات مقررة هذا الثالثاء  

الكروي" املو�سم  مب�ستقبل  التكهن  ي�سعب  الراهن  ال�سحي  "الو�سع 
االإدارة ت�سرع يف �سبط معامل املو�سم اجلديد 

واملدرب مهناوي يجدد عقده مع الفريق

االإدارة تكافئ الالعبني مبنحة 30 مليون وبوقرة 
معجب بخما�سي الوفاق 

و�سعية "البيام" مبهمة والفريق يتجه نحو الزوال..!
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ت�سرع ت�سكيلة اأهلي الربج نهار اليوم يف حت�سرياتها 
ملباراة اجلولة الثانية من البطولة واملقررة مع نهاية 
االأ�سبوع اجلاري �سد فريق اإحتاد بلعبا�ص على اأر�سية 
ملعب 20 اأوت بالربج، وف�سل املدرب بالل دزيري منح 
الالعبني راحة ملدة يومني مع العودة اإىل التدريبات 
الالعبني  من  نال  الذي  للتعب  بالنظر  اليوم  اأم�سية 
اأمام  االأهلي  فيها  تعادل  التي  ال�سابقة  املباراة  بعد 
من  جهودها  االأهلي  اإدارة  وتوا�سل  القبائل،  �سبيبة 
الثانية  اأجل تاأهيل املهاجم بانوح قبل لقاء اجلولة 
نذير  لالأهلي  العام  املدير  قــرر  حيث  البطولة  من 
بوزناد الطعن يف قرار عدم تاأهيل الالعب من طرف 
مت  قد  بانوح  تاأهيل  ملف  وكان  املحرتفة،  الرابطة 
التحويالت  فرتة  نهاية  من  دقائق   05 بعد  اإر�ساله 
الرابطة  وحتى  االأهلي  اإدارة  و�سع  الذي  االأمر  وهو 
الالعب من عدمه  تاأهيل  قانوين بخ�سو�ص  ماأزق  يف 

مع االأهلي. 
لالأهلي  الفنية  العار�سة  عن  االأول  امل�سوؤول  وقــرر 
بالل دزيري اإنزال الالعب زغنون اإىل �سنف الرديف 
اإعتماده على  ب�سبب  الالعب  كاإجراء عقابي يف حق 
اخل�سونة املفرطة يف التدريبات ال�سابقة وهو االأمر 

من  طالب  ــذي  ال الفني  الطاقم  غ�سب  اأثـــار  ــذي  ال
اخل�سنة  التدخالت  عن  االإبتعاد  �ــســرورة  الالعب 
حدوث  يف  تت�سبب  اأن  �ساأنها  من  والتي  التدريبات  يف 
اإ�سابات يف التعداد ومن املنتظر اأن يعود زغنون اإىل 
ومن  املقبلة،  االأيــام  خالل  االأول  الفريق  تدريبات 
لو�سيف  الــرديــف  �سنف  العــب  اأجــرى  ــر  اأخ جانب 
عملية جراحية خالل االأيام الفارطة ب�سبب معاناته 
من االإ�سابة على اأن تكون عودة الالعب اإىل اأجواء 
من  لل�سفاء  متاثله  بعد  املقبلة  الفرتة  يف  التدريبات 

هذه االإ�سابة.
ورفــ�ــص املــديــر الــعــام الأهــلــي الـــربج نــذيــر بوزناد 
حممد  ال�سوداين  الالعب  تاأهيل  ق�سية  يف  التدخل 
عبد الرحمان الغربال الذي وقع قبل اأيام مع فريق 
الهالل ال�سوداين ومل يتم تاأهيله ب�سبب عدم ح�سوله 
على ورقة اخلروج، وقال بوزناد اأن ق�سية الغربال مل 
تعد تعني االأهلي بحكم اأن الالعب يف وقت �سابق على 
هي  تبقى  التي  اجلزائر  مولودية  مع  اإعارته  وثيقة 
الطرف املعني بالق�سية ولي�ص االأهلي، وتطالب اإدارة 
من  �سنتيم  مليار   1.3 قيمة  على  باحل�سول  االأهلي 

اإدارة املولودية رغم ف�سل �سفقة التحويل.

طرف  مــن  املمنوحة  املهلة  انتهت 
ــدم  ــق ــــــدويل لـــكـــرة ال االإحتـــــــاد ال
العلمة  مولودية  الإدارة  )الفيفا( 
الالعب  م�ستحقات  ت�سوية  اأجل  من 
)مليار  املالك  عبد  عبا�ص  ال�سابق 
وجدي  التون�سي  واملـــدرب  �سنتيم( 
ال�سيد )220 مليون �سنتيم( دون اأن 
وهو  الثنائي  م�ستحقات  ت�سوية  يتم 
االأمر الذي جعل االأنظار موجهة اإىل 
العقوبات  بخ�سو�ص  الفيفا  قــرارات 
املحتمل ت�سليطها على الفريق ب�سبب 
التاأخر يف ت�سوية م�ستحقات الثنائي 

حيث يتخوف اجلميع من مغبة خ�سم 09 نقاط من ر�سيد 
الفريق، وكانت اإدارة املولودية قد طالبت بتمديد مهلة 
املالية  االأزمــة  ب�سبب  اإ�سايف  ل�سهر  امل�ستحقات  ت�سوية 

اخلانقة التي يعاين منها الفريق يف الوقت الراهن.
ح�سة  اأول  العلمة  ملــولــوديــة  الفني  الطاقم  وبــرمــج 
اأر�سية  على  الثالثاء  هذا  اجلديد  للمو�سم  حت�سريية 
على  احلــ�ــســول  حــال  يف  حــار�ــص  عــمــار  ال�سهيد  ملعب 
ومن  التدريبات،  يف  لل�سروع  الــوزارة  طرف  من  ترخي�ص 
املنتظر اأن يخ�سع العبو الفريق نهار اليوم اإىل الفحو�ص 
يف  الدخول  قبل  كورونا  فريو�ص  عن  بالك�سف  اخلا�سة 
عليه  ين�ص  مثلما  املدينة  فنادق  باأحد  مغلق  ترب�ص 

من  املفرو�ص  ال�سحي  الربوتوكول 
طرف الوزارة، وقال املدرب بلعريبي 
يف  االأن  حلــد  الف�سل  يتم  مل  اأنـــه 
تفا�سيل الربنامج التح�سريي ب�سبب 
احلديث  ظل  يف  الو�سعية  غمو�ص 
الق�سم  منع فرق  اإمكانية متديد  عن 
غاية  اإىل  الــتــدريــبــات  مــن  الــثــاين 

منت�سف �سهر دي�سمرب الداخل.
واأعلن املن�سق العام للفريق اليامني 
وهذا  من�سبه  من  اإ�ستقالته  فونا�ص 
بعد فرتة ق�سرية للغاية من تعيينه 
فونا�ص  واأرجـــــع  املــنــ�ــســب،  هـــذا  يف 
الفريق  يعرفها  التي  ال�سبابية  اإىل  االإ�ستقالة  �سبب 
ظل  يف  خا�سة  الــراهــن  الــوقــت  يف  الت�سيري  ناحية  مــن 
الذي  االأمــر  وهو  الهاوي  النادي  مع  املتوا�سلة  امل�ساكل 
م�سريو  ورف�ص  مبكرا،  املن�سفة  رمي  يف�سل  املعني  جعل 
التاأكيد على  ا�ستقالة فونا�ص مع  التعليق على  املولودية 
يف  املن�سب  هذا  يف  اأخــرى  �سخ�سية  بــاأي  تعوي�سه  عدم 
ظل تواجد املدير الريا�سي ه�سام فونا�ص وكذا املناجري 
العام عبا�ص عبد املالك ف�سال عن الناطق الر�سمي حممد 
كتفي، علما اأن العديد من االأن�سار عرب �سفحات التوا�سل 
االجتماعي طالبوا ب�سرورة عودة فونا�ص اإىل الفريق يف 

الفرتة احلالية.

ودية "ال�سام" ك�سفت مدى جاهزية الفريق 
وزكري متفائل بنجاح التح�سريات

بدري. ع



اإنطالقة قوية يف بطولة املو�سم  جنح وفاق �سطيف يف حتقيق 
العودة  من  الكوكي  نبيل  املــدرب  اأ�سبال  متكن  اأن  بعد  اجلديد 
عمر  مبلعب  العا�سمة  اإحتاد  ملواجهة  تنقلهم  من  الفوز  بنقاط 
االأول  الفوز  حتقيق  من  الوفاق  متكن  حيث  ببولوغني،  حمادي 
مل  املباراة  هذه  يف  املقدم  املــردود  اأن  رغم  مقابلة  دون  بثنائية 
التي قام  التغيريات  اأن  ال�سوط االأول، غري  يكن كبري خا�سة يف 
بها الطاقم الفني يف اللحظات االأخرية من املباراة مكنت الوفاق 
من قلب املوازين ل�ساحله بعد دخول املهاجم عمورة الذي متكن 

من توقيع هدفني يف ظرف ق�سري مبا�سرة بعد دخوله.
وتابع مدرب املنتخب املحلي جميد بوقرة املباراة بني االإحتاد 
اأعجب  املحلي  الناخب  اأن  امل�سادر  بع�ص  اأكــدت  حيث  والوفاق 
مي�سالة،  ـــراوي،  ق قندو�سي،  مــن  كــل  قــدمــه  الـــذي  بامل�ستوى 
لهذا  الدعوة  لهم  توجه  اأن  املنتظر  ومن  وبكاك�سي،  خ�سايرية 
املقبلة،  الفرتة  يف  املحلي  املنتخب  ترب�سات  خــالل  اخلما�سي 
العا�سمة  اإحتاد  على  الفوز  منحة  قيمة  الوفاق  اإدارة  وحددت 
بني  االإتفاق  ومت  مباراة،  اأول  اأنها  رغم  �سنتيم  مليون   30 مببلغ 
االإدارة والالعبني على اأن كل نقطة يح�سل عليها الوفاق تكون 
قيمتها مببلغ 10 ماليني �سنتيم خارج الديار، يف حني اأن منحة 

الفوز داخل القواعد يف حدود 05 ماليني �سنتيم.
الفوز  عن  اليف  كمال  للوفاق  الــهــاوي  الــنــادي  رئي�ص  وحتــدث 
املحقق على ح�ساب اإحتاد العا�سمة بالقول :"الفوز مهم معنويا 
اإيجابية،  نتيجة  حتقيق  من  متاأكد  وكنت  امل�سوار،  بداية  يف 
ولدينا جمموعة متكاملة من جميع اجلوانب، و�ستقول كلمتها يف 
على  االأرجل  و�سع  ويجب  واخلارجية،  الداخلية  املناف�سات  كل 

االأر�ص الأنها ما هي اإال مباراة واحدة فزنا بها".
واإعرتف امل�سوؤول االأول عن العار�سة الفنية للوفاق نبيل الكوكي 
اأن االأداء املقدم يف لقاء اأول اأم�ص اأمام االإحتاد مل يكن كبريا وهو 
اأمر كان ينتظره الكوكي ب�سبب الفرتة الطويلة التي توقفت فيها 

املناف�سة، واأ�ساف التقني التون�سي اأن هذا الفوز مهم 
جدا لكنه يبقى يف حاجة اإىل تاأكيد خالل املباراة 
�سريع  ال�سيف  الوفاق  فيها  ي�ستقبل  التي  القادمة 
املناف�سة  اأن  اأخر  جانب  من  الكوكي  وقال  غليزان، 
مازالت يف بدايتها والفريق يبقى يف حاجة اإىل كل 
العنا�سر  اإىل  اإ�سارة  يف  املقبلة  الفرتة  يف  الالعبني 

لــقــاء  يف  تـــ�ـــســـارك  مل  االإحتاد.الـــتـــي 
عن  االأول  املــ�ــســوؤول  وف�سل 

للوفاق  الفني  الــطــاقــم 
نبيل الكوكي اإ�سافة 

العـــبـــني   06

يف  بامل�ساركة  املعنية  االإفريقية  القائمة  اإىل  �سبان 
مناف�سة كاأ�ص الكاف، حيث ف�سل الكوكي اإ�سافة 04 
العبني من �سنف الرديف )جاهلي، بلعيدن فالحي 
وبو�سياف(  )بكرار  االأوا�سط  من  وثنائي  وبلباي( 
يف  لالعبني  االإجمايل  العدد  لي�سبح  القائمة  اإىل 
حدود 30 العبا، علما اأن مهلة ت�سجيل الالعبني يف 

القائمة االإفريقية تنتهي نهار اليوم.

لزهر عموري : )رئي�س الفريق(

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

يرتقب مدرب هالل �سلغوم العيد ر�سيد بوعراطة موعد العودة اإىل التدريبات اجلماعية حت�سريا 

للمو�سم اجلديد، علما اأن املدرب ياأمل يف حل امل�ساكل االإدارية التي يعاين منها الفريق على غرار ق�سية 

الر�سيد البنكي املجمد وهي الق�سية التي �سببت م�ساكل كبرية الإدارة الفريق ال�سيما من الناحية املالية يف 

ظل عدم اال�ستفادة طيلة ال�سنوات الفارطة من االإعانات املمنوحة من طرف ال�سلطات املحلية، ويف �سياق منف�سل 

فاإن الطاقم الفني للفريق قد يعرف تدعيما من خالل التعاقد مع املح�سر البدين مهدي بن ميينة خا�سة 

من  البدين  االإ�سراف على اجلانب  بغية  بن ميينة  مع  التعاقد  يعار�ص فكرة  املدرب بوعراطة ال  اأن 

التح�سريات.

التح�سريات  ا�ستئناف  �سرايدي عن  اإقامة ترب�ص مغلق مبنقطة  الهالل يف  اإدارة  وتفكر 

الريا�سي  املركب  عليها  يتوفر  التي  باملرافق  الفني  الطاقم  اإعجاب  ظل  يف  وهذا 

املتواجد بوالية عنابة، علما اأن اإدارة الفريق اأرجاأت الف�سل يف مكان الرتب�ص 

اإىل وقت الحق يف ظل غمو�ص الو�سعية املتعلقة بالتدريبات مع التاأكيد 

اأي�سا على توفري كل االإمكانيات الالزمة من اأجل اإجناح التح�سريات 

اخلا�سة باملو�سم اجلديد.

ترقب موعد العودة اإىل التدريبات 

وبوعراطة ياأمل يف انفراج االأو�ساع 
هالل �شلغوم العيد 

بدري. ع

اأحمد اأمني. ب 

اأحمد اأمني. ب 

اأحمد اأمني. ب 
اأحمد اأمني. ب 

خ�سر اأ�سبال املدرب زكري ح�سني يف اأول ظهور 
التح�سريات  فرتة  يف  ال�سفراء  للكتيبة  ودي 
التي ت�سبق انطالق املو�سم، بواقع هدف مقابل 
�سفر فوق اأر�سية ميدان ملعب دمان ذبيح كما 
رغم  للغاية  مطمئنا  كــان  الت�سكيلة  اأداء  اأن 
بعد  �سابقا  االإدارة  طالت  التي  االإنــتــقــادات 
فوق  الــرد  لياأتي  مغمورة  اأ�سماء  مع  التعاقد 
حيث  اجلديدة،  العنا�سر  من  خا�سة  امليدان 
الثقة  م�ستوى  يف  اأنهم  االإحتــاد  �سبان  برهن 
الطاقم  وكذلك  االإدارة  فيهم  و�سعتها  التي 
اأول ظهور، بل على  الفني حيث مل يخيبوا يف 

يف  وا�سحة  ب�سمة  تــركــوا  ــك  ذل مــن  العك�ص 
ين�سط  الذي  املناف�ص  حجم  مع  خا�سة  اللقاء 
الباتني  التقني  اأ�سار  كما  االأوىل  الرابطة  يف 
كثريا  تقدموا  اأ�سباله  اأن  على  ح�سني  زكــري 
املنجز  العمل  بعد  وهذا  اجلاهزية  ناحية  من 
الذي قاموا به مع املح�سر البدين �سابق مهدي 
طيلة فرتة التح�سريات والتجاوب الكبري الذي 
الباتني  التقني  ويرى  التدريبات،  يف  اأظهروه 
�ساعدت  التي  االيجابية  النقاط  اأهم  من  اأن 
اجلديد  للمو�سم  اإ�ستعدادا  التح�سريات  يف 
هــو غــيــاب االإ�ــســابــات و�ــســط تــعــداد الفريق 

يف  �سواء  ت�سرفه  حتت  الالعبني  جميع  وكان 
حتى  اأو  اأوالتطبيقية  الــوديــة  املــبــاراة  هــذه 
الذي  الربنامج  لتطبيق  العادية  التح�سريات 

�سطره قبل اإنطالق التدريبات.
زكري  املــدرب  بقيادة  الفني  الطاقم  اأن  كما 
يهدف للعب الفريق اأكرث من مباراة ودية قبل 
بداية املناف�سة الر�سمية وقال:” يف احلقيقة 
مباراة عني مليلة الودية لن تكون كافية وعليه 
فاإننا �سنعمل على برجمت مقابالت ودية اأخرى 
�سوف ميكننا  الذي  الوحيد  اأنها تعد احلل  مبا 

من �سبط معامل الت�سكيلة االأ�سا�سية.

بالنظر  معقد  و�سع  يف  املـــرواين  الفريق  بــات 
حيث  التقدم  عن  قيادته  يف  الراغبني  لعزوف 
مبوجب  يــقــوده  رئي�سا  االآن  حــد  اإىل  يجد  مل 
من  علمنا  مــا  وح�سب  جــديــدة  اأوملــبــيــة  عــهــدة 
حد  اإىل  اأنـــه  الديجيا�ص  مــن  مقربة  م�سادر 
ال�ساعة مل تتلق اأي طلب يخ�ص اجلمعية العامة 
خالل  الديجيا�ص  ممثل  كان  حيث  االإنتخابية، 
اإ�سافية  اأ�سغال اجلمعية الفارطة قد منح مهلة 
من اأجل التح�سري لعقد جمعية انتخابية، ولكن 
اأ�سعر  العامة  اجلمعية  اأع�ساء  مــن  ــد  اأح وال 
حد  اإىل  مبوعدها  والريا�سة  ال�سباب  مديرية 

االآن، ويف ظل هذه املعطيات من املمكن اأن ال يعرف 
الفريق م�ستجدات جديدة، كما يبقى حل  بيت 
�سلح  جلنة  وكذا  اإجتماع  عقد  وهو  واأخري  اأخر 
اأجل  �سابقني كل هذا من  امل�سريين والعبني  بني 
الفريق  اختيار �سخ�ص منا�سب قادر على قيادة 
الركود  حالة  من  ــروج  واخل م�ستقبال  ــرواين  امل
من  "الديجيا�ص"  �ستتمكن  وبذلك  يعانيها  التي 
التي  الرت�سيحات  للجنة  ا�ستثنائية  مهلة  منح 

ت�ستقبل ملفات الراغبني يف رئا�سة النادي. 
معامل  ظهور  وعــدم  ال�سحي  الو�سع  اأن  ويبدو 
ال�ستئناف فرق الهواة واجلهوي قد خدم الفريق 

كثريا، ال�سيما اأن الوزارة اأكدت اأن اأندية الهواة 
غاية  اإىل  التح�سريات،  بانطالق  معنية  غري 
االأخ�سر  ال�سوء  متنح  جديدة  تعليمة  اإ�سدار 
امل�ستفيد  فاإن  املعطيات  هذه  �سوء  وعلى  للفرق، 
يبا�سر  حيث  ــة  مــروان اأمـــل  فــريــق  هــو  ـــرب  االأك
الفريق حت�سرياتها يف موعد الحق، مما يعني اأن 
الفريق لن يكون متاأخرا من ناحية التح�سريات 
حل  اإيجاد  �سريطة  لكن  املناف�سة،  تنطلق  لو 
هذا  من  خمــرج  واإيــجــاد  الفريق  رئي�ص  مل�سكل 
بالفريق  �سيع�سف  طال  واإن  الذي  املظلم  النفق 

اإىل الزوال.

يف  كر�سة  عني  جمعية  ت�سكيلة  معامل  بداأت 
 ، االإدارة  طــرف  من  ت�سبط  اجلديد  املو�سم 
بعد التعاقدات االأخرية التي قامت بها خالل 
ال�ساعات املا�سية، حيث جنح الرئي�ص العربي 
العمري، يف احل�سول على خدمات عدة عنا�سر 
منها مدافع اإحتاد تب�سة نويري وو�سط ميدان 
�سلغوم  اأمل  من  بو�سيف  املهاجم  وزميله  ملو�سي 
عقود  جتديد  مع  مقرة  جنم  من  زليتي  العيد 
عدة ركائز يف الفريق مثل �سريرو وزللو وكذا 
�سايح وعقون وبخة وعت�سوم حواد�سي وقلوح 

ونعمون   دقي�ص  الثنائي  مغادرة  تاأكد  حني  يف 
واأم�سيا يف فريق �سباب ميلة.

االأ�سبوع  نهاية  الفريق  اإدارة  اأعلنت  كما 
املا�سي، عن جتديد عقد مدرب الفريق فريد 
هذا  ويــاأتــي  امل�ساعد  طاقمه  رفقة  مهناوي 
على  اال�ستقرار  يف  االإدارة  خلطط  اإمــتــدادا 
املرحلة  يف  للفريق  الفنية  العار�سة  م�ستوى 
املقبلة، التي ت�سبو فيها اجلمعية اإىل ت�سجيل 
ح�سور الفت يف ق�سمه اجلديد "الهواة" ُيذكر 
"اجليباك"  القفز  يف  جنح  مهناوي  املدرب  اأن 

اإىل م�ساف اأندية الق�سم الثاين هواة الأول مرة 
يف م�سواره الكروي، وحتقيقه املركز االأول يف 
بطولة مابني الرابطات املو�سم املنق�سي عقب 
التي  ال�سحية  االأزمة  ب�سبب  البطولة  توقف 
�سببتها جائحة "كورونا" وكان املدرب مهناوي 
اأبدى ا�ستعداده �سابقا ملوا�سلة مهامه على راأ�ص 
قال  مبا  حمفزا  للجمعية،  الفنية  العار�سة 
كاالإ�ستقرار،  املتوفرة،  النجاح  "عوامل  عنها 

وتفاين امل�سريين يف خدمة فريقهم".

عرب رئي�ص فريق �سباب عني ياقوت لزهر 
عموري عن قلقه من الو�سع الراهن ب�سبب 
املناف�سة  مب�ستقبل  يحيط  الذي  الغمو�ص 
هاج�سا  ي�سكل  حيث  ــهــواة،  ال بطولة  يف 
حقيقيا بالن�سبة له كرئي�ص فريق، م�سريا 
بتو�سيح  مطالبة  الو�سية  اجلــهــات  اأن 
الروؤية يف القريب العاجل على الرغم من 
اأن الو�سعية الوبائية احلالية ي�سعب فيها 
االإ�ستقرار على قرار واحد، حيث بات من 
الكروي  املو�سم  مب�ستقبل  التوقع  ال�سعب 
�سوؤون  على  القائمني  اإ�سرار  رغم  اجلديد، 

الكرة اجلزائرية ببعث اأطوار املناف�سة يف 
جميع امل�ستويات،كما اأقر املتحدث اأنه قادر 
على رفع التحدي و جمابهة جميع ال�سعاب، 
اأنه اعرتف ب�سعوبة املاأمورية وو�سفها  اإال 
القيا�سي  ــاع  ــف االرت ظــل  يف  بامل�ستحيلة 

حلاالت االإ�سابة بفريو�ص كوفيد 19، 
منها  يعاين  التي  املالية  ال�سعوبات  ورغم 
ل�سمان  كبريا  يبدو  رهانه  اأن  اإال  ال�سباب، 
متطلبات التح�سري الناجح حت�سبا للمو�سم 
الكروي اجلديد، خ�سو�سا يف ظل االأعباء 
ال�سحي،  التي يتطلبها الربتوكول  الكبرية 

يف  للم�سريين  االأكــرب  الهاج�ص  يظل  الذي 
هناك  اأن  علمنا  حيث  احلالية،  املرحلة 
املمكنة  احللول  باأف�سل  للخروج  جاد  عمل 
من  االأخ�سر  ال�سوء  على  للح�سول  حت�سبا 
اجلهات الو�سية حيث باتت كل الرتتيبات 
الريا�سي  الن�ساط  ال�ستئناف  جــاهــزة 
املو�سم  اإنقطاعه  منذ  الفريق  م�ستوى  على 
اأنهت  حيث  كورونا،  جائحة  ب�سبب  املا�سي 
االإدارة امل�سرية كل حت�سرياتها وترتيباتها 

الإ�ستئناف التدريبات اجلماعية.

اإحتاد ال�شاوية

اأمل مروانة

�شباب عني ياقوت جمعية عني كر�شة

اأهلي الربج

مولودية العلمة 

وفاق �شطيف 

م�ساعي مكثفة لتاأهيل بانوح 
والتح�سريات ملباراة بلعبا�ش تنطلق اليوم

مهلة ت�سوية م�ستحقات عبا�ش وال�سيد تنتهي 
والتدريبات مقررة هذا الثالثاء  

الكروي" املو�سم  مب�ستقبل  التكهن  ي�سعب  الراهن  ال�سحي  "الو�سع 
االإدارة ت�سرع يف �سبط معامل املو�سم اجلديد 

واملدرب مهناوي يجدد عقده مع الفريق

االإدارة تكافئ الالعبني مبنحة 30 مليون وبوقرة 
معجب بخما�سي الوفاق 

و�سعية "البيام" مبهمة والفريق يتجه نحو الزوال..!
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ت�سرع ت�سكيلة اأهلي الربج نهار اليوم يف حت�سرياتها 
ملباراة اجلولة الثانية من البطولة واملقررة مع نهاية 
االأ�سبوع اجلاري �سد فريق اإحتاد بلعبا�ص على اأر�سية 
ملعب 20 اأوت بالربج، وف�سل املدرب بالل دزيري منح 
الالعبني راحة ملدة يومني مع العودة اإىل التدريبات 
الالعبني  من  نال  الذي  للتعب  بالنظر  اليوم  اأم�سية 
اأمام  االأهلي  فيها  تعادل  التي  ال�سابقة  املباراة  بعد 
من  جهودها  االأهلي  اإدارة  وتوا�سل  القبائل،  �سبيبة 
الثانية  اأجل تاأهيل املهاجم بانوح قبل لقاء اجلولة 
نذير  لالأهلي  العام  املدير  قــرر  حيث  البطولة  من 
بوزناد الطعن يف قرار عدم تاأهيل الالعب من طرف 
مت  قد  بانوح  تاأهيل  ملف  وكان  املحرتفة،  الرابطة 
التحويالت  فرتة  نهاية  من  دقائق   05 بعد  اإر�ساله 
الرابطة  وحتى  االأهلي  اإدارة  و�سع  الذي  االأمر  وهو 
الالعب من عدمه  تاأهيل  قانوين بخ�سو�ص  ماأزق  يف 

مع االأهلي. 
لالأهلي  الفنية  العار�سة  عن  االأول  امل�سوؤول  وقــرر 
بالل دزيري اإنزال الالعب زغنون اإىل �سنف الرديف 
اإعتماده على  ب�سبب  الالعب  كاإجراء عقابي يف حق 
اخل�سونة املفرطة يف التدريبات ال�سابقة وهو االأمر 

من  طالب  ــذي  ال الفني  الطاقم  غ�سب  اأثـــار  ــذي  ال
اخل�سنة  التدخالت  عن  االإبتعاد  �ــســرورة  الالعب 
حدوث  يف  تت�سبب  اأن  �ساأنها  من  والتي  التدريبات  يف 
اإ�سابات يف التعداد ومن املنتظر اأن يعود زغنون اإىل 
ومن  املقبلة،  االأيــام  خالل  االأول  الفريق  تدريبات 
لو�سيف  الــرديــف  �سنف  العــب  اأجــرى  ــر  اأخ جانب 
عملية جراحية خالل االأيام الفارطة ب�سبب معاناته 
من االإ�سابة على اأن تكون عودة الالعب اإىل اأجواء 
من  لل�سفاء  متاثله  بعد  املقبلة  الفرتة  يف  التدريبات 

هذه االإ�سابة.
ورفــ�ــص املــديــر الــعــام الأهــلــي الـــربج نــذيــر بوزناد 
حممد  ال�سوداين  الالعب  تاأهيل  ق�سية  يف  التدخل 
عبد الرحمان الغربال الذي وقع قبل اأيام مع فريق 
الهالل ال�سوداين ومل يتم تاأهيله ب�سبب عدم ح�سوله 
على ورقة اخلروج، وقال بوزناد اأن ق�سية الغربال مل 
تعد تعني االأهلي بحكم اأن الالعب يف وقت �سابق على 
هي  تبقى  التي  اجلزائر  مولودية  مع  اإعارته  وثيقة 
الطرف املعني بالق�سية ولي�ص االأهلي، وتطالب اإدارة 
من  �سنتيم  مليار   1.3 قيمة  على  باحل�سول  االأهلي 

اإدارة املولودية رغم ف�سل �سفقة التحويل.

طرف  مــن  املمنوحة  املهلة  انتهت 
ــدم  ــق ــــــدويل لـــكـــرة ال االإحتـــــــاد ال
العلمة  مولودية  الإدارة  )الفيفا( 
الالعب  م�ستحقات  ت�سوية  اأجل  من 
)مليار  املالك  عبد  عبا�ص  ال�سابق 
وجدي  التون�سي  واملـــدرب  �سنتيم( 
ال�سيد )220 مليون �سنتيم( دون اأن 
وهو  الثنائي  م�ستحقات  ت�سوية  يتم 
االأمر الذي جعل االأنظار موجهة اإىل 
العقوبات  بخ�سو�ص  الفيفا  قــرارات 
املحتمل ت�سليطها على الفريق ب�سبب 
التاأخر يف ت�سوية م�ستحقات الثنائي 

حيث يتخوف اجلميع من مغبة خ�سم 09 نقاط من ر�سيد 
الفريق، وكانت اإدارة املولودية قد طالبت بتمديد مهلة 
املالية  االأزمــة  ب�سبب  اإ�سايف  ل�سهر  امل�ستحقات  ت�سوية 

اخلانقة التي يعاين منها الفريق يف الوقت الراهن.
ح�سة  اأول  العلمة  ملــولــوديــة  الفني  الطاقم  وبــرمــج 
اأر�سية  على  الثالثاء  هذا  اجلديد  للمو�سم  حت�سريية 
على  احلــ�ــســول  حــال  يف  حــار�ــص  عــمــار  ال�سهيد  ملعب 
ومن  التدريبات،  يف  لل�سروع  الــوزارة  طرف  من  ترخي�ص 
املنتظر اأن يخ�سع العبو الفريق نهار اليوم اإىل الفحو�ص 
يف  الدخول  قبل  كورونا  فريو�ص  عن  بالك�سف  اخلا�سة 
عليه  ين�ص  مثلما  املدينة  فنادق  باأحد  مغلق  ترب�ص 

من  املفرو�ص  ال�سحي  الربوتوكول 
طرف الوزارة، وقال املدرب بلعريبي 
يف  االأن  حلــد  الف�سل  يتم  مل  اأنـــه 
تفا�سيل الربنامج التح�سريي ب�سبب 
احلديث  ظل  يف  الو�سعية  غمو�ص 
الق�سم  منع فرق  اإمكانية متديد  عن 
غاية  اإىل  الــتــدريــبــات  مــن  الــثــاين 

منت�سف �سهر دي�سمرب الداخل.
واأعلن املن�سق العام للفريق اليامني 
وهذا  من�سبه  من  اإ�ستقالته  فونا�ص 
بعد فرتة ق�سرية للغاية من تعيينه 
فونا�ص  واأرجـــــع  املــنــ�ــســب،  هـــذا  يف 
الفريق  يعرفها  التي  ال�سبابية  اإىل  االإ�ستقالة  �سبب 
ظل  يف  خا�سة  الــراهــن  الــوقــت  يف  الت�سيري  ناحية  مــن 
الذي  االأمــر  وهو  الهاوي  النادي  مع  املتوا�سلة  امل�ساكل 
م�سريو  ورف�ص  مبكرا،  املن�سفة  رمي  يف�سل  املعني  جعل 
التاأكيد على  ا�ستقالة فونا�ص مع  التعليق على  املولودية 
يف  املن�سب  هذا  يف  اأخــرى  �سخ�سية  بــاأي  تعوي�سه  عدم 
ظل تواجد املدير الريا�سي ه�سام فونا�ص وكذا املناجري 
العام عبا�ص عبد املالك ف�سال عن الناطق الر�سمي حممد 
كتفي، علما اأن العديد من االأن�سار عرب �سفحات التوا�سل 
االجتماعي طالبوا ب�سرورة عودة فونا�ص اإىل الفريق يف 

الفرتة احلالية.

ودية "ال�سام" ك�سفت مدى جاهزية الفريق 
وزكري متفائل بنجاح التح�سريات

بدري. ع



قال اهلل تعاىل يف كتابه الكرمي، 
ب�صم اهلل الرحمن الرحيم " والتني 
وهذا   * �صينني  وطور   * والزيتون 
البلد االأمني * لقد خلقنا االإن�صان 
ـــاه  يف اأحــ�ــصــن تــقــومي * ثــم رددن
امنوا  الذين  اإال   * �صافلني  اأ�صفل 
غري  اأجر  فلهم  ال�صاحلات  وعملوا 

بالدين  بعد  يكذبك  فما   * ممنون 
األي�ص اهلل باأحكم احلاكمني *"   *

�صدق اهلل العظيم.
هذه  معنى  يف  يــومــا  فــكــرت  ــل  ه
اأق�صم  ـــاذا  ومل العظيمة،  الــ�ــصــورة 
وملاذا  معا،  والزيتون  بالتني  اهلل 
ارتباط هذا الق�صم بخلق االإن�صان 
منا  فالكثري  تقومي،  اأح�صن  يف 
والفوائد  املعاين  يتدبر  مل 
التني  ــل  اأك مــن  الرائعة 
ولكن   ، معا  والــزيــتــون 
بــــعــــد 

اإجراء درا�صة حول فوائد 
اأكل  اأو  فقط،  التني  ــل  اأك
الزيتون فقط، مل يتو�صل 
كثرية  لــفــوائــد  الــعــلــمــاء 
تذكر، اإال بعد خلط التني 

والزيتون معا.
حول  عاملية  درا�صات  عدة  وبعد 
التني  الأكــــل  ــدة  ــدي ــع ال ــد  ــوائ ــف ال
علماء  اأثـــبـــت  مــعــا،  والـــزيـــتـــون 
لتناول  ن�صبة  اأف�صل  اأن  يابانيون 
الــتــني والــزيــتــون مــعــا، والإعــطــاء 
اأف�صل تاأثري كانت اأف�صل ن�صبة هي 

: 1 تني و 7 زيتون.
التني  اأكل  اأهم فوائد وتاأثري  ومن 

والزيتون معا هي:
- يخف�ص الكل�صرتول يف الدم.

- يزيد االإخ�صاب عند الن�صاء.
ج�صم  ــرة  ــ�ــص ن ــى  عــل يــ�ــصــاعــد   -

لي�صبح  االإنــ�ــصــان، 
دائما يف حالة من ال�صباب.

- يــعــمــل عــلــى اإزالـــــة اأعـــرا�ـــص 
ال�صيخوخة.

- ي�صاعد التمثيل الغذائي.
- ي�صاعد خاليا اجل�صم على اأداء 

عملها ب�صكل جيد.
على  ــدرة  ــق ال اجل�صم  تعطي   -

العمل.
عند  اجلن�صي  ال�صعف  يعالج   -

الرجال.
- تقوية القلب.
- �صبط النف�ص.

قال رسول الله صىل الله عليه وسلم:   " اللَُّهمَّ إِنيِّ أَُعوُذ ِبَك ِمَن اْلَعْجِز َواْلَكَسِل، َواْلُجْبِ َواْلهرَِم، َوأَُعوُذ ِبَك 
ِمْن ِفْتَنِة اْلَمْحَيا َواْلَمَمِت، َوأَُعوُذ ِبَك ِمْن َعَذاِب اْلَقْبِ  ". رواه البخاري

الدعـــاء
اللـهم اغـفر لنا خطايانا وجهـلنا واإ�صرافـنا يف اأمرنا اللهم اغـفر لنا جـدنا وهـزلنا وخطـاأنا 
وعمدنا وكـل ذلك عـندنا برحمتك يا اأرحم الراحمني، اللهم اإنا نعـوذ مبعافاتك من عـقـوبتك 
ونعـوذ بر�صاك من �صخـطــك ونعـوذ بك منك اللهم ال نـح�صي ثناء عـليك - ولو حر�صنا - اأنت 
كما اأثنيت عـلى نف�صك فاغـفـر لنا ذنـبنا واأخ�صاأ �صيطـاننا وفـك رهـاننا وثـقـل ميزاننا واجعـلنا 

يف الندّي االأعـلى. اآمني

اأي باآيات  يقول تعاىل: {الذين كفروا} 
اهلّل  �صبيل  {عــن  غريهم  {و�ــصــدوا}  اهلّل 
ومل  واأذهبها،  اأبطلها  اأي  اأعمالهم}  اأ�صل 
لها ثوابًا وال جزاء، كقوله تعاىل:  يجعل 
فجعلناه  عمل  من  عملوا  ما  اإىل  {وقدمنا 
هباء منثورًا} ، ثم قال جلَّ وعال {والذين 
اآمنوا وعملوا ال�صاحلات} اأي اآمنت قلوبهم 
و�صرائرهم، وانقادت ل�صرع اهلّل جوارحهم 
حممد}  على  نّزل  مبا  {واآمنوا  وبواطنهم، 
عطف خا�ص على عام، وهو دليل على اأنه 
�صلى  بعثته  بعد  االإميــان  �صحة  يف  �صرط 
وتعاىل:  تبارك  وقوله  و�صلم،  عليه  اهلّل 
معرت�صة  جملة  ربــهــم}  مــن  احلــق  {وهـــو 
{كفر  جــاللــه:  ــلَّ  ج ــال  ق ولــهــذا  ح�صنة، 

ابن  قــال  بالهم}  واأ�صلح  �صيئاتهم  عنهم 
عبا�ص: اأي اأمرهم؛ وقال جماهد: �صاأنهم، 
ويف  متقارب،  والكل  حالهم،  قتادة:  وقال 
اهلّل  )يهديكم  العاط�ص  ت�صميت  حديث 
{ذلك   : وجلَّ عزَّ  قال  ثم  بالكم(،  وي�صلح 
اإمنا  الباطل}اأي  اتبعوا  كفروا  الذين  باأن 
اأبطلنا اأعمال الكّفار، وجتاوزنا عن �صيئات 
الذين  الأن  �صوؤونهم؛  واأ�صلحنا  ـــرار،  االأب
كفروا اتبعوا الباطل، اأي اختاروا الباطل 
اتبعوا  ــوا  اآمــن الــذيــن  {واأن  احلـــق،  على 
للنا�ص  اهلّل  ي�صرب  كذلك  ربهم  من  احلق 
وما  اأعمالهم،  مــاآل  لهم  يبني  اأمثالهم}اأي 
�صبحانه  واهلّل  معادهم،  يف  اإليه  ي�صريون 

وتعاىل اأعلم.

تــهــتــم املـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة 
واالإقليمية بق�صية اأطفال ال�صوارع، 
املاأوى،  اأو  العائل  يجدون  ال  الذين 
ويتخذون الت�صول مهنة لهم، وهذا 
ح�صن  اأمر  الق�صية  بتلك  االهتمام 

يجب اأن نزيد من اهتمامنا به.
ومن اجلانب االآخر توجد ق�صية 
ال تقل اأهمية عما �صبق، ولكنها ال 
اأال وهي  االهتمام،  تنال حظها من 
يف  املــ�ــصــرديــن  ال�صن  كــبــار  ق�صية 

ال�صوارع.
ال�صوارع  ميلئون  الــذيــن  هـــوؤالء 
لهم  بيوتا  واالأر�صفة  ويتخذونها 
ويلتحفون  االأر�ــــص  فــيــفــرت�ــصــون 
ال�صماء، يلب�صون البايل من الثياب، 
فال  ت�صرت،  مما  اأكــرث  تك�صف  التي 
عا�صف  مــن  الــ�ــصــتــاء  يف  حتميهم 
الــريــح وقــا�ــصــف الــرعــد وقــار�ــص 
العظام  اإىل  يت�صلل  الـــذي  الـــربد 
يف  حتميهم  وال  نه�ًصا،  فينه�صها 
ال�صيف من القيظ؛ حيث حترقهم 
ال�صم�ص باأ�صعتها كاأنها نريان ت�صوي 

اأج�صادهم.
جتد اأج�صادهم قد �صوت وهزلت 
االأمــرا�ــص،  مــن  عليها  تكالب  ممــا 
فيعطيهم  النا�ص  يتكففون  جتدهم 
يتلطف  ذاك…  ومينعهم  هـــذا، 

معهم هذا، ويتجهم عليهم ذاك.
ق�صوة  وجــوهــهــم  ــى  ــل ع تـــقـــراأ 
احلياة، قلما تراهم با�صمني، وكيف 

املجتمع  جــفــاهــم  وقـــد  يب�صمون 
وتاأفف منهم،

اإن هوؤالء فقدوا االأهل واالأحباب، 
ويف  واالأطــيــان،  االأمــوال  وخ�صروا 
ماأوى،  بال  اأنف�صهم  وجــدوا  حلظة 
�صيئ  ــن  م ـــــوال  االأح بــهــم  تتقلب 
الأ�صواأ… تغلق دونهم االأبواب فال 
يجدون عناية اأو اهتماًما اأو رعاية 

من اأحد.
وكبار ال�صن هوؤالء ال ي�صتطيعون 
اأعمارهم يف  �صد احتياجاتهم؛ الأن 
تراجع  يف  و�صحتهم  واإدبـــار،  تــول 

وانهيار.
يف  ــكــلــة  املــ�ــص ــــذه  ه وجـــــود  اإن 
املجتمعات لهي �صوءة على جبينها، 
وعار ي�صتحيل غ�صله ما مل تتحرك 
املجتمعات لرفع املعاناة عن هوؤالء، 
وجوههم،  اإىل  الب�صمة  واإعــــادة 

وكفالتهم واإعالتهم.
و�صلت  ـــــــل  االأوائ ــون  ــم ــل ــص ــ� وامل
ــعــجــزة  عــنــايــتــهــم بــالــ�ــصــيــوخ وال
الكتاب  باأهل  اهتموا  اأن  وامل�صنني 
الذين طعنوا يف ال�صن، واأكل الدهر 
لهم وال  فاأ�صبحوا ال حول  قواهم، 
بن  عمر  املوؤمنني  اأمــري  فهذا  قــوة، 
ــو يف  ر�ــصــي اهلل عنه وه اخلــطــاب 
الن�صارى  من  قوم  على  مير  ال�صام 
املجتمع،  لفظهم  ــد  ق ــني  ــذوم جم
اأن  فاأمر  القا�صي والداين،  وقالهم 
ُيجرى  واأن  ال�صدقات،  من  يعطوا 

عليهم القوت.
حدثا  ــــدث  احل هـــذا  يــكــن  ومل 
اتقدت  عاطفة  عــن  يعرب  عــابــرا 
تنطفئ  اأن  تلبث  ال  ثم  ما  حلــدث 
ولكنه  الــفــاروق،  قلب  يف  جذوتها 
وا�صحة  لديه،  ثابتة  قاعدة  كان 
اأبو  االإمام  قال  الو�صوح،  عنده كل 
" اخلراج":  يو�صف �صاحب كتاب   
اأبي  عن  نافع،  بن  عمر  " وحدثني 
عنه  اهلل  ر�صي  عمر  مرَّ  قال:  بكر 
ي�صاأل،  �صائل  وعليه  قــوم  بــبــاب 
ف�صرب  الب�صر  �صرير  �صيخا  وكان 
اأهل  اأي  مــن  وقـــال:  ع�صده،  عمر 
قال  يهودي.  فقال:  اأنــت؟  الكتاب 
فما اأجلاأك اإىل ما اأرى؟ قال: اأ�صاأل 
فاأخذ  وال�صن،  واحلاجة  اجلزية 
منزله  اإىل  به  وذهــب  بيده،  عمر 
به  اأر�صل  ثم  وجــده،  مما  واأعــطــاه 
اإىل خازن بيت املال وقال له: انظر 
هذا و�صرباءه ف�صع عنهم اجلزية، 
�صبيبته  اأكلنا  اأن�صفناه،  ما  اهلل  فو 
ــا  َ ــهــرم         {اإِمنَّ ثم نخذله عند ال
َ�َصاِكنِي}  َواملمْ ِللمُْفَقَراِء  َدَقاُت  ال�صَّ
والـــفـــقـــراء:   ،]60 الـــتـــوبـــة: 
من  ــذا  وه امل�صلمون،  الفقراء  هــم 
و�صع  ثم  الكتاب،  اأهل  من  امل�صاكني 
قال  �صربائه.  وعن  اجلزية  عنه 
اأبو بكر:   " اأنا �صهدت ذلك من عمر 

وراأيت ذلك ال�صيخ  ".
كان  بالعجزة  االهــتــمــام  وهـــذا 

منهجا متبعا عند اخللفاء امل�صلمني، 
اأي من اأعلى قمة الهرم يف ال�صلطة 
لدى امل�صلمني، فهذا خام�ص اخللفاء 
العزيز  عبد  بــن  عمر  الرا�صدين 
-رحمه اهلل- جعل كفالة الطاعنني 
ا  يف ال�صن من الذميني قانوًنا مفرو�صً
على والته، فقد كتب اإىل عدي بن 
 " الــبــ�ــصــرة:    على  عامله  ـــاة  اأرط
اإمنا  �صبحانه-   - اهلل  فاإن  بعد،  اأما 
رغب  ممن  اجلزية  توؤخذ  اأن  اأمــر 
ا  عتيًّ الكفر  واخــتــار  االإ�ــصــالم  عن 
وخ�صرانا مبينا، ف�صع اجلزية على 
بينهم وبني  اأطاق حملها، وخل  من 
عمارة االأر�ص؛ فاإن يف ذلك �صالحا 
ملعا�ص امل�صلمني، وقوة على عدوهم، 
وانظر َمن ِقَبلك من اأهل الذمة قد 
وولت  قوته،  و�صعفت  �صنه،  كربت 
بيت  من  عليه  ِر  فاأجمْ املكا�صب،  عنه 
اأن  فلو  ي�صلحه،  ما  امل�صلمني  مــال 
مملوك  له  كان  امل�صلمني  من  رجال 
وولت  قوته  و�صعفت  �صنه  كــربت 
عليه  احلــق  من  كــان  املكا�صب  عنه 
موت  بينهما  يفرق  حتى  يقوته  اأن 
اأمري  اأن  بلغني  اأنــه  وذلــك  عتق،  اأو 
اأهل  مــن  ب�صيخ  مــر  عمر  املــوؤمــنــني 
النا�ص،  اأبــواب  على  ي�صاأل  الذمة 
كنا  اأن  اأن�صفناك،  مــا   " فــقــال:   
�صبيبتك،  يف  اجلزية  منك  اأخذنا 
قــال:  كربك".  يف  �صيعناك  ثــم 
ما  ــال  امل مــن بيت  اأجـــرى عليه  ثــم 

ي�صلحه  ".
ن�صو�ص  من  ــاه  اأوردن ما  كان  واإذا 
تتحدث عن اأهل الكتاب، فهذا يعني 
اخللفاء  اهتمام  اأن  اأوىل  باب  من 
من  والطاعنني  بامل�صنني  والـــوالة 

امل�صلمني كان على راأ�ص اأولوياتهم.
حممدا  النبي  اأن  نذكر  واأخـــريا 
قد  و�صلم-  واآلــه  عليه  اهلل  �صلى   -
فقال:    والهرم  العجز  من  ا�صتعاذ 
ِز  المَْعجمْ ِمَن  ِبَك  اأَُعــوُذ  اإِينيِّ  اللَُّهمَّ   "
ِ َوالمْهَرِم، َواأَُعوُذ ِبَك  نبمْ ُ َك�َصِل، َواجلمْ َوالمْ
َواأَُعوُذ ِبَك  ََماِت،  َيا َواملمْ َحمْ َنِة املمْ ِمنمْ ِفتمْ

."  ِ ِمنمْ َعَذاِب المَْقربمْ
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الق�سم بالتني والزيتون

ثب عن ر�صول الله �صلى الله عليه و�صلم اأنه قال 
نوء ول  " ل عدوى ول طرية ول هامة ول �صفر، ول 

غول، ويعجبني الفاأل" رواه م�صلم

واملعنى اإبطال ما يعتقده اأهل اجلاهلية، 
فاأخربهم  بطبعها،  تعدي  االأ�صياء  اأن  من 
�صلى اهلل عليه و�صلم اأن هذا ال�صيء باطل، 
واأن املت�صرف يف الكون هو اهلل وحده، فقال 
بع�ص احلا�صرين له �صلى اهلل عليه و�صلم: 
ال�صحراء،  يف  تكون  االإبــل  اهلل  ر�صول  يا 
كاأنها الغزالن، فيدخل فيها البعري االأجرب 
فيجربها، فقال �صلى اهلل عليه و�صلم: فمن 

اأعدى االأول.
واملعنى اأن الذي اأنزل اجلرب يف االأول هو 
لهم �صلى  االأخرى، ثم بني  اأنزله يف  الذي 
�صببا  تكون  املخالطة  اأن  و�صلم  عليه  اهلل 
لنقل املر�ص من ال�صحيح اإىل املري�ص، باإذن 
اهلل، ولهذا قال �صلى اهلل عليه و�صلم: ال 

يورد ممر�ص على م�صح.
وال  و�صلم:  عليه  اهلل  �صلى  قوله  ــا  اأم
يعتقده  مــا  اإبـــطـــال  فــمــعــنــاه:  طـــرية 
باملرئيات  التطري  مــن  اجلاهلية  ــل  اأه
وتردهم  يــكــرهــون  ممــا  واملــ�ــصــمــوعــات 
اهلل  �صلى  النبي  فاأبطلها  حاجتهم  عن 
االآخر:  احلديث  يف  وقــال  و�صلم  عليه 
الــطــرية �ــصــرك الــطــرية �ــصــرك. وقــال 
اأحدكم  راأى  اإذا  ال�صالة وال�صالم:  عليه 
ما يكره فليقل: اللهم ال ياأتي باحل�صنات 
وال  اأنت  اإال  ال�صيئات  يدفع  وال  اأنت،  اإال 

حول وال قوة اإال بك.
اأنه  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  عنه  وروي 
فقد  حاجته  عن  الطرية  ردته  من  قال: 
ر�صول  يا  ذلك  كفارة  وما  قالوا:  اأ�صرك 
اإال  خري  ال  اللهم  يقول:  اأن  قــال:  اهلل؟ 
خريك وال طري اإال طريك وال اإله غريك.

البومة،  ي�صمى  طائر  فهو  الهامة:  واأما 
يزعم اأهل اجلاهلية اأنه اإذا نعق على بيت 
فاأبطل  البيت،  هــذا  ميــوت  فاإنه  اأحدهم 

النبي �صلى اهلل عليه و�صلم ذلك.

وال  و�صلم:  عليه  اهلل  �صلى  قوله  ــا  واأم
اأهل  بع�ص  وكان  املعروف  ال�صهر  فهو  �صفر 
النبي  فاأبطل  بــه.  يت�صاءمون  اجلاهلية 

�صلى  واأو�صح  ذلك،  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى 
لي�ص  ال�صهور  ك�صائر  اأنه  و�صلم  عليه  اهلل 
اأهل  بع�ص  وقال  الت�صاوؤم.  يوجب  ما  فيه 
ت�صمى:  البطن  يف  تكون  دابة  اإنها  العلم: 
�صفر.. وكان بع�ص اأهل اجلاهلية يعتقدون 
اهلل  �صلى  النبي  فاأبطل  تعدي  اأنها  فيها 

عليه و�صلم ذلك.
ــــواء، وهي  الــنــوء فهو واحـــد االأن واأمـــا 
اجلاهلية  اأهــــل  بــعــ�ــص  وكــــان  ــوم  ــج ــن ال
النبي  فاأبطل  النجوم  ببع�ص  يت�صاءمون 

�صلى اهلل عليه و�صلم ذلك. 
الــقــراآن  يف  �صبحانه  اهلل  ــح  ــص اأو� وقــد 
ال�صماء  زينة  النجوم  خلق  اأنــه  العظيم 
ورجوما لل�صياطني، وعالمات يهتدى بها يف 
الرب والبحر؛ كما قال اهلل �صبحانه: َوَلَقدمْ 
َوَجَعلمَْناَها  اِبيَح  �صَ مِبَ َيا  نمْ الدُّ َماء  ال�صَّ ا  نَّ َزيَّ
امللك:5[،  ]�صورة  َياِطنِي  ليِّل�صَّ ُرُجوًما 
َلُكُم  َجــَعــَل  ـــِذي  الَّ ـــَو  َوُه �صبحانه:  وقــال 
ِر  رَبيِّ َوالمَْبحمْ َتُدوامْ ِبَها يِف ُظُلَماِت المْ ُجوَم ِلَتهمْ النُّ
]�صورة االأنعام:97[، وقال �صبحانه: 
]�صورة  َتُدوَن  َيهمْ ُهممْ  ِم  َوِبالنَّجمْ َوَعالَماٍت 

النحل:16[.
ـــغـــول: فــهــو جــنــ�ــص مـــن اجلــن  واأمـــــا ال
ال�صحراء، وي�صلونهم  للنا�ص يف  يتعر�صون 
اأهل  بع�ص  وكان  ويخوفونهم،  الطرق  عن 
تت�صرف  واأنها  فيهم،  يعتقدون  اجلاهلية 

بقدرتها، فاأبطل اهلل ذلك.
 وروي عن �صلى اهلل عليه و�صلم اأنه قال: 
اإذا تغولت الغيالن فبادروا باالأذان واملعنى 
اأن ذكر اهلل يطردها، وهكذا التعوذ بكلمات 
اهلل التامات من �صر ما خلق، يقي من �صرها 
التي  باالأ�صباب  االأخــذ  مع  غريها،  و�صر 

جعلها اهلل اأ�صبابا للوقاية من كل �صر.
اأما الفاأل: فهو اأن ي�صمع االإن�صان الكلمة 
الطيبة، فت�صره، ولكن ال ترده عن حاجته، 
و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  النبي   ف�صر  وقــد 
و�صلم:  عليه  اهلل  �صلى  فقال  بذلك  الفاأل 
وما  اهلل  ر�صول  يا  قالوا:  الفاأل  ويعجبني 

الفاأل؟ قال: الكلمة الطيبة.
من  املري�ص  ي�صمع  اأن  ذلــك  اأمثلة  ومــن 
يقول: يا �صليم يا معافى في�صره وهكذا اإذا 
�صمع من ين�صد �صالة: من يقول: يا واجد، 

اأو يا ناجح اأو يا موفق ذلك ويتفاءل به.

ال عدوى وال طرية
وما ينطق عن الهوى

زاويةمن نور

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

حممد فتحي

قال اهلل تعاىل: 
وا َعْن َسِبيِل اللَِّه أََضلَّ أَْعَمَلُهْم ﴾   ِن الرَِّحيِم الَِّذيَن َكَفُروا َوَصدُّ ﴿} ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمٰ
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بني يدي �آية

قدم  قدمية  اآدم  لبني  اإبلي�ص  عــداوة  اأن  يخفى  ال 
اإبلي�ص  رف�ص  اأن  فبعد  الوجود،  يف  االإن�صاين  النوع 
اجلنة  يف  اللقاء  وبعد  له،  يكيد  بــداأ  الآدم  ال�صجود 
اأن يو�صو�ص  اإبلي�ص  اآدم ا�صتطاع  التي كان ي�صكن فيها 
اآدم  توبة  وبعد  املحرمة،  ال�صجرة  من  بــاالأكــل  له 
االإن�صاين  النوع  اأبناء  لكل  العداوة  ال�صيطان  اأ�صمر 

واإىل قيام ال�صاعة.
متويل  حممد  االإمــام  ال�صيخ  ي�صرد  الكتاب  هذا  يف   
القدمية،  الــعــداوة  هــذه  حــول  خواطره  ال�صعراوي 
الكتاب  يف  جاء  مبا  والتح�صن  منها،  الوقاية  و�صبل 
وال�صنة من همزات ال�صيطان، كل ذلك باأ�صلوبه املمتع 

ال�صيق.

املكتبة الإ�سالمية

كتاب عداوة ال�شيطان لالإن�شان

من اأقوال 
ال�صاحلني

حظكم  �صعف  ي�صركم  " ال 
من العلم اإذا وفر حظكم 

من االأخالق الفا�صلة ،فاإن 
اأمتكم يف حاجة اإىل االأخالق 

والف�صائل، اإن حاجتها اإىل 
الف�صائل اأ�صد واأوكد من 

حاجتها اإىل العلم؛ الأنها ما 
�صقطت هذه ال�صقطة ال�صنيعة 

من نق�ص يف العلم ، ولكن من 
نق�ص يف االأخالق".

ال�صيخ الب�صري االإبراهيمي 
رحمه اهلل

مبلغ العر�صت�صمية املوؤ�ص�صةت�صميةرقم
مبلغ العر�ص بعد 
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رئي�ص املجل�ص ال�صعبي البلدي

الرتبة
عدد املنا�صب 

املالية املفتوحة
�صروط منط التوظيف

التعينيالتخ�ص�ص املطلوبالتوظيف

مفت�ص حملل 
م�صابقة على 01مركزي للميزانية

اأ�صا�ص ال�صهادة

�صهادة 
املاج�صتري اأو 

�صهادة معادلة 
لها

واإدارية قانونية  علوم  1ـ 
حما�صبية و  مالية  و  اقت�صادية  علوم  2ـ 
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فيما ا�شطرت عائالت لبيع مالب�شها امل�شتعملة لك�شب قوتها 

هدفها بلوغ 3 اآالف �شجرة قبل نهاية مار�ض املقبل 

�شرخة اأب لل�شلطات املحلية ببلدية تاك�شالنت

وقد �سهدت حمالت بيع مالب�ص االأطفال 
امل�ستعملة،اإقباال كبريا من طرف االأولياء 
مالب�ص  تــوفــري  ي�ستطيعوا  مل  ــن  ــذي ال
جديدة الأبنائهم ب�سبب حزمة امل�ساريف 
وارتفاع  املدر�سي  الدخول  تطلبها  التي 
املدر�سية  واالأدوات  امل�ستلزمات  اأ�سعار 
من  مالب�ص  هـــوؤالء  واخــتــار  واملــحــافــظ، 
ماركات عاملية واأكدوا لنا اأنها ذات نوعية 
عليها  يقبلون  جعلهم  مــا  ــذا  وه ممــتــازة 
ذات  ال�ستوية  املالب�ص  القتناء  جمــددا 
الذي  املنخف�ص  وال�سعر  العالية  اجلودة 

ينا�سب قدرتهم ال�سرائية.
جمموعة  لنا  اأكــدت  ــرى،  اأخ جهة  ومن 
يعتمدن  حديثهن،اأنهن  يف  الفتيات  من 
من  امل�ستعملة  املــالبــ�ــص  اقــتــنــاء  عــلــى 
واألـــوان  كبرية  بكميات  عاملية  مــاركــات 
وت�ساميم متنوعة واأنيقة نظرا جلودتها 
لكونها  باالإ�سافة  املنخف�ص  و�سعرها 
ي�سدق  اأن  ميكن  وال  م�ستعملة  غري  تبدو 
"ال�سيفون"،  اأنها مقتناةمن  كل من يراها 
معتربات �سراء املالب�ص اجلديدة تبذيرا 
ارتفعت  بعدما  خا�سة  للمال  واإهـــدارا 

اأ�سعارها ب�سكل جنوين يف هذا الف�سل.
وحذر االأطباء واملخت�سون من االأمرا�ص 
ــخــا�ــص  االأ�ــس تــ�ــســيــب  اأن  ميــكــن  الــتــي 

املالب�ص  اقتناء  على  يعتمدون  الــذيــن 
مبالب�ص  يتعلق  فيما  خا�سة  امل�ستعملة 
ارتـــداء  يعد  كما  ــع،  والــر�ــس االأطــفــال 
ــرث  االأك امل�ستعملة  الداخلية  املالب�ص 
تنظيفها  يتم  مل  اإذا  خا�سة  خــطــورة 
وتعقيمها ب�سكل جيد، اذ ت�سبب يف اأغلب 
كما  خمتلفة،  جن�سية  اأمرا�سا  االأحيان 
لالأع�ساء  وامليكروبات  البكترييا  تنقل 
من  الــعــديــد  اأيــ�ــســا  التنا�سليةوت�سبب 
"اجلرب"  مــثــل  ــديــة  اجلــل االأمــــرا�ــــص 

االأطباء  ــوؤكــد  وِي وغــريهــا،  و"التينيا" 
البكترييا  من  التخل�ص  ال�سعب  من  اأنــه 
تعري�ص  ويجب  املالب�ص  يف  تعلق  حيث 
طويلة  لــفــرتة  لل�سم�ص  املــالبــ�ــص  هـــذه 
نهائي  ب�سكل  امليكروبات  بهدف قتل هذه 
اأن  وتفادي االإ�سابة باالأمرا�ص ال �سيما 
احتمال انتقال العدوى من �سخ�ص الآخر 
يكون  جلدي  طفح  اأو  مبر�ص  واالإ�سابة 
من  النوع  هذا  اقتناء  عند  حتميا  اأمــرا 

املالب�ص.

البيئة  حلــمــايــة  االأرز  جمعية  قــامــت، 
وبالتن�سيق  بخن�سلة  امل�ستدامة  والتنمية 
مقاطعة  يف  ممثلة  الغابات  حمافظة  مع 
البيئة  ومــديــريــة  ــة  ــام ــاحل ب الــغــابــات 
بتنظيم  ومتطوعني،  والريا�سة  وال�سبيبة 
مبنطقة  ميمون  عني  ت�سجريباأعايل  حملة 
الفرن�سي  امل�ستعمر  ق�سفها  الذي  اأوحريق 
اإطار  يف  وذلــك  االأ�سبوع،  نهاية  بالنابامل 
الطبيعة  ل�سون  الــدويل  االحتــاد  برنامج 
من  االطل�سي  االأرز  �سجرة  حماية  مل�سروع 

االإنقرا�ص.
�سجرة   500 نحو  و�سهدت احلملة، غر�ص 
يف  اأطــلــ�ــســي  اأرز 
�سادها  ـــــواء  اأج

ـــات  ــرغــم مـــن درج ــال ــاط ب ــنــ�ــس ـــد وال اجل
احلرارة املنخف�سة التي مل تثني امل�ساركني 
اأمل  نادي  من  براعم  مب�ساركة  هدفهم  عن 

الألعاب القوى.
اأكد  �سناقر،  ه�سام  اأرز،  جمعية  رئي�ص 
ال�سجرة،  هذه  نيوز"،اأن  "االأورا�ص  ليومية 
القائمة  يف  و�سنفت  باالنقرا�ص  مهددة 
يف  باالنقرا�ص  املهددة  لــالأنــواع  احلمراء 
والتي  الطبيعة  ل�سون  الـــدويل  االحتـــاد 
الطبيعية  التهديدات  من  للعديد  تتعر�ص 
وكــذا  ــرات  واحلــ�ــس املناخية  كــالــتــغــريات 
تعر�سها لعوامل ب�سرية كالقطع الع�سوائي 

واحلرق والتهريب وغريها.
على  تعمل  اجلمعية،  اأن  اإىل  اأ�سار  كما   

�سجرة   3000 نحو  غر�ص  اإىل  الو�سول 
مار�ص  �سهر  الغر�ص خالل  نهاية فرتة  قبل 
تكوين  الربنامج  �سيتخلل  حيث   ،2021
لل�سحفيني يف جمال حماية التنوع البيئي 
اإنتاج  تقنيات  يف  املنطقة  لنحايل  وتكوين 
توعية  وحــمــالت  االطل�سي  االأرز  ع�سل 
للمحافظة على احلظرية الوطنية ل�سيليا، 
هذا  ــار  اإط يف  املهم  الن�ساط  �سيبقى  فيما 
يجمع  وطني  موؤمتر  تنظيم  هو  الربنامج 
تخ�ص  التي  القوانني  ملناق�سة  خمت�سني 
لتحيني  باالنقرا�ص  املهددة  ــواع  االأن هذه 
اجلائر  بالقطع  املتعلقة  القوانني  وت�سديد 
البيئة  اإرهـــاب  طــرف  مــن  االأ�ــســجــار  لهذه 

وع�سابات تهريب الرثوة الغابية.

نا�سد، رب العائلة "م�سعود �سبيلة" البالغ 
بتاك�سالنت  والقاطن  �سنة،   54 العمر  من 
للنظر  اخلري  وفاعلي  املح�سنني  القدمية، 
بعني العطف والرحمة لو�سعيته املعي�سية 
من  وامل�ساعدة  العون  يد  وتقدمي  املزرية 
بناء  على  الإعانته  واالإح�سان  الرب  ذوي 
خا�سة  الكبرية  وعائلته  به  يليق  م�سكن 
"طوب  من  م�سنوع  ببيت  قاطن  كونه  مع 

الطني" منذ �سنة 1987.
للمعني  االإجــتــمــاعــيــة  للحالة  ونــظــرا 
العمل  عليه  تعذر  املحدودة،  واإمكانياته 
وك�سب رزقه اليومي نظرا حلالته ال�سحية 
املتدهورة حيث اأ�سبح غري قادر على تلبية 
يعيل  باأنه  اأكــد  حيث  اأبنائه،  حاجيات 
بع�ص  كون  عن  ناهيك  لوحده،  اأفــراد   9
اأطفاله مر�سى حال دون عالجهم عالجا 
معاحلالة  مقارنة  دوري  وب�سكل  جيدا 

املعي�سية املزرية التي يتواجدون عليها.
 1987 �سنة  منذ  باأنه  قال  العائلة  رب 
طرف  من  دعم  على  احل�سول  ينتظر  وهو 
لكن  م�سكنه  لــبــنــاء  املحلية  ال�سلطات 
لعقود  ـــراوده  ي حلم  جمــرد  بقي  الطلب 
عن  بعيدا  يعي�ص  اأنــه  واأ�ساف  الزمن،  من 
مع  معاناته  عــن  ف�سال  امل�سوؤولني،  ــني  اأع

واأي�سا  اأرهــقــتــه  الــتــي  الــكــراء  م�ساريف 
ــر�ــص واقــتــنــاء االأدويـــــة وغــريهــا من  امل
التي بقي عاجزا  ال�سرورية  االحتياجات 
ياأمل  الــو�ــســع،  ــذا  ه واأمـــام  تلبيتها،  عــن 
املحلية  ال�سلطات  تدخل  يف  �سبيلة  ال�سيد 
يليق  م�سكنا  ومنحه  الإن�سافه  الوالئية  اأو 
البوؤ�ص  ــرارة  م ذاقــت  طاملا  التي  بعائلته 
اجلمعيات  تدخل  ينا�سد  كما  واحلرمان، 
للوقوف  الــرب  وذوي  واملح�سنني  اخلريية 

على حالته وو�سعيته املوؤ�سفة وم�ساعدته 
كرمية  حياة  عي�ص  الأجــل  االإمــكــان  قــدر 

مثله مثل االآخرين.
�سبيلة"  "م�سعود  مع  والتوا�سل  لالإت�سال 
بني  ن�سع  لــه،  الــعــون  يــد  ومــد  مل�ساعدته 
رقم  ال�سخ�سية،  معلوماته  املهتمني  اأيدي 
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العاملي  امل�ستوى  على  الظهور  نادر  الطائر 
املتو�سط  االأبي�ص  البحر  جــزر  يف  ويولد 
في�سمال  بكرثة  ويــتــواجــد  "�سردينيا"، 
�سمال  اأق�سى  نحو  �ستاء  يهاجر  تون�ص، 
�سرق ال�سحراء اجلزائرية بكل من ب�سكرة 
وجنوب باتنة ويعي�ص يف االأماكن املنخف�سة 
يعرف  ال�سغرية،  ال�سجريات  تتواجد  حيث 
ب�سغر حجمه الذي ال يتجاوز 13 �سنتيمرت 
ولونه االأ�سود، ويعترب ت�سويره خالل نهاية 
االأ�سبوع اجلاري، مبثابة خطوة هامة جدا 
على  املتواجدة  الــنــادرة  الطيور  لتوثيق 
م�ستوى منطقة االأورا�ص والتي تعرف ندرة 

وا�سعة على امل�ستوى العاملي.
اأورا�ص،  نات  فريق  على  القائمني  وح�سب 
االإ�ستدالل  على  تعتمد  العملية  فــهــذه 
هذا  بها  املتواجد  املنطقة  ذكر  مع  بال�سور 
ولي�ص  بالتوثيق،  يق�سد  ما  وهــو  الطائر 
جمرد م�ساهدات ع�سوائية غري موثقة وال 

موؤكدة تفتقر للدليل وال�سور، حيث تعترب 
جدا  خا�سة  عملية  مبثابة  اخلطوة  هذه 
خالل  التوثيقية  العمليات  عديد  تتبعها 
غالبا  والتي  القادمة  واجلوالت  اخلرجات 
احلياة  وم�سوري  هــواة  خمتلف  جتمع  ما 
اأن  �ساأنهم  من  والذين  اجلزائر  يف  الربية 
بالرثوة  خا�ص  اأر�سيف  خلق  يف  ي�ساهموا 
بها  تــزخــر  الــتــي  والطبيعية  احليوانية 
�سرقها  ومن  جلنوبها  �سمالها  من  اجلزائر 

لغربها.
عدة  عرفت  قد   ،2020 �سنة  اأن  يذكر 
نادرة  لطيور  توثيق  وعمليات  اكت�سافات 
جـــدا وجـــدت عــلــى مــ�ــســتــوى الــعــديــد من 
الوطن  من  خمتلفة  ــات  والي عرب  املناطق 
مت  الــذي  ال�سغرية  الدر�سة  طائر  اأبرزها 
ت�سويره منطقة تقرت، وكذا طائر ال�سرد 

اأحمر العجز الذي مت ت�سويره ب�سكيكدة.

طرف  من  املنظمة  الطبية  القافلة  حطت، 
املرة  هــذه  رحالها  اخلــري،  قــوافــل  جمعية 
وهي  �سطيف،  واليــة  �سرق  الطاية  ببلدية 
القافلة رقم 30 املنظمة من طرف اجلمعية 
مب�ساهمة من طرف املح�سنني وعدة جمعيات 
تقدمي  على  حر�ست  والتي  اأخــرى،  خريية 
تخ�س�سا   15 يف  للمر�سى  طبية  خــدمــات 

طبيا.
م�ساعدات  لتوزيع  فر�سة  املنا�سبة  وكانت 
اإجتماعية على العائالت املعوزة والفقرية يف 
املناطق النائية من هذه البلدية، ف�سال عن 
وباء  خماطر  من  حت�سي�سية  بحملة  القيام 
ت�سليم  مت  الت�سامني  اجلانب  ففي  كورونا، 
الغذائية  املواد  160 قفة حمملة مبختلف 
اله�سة  الفئات  لفائدة  بطانيات  عن  ف�سال 
من حمتجني واأرامل وكذا ذوي االإحتياجات 
اخلا�سة، اأما يف ال�سق الطبي فقد مت اإجراء 
املر�سى  على  متخ�س�سة  طبية  فحو�سات 
اأطباء عامني وخمت�سني )خوا�ص  من طرف 
وعموميني( من خمتلف االخت�سا�سات، حيث 
طبية  ك�سوفات  اإجــراء  من  املر�سى  اإ�ستفاد 
"االإيكوغرايف" وقيا�ص  اأ�سعة  جمانية وكذا 
ن�سبة ال�سكر يف الدم، تخطيط القلب، قيا�ص 

جمانية  اأدويــة  توزيع  مع  الدموي  ال�سغط 
للمر�سى غري املوؤمنني اإجتماعيا.

اخلا�سة  االحتياجات  ذوي  فرع  تكفل  كما 
االأع�ساء  تــوفــري  ــالل  خ مــن  الــفــئــة،  بــهــذه 
االإ�سطناعية، واأجهزة ال�سمع يف حالة طلبها 
املتابعة  اأن  علما  املخت�سني،  االأطــبــاء  من 
الطبية ملا بعد الفح�ص االأول تكون جمانية 
ودائمة وقد ت�سل اإىل حد التكفل باإجراء 
العمليات  وحتى  "�سكانريواإيارام"  اأ�سعة 

اجلراحية اإن ا�ستدعت ال�سرورة. 
و�سائل  منح  القافلة،  ذات  خــالل  مت  كما 
قوميدي  اإبتدائية  اأطفال  لفائدة  وقائية 
العملية، ومتثلت  بوزيد خالل فعاليات هذه 
كمامات  من  هامة  كمية  يف  الو�سائل  هــذه 
وكمية  معقم  حملول  عــن  ف�سال  االأطــفــال 
اخلا�سة  واملحافظ  املدر�سية  االأدوات  من 
باالأطفال االأيتام واملعوزين، وت�سعى جمعية 
القوافل الطبية ب�سطيف اإىل موا�سلة العمل 
ال�ستاء  ف�سل  حلول  مع  خ�سو�سا  الت�سامني 
حيث مت ال�سروع يف جمع امل�ساعدات الالزمة 
على  توزيعها  اأجل  من  وبطانيات  مدافئ  من 

العائالت املحتاجة خالل االأيام املقبلة. 

ت�شوير الطائر النادر "دخلة مرمرة" باأعايل 
جبال متليلي بباتنة الأول مرة يف اجلزائر

فحو�شات طبية وم�شاعدات غذائية 
لفائدة الفئات اله�شة بالطاية 

عرفت، جتارة �ملالب�س �مل�صتعملة �نتعا�صا كبري� منذ تف�صي كوفيد 19 يف �جلز�ئر يف خمتلف واليات �لوطن، حيث جلاأ عدد كبري من �الأ�صخا�س �إىل بيع مالب�صهم 
�مل�صتعملة م�صتغلني �الأزمة �حلالية �لتي فر�صها �لوباء و�لتي �ألقت بظاللها عليهم و�أثرت على �مكانياتهم، وتنوعت �ملالب�س من تلك �لتي يتم �رتد�وؤها يوميا 

�إىل �ملالب�س �لر�صمية كما وجدت �لفتيات يف عر�س �ملالب�س �لتقليدية و�لع�صرية �لتي يتم �رتد�وؤها يف �الأعر��س و�ملنا�صبات �صالتهم بحكم عدم توفر �لتنوع يف 
�ل�صوق مقارنة مبا كان عليه �لو�صع قبل �جلائحة.

متكن ع�صوي فريق نات �أور��س لت�صوير �حلياة �لربية، توفيق �ملوفق و�لعلمي بن خمتار، من 
 "Fauvette sarde" ت�صوير �لطائر �لنادر جد� يف �لعامل "دخلة مرمرة" و�ملعروف با�صم

الأول مرة يف �جلز�ئر وذلك باأعايل جبال متليلي �لتابعة لد�ئرة �صقانة بباتنة.

فوزية.ق



خملفات احلجر ال�صحي يف اجلزائر تتفاقم ..

معاوية. �صنوارة.ب عامر.مح.ق

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية  
اال�ستاذ زرمان يو�سف

حم�سر ق�سائي لدى حمكمة وجمل�ص ق�ساء باتنة 
حي 410 م�سكن عمارة 23 رقم 224 الطابق االأول 

مقابل اجلامعة املركزية عربوق مدين CUB ـ باتنة 
الهاتف: 033.80.23.44 

حم�صر تبليغ �صهادة عدم �لدفع عن طريق �لن�صر
�ملادة 412 ف 4 من ق.�إ.م.�إ

لفائدة: في�سايل فاروق، العنوان بـ: طريق ب�سكرة باتنة، �سد: بن حربو خالد ال�ساكن بـ: �سارع اأحمد بن �سخرية رقم 32 بوعقال باتنة 
موؤرخ يف   0169324 باتنة يحمل رقم   336 رمز  الريفية وكالة  التنمية  و  الفالحة  �سيك حل�ساب بن حربو خالد لدى بنك  املتمثل يف  التنفيذي  ال�سند  بعد االإطالع على 

دج.  1800.000،00 مببلغ   2019/08/28
الأمر: في�سايل فاروق 

بتاريخ  املت�سمن  الربيد  طريق  عن  واملر�سلة   2020/09/15 يف  املوؤرخة  الدفع  عدم  �سهادة  وتبليغ  االحتجاج  وتبليغ  التنفيذي  ال�سند  تبليغ  حما�سر  على  االإطــالع  بعد 
 00323079305 رقم:  حتت   2020/09/17

 2020/09/23 بعد االإطالع على حما�سر تبليع ال�سند التنفيذي و تبليغ االحتجاج و تبليغ �سهادة عدم الدفع عن طريق التعليق بلوحة اعالنات حمكمة باتنة بتاريخ: 
وبلوحة اعالنات بلدية باتنة بتاريخ: 2020/09/20.

ـ بناء على اأمر اإذن بالن�سر ال�سادر عن رئي�ص حمكمة باتنة بالنيابة يف: 2020/10/13 حتت رقم: 1358 / رم/ 2020. 
نحن االأ�ستاذ: زرمان يو�سف حم�سر ق�سائي لدى اخت�سا�ص حمكمة وجمل�ص ق�ساء باتنة الكائن مقره بـ: حي 410 عمارة 23 رقم 224 الطابق االأول باتنة واملوقع اأدناه.

قمنا بتكليف ال�سيد: بن حربو خالد، ال�ساكن بـ: �سارع اأحمد بن �سخرية رقم 32 بوعقال باتنة. 
بـ:  يقدر  كلي  مبجموع  اأي  التنا�سبية  احلقوق   + التبليغ  م�ساريف  ميثل  الذي  دج   101.699.00 ومبلغ  ال�سيك،  قيمة  ميثل  الذي  دج   1.800.000،00 مبلغ  يدفع  باأن 

جزائري(.  دينار  وت�سعون  وت�سعة  و�ستمائة  واألف  وت�سعمائة  )مليون  دج   1.901.699.00
ونبهناه باأن له مهلة ع�سرون )20( يوما للوفاء ت�سري من تاريخ ن�سر م�سمون حم�سر تبليغ �سهادة عدم الدفع يف اجلريدة اليومية الوطنية واإال نفذ عليه جربا بكافة الطرق 

القانونية.
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املح�سر الق�سائي

يومية �إخبارية عامة

�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�

لكل اإ�سهاراتكم واإعالناتكم
                                       "االأورا�ص نيوز"

توفر لكم خدمة راقية  
                          وباأ�سعـــار تناف�سية

التعيني
املقاولة املختارة

موؤقتا
النقطة 
التقنية

مبلغ ال�صفقة بكل 
الر�صوم )دج(

مدة 
االجناز

معايري 
التقييم

�صيانة وتهيئة الطريق الوالئي رقم 
14 على  اإىل ن ك   12 17 من ن ك 

م�صافة 2.00 كلم

E.T.P.H LATAR
NACEREDDLNE60/41.6243.709.890.00اأ�صهر اأقل عر�ص08 

�صيانة الطريق الوالئي رقم 11 
من ن ك 002+800 اإىل ن ك 

 000+005 ومن ن ك   050+004
اإىل ن ك 006+500 على م�صافة 

كلم  2.75

S.P.A ELFATH60/4647.108.625.20اأ�صهر اأقل عر�ص05 

اأ�صغال ال�صيانة على م�صتوى الطريق 
الوالئي رقم 45 من ن ك 000+23 

اإىل ن ك 46+000 على م�صافة 
كلم  23

SARL YOUR
SERVICE60/38171.495.898.00اأ�صهر اأقل عر�ص08 

عنوان واحد يجمعنا

يومية �إخبارية عامة
املنطقة احل�سرية الثانية

 جتزئة 12 رقم 12 ـ باتنة
الهاتف: 033.29.18.51
الفاك�ص: 033.29.18.51

الربيد االإلكرتوين:
journalelauresnews@gmail.com 

�إعالن عن منح موؤقت
 ،2015/09/16 بتاريخ  ال�صادر   247 ـ   15 رقم  الرئا�صي  املر�صوم  02 من  الفقرة   ،65 املادة  لتعليمات  طبقا 

يت�صمن تنظيم ال�صفقات العمومية وتفوي�صات املرفق العام.
العرو�ص  طلب  عن  اإعالن  يف  �صاركت  التي  املوؤ�ص�صات  كافة  تعلم  باتنة،  لوالية  العمومية  االأ�صغال  مديرية  اإن 
املفتوح مع ا�صرتاط قدرات دنيا واأنه بعد اإجراء تقييم وحتليل العرو�ص مت منح ال�صفقات موؤقتا للموؤ�ص�صات 

التالية:

يت�صمن   ،2015/09/16 بتاريخ  ال�صادر   247 ـ   15 رقم  الرئا�صي  املر�صوم  من   02 الفقرة   82 للمادة  طبقا 
تنظيم ال�صفقات العمومية وتفوي�صات املرفق العام.

النتائج  للتعرف على  العمومية لوالية باتنة  للتقرب لدى م�صالح مديرية االأ�صغال  املتعهدون مدعوون  باقي 
املف�صلة لعرو�صهم املالية والتقنية يف اأجل اأق�صاه )03( ثالثة اأيام ابتداء من �صدور هذا االإعالن يف الن�صرة 

الر�صمية للمتعامل العمومي اأو اإحدى ال�صحف الوطنية.
لوالية  العمومية  ال�صفقات  جلنة  لدى  بطعونهم  يتقدموا  اأن  االختيار  هذا  على  املحتجني  للمتعهدين  ميكن 
باتنة يف اأجل 10 اأيام اعتبارا من ن�صر هذا االإعالن يف الن�صرة الر�صمية للمتعامل العمومي اأو اإحدى ال�صحف 
 ،2015/09/16 247 ال�صادر بتاريخ  ـ   15 01 من املر�صوم الرئا�صي رقم  82 الفقرة  الوطنية طبقا للمادة 

يت�صمن تنظيم ال�صفقات العمومية وتفوي�صات املرفق العام.

وزارة االأ�صغال العمومية
مديرية االأ�صغال العمومية لوالية باتنة

 الرقم التعريف اجلبائي ملديرية ال�صغال العمومية: 408015000005078
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رئي�ص املجل�ص ال�سعبي البلدي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية باتنة

دائرة عني التوتة
بلدية عني التوتة

الرقم: 2020/10

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

باجلمعيات.
و�سل  ت�سليم   2020/11/10 اليوم:  هذا  مت 

الت�سريح بتاأ�سي�ص اجلمعية املحلية امل�سماة:
اجلمعية: جمعية راأ�ص املاء ـ عني التوتة

راأ�ص  التومي  بن  ال�سالح  ال�سيد  لدى  مقرها:  الكائن 
املاء ـ عني التوتة
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عند دار االح�شان للن�شر والتوزيع

يف انتظار �سدور اآخر اأعماله "بريد الذات"...

نوارة. ب

معاوية. �ص

رقية. ل

باتنة

خن�صلة

تخليد  اإىل  يتطلع  نا�صئ  كاتب  اأميــن  غجاتي 
ا�صمه بني الكبار رغم �صغر �صنه، ما هي خطتك 

لبلوغ املجد الأدبي الذي تطمح اإليه؟
الكيف،  بل  النجاح  يحدد  ما  الكم  لي�ص 
اأدبية  موؤلفات  الإ�صدار  كثريا  اأطمح  لذلك 
تكثيف  طريق  عن  العاملي  للم�صتوى  ترقى 

لتح�صني  واملطالعة،  القراءة  يف  جهودي 
وتغذية  امل�صتطاع،  قدر  و�صقله  اأ�صلوبي 
ر�ــصــيــدي الــثــقــايف واملــعــريف الأمتــكــن من 

اإ�صدار منتوجات اأدبية ذات جودة.

بارقة  النهار متر  اأو  الليل  �صاعة من  اأي  يف 
الأفكار  من  �صيال  �صاكبة  عينك  بني  اللهام 
يف خميلتك، وب�صيغة اأخرى، ما هي اأحب 

الأوقات لغجاتي اأمين للكتابة؟
حمدد  وقــت  هنالك  لي�ص  اأنــه  احلقيقة 
يف  االإلهام  يزورين  ما  فكثريا  للكتابة،  يل 
�صيل  اأن  غري  يومي،  خالل  متفرقة  اأوقات 
فور  ي�صتفي�ص  ما  غالبا  الغزير  االإلــهــام 
الذهن  يكون  حيث  النوم،  من  ا�صتيقاظي 
للفكرة  ت�صمح  متجلية  �صفاء  حالة  يف 
خ�صية  بكتابتها  فاأ�صارع  بالظهور  الالمعة 

اأن يلفها الن�صيان وتذهب دون عودة.

)هم�صات  بعنوان  جامع  كتاب  يف  �صاركت 
وماذا  التجربة،  هــذه  عن  حدثنا  حربية(، 
اأ�صافت لك يف م�صوارك الأدبي الذي بداأت 

خطواتك الأدبية فيه توا؟
الكاتب  يخطوها  خطوة  كل  اأن  احلقيقة 
يف  حتــتــ�ــصــب  خـــطـــوة  هـــي  االأمـــــــام  اإىل 
يدوم  اأن  ميكن  ال  الــذي  االأدبـــي  م�صواره 
الكتب  يف  وامل�صاركة  باال�صتمرارية،  اإال 
التي  اخلــطــوات  ــم  اأه مــن  اأي�صا  اجلامعة 
لنجاحه  اأن يتخذها كمعيار  للكاتب  ميكن 
البدايات  اأن  ذلك  اأهمية،  اأكرث  اأعمال  يف 
الكاتب  ت�صنع  التي  هي  براأيي  الب�صيطة 

النا�صج.

اإنتاجاتك  تبنت  التي  الن�صر  دار  هي  من 
الأدبية ن�صرا وتوزيعا، وهل �صادفتك عراقيل 
يف هذه املراحل املهمة بالن�صبة لكل كاتب؟

طباعة  كتابي  احت�صنت  التي  الن�صر  دار 

"املاهر  دار  توزيعا هي  ولي�ص  ون�صرا فقط 
من  الكثري  و�صافتني  والتوزيع"،  للن�صر 
ولكنني  نا�صئ  كاتب  كاأي  طبعا  العراقيل 
موؤلفي  اإ�صدار  ومت  اهلل،  بعون  تخطيتها 

وطرحه يف املكتبات.

التي  الأخـــرى  الأدبــيــة  الأجنا�ش  هي  ما 
ــة  ــرواي ال غــري  فيها  للكتابة  ت�صتهويك 

والق�صة؟
اأحب جميع االأجنا�ص االأدبية من الرواية 
ت�صتهويني  كما  اخلاطرة  اإىل  الق�صة  اإىل 

الكتابة اأي�صا يف اأدب الر�صائل.

ناحية  من  اأكرث  اأمين  غجاتي  يف  يوؤثر  من 
العامليني  الكتاب  من  والأ�صلوب  الأفــكــار 

والعرب؟
الكتاب  مــن  للكثري  ـــراأ  اأق اأنــنــي  احلقيقة 
الكاتب  ولكن  والعامليني  العرب  واالأدبــاء 
واالأديب االأقرب اإىل قلبي، والذي اأثر فيا 
الفذ  واالأديب  الكاتب  هو  مبوؤلفاته  كثريا 

جربان". خليل  "جربان 

من  جمموعة  كانت  الأدبية  اأعمالك  باكورة 
اخلواطر بعنوان "انف�صام الألي�صرتومرييا"، 
حدثنا اأول عن اختيارك لهذا العنوان املثقل 
الق�صايا  اأهم  هي  وما  النف�صية،  بالدللت 

التي عاجلتها من خالل هذه املجموعة؟
عنوان  هــو  االألي�صرتومرييا"  "انف�صام 
نوع  هي  واالألي�صرتومرييا  االأول،  كتابي 

وتعني  االأزهـــــار  مــن 
ـــــار،  ــــرثوة واالزده ال
ـــــرب عـــن  ـــــع ـــــا ت ـــــم ك
من  واأ�صرت  ال�صداقة، 
ال�صداقة  اإىل  خاللها 
بالقلم  جمعتني  الــتــي 
الأكتب م�صاعري وم�صاعر 
يحمل  قــارئ  بكل  الزهرة  ف�صبهت  غــريي، 

بني اأنامله ن�صخة من كتابي.
وعاجلت من خالل هذا العمل جمموعة من 
واحلب  كاخليانة،  االجتماعية  الق�صايا 
والهجرة  ظلما،  وال�صجن  واحد،  طرف  من 
الغري �صرعية مركزا يف ال�صياق ذاته على 
ال�صخ�صيات  لكل  النف�صية  اجلوانب  اإظهار 

االفرتا�صية التي كتبت عنها.

بعنوان  قريبا  النور  �صريى  اآخر  موؤلف  لديك 
يحمل  اآخر  مميز  عنوان  الذات"،  "بريد 
الكثري من الغرابة والت�صويق، حدثنا اأكرث عن 
هذا العمل، ومتى نراه يف رفوف املكتبات؟

فيه  اأقــوم  ر�صائل  كتاب  الذات"،  "بريد 
حيث  وامل�صتقبل  املــر�ــصــل  دور  ــن  ــدوري ب
ما  فدائما  ر�صائلي،  واأ�صتقبل  اأرا�صلني 
ويعانقنا  يحتوينا  ــن  مل بــحــاجــة  ــكــون  ن
نف�صل  لكننا  جبيننا  على  قبلة  ويطبع 
االأخر  هو  الأنــه  ال�صخ�ص  هــذا  اإيــجــاد  يف 
بحاجة ملا نحتاج اإليه نحن فنقوم مبحاورة 
ذواتنا للتقرب منها وم�صاعدتها، ونحن من 

نقوم اأخريا مبوا�صاتنا.

خالل ات�صال لهم باالأورا�ص نيوز اأكد خمرجون 
"فيلم  م�صابقة  قاطعوا  اأنهم  �صباب  جزائريون 
الدقيقة الواحدة" الذي اأطلقته موؤ�ص�صة �صوا 
اكت�صافهم  ب�صبب  اجلــاري  نوفمرب  �صهر  خالل 
وجود عالقة الإ�صرائيل بامل�صابقة التي كان قد 
حدد اآخر اأجل لت�صليم االأفالم يوم26  نوفمرب 

بعد متديد طالب به اجلمهور.
"مت�صاوون  �صعار وعنوان  التي حتمل  امل�صابقة   
مدة  تتجاوز  اأال  وت�صرتط  االختالف"  رغــم 
الفيلم ال 60 ثانية  قد منحت بع�ص الراغبني 
اأعمالهم  ــال  الإر�ــص دولــيــا  رقما  اال�ــصــرتاك  يف 
الرقم  اأن  بع�صهم  ليتفطن  ومــ�ــصــاركــاتــهــم 
كاأ�ص  اأفــا�ــص  مــا   "972" الإ�صرائيل  الـــدويل 
غ�صبهم وا�صتياءهم لريدوا بالرف�ص ومقاطعة 
التي  والت�صهيالت  االإغــراءات  رغم  املهرجان، 
و�صوروا  ح�صروا  اأنهم  ورغم  املوؤ�ص�صة  طرحتها 
يكت�صفوا حقيقة  اأن  الغر�ص قبل  لذات  اأفالما 

الو�صع.
جاءت  مقاطعتهم  اأن  ــدوا  اأك املخرجني  بع�ص 
يحمله  ـــذي  ال ــره  ــك وال ال�صغينة  عــلــى  بــنــاء 
للكيان  اجلزائرية  والدولة  اجلزائري  ال�صعب 
الكبري  حبهم  مقابل  لالإ�صرائيليني  ال�صهيوين 
للفل�صطنيني الذين يعانون حتت وطاأة االحتالل 

الغا�صم، وكل �صبهة تبني وجود اأي عالقة مهما 
ثقافية  م�صابقة  اأو  مهرجان  الأي  �صئيلة  كانت 
�صيقابلونها  بات  رف�صا  املرفو�ص  الكيان  بهذا 
وهو  النتيجة،  كانت  مهما  واملقاطعة  بالرف�ص 
مهما  عليه  �صيظلون  اأنهم  اأكـــدوا  لــذي  املــبــداأ 
على  كله  الــعــامل  ــق  واف واإن  الــظــروف  تبدلت 
التطبيع فاملجتمع اجلزائري مبختلف �صرائحه 
وفئاته يرف�ص رف�صا قاطعا هذه امل�صاريع التي 
من  �صكل  بــاأي  فل�صطني،  الثانية  بدولته  ت�صر 
االأ�صكال وان مل يتعدى االأمر مو�صوع م�صاركة 
القطيعة  تعني  فالقطيعة  لالأفالم  م�صابقة  يف 

مهما اختلفت اأ�صكالها واألوانها.
الذين  املخرجني  اأن  امل�صدر  ذات  ــر  ذك ــد  وق
تفطنوا  قد  خمرجا  الع�صرين  عددهم  جتاوز 
ونبهوا  حلظة  اآخـــر  يف  الـــدويل  الــرقــم  الأمـــر 
التواطوؤ  بع�صهم بع�صا حتى ال يقعوا يف �صرك 
حتى  اأو  واالتفاق  التطبيع  اأ�صكال  خمتلف  مع 
التعامل مع اإ�صرائيل باأي �صكل من االأ�صكال، كما 
باأنه يتم  لها ردت  املوؤ�ص�صة وبعد مواجهتهم  اأن 
ا�صتخدام الرقم الدويل الإ�صرائيل الأنه الرقم  
اأنحاء العامل مبا فيها  الذي ي�صتقبل من جميع 
املوؤ�ص�صة  مقر  اأن  رغــم  العربية  الــدول  اغلب 

برام اهلل مقر ال�صلطة الفل�صطينية. 

يف اإطار ن�صاطاتها الثقافية واالأدبية املتوا�صلة 
العمومية  للمطالعة  الرئي�صية  املكتبة  نظمت 
تاأطري  من  افرتا�صيا  ن�صاطا  خن�صلة  لوالية 
الربوفي�صور مو�صى معري�ص وذلك مبنا�صبة اليوم 
19 نوفمرب من كل  لـ  امل�صادف  للفل�صفة  العاملي 
"م�صكالت  اأين كانت اجلل�صة حتت عنوان  عام، 
لديها  الفل�صفة  اأن   ابراز  مت  حيث  الفل�صفة"، 
م�صكالت خمتلفة ولكن يف كل ع�صر من الع�صور 
در�صها  كما  جوهرية  اأ�صا�صية  م�صكلة  لها  تكون 

و�صول  اأن  اىل  تطرق  خمتلفة  ع�صور  عدة  يف 
يف  باأنه  يظن  اأ�صبح  العلمي  للك�صف  االن�صان 

غنى عن الفل�صفة وهو اخلطاأ اأكيد.
اأكد ليومية  مدير املكتبة ال�صيد نذير بوثريد 
االأورا�ص نيوز باأن هذا الن�صاط  جاء مع تطبيق 
ووبــاء  املــتــزامــن  ال�صحي  احلــجــر  ــــراءات  اج
كورونا 19 اأين اإرتاأت املكتبة الرئي�صية لوالية 
الثقافية  بن�صاطاتها  البيوت  تلج  اأن  خن�صلة 

وتنه�ص باجلانب الثقايف للوالية .

�صدر عن دار االح�صان للن�صر والتوزيع بوالية 
اأيــن  بــالــهــويــة،  ـــذي يعنى  ال الــكــتــاب  بــاتــنــة 
ت�صارك يف اجنازه ثلة من الباحثني عن املركز 
الكتاب  ويقع  )جمــد(،  للدرا�صات  اجلزائري 
املتو�صط،  احلــجــم  مــن  �صفحة   257 �صمن 
حيث حمل عنوان "ا�صكالية الهوية درا�صة يف 

الت�صكيل والتمثل والتفاعل".
املجتمعات  "اأن  الــكــتــاب  ديــبــاجــة  يف  وجـــاء 
يف  تعي�ص  اأنــهــا  فيها  يلحظ  الــيــوم  العربية 
ع�صرين  بني  برزخا  ميثل  تاريخي  منعطف 
كل  عــلــى  ــعــوملــة  ال زحـــف  ب�صبب  مــتــبــايــنــني 
نحو  يدفع   الذي  االأخري  هذا  احلياة،  مناحي 
ح�صاري  فلك  �صمن  املجتمعات  كــل  تنميط 
وطريقة  احلياة  مفهوم  منه  ي�صتمد  ــد،  واح
الــنــفــ�ــص وحتقيق  ــاع  ــب ــص وا� االأر�ـــــص  تــعــمــري 
املكا�صب ومعايري احلكم على االأفعال باحل�صن 
والــقــبــح، وبــالــتــايل الــتــعــامــل مــع كــل دوائـــر 

من  انطالقا  االن�صان  بها  يح�ص  التي  االنتماء 
وهي  ال�صائدة  واحل�صارة  الغالبة  الفل�صفة 
االأفكار  عوامل  يف  مبخرجاتها  الغرب  ح�صارة 
امتدادا  يعد  ــذي  ال واالأ�ــصــيــاء  واالأ�ــصــخــا�ــص 
العقل  داخل  ال�صراع  من  طويل  مل�صار  طبيعيا 
االأوربي نتيجة الرتاكمات الكثيفة من ثورات 

�صيا�صية وفكرية وفنية".
ال�صعوب  اأن  اإىل  اال�صارة  مت  ال�صياق  ذات  ويف 
وا�صتالب  �صيطرة  حالة  يف  تعد  التي  االأخرى 
جــذورهــم  مــن  الــغــربــيــة  احلــ�ــصــارة  جتتثهم 
لهم  �صمنت  والتي  متيزهم،  التي  احل�صارية 
على  مناف�صة  اأممــا  باعتبارهم  اال�صتمرار 

الريادة و�صعوبا طاحمة لل�صيادة".
يقت�صر  ال   " بقولهم:  ذلك  الباحثون  يو�صح 
التجاذب الهوياتي اليوم يف بلداننا االإ�صالمية 
ح�صارة  تواجه  �صعيفة  كاأمة  و�صعيتها  على 
اإىل  اخلــارجــي  الــ�ــصــراع  انتقال  بــل  غربية، 

ف�صقطت  والثقايف،  والتعليمي  الرتبوي  حقلها 
الكثري من الق�صايا اجلامعة يف �صباك الت�صكيك 
والتهدمي،  التفكيك  وحماوالت  بل  والن�صبية، 
عليها  جممع  غــري  اأفــكــار  ت�صلل  نــتــاج  وذلـــك 
الوعي  ت�صكيل  موؤ�ص�صات  اإىل  طريقها  وجدت 
وبلورة العقل يف ال�صحافة والتلفزة والرواية 
االأن�صطة  ــج  ــام ــرن وب والــ�ــصــيــنــمــا،  ــرح  ــص ــ� وامل
واملنا�صبات  الثقافية  والتظاهرات  ال�صبابية 
االجتماعية املختلفة"، ونوه الباحثون يف ذات 
خاب  اإىل  حتول  الهوياتي  اخلطاب  اأن  ال�صاأن 
"الفتنة" ب�صبب الرتكيز على ما يفرق دون ما 
يجمع، وعلى املختلف عليه دون اجلمع عليه، 
وب�صبب حماوالت التنكر للخ�صو�صيات والقفز 
على التنوع واالإ�صرار على املعاجلة االنتقائية 

للم�صائل امل�صريية.
االأول  املحور  حمورين،  اىل  الكتاب  وانق�صم 
تناول الهوية درا�صات يف املفهوم والت�صكل من 

املنطقي  حدها  الهوية  مفهوم  تناول  خــالل  
والهوية  وادفــل،  ملحمد  االأ�صا�صية  ومكوناتها 

وتفاعالت  الت�صكل  منطلقات  احلــ�ــصــاريــة 
الفكرية  والهوية  بوبيدي،  حل�صني  التحول 
بني  مــا  ــط  ــص االأو� املــغــرب  ملجتمع  والقيمية 
القرنني 7 و9 هـ 13 و15 م نذير برزاق وزهوة 

اأعزيي.
درا�صات  الهوية  الثاين  املحور  تناول  حني  يف 
مكانة  ــن  م انــطــالقــا  والــتــفــاعــل  التمثل  يف 
امل�صروع  �صمن  العربية  اال�صالمية  الهوية 
ال�صيا�صي للحركة الوطني اجلزائرية لفار�ص 
الوهم  بني  كهوية  واالأمازيغية  بوحجيلة، 
لثالث  مقارنة  درا�صة  والتخوين:  والتحريف 
واالأمــن  الــعــايل،  عبد  الــقــادر  لعبد  خطابات 
قراءة  وجتليات  تفاعالت  وال�صلطة  والهوية 

يف احلالة اجلزائرية ليحيي بوزيدي.
حل�صن،  بن  ــدران  ب الكتاب  على  واأ�ــصــرف  هــذا 
تقدمي وتن�صيق كل من ح�صن بوبيدي وحممد 

عبد اهلل.

خمرجون جزائريون يقاطعون م�سابقة 
الواحدة" ويثبتون  الدقيقة  "فيلم 

موقفهم �سد التطبيع

املكتبة الرئي�سية للمطالعة العمومية 
لوالية خن�سلة حتيي اليوم العاملي للفل�سفة

�سدور الكتاب اجلماعي "اإ�سكالية الهوية درا�سة يف الت�سكيل والتمثل والتفاعل"

ــــان جــــاب اهلل حـــــوار: امي

كاتب و�عد بد�أ ي�صق طريقه بتاأين يف جمال �الأدب حمرز� جناحا باهر� بباكورة �أعماله �الأدبية "�نف�صام �الألي�صرتومرييا"، حيث �صجعه هذ� �لنجاح على 
�إ�صد�ر عمله �لثاين �لذي يتوقع منه جناحا يتجاوز عمله �ل�صابق، �إنه �لكاتب �لذي يعد جمهور �لقر�ء بكثري من �الأعمال �الأدبية �لناجحة غجاتي �أمين �بن 

مدينة هيبون �أو بونة، عنابة جوهرة �ل�صرق �جلز�ئري، و�صاحب �لـ21 ربيعا يطل علينا �صيفا يف جريدة �الأور��س نيوز ويبوح لنا بالكثري من �الأ�صر�ر.

حــوار

االجتماعية  الق�سايا  من  جمموعة  اأمين" يعالج  "غجاتي 
يف باكورة اأعماله "انف�سام االألي�سرتومرييا"
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ق�صف قريب املدى
وحدة تهدر مع راجلها
وعجوزتها ت�صمع فيها

قالت لو: نتمنى نعطيك عمري
ونخاف يكون ق�صري

قالتلها عجوزتها
اأطول  كان�ص  ما  ل�صانك  اعطيه 

منو!!.

خمادنا وخمادهم
يبيعوا خمدة  نعرف وين  و  منوت 

الري�ص 
اللي ن�صوفوها يف االأفالم ت�صرب واحد ويطري 

الري�ص 
 وحركات اإبداعية

 عندي خمدة لو كان ن�صرب بيها يهودي يويّل 

ي�صهد؟!.

حالق الرعب
واحد خرج من م�صت�صفى املجانني يخدم 

حالق
 اأيا جاء الزبون االأول كي بدا 
ت�صتحق   : �صق�صاه  يحففلو  

وذنك ؟
ي�صحك  حــ�ــصــبــوا  الـــزبـــون 

معاه: قالو ال
الــزبــون  اأذن  قــطــع  املــهــبــول   
مات  الزبون  ــارج..  اخل يف  ورماها 

من اخلوف
االأخـــرى؟  االأذن  حتــتــاج   : �صق�صاه  عـــاود   
ــزبــون قــالــوا بــرعــب اإيـــه احلـــالق قطعها  ال

واعطاهالو؟!.

معلومات م�سلية

الظل

اأمثال �سعبية

من  يزيد  حولك  وعائلة  اأ�سدقاء  وجــود   •
ال�سحة  من  ويعزز  االإن�سان  لــدى  املناعة  قــوة 

اجل�سدية ب�سكل عام.
• اأف�سل احللول لتجاوز مرحلة القلق والتوتر 
هي اجللو�ص يف غرفة مظلمة ب�سكل كامل بدون 
عن  تقل  ال  ملدة  كهربائية  اأجهزة  اأي  ا�ستخدام 

دقائق.  5
بني  يدك  باطن  على  ثلج  قطعة  فرك    •
اال�سنان  اأمل  عالج  يف  ي�ساهم  و�سبابتك  اإبهامك 
للدماغ  املحفزة  ع�ساب  االأ ممرات  وجود  ب�سبب 

مل. التي متنع اإ�سارات االأ
�سوكوالطة  لي�ست  البي�ساء  ال�سوكوالطة   •
زبدة  فقط  الكاكاو،  على  حتتوي  ال  فهي  اأ�سا�سا 

الكاكاو.
البكرة  على  من  الال�سق  ال�سريط  �سحب   •
االأ�سعة  من  كبري  مقدار  يف  تتمثل  طاقة  يولد 
باللمعان  الــظــاهــرة  هـــذه  وت�سمى  ال�سينية 

االحتكاكي.
يريد  �سخ�ص  اأي  كــان  القدمية  رومـــا  يف   •
ذلك  يف  لــلــدولــة  ر�سمي  طلب  يــقــدم  االنــتــحــار 

ويتم توفري ال�سم له.

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

جواب 
املحاجية

حاجيتك
 على خوك 
خوك الفا�ص

 ما يفّلو واملاء 
ما يبّلو

حدث يف مثل هذا اليوم
الثالثون من �صهر 

نوفمرب
حرب  يف  نــارفــا  معركة  ن�سوب  ـ   1700

ال�سمال العظمى.
1853 - وقوع معركة �سينوب البحرية بني 
العثمانية،  والدولة  الرو�سية  االإمرباطورية 
العثماين،  االأ�سطول  بتحطيم  انتهت  والتي 

�سمن حرب القرم.
با�سا  �سعيد  حممد  م�سر  حاكم   -  1854
امتياز  ل�سب�ص  دي  فرديناند  الفرن�سي  مينح 

حفر قناة ال�سوي�ص.
حق  على  حت�سل  فرن�سا  يف  املراأة   -  1919

امل�ساركة يف االنتخابات الت�سريعية.
فنلندا  يغزو  ال�سوفياتي  االحتاد   -  1939
العاملية  النزاعات  يف  حيادها  اأعلنت  التي 
عرف  ما  وهو  الثانية،  العاملية  احلرب  خالل 

با�سم حرب ال�ستاء.
بني  تا�سافارونغا  معركة  اندالع   -  1942
اأثناء  واليابانية  االأمريكية  البحريتني 

احلرب العاملية الثانية.
اأكرب  من  واحدة  تيميمون  معركة  ـ   1957
الوطني،  التحرير  جي�ص  �سنها  التي  املعارك 
معتربة  خ�سائر  الفرن�سي  العدو  فيها  تكبد 

مادية وب�سرية.
يو  البورمي  الديبلوما�سي  انتخاب   -  1962

ثانت اأمينا عاما لالأمم املتحدة.
برئا�سة  اجلنوبي  اليمن  ا�ستقالل   -  1967

قحطان حممد ال�سعبي.
"القرار  ت�سدر  املتحدة  االأمم   -  1970
ال�سعب  حــق  على  ن�ص  والـــذي   "649 ــم  رق

الفل�سطيني يف تقرير م�سريه.
اليمن  جمهورية  ا�ــســم  ـــالق  اإط ـ   1970
اليمن  ــى  ــل ع الــ�ــســعــبــيــة  الــدميــقــراطــيــة 

اجلنوبي.
على  ت�سيطر  االإيرانية  القوات   -  1971
ــو  واأب ال�سغرى  وطــنــب  الــكــربى  طنب  ــزر  ج

مو�سى يف اخلليج العربي وتدعي ملكيتها.
املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية   -  1973
تقر االتفاقية الدولية لقمع جرمية الف�سل 

العن�سري واملعاقبة على هذه اجلرمية.
عا�سفة  عملية  انتهاء  اإعـــالن  ـ   1995

ال�سحراء ر�سميا.
�سباح  الــ�ــســيــخ  الــكــويــت  اأمـــري   -  2011
الدفاع  وزير  يكلف  ال�سباح  اجلابر  االأحمد 
بت�سكيل  ال�سباح  احلمد  مبارك  جابر  ال�سيخ 
قبوله  بــعــد  وذلــــك  ـــدة،  ـــدي اجل احلــكــومــة 
ا�ستقالة ال�سيخ نا�سر املحمد االأحمد ال�سباح 
اأن  بعد  بتغيريه  املعار�سة  من  مطالبات  بعد 

اتهمته بالف�ساد.
لو�سع  التاأ�سي�سية  اجلمعية   -  2012
على  بــاالإجــمــاع  ت�سادق  امل�سري  الد�ستور 
الرئي�ص  اإىل  رفعه  وتقرر  اجلديد،  الد�ستور 
الناخبني  ــوة  ــدع ل متــهــيــدا  مــر�ــســي  حمــمــد 

لال�ستفتاء عليه.
والع�سرين  احلادية  القمة  افتتاح   -  2015
دولة   195 بح�سور  باري�ص  يف  املناخ  حــول 
من  يجعل  ما  وحكومة،  دولــة  رئي�ص  و158 
اجتماع  بعد  واالأكـــرب  ــم  االأه الن�سخة  هــذه 

اجلمعية العامة لالأمم املتحدة.

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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بــــطــــول الــــعــــ�ــــصــــرة تـــعـــرف 

الـــــــذهـــــــب مـــــــن الــــقــــ�ــــصــــرة

حكـــمة

ما ال يرتاح �إليه قلبك ال تثق به 
�أب����د� ف��ال��ق��ل��ب �أب�����ص��ر م��ن �لعني

اأغرقوك  �صايرتهم  اإذا  كاالأمواج  النا�ص  ـ 
واإذا عار�صتهم اأتعبوك؟

وليد اأنور قراب�صي باتنة
اإذن..ُفّكك منهم نهائيا ومرة وحدة؟!.

ـ يل موالف بي حلفا ين�صى �صباطو..وعالوة 
ماذا ين�صى؟

رندة خالف ق�صنطينة
الثقب  يف  ــدق  اأح ــا  واأن عــادة  نف�صي  اأن�صى 
ــى واالأنـــا  ــل االأ�ــصــود الــكــائــن بــني االأنـــا االأع

امل�صتغفل؟!.
االأ�صعار.. بجنون  اجلزائر  ت�صاب  عندما  ـ 

املواطن مباذا ي�صاب يا �صي عالوة؟
اأ�صماء بهاز باتنة
كل مواطن كيفا�ص..واحد بالطكوك واآخر 
بالرتك..واآخر ي�صري ما يهمو�ص..والفايدة 

يف احلليب واخلبز!!.
ـ قيل يل يا �صي عالوة اأنك عادة ما متار�ص 

الت�صليل االإعالمي؟
م�صعب �صيبان ق�صنطينة
يف قاعة مغطاة واّل يف ملعب مفتوح..نورين 
يا �صي م�صعب �صاعات الواحد ي�صمع حاجات 
من  �ــصــوى  مبعرفتها  يت�صرف  ال  نف�صو  على 

االآخرين؟!.
ـ تاأملت، فتاأملت، فتعلمت، فاأيقنت، فتغريت؟
�صامل بحري ميلة
فتكرف�صت،  فــتــمــرمــدت،فــتــقــر�ــصــحــت، 
فت�صر�صحت، فاأدركت، اأن الدنيا تدور وترّجع 

، فتاأملت!!. الّلورمْ
من  اأمطار  هطول  املتفائل  ينتظر  بينما  ـ 
�صي  يا  اأنــت  تنتظر  مــاذا  النقدية  العمالت 

عالوة؟
�صالح بلقا�صم ب�صكرة
متفائال  املــرء  ي�صادف  اأن  النعم  اأكــرب  من 

مثلك يهبطلو املورال!؟.

�شورة م�شحكة

ممنوع على 
�صاحبات 

"الطالون" 
النزهة يف 

منطقة جبلية 
اأو الت�صلق؟!
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�صطيف

اأم البواقـي

عبد الهادي. ب
ميلة

بعد تفكيك �شبكة اإجرامية تن�شط عرب عدة مرافق عمومية بالوالية

اأمــن واليــة تب�ســة،  عاجلــت م�سالــح 
واإطــارات  موظفــني  تواطــوؤ  ق�سيــة 
مــن بريــد تب�ســة وال�سنــدوق الوطنــي 
للتاأمينــات االجتماعيــة لغــري االأجراء 
كا�سنو�ــص يف اختال�ص اأمــوال عن طريق 
ا�ستخدام ح�ساب بريدي جاري ل�سخ�ص 

متويف.
عنا�ســر  اأن  امل�ســدر،  ذات  وح�ســب 
ال�سرطــة التابعة للفرقــة االقت�سادية 
متكنــت  تب�ســة  واليــة  باأمــن  واملاليــة 
مبعاجلــة هــذا امللف مــن تفكيــك �سبكة 
مرافــق  عــدة  عــرب  تن�ســط  اإجراميــة 

عموميــة بوالية تب�سة تقــوم من خالل 
ن�ساطهــا باختال�ــص اأمــوال عمومية عن 
طريــق تزوير وثائــق اإدارية وحمررات 
م�سرفيــة، و�سحب مبالــغ مالية من اأحد 
احل�سابــات الربيدية اخلا�ســة ب�سخ�ص 

متويف منذ �سنة 2015.

واملالية  االقت�صادية  الــفــرقــة  عــاجلــت 
الق�صائية  لل�صرطة  الوالئية  بامل�صلحة 
تتعلق  ق�صايا   3 البواقي،  اأم  والية  باأمن 
�صبه  ـــواد  امل مــن  معتربة  كميات  بــحــيــازة 

ال�صيدالنية متمثلة يف كمامات طبية.
الكمامات،  من  وحدة   10852 حجز  ومت 
حيث مت �صبط هذه املواد على اإثر حواجز 
يف  العاملة  ال�صرطة  لعنا�صر  مــراقــبــة 
امليدان خالل عمليات املراقبة والتفتي�ص، 
اأين مكنت العملية االأوىل من حجز 2452 
�صخ�ص  يقودها  مركبة  يف  طبية  كمامة 
عن  نتج  حني  يف  �صنة،   30 العمر  من  يبلغ 

كمامة   3400 حجز  الثانية  العملية 
العمر  من  يبلغ  اآخر  ل�صخ�ص  كانت  طبية 
فقد  الثالثة  العملية  يف  اأمــا  �صنة،   30
مبركبة  طبية  كمامة   5000 حجز  مت 
يقودها �صخ�ص 33 �صنة من العمر، فيما مت 
بالتن�صيق  منف�صلة  جزائية  ملفات  اجناز 
الق�صائية،  واجلهات  التجارة  م�صالح  مع 
ومتابعتهم بجرم امل�صاربة غري امل�صروعة، 
ممار�صة ن�صاط جتاري دون قيد يف ال�صجل 
ليتم تقدميهم  الفوترة،  التجاري مع عدم 
�صلمت  حني  يف  الق�صائية،  اجلهات  اأمــام 

املحجوزات للم�صالح املخت�صة.

متكنت م�صالح اأمن والية �صطيف من حجز 
الكحولية  امل�صروبات  مــن  ــدة  وح  276
املوجهة للبيع بطريقة غري �صرعية، ومتت 
العملية من قبل اأفراد ال�صرطة الق�صائية 
باأمن دائرة العلمة، وجاءت عقب اإ�صتغالل 
ــد  اأح مبــحــاولــة  تفيد  اأمــنــيــة  مــعــلــومــات 
االأ�صخا�ص لنقل وبيع كمية من امل�صروبات 
م�صتغال  العلمة  دائــرة  باإقليم  الكحولية 
مت  اأيــن  نفعية  �صياحية  مركبة  ذالــك  يف 

و�صع خطة عمل مكنت من توقيف املركبة 
اإخ�صاعها  ليتم  املدينة  داخــل  و�صائقها 
للمراقبة والتفتي�ص القانوين حيث �صبط 
الكحولية  امل�صروبات  من  كمية  متنها  على 
خمتلف  ــن  م ـــدة  وح  276 بنحو  ـــدرت  ق
وذلك  للبيع،  موجهة  واالأحــجــام  االأنـــواع 
اأو �صجل  دون حيازة �صاحبها الأية وثيقة 
الن�صاط  هــذا  ممار�صة  لــه  يتيح  جتـــاري 

التجاري.

اأوقف عنا�صر اأمن دائرة �صلغوم العيد بوالية 
مهلو�صا  قر�صا   24 بحوزته  �صخ�ص  ميلة 
تفا�صيل  وتــعــود  العيد،  ب�صلغوم  مبدينة 
الق�صية اإىل تلقي عنا�صر اأمن دائرة �صلغوم 
العيد معلومات مفادها قيام اأحد االأ�صخا�ص 
مدينة  و�ــصــط  العقلية  املــوؤثــرات  بــرتويــج 
�صلغوم العيد، حيث مت و�صع خطة ميدانية 
من  البالغ  فيه  امل�صتبه  توقيف  عن  اأ�صفرت 

العمر 26 �صنة، ورف�ص امل�صتبه فيه امل�صبوق 
حماوال  التوقف  الأمــر  االإمــتــثــال  ق�صائيا 
مت  حيث  جــدوى،  دون  لكن  مبركبته  الفرار 
بداخلها  ليعرث  ال�صيارة  وتفتي�ص  توقيفه 
24 قر�صا مهلو�صا من خمتلفة االأنواع،  على 
مت  القانونية  ـــراءات  االإج ا�صتكمال  وبعد 
املخت�صة  النيابة  اأمام  فيه  امل�صتبه  تقدمي 

لدى حمكمة �صلغوم العيد.

من  التالغمة  دائــرة  اأمن  عنا�صر  متكن  كما 
21 و24  توقيف �صخ�صني يبلغان من العمر 
 11 وكــذا  املخدرات  من  كمية  وحجز  �صنة 
باالإ�صافة  العقلية،  املــوؤثــرات  من  كب�صولة 
بعد  الــرتويــج،  عــائــدات  من  مــايل  مبلغ  اإىل 
تقدمي  مت  القانونية  االإجــراءات  ا�صتكمال 
لدى  املخت�صة  النيابة  اأمــام  فيهما  امل�صتبه 

حمكمة �صلغوم العيد.

�سي الأورا�سي..
ال�سحة يف بالدنا مازالها بخري... عندنا اوك�سجني 
وكمامات واأطباء واملدير... وعندنا جي�ص ابي�ص 
يدير...  ــص  وا� مــاعــرف  والــثــاين  �سهران  ن�سفه 
تلقاهم  اأزمــة  كل  يف  يل  طبيني  ال�سبه  يف  الربكة 
واقفني مكملني امل�سري... حنا والطاليان كيف كيف 
وهذا �سرف لينا كبري... قطاعنا ماعليه با�ص وما 

يهلكك الو�سوا�ص هكا قال �سيادة الوزير...

hamzalaribi005@gmail.com

توقيف موظفني بالربيد قاموا ب�شحب اأموال 
من ح�شاب �شخ�ش متويف منذ 5 �شنوات بتب�شة

وجب الكالم

و�سية  له  وتركت  والدته  توفيت  قا�ص  ق�سة  اليوم  حت�سرنا 
"حليما" يف اأحكامه على املتهمني روؤوفا بهم، مبعنى اأن  باأن يكون 
يحاول تخفيف العقوبات ما ا�ستطاع، فعمل القا�سي طبعا بو�سية 
والدته وكان يراأف بال�سارق اإذا تبني باأن االأخري فقري واأن الفقر 
من دفع به الأن ي�سلك طريقا غري �سوي، وكان يخفف احلكم عن 
مدمن املخدرات والكحول اإذا ما علم باأنه قد دخل عامل االنحراف 
التي  والقرارات  املواقف  من  ذلك  غري  اإىل  قاهرة  ظروف  ب�سبب 
املرات  ــدى  اإح ويف  والــدتــه،  و�سية  على  بناء  القا�سي  اتخذها 
"�سخ�ص متهم بن�سر الف�ساد يف البالد" لكنه  ا�سطر ملعاجلة ملف 
واأنه  مفقودة  حلقة  هنالك  اأن  اكت�سف  امللف  يف  التدقيق  وبعد 
قائال  يفاو�سه،  واأخذ  املتهم  با�ستدعاء  فقام  اإدانــة،  دليل  من  ما 
اإن  الكاملة  بالرباءة  له  ويحكم  امللف  يغلق  الأن  م�ستعد  باأنه  له 
باجلهات  دفع  الذي  ال�سر  عن  واأخــربه  ب�سراحة  اإليه  حتدث  هو 
دليال  هنالك  لي�ص  حني  يف  متهما  تعتربه  الأن  الدولة  يف  االأمنية 
على تهمة وا�سحة، فقال ال�سخ�ص املتهم باأن كل ما كان يفعله هو 
ومنا�سب  اأماكن  يف  منا�سبني  غري  اأ�سخا�ص  تعيني  على  "يعمل  اأنه 
الكاملة  غري منا�سبة"، فكان القا�سي عند وعده وحكم بالرباءة 
للمتهم واأغلق ملف الق�سية، غري اأن �سورة والدته قد تراءت له يف 
منامه وقد ظهرت وهي تلعنه وتترباأ منه قائلة اأنه ميكن الت�سامح 
يف  املنا�سبني  غري  االأ�سخا�ص  "تعيني  ق�سية  اإال  الق�سايا  كل  يف 
االأماكن غري املنا�سبة" الأن هذا ما يعترب اأ�سا�ص "الف�ساد االأعظم 

يف اأية دولة".
ن�ستح�سر هذه الق�سة ونحن نرى يوميا كيف يتم تعيني اأ�سخا�ص 
ونحن  الق�سة  ون�ستح�سر  منا�سبة،  غري  وظائف  يف  منا�سبني  غري 
البالء  اأ�سباب  اأعظم  من  يكن  مل  اإن  اأبــرز  من  باأن  فعال  متاأكدون 
يف بالدنا اأن منحت منا�سب وم�سوؤوليات وحتى وظائف الأ�سخا�ص 
واآخر  لها،  منا�سبني  هم  وال  لهم  منا�سبة  هي  فال  ي�ستحقونها  ال 
برناجما  لتقدم  مراهقة"  "توظيف  خرب  تداول  مت  اأن  حدث  ما 
تلفزيونيا باإحدى القنوات اجلزائرية ال ل�سيء �سوى اأنها متكنت 
من اأن جتمع حولها عددا معتربا "من املتابعني ال�سذج" عرب مواقع 
القنوات  يف  التوظيف  معيار  اأن  هذا  معنى  االجتماعي،  التوا�سل 
عدد  نق�سد  فاإننا  الكم  عن  حتدثنا  واإن  "الكم"،  هو  التلفزيونية 
و�سذاجتهم"  "بتفاهتهم  ي�سهمون  باتوا  الذين  ال�سغل"  "فارغني 
من  كثريا  اأن  اأي�سا  هذا  ومعنى  لهم،  �ساأن  ال  ملن  ال�ساأن  اإعــالء  يف 
وال  ثقافية  برامج  تقدم  اأن  اليوم  يهمها  ال  االإعالمية  املوؤ�س�سات 
اأكرب عدد ممكن  اأن حت�سد  برامج مفيدة للجمهور بقدر ما يهمها 
من امل�ساهدين بغ�ص النظر عن نوعية هوؤالء "امل�ساهدين"، وبهذا 
خا�سعا  "ال�سذج" ال  ير�سي  مبا  مرهونا  بالدنا  يف  االإعالم  ي�سبح 
والهادف  املو�سوعي  االإعــالم  لها  يخ�سع  اأن  يجب  التي  للمعايري 
واالإعالم الذي يفرت�ص اأن ي�سهم يف "بناء الفكر يف املجتمع" ويف 

تكوين جمهور "راق وواع".
ال ندر اإىل اأين نحن ذاهبون بال�سيا�سة التي بات ي�سري بها قطاع 
االإعالم يف بالدنا، ففي الوقت الذي ي�سرح فيه وزير القطاع باأن 
هنالك ور�سة اإ�سالح يف قطاع االإعالم ي�سر بع�ص مدراء املوؤ�س�سات 
االإعالمية على توظيف "املثريات واخلياطات وبائعات الفوالرات 
وامل�سرتجالت" لتقدمي وتن�سيط ح�س�ص وبرامج تلفزيونية حل�سد 
اأكرب عدد من املعتوهني واملكبوتني وال�سذج، واإن كان هنالك نية يف 
االإ�سالح حقا فال بد اأن يراعى يف ذلك ا�سرتاط توظيف من ق�سوا 
�سنوات يف الدرا�سة وتلقي اأ�س�ص ال�سحافة واالإعالم، اأما واإن بقي 
باب االإعالم مفتوحا ملن هب ودب فرمبا يفرت�ص بالو�ساية ت�سميع 
التوا�سل  "مبواقع  واال�ستعانة  بالدنا  يف  االإعالم  ومعاهد  كليات 
اإعالمية،  وظائف  �سغل  اأجل  من  البلهاء"  النتقاء  االجتماعي" 
التلفزيوين  والتقدمي  عامة  االإعــالم  باأن  يقول  ملن  بالن�سبة  اأما 
ال�سنف  هذا  باأن  يعني  ما  فذلك  بوظيفة  ولي�ص  موهبة  خا�سة 
من املتحدثني اأو باالأحرى املرثثرين ال يعلمون �سيئا عن "اأهمية 
اأن  االإعالم يف بناء املجتمع وبناء الفكر وبناء الدولة" وال �سك 
"�سوت  كونها  تتعدى  ال  حمدودة  االإعــالم  ولب  بجوهر  معرفتهم 

و�سورة" بالن�سبة لهم.

االإعالم... اإىل اأين؟
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حجز األعاب نارية تفوق قيمتها 
املالية 2 مليار �شنتيم

فتح حتقيق يف اختفاء فتاة 
مبروانة منذ 12 يوما

اختناق عائلة بغاز اأحادي 
اأك�شيد الكربون باأن�شيغة

قتيل وجريحان يف حادث مرور 
بالطريق ال�شيار

متكن عنا�سر الدرك الوطني بباتنة، من توقيف �سخ�ص 
يبلغ من العمر 43 �سنة، وحجز 210024 وحدة من 

االألعاب النارية من نوع "بوق" اأجنبية ال�سنع وذلك بقيمة 
مالية تقدر بـ2 مليار و100 مليون �سنتيم، حيث مت فتح 

حتقيق يف م�سدر هذه املحجوزات.

فتحت م�سالح االأمن مبروانة يف باتنة، حتقيقا على 
خلفية اإبالغ عائلة عن اختفاء ابنتها البالغة من العمر 

وح�سب  اجلاري،  نوفمرب   17 �سبيحة  منذ  وذلك  �سنة   18
م�سادر مقربة من عائلة الفتاة، اأن الطفلة كانت تقوم 

باأ�سغال تنظيف املنزل العائلي الكائن بحي ال�سوق القدمي 
بينهما كان والديها يف اخلارج، وعند عودتهم تفاجاأوا 

باختفاءها، بينما عرثوا على املكن�سة و"فردة" حذاءها 
مرميتني اأمام باب املنزل، وما زاد من خماوفهم هو عدم 

العثور عليها عند االأهل واالأقارب، ليقوموا فيها بعد 
بتقدمي بالغ عند م�سالح االأمن التي با�سرت حترياتها يف 

احلادثة.

 ك�سفت م�سالح مديرية احلماية املدنية لوالية خن�سلة، 
عن اإنقاذ عائلة من موت حمقق وذلك اثر اختناقها بغاز 
اأحادي اأك�سيد الكربون، اأين تدخلت للوحدة الرئي�سية 

للحماية املدنية فور تلقيها اإ�سارة بوجود عائلة يف حالة 
خطر، بعد اأن تعر�ست لالإختناق بالغاز املنبعث من املدفئة 

على م�ستوى بلدية ان�سيغة، واأ�سافت اأن العائلة تتكون 
من امراأة 35 �سنة و3 اأوالد ترتاوح اأعمارهم بني 12 

�سنة و5 �سنوات، اأين مت نقلهم على جناح ال�سرعة اإىل 
اال�ستعجاالت الطبية مب�ست�سفى احمد بن بلة بعا�سمة 

الوالية خن�سلة.

ت�سبب حادث اإ�سطدام ثالثة �سيارات بالطريق ال�سيار 
�سرق غرب باجتاه �سطيف ببلدية وادي العثمانية يف 

وفاة �سخ�ص بعني املكان واإ�سابة اإثنني اأخرين باإ�سابات 
متفاوتة اخلطورة، حيث مت حتويلهم من طرف م�سالح 
احلماية املدنية اإىل م�سلحة االإ�ستعجاالت مب�ست�سفى 

وادي العثمانية، اأما اخل�سائر املادية فتمثلت يف حتطم 
جزئي لثالثة �سيارات نوع "اأودي 05"، و"�سوزوكي" 
والثالثة نوع "بيجو 308"، فيما يبقى �سبب احلادث 

جمهوال.

�صجلت م�صالح االأمن بوالية 
اأم البواقي، يف اإطار تطبيق 

اإجراءات احلجر ال�صحي 
اجلزئي، 600 خمالفة 

خا�صة بعدم احرتام مواقيت 
احلجر ال�صحي، وكذا و�صع 

خالف  باملح�صر  مركبة   112
اأ�صحابها مواقيت احلجر 

ال�صحي، كما مت حترير 
بعدم  مرتبطة  خمالفة   29
احرتام الربتوكول ال�صحي 

من قبل اأ�صحاب و�صائل النقل، 
و195 خمالفة خا�صة بعدم 

احرتام اأ�صحاب املحالت 
التجارية للربوتوكول 

ال�صحي، باالإ�صافة لـ 634 
خمالفة خا�صة بعدم و�صع 

الكمامة، و154 خمالفة 
خا�صة بعدم احرتام التباعد.
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حترير 600 
خمالفة ب�شبب 
خرق احلجر 

ال�شحي

م�شادرة 10852 كمامة موجهة للم�شاربة

حجز 276 وحدة من امل�شروبات 
الكحولية بالعلمة

حجز خمدرات واأقر�ش مهلو�شة وتوقيف 03 متورطني

بدري. ع

معاوية. �ص

ن.م

ن.م

ن.م


