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ب�صراحة

البريوقراطيون واملواطنة
اإن كلمة البريوقراطية قد باتت يف البلدان "غري املتقدمة" 
بالقرف  "ال�سعفاء"  امل�اطنني  ت�سيب  وكلمة  مقززة  كلمة 
اأن  غري  جــدا،  فظيع  ب�سكل  م�ساحلهم  تعرقل  باتت  الأنها 
االأ�سل  يف  "البريوقراطية"  اأن  هي  الكلمة  هــذه  حقيقة 
كانت تهدف اإىل حتديد اأدوار امل�ظفني يف امل�ؤ�س�سات ح�سب 
الت�سل�سل الهرمي، اأي بناء على ت�سل�سل الرتب وامل�س�ؤوليات، 
وهذا بغر�ص تفادي تداخل االأدوار وتفادي اختالط املهام، 
"للتنظيم"  و�سيلة  هي  البريوقراطية  اأن  هــذا  من  ونفهم 
ه�  حدث  الــذي  اأن  غري  للم�ؤ�س�سة،  احل�سن  ال�سري  و�سمان 
على  يعتمدون  بات�ا  قد  بالدنا  يف  امل�ظفني  من  الكثري  اأن 
ل�سرب  ك��سيلة  بل  تنظيم  ك��سيلة  لي�ص  البريوقراطية 
الثقة بني امل�ؤ�س�سات وامل�اطنني وكظاهرة تت�سبب يف تف�سي 
"املعريفة واملح�س�بية والر�س�ة وغري ذلك من االآفات التي 

�سربت امل�ؤ�س�سات واالإدارات اجلزائرية".
مت  اإن  "بالبريوقراطية"  تنجح  اأن  م�ؤ�س�سة  الأيــة  ميكن 
وجدت  الــذي  الــهــدف  على  بناء  بالبريوقراطية  العمل 
اإن  تنجح  اأن  باإمكانها  م�ؤ�س�سة  اأي  اأن  مبعنى  اأجــلــه،  من 
لت�زيع  وك��سيلة  للتنظيم  ك��سيلة  البريوقراطية  اعتمدت 
امل�س�ؤوليات بني امل�ظفني، �سرط اأن يك�ن ه�ؤالء على دراية 
التك�ين  مــن  عــايل  م�ست�ى  وعلى  البريوقراطية  مبعنى 
امل�ؤ�س�ساتي واالإداري من اأجل العمل بناء على البريوقراطية 
"البناءة"، اأما الذي حدث يف بالدنا فاأغلبية امل�ظفني بات�ا 
النظام  هذا  باأ�سل  منهم  علم  دون  البريوقراطية  ميار�س�ن 
ومبعنى الكلمة حتى، واأكرث من ذلك فهم ميار�س�نها بطريقة 
عف�ية ن�ساأت من "العادة"، هذه االأخرية التي ن�ساأت بدورها 
اأي�سا  وانعدام  املهني  لل�سمري  وانعدام  لالأخالق  "انعدام  من 
لالإح�سا�ص بامل�س�ؤولية" لدى ه�ؤالء امل�ظفني، مبعنى اأن كثريا 
اإ�سافة للم�ؤ�س�سة يف  اأن يقدم�ا  من امل�ظفني مل يعد يهمهم 
"ال�ظيفة"  تهمهم  تعد  ومل  والعباد"،  البالد  "خدمة  اإطار 
ك��سيلة م�اطنة ميكنهم من خاللها تقدمي خدمات لل�سالح 
اإىل  ينظرون  بات�ا  اإنهم  بل  امل�اطنني،  اأم�ر  بت�سهيل  العام 
ال�ظيفة على اأنها "جمرد مت�سية لل�قت" اإىل حني اكتمال 
يعمل  الذي  وامل�ظف  احل�سابات،  اإىل  الراتب  وول�ج  ال�سهر 
يف وظيفته من اأجل الراتب وفقط ه� م�ظف ال عالقة له 
بامل�اطنة وال عالقة له بامل�س�ؤولية جتاه ال�طن وم�ؤ�س�سات 
الدولة، الأنه �س�ف لن يفعل بحكم وظيفته �س�ى ما ه� مكلف 
امل�ظفني  من  فالكثري  اأ�سال،  ذلك  فعل  اإن  هذا  به،  بالقيام 

بات�ا يتهرب�ن حتى من اآداء عملهم املكلفني بالقيام به.
تنظيم  و�سيلة  تك�ن  اأن  بــدل  بــالدنــا  يف  البريوقراطية 
احل�سن  ال�سري  �سمان  خالل  من  امل�اطنة  ملمار�سة  وو�سيلة 
م�ؤ�س�سات  بــني  طيبة  عالقة  خلق  وبالتايل  للم�ؤ�س�سات 
ويف  الف��سى  انت�سار  يف  تت�سبب  اأخذت  وامل�اطنني،  الدولة 
هذه  اإىل  يدخل  الذي  فامل�اطن  والر�س�ة،  املعريفة  تف�سي 
ب�سيط  اأمر  عن  م�ظف  لدى  باال�ستف�سار  ويق�م  امل�ؤ�س�سات 
يقدم  اأن  دون  يتجاهله  اأو  بعنجهية  امل�ظف  يقابله  ثم 
يف  عمله  بحكم  ت�جيهات  اأو  ت��سيحات  االأقـــل  على  لــه 
امل�ؤ�س�سة وبحكم "امل�اطنة" كن�ع من الت�سهيل وتلميع �س�رة 
"امل�ظف" ه� م�ظف يدفع بامل�اطن الأن يبحث عن "خيط" 
مكتبه  يك�ن  رمبا  اآخر  "م�ظف"  من  مقرب  �سخ�ص  عن  اأو 
ملت�سقا مبكتب امل�ظف الذي قام بتجاهل امل�اطن، وبالتايل 
امل�اطنة  تكري�ص  يف  فاعال  �سخ�سا  امل�ظف  يك�ن  اأن  فبدل 
"الكلمة  مبجرد  بل  بالفعل  لي�ص  امل�اطنني  اأمــ�ر  وت�سهيل 
الطيبة والت�جيه والن�سيحة اأحيانا"، بدل اأن يك�ن مكر�سا 
ويت�سبب يف  اآفة جديدة  اأن يخلق  به يختار  واإذ  للم�اطنة 
"عفنة"،  بريوقراطية  وخلق  احلقة  البريوقراطية  خرق 
بل ويت�سبب يف اإلغاء البريوقراطية ك��سيلة للتقدم والتط�ر 

ويكر�ص البريوقراطية ك��سيلة للتخلف.
�سمري بوخنوفة
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من املوؤ�ســف اأن تتحــول الكثري من عيادات االأطبــاء مبدينة باتنة 
اإىل موؤ�س�ســات جتارية وي�ســبح املر�ســى زبائن حيث اأن بع�ص االأطباء 
قد تخلوا عن واجبهم االن�ســاين اجتاه املر�ســى بنــاء على اأخالقيات 
مهنة الطب وراحوا ميار�ســون هذه االأخــرية وكاأنها جتارة حيث باتوا 
يبحثــون فقط عــن املقابل حتى لو تعلق االأمــر مبراجعة للمري�ص من 
اأجــل معاينة التحاليل الطبية التي طلبت منه يف زيارة �ســابقة، لي�ص 
هــذا فقــط بل ان بع�ص االأطباء ال ي�ســرتطون حتى روؤيــة املري�ص من 
اأجل فح�سه بل يكفي اأن ينوب عنه �سخ�ص اآخر ليقوموا بو�سف نف�ص 
الو�ســفة لــه دون فح�ســه ودون روؤيتــه لHن املهــم بالن�ســبة لهوؤالء 
االأطبــاء اأن يقب�ســوا ثمن "الو�ســفة" كما لــو اأن االأمــر تعلق بفح�ص 

كامل فاأين الرقابة واأين اأخالق املهنة قبل ذلك؟

بطاقة حمـــــــــراء

اأطباء وزبائن

auresbook
قال: بقاط بركاين

 )ع�شو جلنة ر�شد ومتابعة تف�شي فريو�س كورونا(
جمانا  �شيوزع  كورونا  فريو�س  ..."لقاح 

على اجلزائريني".
الإ�صابة  اخ��ت��ب��ار  كمجانية  راج�����ل...  ي��ا  ق��ل��ن��ا: 

بالفريو�س؟

ال�سائعات تغزو مواقع التوا�سل الجتماعي

عطور وكحل واأحمر �سفاه لالأطفال

عطال "�سربوه بعني"

غيث خري و"نا�س مالح" 

كوفيد19 يعدل من ال�سوابط العامة

م�سرحيات عرب النرتنت

يبدو اأن ال�سائعات قد باتت وجبة د�سمة عرب مواقع التوا�سل االجتماعي وباتت و�سيلة فعالة حتى يف بث ال�سموم والفنت 
التي تلقي بظاللها على الواقع، فقد مت تداول وثيقة يف اليومني املا�سيني زعمت م�سادر جمهولة باأنها قائمة باأ�سماء من 
قاموا بطلب تدخل الربملان االأوروبي يف ق�سايا تخ�ص ال�ساأن الداخلي الوطني، واأتى يف القائمة اأ�سماء الأ�سخا�ص م�سهود 
لهم بالنزاهة والوطنية والذين اأكدوا باأنهم �سيتخذون كل االإجراءات ملعرفة امل�سادر التي حتاول النيل من �سمعة الكثري من 
الوطنيني واملثقفني اجلزائريني وتلب�سهم ثوب اخليانة لتنال من جناحهم، كالدكتور طارق ثابت الرئي�ص ال�سابق جلمعية 

ال�سروق الثقافية والذي نفى نفيا قاطعا مكذبا اأن يكون ممن �ساركوا يف هذه العري�سة.

حذرت املنظمة اجلزائرية حلماية امل�ستهلك من بع�ص املنتجات التي تباع يف حمالت املواد الغذائية على �سكل جمموعات 
بيان  اأفاد  كما  التجميل،  منتجات  من  وغريها  �سفاه  واأحمر  وكحل  عطور  على  حتتوي  دينار،   20 ب�سعر  لالأطفال  موجهة 
ن�سرته املنظمة على �سفحتها يف موقع فاي�سبوك اأن العلبة اخلارجية للمنتوجات ال حتتوي اأ�سا�سا على تاريخ ال�سالحية 

وال حتى ا�سم �ساحب املنتوج.

يوا�سل �سبح االإ�سابات يف مطاردة الدويل اجلزائري يو�سف عطال، الذي �سيغيب عن املالعب لفرتة اأخرى مل حتدد بعد 
رغم اأنه عاد لتّوه من االإ�سابة التي تعر�ص لها قبل �سهر ون�سف من االآن اأمام باري�ص �سان جريمان، وهو ما يوؤّكد مرة اأخرى 
اأن الالعب مطالب باإيجاد حل للم�ساكل التي يعاين منها على امل�ستوى ال�سحي والتي ترهن تطور م�ستواه، كما اأ�سار اإىل ذلك 

الناخب الوطني بلما�سي، يف حني و�سف الالعب من قبل الريا�سيني باأنه "من زجاج"

�سهدت والية باتنة اأم�ص ت�ساقط اأمطار خفيفة، مع انخفا�ص حم�سو�ص يف درجة احلرارة، وا�ستقبل �سكان الوالية االأمطار 
بفرحة م�ستب�سرين اخلري من ورائها خا�سة بعد اأن كانت الوالية مهددة باجلفاف ب�سبب تاأخر الغيث، وجاءت زخات املطر 
التي ت�ساقطت منذ ليلة اجلمعة، والتي مل تخلف اأية خ�سائر اأو خملفات عرب الطرق واالأحياء ناهيك عن عدم مالحظة 
على م�ستوى بع�ص الطرق واملحاور الكربى للوالية عدم وجود اأي ازدحام مروري من �ساأنه اأن يوؤدي اإىل حوادث �سري كما هو 

معتاد، ومل ت�سجل االن�سدادات املعتادة للمجاري التي غالبا ما تت�سبب يف في�سانات ت�سد من خاللها خمتلف امل�سالك.

االجتماعية  للخدمات  املختلفة  الطلبات  بجميع  التكفل  من  اال�ستفادة  و�سعت  باأنها  الوطنية  الرتبية  لوزارة  بيان  اأ�سار 
القطاع  موظفي  قبل  من  واملرفوعة  امللحة  "الطلبات  �سياق  يف  القرار  هذا  ويندرج  للقطاع  املنت�سبني  والعمال  للموظفني 
واملتعلقة مبختلف اخلدمات االجتماعية املقدمة من طرف اللجنة الوطنية وكذا اللجان الوالئية للخدمات االجتماعية 
تف�سي  ب�سبب  الوطنية  الرتبية  قطاع  وعمال  موظفو  يعي�سها  التي  اال�ستثنائية  وال�سحية  االجتماعية  الظروف  جراء 

جائحة كورونا )كوفيد19( واالآثار املرتتبة عنه.

اأكدت وزارة الثقافة والفنون يف بيان لها اأنه يتعني عر�ص م�ساريع امل�سرحيات التي انتقاها �سندوق االإبداع الفني واالأدبي 
من  االأوىل  الدفعة  تلقت  التي  والتعاونيات  اجلمعيات  اإن  مو�سحا  املختلفة،  الثقافية  للموؤ�س�سات  الرقمية  املن�سات  عرب 
اأجل  من  اجلهوية  امل�سارح  اأو  اجلزائري  الوطني  امل�سرح  من  بالتقرب  مطالبني  واالأدبي  الفني  االإبداع  �سندوق  م�ساعدات 

ا�ستئناف العمل وعر�ص اعمالها على املن�سات الرقمية لهذه املوؤ�س�سات. هــو مقــدار قــدرة االإنتــاج الوطنيــة التــي �ست�ســل قريبــا اإىل 450 
ميغــاواط �ســنويا فيما يخ�ص القدرات االنتاجية لل�ســفائح ال�سم�ســية يف 
اجلزائــر، مقابــل 190 ميغاواط/�ســنة حاليــا، ح�ســب ما اأكــده التقرير 
ال�ســنوي ملحافظة الطاقات املتجــددة والفعالية الطاقويــة يف تقريرها، 
حيــث اأح�ســت حمافظــة الطاقات املتجــددة والفعاليــة الطاقويــة اأربع 
)04( م�ســانع ل�ســناعة ال�ســفائح ال�سم�ســية نا�ســطة حاليــا باجلزائــر 
وهي: "كوندور اإليكرتونيك�ص" وم�ســنع "اأورا�ص �ســولري" )باتنة( بطاقة 
لل�سناعات االإلكرتونية )�سيدي  الوطنية  30 ميغاواط ذروة واملوؤ�س�ســة 
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لكل مقام مقال
اأول اخلري غيث؟!

يف زحمة االأحداث ال�سيا�سية املتعاقبة و�سل�سلة 
الفجائع ال�سحية واالجتماعية التي ما تزال ت�سجل اأعلى 

ن�سبها منذ ظهور الوباء، وو�سط اأجواء عامة تبعث على 
القلق والذهول والتخوف مما هو اآت �سجلت اجلزائر عودة 

حممودة لت�ساقط االأمطار الذي �سح يف االأيام املا�سية 
واأثار هلعا يف اأو�ساط الفالحني الذين تخوفوا من مواجهة 
جفاف يزيد من تعقيد االأو�ساع ويلقي ب�سالله على جميع 

القطاعات املتعلقة بت�ساقط االأمطار والثلوج والتي ال 
تنتع�ص �سوى بت�سجيل ن�سب عالية منها على م�ستوى االآبار 
وال�سدود واملجمعات املائية.. وهذا ما دفع بوزارة ال�سوؤون 

الدينية اإىل اإ�سدار بيان تدعو فيه االأئمة اإىل �سرورة 
اإقامة �سالة اال�ست�سقاء عرب كامل الرتاب الوطني مع 

اإمكانية تكرارها متى اقت�ست ال�سرورة..
ويعترب ت�ساقط االأمطار من اأهم ما يدفع للتفاوؤل خريا 

خا�سة عندما تكون اأمطارا خريفية �ستوية تنزل يف 
اأوانها وتوؤتي ثمارها املرجوة بقية العام "اللي يبان من 

خريفو" كما قالها اأجدادنا الذين خربوا اأحوال الف�سول 
من خالل املعاي�سة واملتابعة امليدانية وبعيدا عن التوقعات 

والتنبوؤات التي تر�سدها الوكاالت املخت�سة باملناخ والتي 
يعتربها ال�سعب اجلزائري بعيدة عن تقاليده "امل�ستب�سرة" 

على الدوام بهطول االأمطار خا�سة واأن الن�سرات اجلوية 
عادة ما تبداأ بعبارات حتذيرية من ت�ساقطها وتعترب 

نزولها "اإ�سطرابا" جويا مع وجوب اأخذ احليطة منه..
وانتع�ست الطبيعة يف االأيام االأخرية ومعها النفو�ص 

رغم �سائقة وباء كورونا وفريو�سه الذي يرتب�ص باملواطن 
اجلزائري الذي حا�سرته الغرامات و�سوء االأحوال املادية 

وتراجعها مع هبوط حاد يف فر�ص العمل وعائداته الذي 
تاأثر هو االآخر بجائحة كورونا.. بينما مل ت�ستفد منها 

�سوى الطبيعة كما هو احلال بالن�سبة للفالحني الذين 
ي�سغلون قطاعا اأكرث من حيوي وقد �سنفته احلكومة 

�سمن اأهم القطاعات التي يجب اأن ُت�ستدرك �سمن م�ساريع 
م�سرية التغيري يف اجلزائر التي حتاول التخل�ص من تبعات 

واآثار وتركات وتراكمات احلكومات ال�سابقة والتي مل 
ُتفعل القطاع بقدر ما عملت جاهدة على ك�سره وحماربته 

جت�سيدا ملطامع خارجية واإمعانا يف ترك اجلزائر مرهونة 
دون اكتفاء "لقمح" فرن�سا و"بطاطة" هولندا وغري ذلك 

مما ميكن اإنتاجه بوفرة ترتقي بنا اإىل دولة ُم�سدرة 
بامتياز..

ولعل لهذه العودة املحمودة لت�ساقط االأمطار موؤ�سرات 
خري �ستعم البالد خا�سة مبرور عام 2020 اال�ستثنائي 

وبداية ما يليه من عام قد يجرب جميع االنك�سارات 
امل�سهودة يف عام قبله؟!.

زووووووم الأورا�س....

�سماح خميلي

خارطة طريق لتمويل الفالحني بالأعالف
اأعلن وزير الفالحة والتنمية الريفية، عن خارطة طريق جديدة للتموين باأعالف املوا�سي لفائدة املوالني، وال�سروع يف 
االإجراءات املتخذة من طرف ال�سلطات العمومية لرفع العقبات التي يواجهها املوالون ال�سيما تغذية املوا�سي، بالتن�سيق مع 
ممثلي املجل�ص الوطني املهني ل�سعبة اللحوم احلمراء، وذلك لتدارك ال�سعوبات التي يواجهها هذا الن�ساط ب�سبب عراقيل 

نق�ص االأمطار واالأزمة ال�سحية املرتبطة بجائحة فريو�ص كورونا.

ال�سورة من اأمام املقر 
ال�سابق للمجل�ص 

ال�سعبي لبلدية باتنة 
وهي خلزانة يفرت�ص 
انها خا�سة بالكهرباء 

غري ان الوا�سح هو 
انها حتولت اىل 

حاوية قمامة وباتت 
عر�سة للتخريب 
وال�سرقة بعد ان 
مت اهمالها وعدم 
ت�سليح بابها كنوع 

من احلماية لالأمالك 
العمومية ووقاية 
املارة على االأقل.



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 

قررت احلكومة اأم�س االثنني، جملة من التدابري تندرج يف اإطار مكافحة فريو�س كورونا، من بينها تطبيق احلجر اجلزئي املنزيل من ال�ساعة الثامنة 
م�ساء اإىل غاية ال�ساعة اخلام�سة من �سباح اليوم املوايل، وذلك بداية من يوم غد االربعاء،على الواليات االأربع والثالثني االآتية

االإ�شابات تنزل حتت االألف يف اجلزائر

ق. وق. و

بفريو�ص  جديدة  اإ�سابة   978 �سجلت 
وفاة  حالة  و21  )ك�فيد-19(  كــ�رونــا 
االأخرية يف اجلزائر،  �ساعة   24 الـ  خالل 
مري�ص   605 فيه  متاثل  الــذي  ال�قت  يف 
لل�سفاء، ح�سب ما ك�سف عنه اأم�ص االثنني، 
ومتابعة  ر�سد  للجنة  الر�سمي  الناطق 

فريو�ص ك�رونا، الدكت�ر جمال ف�رار.
وخالل اللقاء االإعالمي الي�مي، املخ�س�ص 
لفريو�ص  ال�بائية  ال��سعية  تط�ر  لعر�ص 
اإجمايل  اأن  فــ�رار  اأو�سح  )ك�فيد-19(، 
 978 83.199 منها  بلغ  امل�ؤكدة  احلاالت 
االإجمايل  العدد  بلغ  فيما  جديدة،  حالة 
للم�سابني الذين متاثل�ا لل�سفاء 53.809 

�سخ�ص.
لل�فيات2431  االإجمايل  العدد  بلغ  كما 
 46 بــاأن  اأفــاد كذلك  الــذي  ــ�رار،  ح�سب ف
العناية  يف  حاليا  يــتــ�اجــدون  مري�سا 

املركزة.
واأ�ساف ف�رار اأن 13 والية �سجلت بها من 
1 اإىل 9 حاالت و15 والية مل ت�سجل اأي 
 10 اأخرى  والية   20 �سجلت  فيما  حالة، 

حاالت فما ف�ق.

ت�شجيل 21 حالة وفاة
 و 978 اإ�شابة جديدة 

باتنة،  ــي،  ــ�اق ــب ال اأم  االأغــــــ�اط،  اأدرار، 
تب�سة،  الب�يرة،  البليدة،  ب�سكرة،  بجاية، 
وزو، اجلزائر، جيجل،  تيزي  تيارت،  تلم�سان، 
املدية،  ق�سنطينة،  قاملة،عنابة،  �سطيف، 
اليزي،  وهـــران،  ورقــلــة،  امل�سيلة،  م�ستغامن، 
برج ب�عريريج، ب�مردا�ص، الطارف، تندوف، 
اأهرا�ص،  �س�ق  خن�سلة،  الــ�ادي،  تي�سم�سيلت، 

تيبازة وعني مت��سنت.
االأن�سطة  قائمة  اأن  االأوىل،  الــ�زارة  وقالت 
ـــراءات  اإج تطبيق  اإطـــار  يف  بالغلق  املعنية 
عنها  اعلنت  التي  نف�سها  هي  املنزيل.  احلجر 
االن�سطة  هذه  بن�عية  ذكرت  حيث  قبل  من 
والذي �سيمدد قرار غلقها ملدة 15 ي�ًما، فيما 
على  امل�ستعملة  املركبات  بيع  باأ�س�اق  يتعلق 
ّدد اإجراء  م�ست�ى كامل الرتاب ال�طني، كما ميمُ
متعددة  القاعات  التالية:  االأن�سطة  غلق 
واال�ستجمام  الت�سلية  اأمــاكــن  الــريــا�ــســات، 
املراكز  ال�سباب،  ودور  الرتفيه  وفــ�ــســاءات 
اأوقــات  حتديد  اإجـــراء  ــّدد  ميمُ كما  الثقافية، 
ت�قف  اأن  يجب  التي  املتاجر  بع�ص  ن�ساط 
الثالثة  ال�ساعة  من  ابتداء  اأن�سطتها  جميع 

زواال.
اأوقــات  بتحديد  املعنية  االأن�سطة  وتتمثل 
الكهرومنزلية،  االأجهزة  جتــارة  يف  الن�ساط 
جتارة  والديك�رات،  املنزلية  االأدوات  جتارة 
اىل  باالإ�سافة  التاأثيث.  واأقم�سة  املفرو�سات 

الل�ازم الريا�سية، التجارة يف االألعاب  جتارة 
التجارية،  االأن�سطة  متركز  اأماكن  واللعب، 
وجتارة  والن�ساء،  للرجال  احلالقة  قاعات 

املرطبات واحلل�يات.
وفيما يخ�ص املقاهي واملطاعم وحمالت االأكل 
ال�سريع، فيتعني اأن تقت�سر اأن�سطتها على البيع 
بالغلق  ملزمة  اأيــ�ــســا  ــي  وه فــقــط.  املــحــمــ�ل 
اأن  وميكن  زواال.  الثالثة ً  ال�ساعة  من  ابتداًء 
انتهاك  حالة  يف  الف�ري  بغلقها  الــ�الة  يق�م 
انت�سار  مكافحة  اإطار  يف  املتخذة  االإجــراءات 
املطبقة  التدابري  متديد  ومت  ك�رونا.  فريو�ص 

االأ�سب�عية،  واالأ�س�اق  العادية  االأ�س�اق  على 
امل�سالح  قبل  مــن  الــرقــابــة  بنظام  املتعلقة 
املخت�سة للتحقق من االلتزام بتدابري ال�قاية 
املن�س��ص  العق�بات  تطبيق  وكذا  واحلماية، 

عليها يف التنظيم املعم�ل به �سد املخالفني.
ت�سهدها  التي  ال��سعية  لهذه  ونظرا  واأخريا، 
فاإن  ال�بائي،  ال��سع  تط�ر  �سعيد  على  البالد 
للتحلي  للم�اطنني  دع�اتها  جتدد  احلك�مة 
التعبئة  ومــ�ا�ــســلــة  ــبــاط  واالنــ�ــس ــذر  ــاحل ب
ملكافحة انت�سار هذا ال�باء ورفع هذا التحدي 

ال�سحي.

اأعلن م�ست�سار رئي�ص اجلمه�رية املكلف مبناطق 
15 األف و44  الظل، ابراهيم مراد، عن اإح�ساء 
 8 بها  يقطن  ال�طني  ــرتاب  ال عرب  ظل  منطقة 
ترتكهم  اأن  يحق  ال  جــزائــري  مــ�اطــن  مــاليــني 
الرئي�ص  قرر  لذا  التنمية  هام�ص  على  الدولة 
عن  والتخلي  الالزمة  االأهمية  اإيــالءهــم  تب�ن 

الطرق التقليدية يف التكفل بهذا امللف.
م�سروع   38700 ت�سجيل  مت  اأنه  مراد،  وك�سف 
�سنيتم   مليار  األــف   48 لها  �سد  رمُ الظل،  مبناطق 
والبلديات،  لل�اليات  املخ�س�سة  امليزانيات  من 
حيث ا�ستفاد 12489 م�سروع من التم�يل بقيمة 

فيفري. �سهر  منذ  �سنتيم  مليار   18400
ا�ست�سافته  لدى  الظل  مبناطق  املكلف  واأو�سح 
ــــة، اأنـــه مل يتم  اأمــ�ــص االإثــنــني بــفــ�روم االإذاع
قان�ن  يف  الظل  مبناطق  خا�ص  برنامج  اإعـــداد 
املالية 2020، حيث مت تق�سيم ميزانيات ال�سنة 
اجتماع  قبل   48 ـــ  ال ــات  ــ�الي ال على  اجلــاريــة 

املا�سي،   فيفري  يف  اجلمه�رية  بــ�الة  الرئي�ص 
ليتم على �س�ء االجتماع ت�جيه تعليمات خا�سة 
هذه  ب�ساكنة  للتكفل  تب�ن  الرئي�ص  قبل  مــن 
امل�ساريع  من  العديد  اإجنــاز  يف  وال�سروع  املناطق 
م�سريا  عي�سهم،  ــروف  ظ بتح�سني  اال�سلة  ذات 
امل�سجلة  امل�ساريع  من  باملائة   38 جت�سيد  اإىل 
باعتمادات مالية كانت م�ج�دة اأ�سال يف خزائن 

ال�اليات.
مناطق  حاجيات  اإن  الرئي�ص  م�ست�سار  ــال  وق

الظل وفق ما مت معاينته وال�ق�ف عليه ميدانيا، 
فتح  يف  وتتلخ�ص  قطاع   14 بح�ايل  مرتبطة 
والربط  واملدا�سر  القرى  اإىل  املــ�ؤديــة  امل�سالك 
تكاد  التي  ال�سحية  والتغطية  والغاز  بالكهرباء 
و�سبكالت  ال�سروب  املــاء  وت�فري  اأحيانا  تنعدم 
التمدر�ص  ظــروف  وحت�سني  ال�سحي،  ال�سرف 
اأنه  م�سيفا  الرتفيه،  وف�ساءات  املدر�سي  والنقل 
التنم�ية  العمليات  من  العيدد  ت�سجيل  �سيتم 
يعاين  التي  امل�ساكل  جملة  واإزالة  االأمر  لتدارك 

منها �سكان هاته املناطق.
مئات  جت�سيد  مت  ــــراد-  م -يــقــ�ل  وبــالــفــعــل 
اأ�سهر  االأربع  خالل  اخلفيفة  التنم�ية  العمليات 
االأخرية، �ساهمت اإىل حد ما يف تخفيف  معاناة 
على  ب�سيطة  مالية  باعتمادات  ال�ساكنة  ه�ؤالء 
م�ست�ى واليات اله�ساب العليا واجلن�ب واملناطق 
من  باملائة   50 ي�ستكمل  اأن  على  ــة،  ــدودي احل

العمليات املربجمة قبل نهاية ال�سنة.

لت�شيري االأزمة ال�شحية املرتبطة بفريو�س كورونا..

م�شت�شار رئي�س اجلمهورية ابراهيم مراد يك�شف.. 

بــ�زارة  التك�ين  مدير  ب�قزاطة  جمال  اأكــد 
االت�ساالت  اأن  العلمي،  والبحث  العايل  التعليم 
عن  معلنا  الطلبة،  نقل  مب�سكل  للتكفل  جارية 
بال�سكك  للنقل  ال�طنية  ال�سركة  ا�ستئناف 
دي�سمرب  الـ15  من  بــدءا  لرحالتها  احلديدية 

القادم .
تنظيمه  مت  اجتماعا  اإن  بــ�قــزاطــة،  وقـــال 
للنقل  ال�طنية  لل�سركة  العام  املدير  م�ؤخرا مع 
م�سكل  حل  �سبل  لدرا�سة  احلديدية  بال�سكك 
اخل�س��ص  هــذا  يف  تطميننا  مت  وقــد  النقل 
بدءا  ال��سيلة  هــذه  عرب  الرحالت  با�ستئناف 
من الـ 15 دي�سمرب القادم، لتبقى ال�زارة ح�سبه 
النقل  ال��سع عن كثب وت�ساير قرار فتح  تتابع 

ما بني ال�اليات. 

 2021-2020 اجلامعي  للدخ�ل  وحت�سريا 
املقرر يف الـ 15 دي�سمرب القادم، �سيتم عقد لقاء 
االأ�سب�ع  من  بداية  االجتماعيني  ال�سركاء  مع 
ال�سيناري�هات  كــل  وحتــديــد  لــدرا�ــســة  املقبل 
متليها  التي  اخلا�سة  الظروف  ظل  يف  املحتملة 

جائحة ك�رونا..
مقاربة  تتبنى  الـــ�زارة  اأن  ب�قزاطة  اأو�ــســح 
واإنهاء  اجلامعي  للدخ�ل  للتح�سري  ت�ساركية 
مع  �ستدر�ص  وعليه  املن�سرمة  ال�سنة  برنامج 
ال�سنة  انــطــالق  �سبل  االجتماعيني  ال�سركاء 

اجلامعية مع مراعاة الظرف ال�سحي..
كل  على  نف�سه  جهز  القطاع  اأن  اإىل  م�سريا 
اجلدد  بالطلبه  التكفل  حيث  مــن  امل�ست�يات 
والتك�ين يف املا�سرت وحت�سري م�سابقة الدكت�راه

يف اإطار مكافحة االإرهاب وبف�سل جه�د ق�ات 
�ّسلم  االأمــن،  وم�سالح  ال�سعبي  ال�طني  اجلي�ص 
 ،2020 ن�فمرب   29 االأحد  ي�م  نف�سه،  اإرهابي 
زاواتـــني  تــني  مبنطقة  الع�سكرية  لل�سلطات 
ويتعلق  ال�ساد�سة.  الع�سكرية  الناحية  باإقليم 
التحق  الذي  عي�سى''،  خية  ''بن  بامل�سمى  االأمر 
احلدود  يف   2018 �سنة  االإرهابية  باجلماعات 
�ساروخي  قاذف  بح�زته  كان  االإرهابي  املالية. 
قذائف   )03( ــة  ــالث وث  2-RPG نـــ�ع  ــن  م
 ،G3 ساروخية، بندقية )01( ر�سا�سة من ن�ع�

مع خمزن ذخرية ممل�ء.
فعالية  اأخــرى  مرة  لت�ؤكد  العملية  هذه  تاأتي 

للجي�ص  العليا  القيادة  تعتمدها  التي  املقاربة 
امليدان  يف  املبذولة  واجله�د  ال�سعبي  ال�طني 
االأمن  وا�ستتباب  االإرهــاب  ظاهرة  على  للق�ساء 

والطماأنينة عرب كامل الرتاب ال�طني.

اأكد ع�س� اللجنة العلمية، بقاط بركاين اأن 
احلك�مة  �ستق�م  الذي  ك�رونا  فريو�ص  لقاح 

�زع جمانا يف اجلزائر. با�سترياده، �سيمُ
على  �سيفا  نــزولــه  خــالل  بــركــاين  وانتقد 
و�سع  اأم�ص  الثالثة  االإذاعية  القناة  اأمــ�اج 
مل  الــذي  االإجتماعية  التاأمينات  �سندوق 
تعي�سه  ــذي  ال ال�سحي  ال��سع  مــع  يتكيف 
الك�س�فات  تع�ي�ص  مب�ساألة  م�ستدال  البالد، 

الطبية.
اللجنة  ع�س�  ــح  اأو�ــس مــغــايــر،  �سياق  ويف 
اأن اعتماد ج�از �سفر �سحي للتنقل  العلمية 

بني دول العامل، مرتبط باعتماده من طرف 
منظمة ال�سحة العاملية.

عن  االأول  اأم�ص  االوىل  ـــ�زارة  ال وك�سفت 
�سحي  طابع  ذو  االأول  عمل  فريقي  اإن�ساء 
اقرتاح  مهمة  ويت�ىل  ال�سحة  وزير  يرتاأ�سه 
وخمطط  ــقــاح  ــل ال اقــتــنــاء  ا�ــســرتاتــيــجــيــة 
يكلف  بينما  تنفيذه،  يتعني  الــذي  التلقيح 
الفريق الثاين الذي يرتاأ�سه وزير الداخلية 
العمرانية،  والتهيئة  الـمحلية  واجلماعات 
ال�سروري  الل�جي�ستي  التنظيم  بتح�سري 

لنقل اللقاح وتخزينه وت�زيعه.

لهم  ات�سال  وخــالل  جزائري�ن  م�ظف�ن 
متكن�ا  قد  كان�ا  اأنهم  اأكدوا  ني�ز  باالور�ص 
من جمع مبالغ مالية معتربة قبل اجلائحة 
تقيهم  م�ستعملة  �سيارة  اقتناء  اجــل  من 
وج�ههم  ماء  وحتفظ  لعم�مي،  النقل  �سر 
اأثناء التنقل لاللتحاق مبكاتبهم واأعمالهم 
ال�سيارة  اأن  متاأكدين  �ساروا  الي�م  لكنهم 
لهم يف ظل  بالن�سبة  م�ستحيال  �سارت حلما 
خالل  خا�سة  الأ�سعارها  الكبري  االرتــفــاع 
االأزمة  عز  ويف  املا�سية  القليلة  االأ�سابيع 

اأين زادت حاجتهم لها ب�سكل وا�سح وكبري.
ال�سلع  من  الن�ع  هذا  يف  البزن�سة  عن  اأمــا 
الظرف  هذا  اأن  ني�ز  لــالأورا�ــص  �سباب  اأكــد 
ت�جه  حيث  الربح  يف  فر�ستهم  من  زاد  قد 
عدد كبري منهم اإىل هذا الن�ع من التجارة، 
ليق�م�ا باقتناء �سيارات من م�اقع الت�ا�سل 
االجتماعي اأو م�قع واد كني�ص التجاري يف 
بيعها  اإعــادة  الأجل  جماعات  اأو  افرد  �سكل 
ي�ما  ترتفع  اأ�سعارها  الن  فيها  واملتاجرة 
ليك�ن  لهم،  بالن�سبة  املطل�ب  وه�  ي�م  بعد 

القادرين  غري  بامل�ظفني  حلق  الذي  ال�سرر 
منفعة  امل�ستعملة  ال�سيارات  اقتناء  على 
الن�ع  هــذا  خمت�س�ن  اعترب  حني  يف  لهم، 
املراقبة  ال�س�ق  اإطــار  خــارج  البزن�سة  من 
�س�ق  يف  حدثت  التي  الف��سى  اأ�سباب  اأهم 
ارتــفــاع  وبــالــتــايل  امل�ستعملة  الــ�ــســيــارات 
قيمة  كانت  وان  يــ�م  بعد  ي�ما  اأ�سعارها 
ال�سيارة املعرو�سة للبيع ال ت�سم� اإىل ال�سعر 

املطل�ب وفق ال�س�ق.
لهذا  املمار�سني  ال�سبان  بع�ص  اأكـــد  كما 
اأن  خن�سلة  ــة  والي مــن  التجارة  مــن  الــنــ�ع 
ب�سكل  ترتفع  امل�ستعملة  ال�سيارات  اأ�سعار 
االأ�سعار  بع�ص  على  ليطلع�نا  مدرو�ص  غري 
التي ت�ؤكد فعال خط�رة ال��سع، منها �سيارة 
الـ  فاقت  التي  دا�سيا  �سركة  من  "دو�سرت" 
جتاوز  لتي  لل�سيارات  �سنتيم  ملي�ن   170
�سعر  ــاوز  جت كما  �سن�ات،  �ست  الـــ  عمرها 
ملي�ن   130 الـ   3 ال�سي  ال�سيرتوان  �سيارة 
�سنتيم  ملي�ن  املائة  مبلغ  يعد  ومل  �سنتيم، 

ح�سبهم كافيا لت�فري �سيارة مقب�لة.

اأ�شعار ال�شيارات امل�شتعملة
 توا�شل ارتفاعها!!

امكانية نقل الطلبة عرب القطارات 
ابتداءا من الـ 15 دي�شمرب القادم

ارهابي ي�شلم نف�شه لل�شلطات
 الع�شكرية مبنطقة تني زاواتني

لقاح فريو�س كورونا �شيوزع
 جمانا على اجلزائريني

الوطنيالثالثاء 20 ونرب 2970/ 01 دي�سمرب 2020 املوافق لـ 16 ربيع الثاين 031442
متديد اإجراءات احلجر اجلزئي 

 ملدة 15 يوما يف 34 ولية

الظل مبناطق  م�شروع  األف   38 من  اأكرث  لتج�شيد  �شنتيم  مليار  األف   48

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ي�ستكى االآالف من املوظفني اجلزائريني من م�سكل االرتفاع غري امل�سبوق لل�سيارات امل�ستعلمة 
والذي بلغ اأوجه خالل جائحة كورونا ما حرمهم من ك�سبها يف ظل احلاجة الكبرية لها، اأين زادت 
ن�ساطات "البزن�سة" يف ال�سيارات امل�ستعملة خارج اإطار االأ�سواق املخ�س�سة لها من تعقيد االأمر 
يراود كل  ما جعل منها حلما م�ستحيال  ال�سرائية  قدرتهم  بعيدا عن  االرتفاع  اأ�سعارها  لتوا�سل 

موظف ب�سيط كان فيما م�سى على حافة اقتناءها "وك�سيبتها".

فيما زادت البزن�شة فيها من تعقيد الو�شع

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

ند�ء�ت و�ضط �ملو�طنني بتفعيل خدمات م�ضت�ضفى تكوت

�سفيقة.�ص

تعي�س ثانوية �بر�هيم معا�صي ببلدية عني �لتوتة يف والية باتنة، على �الحتجاجات منذ �أكرث 
من �أ�صبوع، تنديد� بغياب ظروف مالئمة لتلقي �لتالميذ درو�صهم يف �أجو�ء مقبولة.

حفيظة. ب

ن.م

ن.م

�سميحة. ع

م�ضتة �حلمام ببلدية �أوالد �ضي �ضليمان

للمياه  ــة  ــري ــزائ اجل ـــدة  وح ك�سفت 
بوالية باتنة، عن جتاوز قيمة الديون 

�سواء  زبائنها  عــاتــق  على  املــرتتــبــة 
مليار   280 املعنيويني  اأو  الــعــاديــني 

�سنتيم.
وتـــتـــوزع هـــذه الـــديـــون حــ�ــســب ذات 
بع�ص  كــذا  و  املواطنني  على  امل�سدر، 
ما  ــع  دف يف  تتماطل  الــتــي  املوؤ�س�سات 
ــتــزام  ال رغـــم  م�ستحقات  ــن  م عليها 
ا�ستمرار  �سمان  يف  للمياه  اجلزائرية 
ورغم  ال�سروب،  املاء  وتوفري  اخلدمة 
خدمة  بتوفري  قامت  امل�سالح  ذات  اأن 
عملية  ت�سهيل  اأجـــل  ــن  م اجلـــدولـــة 
قبل  من  االإقبال  عملية  اأن  اإال  الدفع، 
من  ما عليهم  لت�سديد  املدانني  الزبائن 

م�ستحقات تبقى �سعيفة.
ــل املــواطــنــني  ــاط ـــن �ــســاأن مت ـــذا وم ه
التاأثري  ديونها  ت�سديد  يف  واملوؤ�س�سات 
وتوازنها  املوؤ�س�سة  ن�ساط  على  �سلبا 
املايل وحتى على اخلدمة التي تقدمها 
املح�سلة  الديون  اأن  خا�سة  للزبائن، 
غالبا ما توجه الإجناز م�ساريع جديدة 

والقيام بعمليات االإ�سالح والتهيئة.

للحبوب  الوطني  الديوان  م�سالح  ك�سفت 
والــبــقــول اجلــافــة بــواليــة بــاتــنــة، توفر 
بـ  البذور عرب خمتلف املخازن بكمية تقدر 
90 الف قنطار ويف جميع اال�سناف ملبا�سرة 

الفالحني عملية احلرث و البذر.
املوؤ�س�سة  مقر  ي�سهد  وقــت  يف  ذلــك  يــاأتــي 
جميع  من  املواطنني  قبل  من  كبريا  اإقباال 
اأجل احل�سول  61 من  بلديات والية باتنة 
على االأعالف واحلبوب، خا�سة خالل هذه 
كميات  ت�ساقط  مــع  تزامنت  التي  االأيـــام 
االأورا�ص  وقفت  حيث  االأمطار،  من  معتربة 
ينتظرون  وهم  ملواطنني  م�ساهد  على  نيوز 

واحلبوب  ــالف  االأع على  للح�سول  دورهــم 
ملبا�سرة عملية احلرث والبذر، خا�سة بعد 
دخول  واقـــرتاب  االأمــطــار  ت�ساقط  تاأخر 

ف�سل ال�ستاء.

ديون اجلزائرية للمياه بباتنة تتجاوز 280 مليار �سنتيم

توفري 90 األف قنطار من البذور بباتنة

متاطل من قبل �لزبائن يف دفع ما عليهم من م�ضتحقات

يف �إطار حملة �حلرث و�لبذر

جحي�ص"  "اأوالد  قرية  �سباب  نا�سد 
وايل  بريكة  بــدائــرة  بيطام  ببلدية 
تغطية  يف  باال�ستعجال  باتنة  واليــة 
م�ستوى  على  املتواجد  اجلــواري  امللعب 

تلقيهم  رغم  ال�سناعي  بالع�سب  القرية 
للعديد من الوعود منذ ثالث �سنوات من 
لال�ستجابة  بيطام  بلدية  رئي�ص  طرف 
لهذا املطلب يف اأقرب وقت ممكن، اال اأن 
تلك الوعود كانت جمرد حرب على ورق 
وبقيت حبي�سة االأدراج، وجتدر االإ�سارة 
القرية  �سباب  مــن  معتربا  عـــددا  اأن 
الريا�سات  ــــواع  اأن خمتلف  ميــار�ــســون 
اجلماعية والفردية خا�سة كرة القدم 

باالإ�سافة اإىل الريا�سات القتالية.
اأخــذ  يتم  ان  الــقــريــة  �سباب  ــل  ــاأم وي
خا�سة  االعــتــبــار  بعني  هــذا  مطلبهم 
املرافق  وجــود  اإىل  تفتقر  املنطقة  اأن 
واأماكن  اخل�سراء  وامل�ساحات  ال�سبابية 
اأوقـــات  يف  هـــوؤالء  اإليها  يلجاأ  ت�سلية 
او  االأ�سبوع  نهاية  الفراغ وخالل عطلة 
العطل االأخرى، ويعترب امللعب اجلواري 

للقرية املتنف�ص الوحيد لل�سباب.

نظم، �أم�س، �أولياء تالميذ مدر�صة �ل�صهيد عزيز حممد مب�صتة �حلمام ببلدية �أوالد �صي �صليمان بباتنة، وقفة �حتجاجية �أمام مقر �ملوؤ�ص�صة، نددو� 
خاللها بظروف �لتمدر�س �ملزرية و�لنقائ�س �لتي تعاين منها موؤ�ص�صــتهم.

تالميذ يتمدر�سون و�سط الأوحال يف باتنة!

قرية "�أوالد جحي�ض" ببيطام
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ابنائهم  الــتــحــاق  االأولـــيـــاء  ورفــ�ــص 
تــدارك  حــني  اإىل  الــدرا�ــســة،  مبقاعد 
الثانوية  فيها  تتخبط  التي  النقائ�ص 
املعنيون  ـــدث  وحت الــذكــر،  ال�سالفة 
عن  الو�سية  اجلهات  عجز  عن  بغ�سب 
يف  خا�سة  للتالميذ  للتدفئة  تــوفــري 
تراجعا  ت�سهد  التي  االأيـــام  هــذه  مثل 
حم�سو�سا يف درجات احلرارة، م�سيفني 
التدفئة  غياب  يف  ابنائهم  درا�سة  اأن 
االأق�سام  تتحول  حيث  م�ستحيال،  اأمرا 
تلقي  ي�سعب  بــثــالجــات  اأ�ــســبــه  اإىل 

الدرو�ص فيها.
اإىل  التدفئة  غياب  اأرجعوا  االأولياء 
والتي  املركزية  التدفئة  �سبكة  قــدم 
املحلية  ال�سلطات  من  تدخال  ت�ستدعي 

االٱجــال،  اأقــرب  يف  اإ�سالحها  اأجــل  من 
خا�سة ونحن نعي�ص ف�سل ال�ستاء.

الرتبوي  الطاقم  احــتــج  �سياق   ويف 
بباتنة،  بولعيد  بن  م�سطفى  بثانوية 
وم�ستلزمات  و�سائل  بغياب  تنديدا 
الــوقــايــة مــن فــريو�ــص كــورونــا، وذكــر 
املحتجون اأن اال�ستهتار والال مباالة من 
قبل اجلهات الو�سية ومتاطلها يف توفري 
م�ستلزمات الوقاية، جنم عنه اإ�سابة 8 

من زمالئهم بالفريو�ص.
الذي  االكتظاظ  ظــل  يف  ذلــك  يــاأتــي 
م�ستوى  على  �سواء  املوؤ�س�سة،  ت�سهده 
ال�ساحة  يف  وحتى  واملطعم  االأق�سام 
تطبيق  مــن  يجعل  ــذي  ال الو�سع  وهــو 

الربتوكول ال�سحي �سبه م�ستحيل.

تالميذ دون تدفئة واحتجاج على غياب 
م�ستلزمات الوقاية من كورونا

مطالب بتغطية امللعب اجلواري بالع�سب 

ال�سلطات  بتحرك  املحتجون  وطالــب 
النظر  اأجل  من  املعنية  واجلهات  املحلية 
اإىل معاناة التالميذ مع انعدام التدفئـــة، 
حيث تتحول اأق�ســـام الدرا�سة اإىل ُغرف 
مثل  توفري  اأهمية  اإىل  م�سريين  تربيد، 
هذا النوع من اخلدمات وذلك النعكا�ساتها 
ال�سلبية على اأبنائهم وحت�سيلهم العلمي، 
اأولياء التالميذ عن  من جانب اآخــر عرّب 
�سواء  التهيئة  غياب  بخ�سو�ص  �سخطهم 

خارجها،  اأو  الرتبوية  املوؤ�س�سة  داخــل 
واحلالة  املجاورة  الطرقات  عن  ناهيك 
ت�ساقط  جراء  اإليها  اآلت  التي  الكارثية 
االأمطار، اأين اأكدوا املعنيون باأن االأوحال 
اأبنائهم،  ــوؤرق  ي الــذي  بالهاج�ص  �سارت 
ــو ذات  ــواًء، وه ــس � الــو�ــســع  ـــزداد  ي حيث 
االأمر الذي يجرب هوؤالء على اال�ستنجاد 
بـ"البوط" يف ظل تاأخر التهيئة الالزمة 
حدة  مــن  تخفف  اأن  �ساأنها  مــن  والــتــي 

معاناتهم.
واأكد املحتجـــون، باأن �سكاويهم املتكررة 
مل  امل�سوؤولة،  اجلهات  اإىل  رفعوها  التي 
تلقى ا�ستجابة حلد ال�ساعة، على رغم من 
الو�سع الكارثــي الذي اآلت اإليه املوؤ�س�سة 
الرتبوية، وهو الو�سع ذاته الذي دفعهم 
اإىل منا�سدة اجلهات املعنية والعمل على 
حت�سني اأو�ساع متدر�ص اأبناءهم وذلك يف 

اأقرب االآجال على حد قولهم.

عني �لتوتة وباتنة

تغيري لقب مكفول
نحن ال�سيد: نزار حممد كافل وزوجته ال�سيدة زروال كرمية كافلة، مبوجب عقد 
كفالة رقم: 20/061 املوؤرخ يف: 2020/01/22، ال�سادر عن رئي�ص ق�سم �سوؤون 

االأ�سرة ملحكمة باتنة.
تقدمنا بطلب تغيري املكفول نورهان هم�سة املولودة بتاريخ: 2017/04/10 اأمام 
 )Norhane hemsa( اأن يكون التغيري من نورهان هم�سة حمكمة باتنة، على 

.)Nezzar Norhane hemsa( اىل نزار نورهان هم�سة
حرر هذا التغيري اخلا�ص بلقب مكفول املن�سور يف اجلريدة للعمل به وفقا للقانون.
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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

 ن�ر�سني. م

 ن�ر�سني. م

عالء. ع

عنابـــة

قاملة

�سيتم  اأنـــه  عنابة،  واليـــة  وايل  اأكـــد 
درا�سة كل الطعون املودعة لدى م�ساحله 
 533 قائمة  عن  ــالن  االإع عقب  بدقة 
طالبي  لفائدة  اإيــجــاري  عمومي  �سكن 

ال�سكن املنحدرين من بلدية برحــال.
عن  ملمثلني  ا�ستقبالـه  بعد  ذلك  ياأتي 
االإيجاري  العمومي  ال�سكن  طالبي  فئة 
ببلدية برحال  والذين رفعوا ان�سغالهم 
باأحقيتهم  به  �سرحوا  ما  ح�سب  املتعلق 
مت  الــتــي  ال�سكنات  مــن  اال�ــســتــفــادة  يف 
الثالثاء  يـــوم  قائمتها  عــن  االإعــــالن 
�سكن   533 ت�سمنت  ــتــي  وال ــارط  ــف ال
اجلــهــاز  عــن  االأول  املــ�ــســوؤول  وتــعــهــد 
معاقبة  �سيتم  اأنه  بالوالية،  التنفيذي 
التالعب  يف  تــواطــوؤه  تبني  �سخ�ص  اأي 
بالقوائم ال�سكنية التي مت اإعدادها من 
خالل اإقحام اأ�سماء دون وجه حق ت�سل 

حلد  متابعته ق�سائيا.
املق�سيني  ع�سرات  اأن  االإ�ســارة  جتدر 

قاموا  اجتماعي  �سكن   533 ح�سة  من 
القائمة  عن  االإعـــالن  وعقب  مبا�سرة 
عارمـة  احتجاجية  بحركة  اال�سمية 
رقم  الوطني  الطريق  بغلق  خــالل  من 
واإ�ــســرام  واملتاري�ص  بــاحلــجــارة    44
لفت  بهدف  املطاطية  العجالت  يف  النار 
املتمثل  ملطلبهم  املعنية  ال�سلطات  انتباه 
ما  يف  للتحري  حتقيق  جلنة  اإيفاد  يف  
حملت  التي  امل�سبوهة  بالقائمة  اأ�سموه 
وغرباء  مي�سورين  اأنــا�ــص   - ح�سبهم  ـ 
ممن  كبرية  فئة  ح�ساب  على  ومراهقني 

يعانون فعال اأزمة ال�سكن حقيقية.
اإق�سائهم  بقرار  جمددا  املعنيون  ونّدد 
يف  ُمطالبني  ال�سكنية،  احل�سـة  هده  من 
اأن ي�سككوا  ال�سياق، ذاته باإلغائها، قبل 
القائمة  بها  مــررت  التي  الطريقة  يف 
التي  االجــتــمــاعــي  لل�سكـن  اال�سميـة 

وح�سبهم �سابها الكثري من الغمـو�ص.

�سن اأم�ص، الع�سرات من املواطنني 
بوعقدية  حــي  مــن  املــنــحــدريــن 
�سامل  �ــســيــدي  ــم  ــي ــل الإق ــع  ــاب ــت ال
عارما  احتجاجا  البوين،  ببلدية 
التهمي�ص  ل�سيا�سة  منهم  رف�سا 
ال�سلطات  تطبقها  التي  واحلقرة 
املعي�سية  و�سعيتهم  جتاه  املحلية 
تنعدم  ــويــة  فــو�ــس �ــســكــنــات  يف 

الأب�سط �سروط احلياة الكرمية.
املحتجني  مــن  الع�سرات  واأكـــد 
القائمة  يف  م�سجلني  غــري  اأنــهــم 
�سنة  يف  اإح�سائهم  رغم  اال�سمية 
2010، واأ�ساف هوؤالء اأن حلمهم 

بقي  ــق  الئ �سكن  على  احلــ�ــســول 
جمرد وعد حتول مع مرور الوقت 
الكثريين  حياة  وحــول  وهم  اإىل 
يف  حقيقي  كــابــو�ــص  اإىل  هــنــاك 
�سروط  ا�سط  اإىل  تنعدم  �سكنات 
احلياة الكرمية، وطالب املعنيون 
راأ�سها  وعــلــى  املــعــنــيــة  ــات  ــه اجل
واإيفاد  التحرك  الــواليــة  وايل 
اإ�سكان  الإعـــــادة  خــا�ــســة  جلـــان 
ومبا�سرة  احلقيقية  الــعــائــالت 
كـــل االإجــــــــــراءات االإداريـــــــة  
ال�ستفادتهم من �سكنات يف اقرب 

وقت ممكن.

الوايل يهدد مبعاقبة املتالعبني 
بقائمة ال�سكن يف برحال

قاطنوا البيوت الفو�سوية 
يحتجون اأمام مقر دائرة البوين

طالبو بحقهم يف �ضكنات الئقة

بن �ست�ل.�ص

اأم البواقـــي

بن �ست�ل.�ص

عبد الهادي. ب 

عبد الهادي. ب 

عبد الهادي. ب 

�سطيـــف

تتو��صل �الأ�صغال يف والية �أم �لبو�قي، من �أجل ربط 99 موؤ�ص�صة تربوية موزعة عرب خمتلف �مل�صاتي و�لقرى �ملعزولة 
ببلديات �لوالية، ب�صهاريج غاز �لربوبـان، يف خطوة جاءت من �أجل �إنهاء معاناة �لتالميذ مع غياب �لتدفئة وكذ� توفيـــر 

وجبات �صاخنة على م�صتوى مطاعمها �ملدر�صية.

االأ�سغال  انتهت  وقت  يف  ذلك  ياأتي 
مت  فيما  مدر�سـة،   79 م�ستوى  على 
بغاز  تربوية  موؤ�س�ســـة   65 ربــط 
الربوبان، مت خاللها متوين 58 منها 
ب�سهاريج غاز الربوبان، فيما ال تزال 
غري  ــرى  اأخ تربوية  موؤ�س�سة   21
انتهاء  حني  اإىل  وذلــك  بعد  ممونة 
يف  لالنطالق  الــالزمــة  االإجــــراءات 
ــان،  ــربوب ال بــغــاز  الــربــط  عمليات 
بني  اتفاقية  اإمــ�ــســاء  مت  ــت  وق يف 
وموؤ�س�سة  املحلية  االإدارة  مديرية 

يف  االإ�ـــســـراع  اأجـــل  مــن  "نفطال" 
اإجراءات التمويل الدوري ل�سهاريج 
جميع  م�ستوى  على  الــربوبــان  غــاز 
املو�سولة  غري  الرتبوية  املوؤ�س�سات 

بالغاز الطبيعي.
الع�سرات  طــالــب   فقد  لــالإ�ــســارة، 
على  املــقــيــمــني  املـــواطـــنـــني  مــــن 
واملهم�سة  املعزولة  امل�ساتي  م�ستوى 
املوؤ�س�سات  من  بالقرب  واملتواجدة 
خدمة  مــن  امل�ستفيدة  الــرتبــويــة 
ب�سرورة  الــربوبــان،  بــغــاز  الــربــط 

االلتفاتة اجلدية لروؤ�ساء الدوائر 
امل�سالح  مــع  بالتن�سيق  اجلــــدد، 
املخت�سة مبديرية الطاقة واملناجم 
غاز  من  اال�ستفادة  رخ�ص  ملنحهم 
عمليات  اإمتــام  حني  اإىل  الــربوبــان، 
والكهرباء  الطبيعي  بالغاز  الربط 
االعتمادات  توفر  ظل  يف  الريفية 
املــالــيــة مــنــذ �ــســنــوات طــويــلــة لكن 
م�ستوى  عــلــى  املــ�ــســوؤولــني  ــاذل  ــخ ت
اإمتام  دون  حــال  البلدية  املجال�ص 

امل�ساريع التنموية.

قنوات  ــــرتاء  اه م�سكل  يــــزال  ال 
الــ�ــســرف الــ�ــســحــي مــطــروحــا على 
طاولة املجل�ص البلدي بعني فكرون، 
اال�ستثنائية  الــظــروف  مــع  خا�سة 
الوطن،  واليات  جميع  تعي�سها  التي 
بجميع  الــتــقــيــد  تــتــطــلــب  والـــتـــي 
اإجراءات النظافة والوقاية، خا�سة 
على م�ستوى االأحياء القدمية والتي 

تعرف كثافة �سكانية كبرية.

ال�سكان  من  عــدد  اأمــ�ــص،  وا�ستفاق 
انفجار  على  فــكــرون،  عني  مبدينة 
ال�سحي  ال�سرف  قــنــوات  مــن  ــدد  ع
ما  �سنة،   40 مدتها  جتــاوزت  والتي 
مبداخل  العكرة  املياه  النت�سار  اأدى 
ما  ال�سكانية،  والتجمعات  العمارات 
مطالبني  بها،  القاطنني  ا�ستياء  اأثار 
املــ�ــســالــح املــخــتــ�ــســة بــبــلــديــة عني 
فكرون بالتدخل العاجل واالنطالق 

لقنوات  فــوري  جتديد  عمليات  يف 
كارثة  لــتــفــادي  ال�سحي  الــ�ــســرف 
املقيمني  �سالمة  تهدد  قــد  �سحية 

داخل االأحياء املت�سررة.
�سجلت مدينة عني فكرون  يف وقت 
املا�سية،  القليلة  االأ�ــســهــر  خـــالل 
قنوات  اهرتاء  حاالت  من  الع�سرات 
م�ستوى  ــى  عــل الــ�ــســحــي  ــرف  ــس ــ� ال
ــة، بــالــرغــم من  ــدمي ــق االأحـــيـــاء ال

ا�ستفادتها من اأ�سغال التجديد الكلي 
ال�سحي  وال�سرف  التوزيع  لقنوات 
غياب  لكن  املا�سية،  ال�سنوات  خالل 
للم�ساريع اخلا�سة  التقنية  املراقبة 
م�ستوى  على  احل�سارية  بالتهيئة 
كبري  ب�سكل  �ساهم  الوالية،  بلديات 
يف انت�سار �سيا�سة "الربيكوالج" على 

عدد معترب من امل�ساريع التنموية.

من  الع�سرات  اأمــ�ــص،  �سباح  نظم 
�سكان بلدية وادي الزناتي بقاملة، 
بتاأخر  تنديدا  احتجاجية  وقفة 
ال�سكنات  قــائــمــة  ــن  ع االإعـــــالن 
ال�سلطات  منا�سدين  االجتماعية، 
عن  ــراج  ــالإف ل الــعــاجــل  بالتدخل 
للم�ستفيدين  ــة  ــي االأول القائمة 

الزناتي  وادي  بدائرة  ال�سكن  من 
معها  وطالت  انتظارها  طال  والتي 
متكينهم  االأقل  على  اأو  معاناتهم، 
املتعلقة  الكافية  املعلومات  مــن 
ال�سكنات  م�ساريع  اجنــاز  بوترية 
قائمة  عـــن  ـــــــراج  االإف وتـــاريـــخ 

امل�ستفيدين.

وطالب املعنيون اإعطائهم تربيرات 
واقعية عن �سبب التاأخر بعيدا عن 
يتخذها  التي  الواهية  االأ�سباب 
كعدم  احتجاج  كل  عند  امل�سوؤولني 
ال�سبكات،  مبختلف  ال�سكنات  ربط 
غ�سبهم  عــن  املحتجون  عــرب  كما 
رغم  الو�سع  ــذا  ه اإزاء  ال�سديد 

عديد  يف  املعنية  ال�سلطات  وعــود 
القائمة،  عن  باالإعالن  املنا�سبات 
م�سيفني اأنه يف كل مرة ي�ستف�سرون 
فيها عن الق�سية  يتلقون ردود غري 
جعلهم  مــا  وهــو  ح�سبهم   مقنعة 
يبقون يف دائرة مغلقة ومل يجدوا 

�سبيال  لهذه املع�سلة.

غاز الربوبان لتوفري التدفئة باملدار�س يف اأم البواقـي

املياه القذرة جتتاح �سوارع عني فكــــرون

احتجاجات للمطالبة بالإفراج عن قوائم ال�سكن

حملياتالثالثاء 20 ونرب 2970/ 01 دي�سمرب 2020 املوافق لـ 16 ربيع الثاين 051442
اأ�سرفت ال�سلطات الوالئية 

لوالية خن�سلة واملدير العام 
للدرا�سات بوزارة التعليم 

العايل والبحث العلمي على 
تن�سيب ال�سيدة بلحاج غنية 

مديرة للمدر�سة الوطنية العليا 
للغابات التي �سيتم افتتاحها 

خالل املو�سم اجلامعي اجلديد 
.2021/2020

وايل الوالية عقب تن�سيب 
مديرة املدر�سة، اأ�ساد بال�سرح 

العلمي والذي يعترب مك�سبا هاما 
�سي�ساهم بال �سك يف تطوير 
قطاع الغابات على م�ستوى 

الوطن بتكوين اإطارات عليا 
لفائدة هذا القطاع واإن�ساء هذه 

املدر�سة الوطنية العليا من �سلب 
اهتمامات امل�سوؤولني املحليني 

واملنتخبني واملجتمع املدين نظرا 
للطابع الفالحي الغابي للوالية 

متمنيا كل التوفيق والنجاح لهذه 
املدر�سة ومديرتها يف ت�سيريها 

لهذه املوؤ�س�سة الهامة با�ستقبالها 
الأوىل الدفعات خالل افتتاح 

املو�سم اجلامعي احلايل.

تن�سيب مديرة 
للمدر�سة الوطنية 

مبعية العليا للغابات بخن�سلة عبلة  كمال  �سطيف  وايل  قــام 
رئي�ص املجل�ص ال�سعبي الوالئي مبعاينة 
و�سعية املوؤ�س�سة العمومية اال�ست�سفائية 
الــ�ــســعــيــد عـــوامـــري بــبــوقــاعــة ومــدى 
املر�سى  ال�ستقبال  امل�ست�سفى  جاهزية 
الوايل  وثمن  كــورونــا،  مر�سى  وخا�سة 
اجلبارة  املجهودات  الزيارة  هذه  خالل 
اجلي�ص  الأفـــراد  اجل�سام  والت�سحيات 
كما  لهم،  املطلق  دعمه  مبديا  االأبي�ص 
باجلاهزية  التحلي  على  امل�سريين  حث 
التقلبات  فرتة  خالل  خ�سو�سا  التامة 
بحكم  املنطقة  ت�سهدها  التي  اجلوية 

موقعها اجلغرايف.
وبـــخـــ�ـــســـو�ـــص تــــزويــــد املــوؤ�ــســ�ــســة 
لل�سرب  ال�ساحلة  باملياه  االإ�ست�سفائية 
على  املبدئية  موافقته  الـــوايل  اأبـــدى 
ارتــوازيــة  بئر  حفر  عملية  مبا�سرة 
التقنية  اخلـــربة  اإجـــــراء  بــعــد  وهـــذا 
�ساأنها  من  التي  العملية  وهــي  الــالزمــة، 
حتقيق ا�ستقاللية يف التزود بهذه املادة 
الوايل  اأكد  ال�سدد  نف�ص  ويف  احليوية، 

�سطيف  واليـــة  يف  ال�سحة  قــطــاع  بـــاأن 
ميزانية  من  االأ�ــســد  بح�سة  حظي  قد 
الوالية من خالل توفري كل امل�ستلزمات 
بكل  الطبية  االأطقم  لعمل  ال�سرورية 

اأريحية.
االإ�ست�سفائية  ــة  ــ�ــس ــس ــوؤ� امل وكـــانـــت 
ببوقاعة قد عرفت موجة احتجاجات 
طرف  من  الفارطة  االأ�سابيع  يف  متكررة 
للنقائ�ص  بالنظر  ال�سحية  الطواقم 
الطاقم  و�سفه  مــا  عــن  ف�سال  الكثرية 
احلا�سل  الت�سيري  ب�سوء  االإ�ست�سفائي 
التغطية  يــوفــر  الـــذي  املــرفــق  هــذا  يف 
ال�سمالية  البلديات  من  للكثري  ال�سحية 
الوايل م�ست�سفى  الوالية، كما تفقد  من 
اأي�سا   ال�سمالية  باجلهة  الكبرية  عني 
التي  الت�سامنية  باملبادرة  اأ�ساد  حيث 
خزان  ب�سراء  تكفلوا  حم�سنون  بها  قام 
مليار  تناهز  مالية  بقيمة  لالأوك�سجني 
معاناة  من  التخفيف  اأجــل  من  �سنتيم 

املر�سى يف هذا امل�ست�سفى.

للتجارة  الوالئية  املديرية  توا�سل 
التجار  مــلــفــات  ا�ــســتــقــبــال  ب�سطيف 
املت�سررين من جائحة كورونا وتدابري 
من  لال�ستفادة  وهــذا  ال�سحي  احلجر 
الدولة  طــرف  من  املمنوحة  االإعــانــة 
وح�سب  اجلائحة،  اأثــار  من  للتخفيف 
م�سالح املديرية فقد مت ا�ستقبال نحو 
االإعانة  على  للح�سول  طلب  األف   14
منذ بداية الت�سجيالت والتي تتوا�سل 

اإىل غاية نهاية ال�سنة اجلارية.
املنحة  مــن  امل�ستفيدين  ــدد  ع وبــلــغ 
درا�سة  بعد  االأن  حلد  تاجر   1400
علما  املديرية،  لــدى  املودعة  امللفات 
ب�سفة  تتم  املنحة  توزيع  عملية  اأن 

اأن  حني  يف  مراحل،  وعلى  تدريجية 
وباقي التجار الذين مل يودعوا ملفات 
التي تناهز  املنحة  احل�سول على هذه 
03 ماليني �سنتيم تبقى متوا�سلة اإىل 

غاية نهاية ال�سهر اجلاري.
ــكــثــري مـــن االأنــ�ــســطــة  وتـــ�ـــســـررت ال
الفارطة  االأ�ــســهــر  طيلة  الــتــجــاريــة 
على  �سطيف  واليــة  بلديات  مبختلف 
غرار ن�ساط اأ�سحاب املقاهي، املطاعم، 
االألب�سة  وحمــالت  احللويات  وباعي 
التي  التجارية  االأن�سطة  من  وغريها 
اأ�سحابها �سبح االإفال�ص ب�سبب  يواجه 

تراجع مداخيلهم املالية.

كمال  ب�سطيف  املوان  �سد  مدير  اأعلن 
مقراين عن ت�سجيل ارتفاع يف من�سوب 
الفارطة،  االأيـــام  خــالل  بال�سد  املياه 
اأزيــــد من  اإىل  املــنــ�ــســوب  حــيــث و�ــســل 
ا�ستئناف  بعد  مليوين مرت مكعب وهذا 
عملية �سخ املياه انطالقا من �سد اإغيل 
املا�سي،  اجلمعة  م�ساء  ببجاية  مــدى 
وهي العملية التي تزامنت مع ت�ساقط 
حيث  االأمـــطـــار،  مــن  مقبولة  كميات 
ا�ستقبل ال�سد نحو 250 األف مرت مكعب 
من ال�سخ وزهاء 35 األف مرت مكعب من 

االأمطار االأخرية.
�سد  اإىل  املــيــاه  �ــســخ  عملية  وتــقــدر 
مبا  مدى  اإغيل  �سد  من  اإنطالقا  املــوان 
يوميا،  مكعب  مــرت  األــف   120 يناهز 
موجهة  الكمية  هــذه  ن�سف  اأن  علما 
يف  الــ�ــســروب  باملياه  ال�سكان  لتزويد 

وهو  للتخزين  املتبقة  الكمية  اأن  حني 
برفع  ال�سد  مدير  ح�سب  �سي�سمح  ما 
مكعب  مرت  مليوين  بنحو  املياه  من�سوب 
من  اأخرى  ت�ساقطات  اإنتظار  يف  �سهريا 
اإىل  املن�سوب  عودة  يف  ت�سهم  اأن  �ساأنها 

�سابق م�ستواه.
ويف ظل االرتفاع امللحوظ يف من�سوب 
تعود  اأن  املنتظر  فــمــزن  ال�سد  مــيــاه 
ال�سروب  باملياه  ال�سكان  متوين  عملية 
بعد  املقبلة  االأيام  خالل  طبيعتها  اإىل 
م�سالح  طرف  من  املتخذة  االإجــراءات 
بتغيري  قامت  والتي  للمياه  اجلزائرية 
البلديات  لبع�ص  الــتــمــويــل  بــرنــامــج 
�سطــيف،  العلمة،  غــرار  على  الكربى 
عني اأرنات وعني وملان وهو االأمر الذي 
ت�سبب يف حدوث اأزمة عط�ص يف العديد 

من مناطق الوالية.

نحو انفراج معاناة م�ست�سفى 
بوقاعة مع اأزمة املياه

توزيع 1400 منحة على التجار 
املت�سررين من كورونا

ارتفاع ملحوظ يف من�سوب مياه �سد 
املوان بعد ت�ساقط الأمطار

�لو�يل يو�فق على حفر بئر �رتو�زي

من بني 14 �ألف طلب

�أزمة �لعط�ض يف طريقها �إىل �لزو�ل

للعملية معنية  موؤ�ض�ضة   99

ب�ضبب �هرت�ء قنو�ت �ل�ضرف

و�دي �لزناتي بقاملــة

بحضضور ممثل عن وز�رة �لتعليم �لعالـــي

معاوية. �ص

خن�ســـــلة



�حلكومة تعتزم �إقر�ر حزمة ت�ضهيالت لدفع �ل�ضادر�ت غري �لنفطية، جر�د

�خلبري �القت�ضادي عبد �لرحمان مبتول يك�ضف  

''اجلزائر يف مفاو�شات ملراجعة اتفاق 
ال�شراكة مع الحتاد الأوروبي''

األيان�س للتاأمينات تطلق ح�شريا اأول 
منتوج خم�ش�س لل�شركات النا�شئة

ك�سف اخلبري االقت�سادي وامل�ست�سار ال�سابق لدى احلكومة عبد الرحمان مبتول عن �سروع اجلزائر يف 
مفاو�سات مع االحتاد االأوروبي ملراجعة اتفاق ال�سراكة بني الطرفني. فيما اأبدى مبتول اأ�سفه ال�سديد 

لالئحة االحتاد االأوروبي ال�سادرة �سد اجلزائر.

يخ�ض تربية �الأبقار و�الأغنام و�ملاعز و�الإبل

�ل�ضناعة �لكهرو�ضوئية

حمافظ �لطاقات �ملتجددة، نور �لدين يا�ضع

 اأعلن وزير الفالحة والتنمية الريفية، عبد احلميد حمداين، عن و�سع اإجراء جديد للتموين باأعالف 
املوا�سي لفائدة املوالني، ح�سب بيان للوزارة.

وجاء تدخل ال�زير اأثناء لقاء تراأ�سه مع ممثلي 
االأمطار على  �سح  تاأثري  لدرا�سة  امل�الني، خ�س�ص 
املتخذة  االإجــراءات  وكذا  امل�ا�سي  تربية  ن�ساط 
من طرف ال�سلطات العم�مية لرفع العقبات التي 

ي�اجهها امل�ال�ن ال�سيما تغذية امل�ا�سي.
الفدرالية  ممثلي  من  كل  اللقاء  هذا  يف  و�سارك 
للم�الني  ال�طنية  واجلمعية  للم�الني  ال�طنية 
ل�سعبة  املهني  ال�طني  املجل�ص  اإىل ممثلي  اإ�سافة 

اللح�م احلمراء.
ال�سيد  من  بطلب  نظم  الذي  اللقاء  هذا  ويرمي 
االأغــنــام  مربيي  ممثلي  ـــالم  اإع اإىل  ــداين،  ــم ح
الــتــي اتخذها  بـــاالإجـــراءات  واالأبــقــار واالإبـــل 
هذا  ي�اجهها  التي  ال�سع�بات  لتدارك  القطاع 
واالأزمة  االأمطار  نق�ص  عراقيل  ب�سبب  الن�ساط 

ال�سحية املرتبطة بجائحة فريو�ص ك�رونا.
اإجراء  و�سع  عن  ال�زير  اأعلن  ال�سدد،  هذا  ويف 
�سبيل فردي  امل�الني على  لفائدة  للتم�ين  جديد 
االأنعام.ويخ�ص  تغذية  منتج�  ــذا  وك ومهيكل 
الت�قيع تربية  يت�اجد قيد  الذي  االإجراء  هذا 

االأبقار واالأغنام واملاعز واالإبل.
بخ�س��ص ت�زيع م�ستقات القمح املدعم، ذكر ذات 
امل�سدر اأن ال�زير اأر�سل مذكرة لل�الة ق�سد ال�سهر 
التدابري  يف  املت�سمنة  االإجـــراءات  احــرتام  على 

املدعمة لل�سعري والنخالة باجلملة.
للدي�ان  تعليمات  حمداين  ال�سيد  اأعطى  كما 
ق�سد  الدواجن  وتربية  االأنعام  لتغذية  ال�طني 

والنخالة  وال�سعري  الــذرة  من  بديل  علف  اإنتاج 
وبيعه باأ�سعار مدرو�سة لفائدة امل�الني.

ال�طني  الدي�ان  ترخي�ص  مت  ال�ساأن،  هذا  ويف 
 30 با�سرتجاع  الدواجن  االأنعام وتربية  لتغذية 
باملائة من النخالة املنتجة يف املطاحن )عم�مية 
وخا�سة( ل�سنع هذا العلف البديل الذي �سي�ساهم 

يف تنظيم �س�ق تغذية االأنعام.

اأكد التقرير ال�سن�ي ملحافظة الطاقات املتجددة 
االنتاجية  الــقــدرات  اأن  الطاق�ية  والفعالية 
لل�سفائح ال�سم�سية يف اجلزائر �سرتتفع عن قريب 
 190 مقابل  ذروة/�سن�يا،  ميغاواط   450 لتبلغ 

ميغاواط/�سنة حاليا.
ويف تقريرها، اأح�ست حمافظة الطاقات املتجددة 
اأربع )04( م�سانع ل�سناعة  الطاق�ية  والفعالية 
ال�سفائح ال�سم�سية نا�سطة حاليا باجلزائر وهي: 
ب�عريريج  بربج  اإليكرتونيك�ص" ال�اقع  "ك�ندور 
 130 بـ  ال�سن�ية  االنتاجية  طاقته  تقدر  والذي 
بباتنة  �س�لري"  "اأورا�ص  وم�سنع  ذروة  ميغاواط 
ال�طنية  وامل�ؤ�س�سة  ذروة  ميغاواط   30 بطاقة 
 18 بـ  بلعبا�ص  ب�سيدي  االإلكرتونية  لل�سناعات 
بطاقة  بتلم�سان  واأل.بـــــي.يف  ذروة  مــيــغــاواط 

انتاجية قد ت�سل اإىل 12 ميغاواط ذروة.
الطاقات  حمافظة  اأجرته  الذي  التحقيق  لكن 
جمم�عة  لــدى  الطاق�ية  والفعالية  املتجددة 
ال�طنية  ال�سناعة  ــ�ل  ح ال�سم�سية  الــطــاقــة 
للطاقات املتجددة ك�سف اأن هذه امل�سانع مل تنتج 
فعليا �س�ى 9ر33 ميغاواط ذروة )9ر18 ميغاواط 
ذروة من قبل "اأورا�ص �س�لري" و15 ميغاواط ذروة 

من قبل "ك�ندور الكرتونيك�ص"(.
وح�سب ذات التقرير الذي حمل عن�ان "االنتقال 
الطاق�ي يف اجلزائر: الدرو�ص وال��سعية واالفاق 
املتجددة" فان  للطاقات  مت�سارع  تط�ير  اأجل  من 
لتبلغ  جديدين  مب�سنعني  �ستتعزز  القدرات  هذه 

طاقة االإنتاج ال�سن�ية 260 ميغاواط ذروة.

ومن املقرر اجناز امل�سروع االأول "ميلتيك" ب�الية 
ميلة على اأن يدخل حيز االنتاج يف 2020 بطاقة 
يف  ذروة/�سن�يا،  ميغاواط   100 تعادل  انتاجية 
من  مببادرة  املمُنظم  الثاين  امل�سروع  نفذ  �سيمُ حني 
ورقلة  ب�الية  ايرنجي"  غرين  "زرغ�ن  م�ؤ�س�سة 
ذروة/ ميغاواط  ب160  تقدر  انتاجية  بطاقة 

�سن�يا.
املتجددة  الــطــاقــات  حمافظة  ت�سري  باملقابل 
ال�سفائح  انتاج  طاقة  اأن  الطاق�ية  والفعالية 
تركيب  يف  تتلخ�ص  اجلـــزائـــر  يف  ال�سم�سية 
املجم�عات امل�ست�ردة من اخلارج �سيما من ال�سني، 
 37 املادة  ت�سريه  "�سي.كا.دي" الذي  لنظام  وفقا 

من قان�ن املالية 2019".

اإنتاج الطاقات املتجددة يتطلب ار�ساء خمطط 
تو�سعي على املدى املتو�سط

من جهة اأخرى ي�سارك فاعل�ن �سناعي�ن اآخرون 
نا�سط�ن يف البالد يف انتاج امل�ستلزمات والتجهيزات 
امل�ستعملة يف املن�ساآت ال�سم�سية، على غرار الهياكل 
 25.400 بـ  تقدر  انتاجية  بطاقة  احلديدية 
طن/�سن�يا )خمتلف الفروع(، وكذا اخلاليا ذات 

ال�سغط املت��سط بـ 5000 وحدة/�سن�يا.
وفيما يتعلق باخلدمات، اأ�سارت حمافظة الطاقات 
عدد  وجــ�د  اإىل  الطاق�ية  والفعالية  املتجددة 
�سمان  ميكنها  التي  الرتكيب  م�ؤ�س�سات  من  قليل 
�سعيفة  الكهرو�س�ئية  االأنظمة  وتركيب  مت�ين 
الطاقة لت�ليد الكهرباء و�سخ الطاقة ال�سم�سية.

والفعالية  املتجددة  الطاقات  حمافظة  واكــدت 
اأن  ميكن  فقط  الــ�ــســرط  "بهذا  ــه  ان الــطــاقــ�يــة 
اأ�س�ص  اإر�ساء  يف  املفيدة  اخلــربات  تراكم  ي�ساعد 
كبري  بجزء  التكفل  على  قادرة  حقيقية  �سناعة 
ال�طني  االندماج  هدف  وتلبية  االحتياجات  من 

يف م�ست�ى الطم�حات املمُعلنة".
يف  بعناية"  "التفكري  يــجــب  فــاإنــه  ــتــايل،  وبــال
يجب  الــتــي  لل�سناعات  املــالئــم  ال�سكل  اخــتــيــار 
ترقيتها حملًيا يف اإطار الربنامج ال�طني للطاقات 
التي  باجل�انب  يتعلق  فيما  خا�سة  املــتــجــددة، 
ت�لد ا�ستثمارات �سخمة، ح�سبما اأحلت حمافظة 

الطاقات املتجددة والفعالية الطاق�ية.
ويف هذا ال�ساأن، ت��سي املحافظة باإعطاء االأول�ية 
يف البداية للعديد من املجاالت  ال�سناعية املتعلقة 
تراجع  احتمال  يعد  التي  القاعدية  باملنتجات 
وملحقات  الكهربائية  )الك�ابل  وارد  غري  قيمتها 

االأ�سالك وغريها(.
"قد يك�ن من ال�سروري اتخاذ  بالن�سبة للبقية، 
حقيقي  تكن�ل�جي  نقل  اإىل  تــهــدف  خــطــ�ات 
بالت�سنيع  يتعلق  فيما  �سيما  ال  املــجــال،  هــذا  يف 
مثل  ا�سرتاتيجية  تعترب  التي  للمعدات  املحلي 
مع  الفر�سة  هذه  اغتنام  حتى  وميكن  املح�الت. 
الرك�د  اأن  حيث  املجال،  هذا  يف  ال�سناعيني  كبار 
االقت�سادي احلايل يدفعهم اإىل حت�يل ن�ساطاتهم 
اجلاهزة  ــاج  ــت االإن اأدوات  عــن  كلية  التخلي  او 
الطاقات  لال�ستغالل"، ح�سبما اقرتحت حمافظة 

املتجددة والفعالية الطاق�ية يف تقريرها.

ك�سف ن�ر الدين يا�سع حمافظ الطاقات املتجددة، 
اأم�ص االإثنني، اإن هيئته و�سعت اإ�سرتاتيجية انتقال 
ل�سركة  مم�ننا  م�ستقبال  امل�اطن  من  جتعل  طاق�ي 

�س�نلغاز بالكهرباء ولي�ص زب�نا فقط.
ال�سباح"  "�سيف  ح�سة  ــالل  خ املــتــحــدث،  ودعـــا 
اإىل فتح �س�ق الطاقات املتجددة  باالإذاعة االأوىل، 
اأمام املتعاملني وحتى امل�اطن، واجلميع ميكنه اإنتاج 
ترتاووح  احلالية  االنتاج  �سعة  اأن  م�ؤكدا  الكهرباء، 
اال�ستهالك  وبلغت ذروة  21 و22 جيغاوات،  ما بني 
بفعل  مــيــغــاوات،  ــف  األ بـ15  واأوت  ج�يلية  خــالل 

ا�ستعمال املكيفات.
طاقة  كمية  متتلك  اجلزائر  اأن  املتحدث  واأ�ساف 
ننتهج  املقابل  يف  ال�سم�سية،  الطاقة  مــن  �سخمة 
اأ�سايلب �سهلة تعتمد على الغاز، داعيا اإىل اأنه البد 
من و�سع اإطار ت�سريعي، ي�سمح للم�اطن بالتح�ل من 
زب�ن ل�س�نلغاز لي�سبح متعاقدا معها ومنتجا يف نف�ص 

ال�قت.
امل�س�ؤول،  نف�ص  للعملية، يق�ل  التقني  وعن اجلانب 
األ�احا  منزله  �سطح  على  لديه  امل�اطن  كان  اإذا  اإنه 
حال  ويف  واأ�ساف،  الكهرباء،  منها  ي�ستهلك  �سم�سية 
متكنه  ذكية  عـــدادات  هناك  لديه،  فائ�ص  وجــ�د 
كان  حال  يف  بالكهرباء  �س�نالغاز  �سبكة  مت�ين  من 

اإن كان لديه فائ�ص  اأخر �سهر  للكهرباء، ويف  منتجا 
يف الطاقة �سيتح�سل على مكافاأة من �س�نلغاز.

للبن�ك  ميكن  العقد  خالل  من  اإنه  املتحدث  وقال 
مت�يل تلك املعدات، ومن خالل الفائ�ص من الكهرباء 
الذي ي�سبح يتح�سل عليه ت�سديد قرو�سه البنكية.
اأ�سحاب  على  اأي�سا  ينطبق  ــر  االأم هــذا  وح�سبه، 
واملرائب  التجارية،  وامل�ساحات  وال�ر�سات  امل�سانع 
ــ�اح  األ لن�سب  االأ�سطح  عــرب  م�ساحات  متلك  التي 
انتاجه  مــن  ا�ستهالكه  �سيك�ن  حــيــث  �سم�سية، 

اخلا�ص.
حاليا،  ممكن  غري  االأمر  هذا  باأن  يا�سع،  وا�ستدرك 
ون��سي ب��سع تنظيم ت�سريعي ت�سمح بذلك، واأمناط 
ال�س�ق،  هذا  فتح  يف  للم�ساهمة  البن�ك  مع  مت�يل 

الإجناح العملية م�ستقبال.

مع  ميكنه  ال�سركة  �ساحب  اأو  املــ�اطــن  وح�سبه، 
الكهرباء  فائ�ص  عرب  القرو�ص  هذه  ت�سديد  ال�قت 
متلك  امل�سانع  بع�ص  اأن  اإىل  م�سريا  ينتجه،  الــذي 
م�لدات كهربائية ولديها فائ�ص يف الكهرباء لكن ال 

متلك اآليات لبيعه.
الــغــئــاي وتن�يع  االأمــــن  عــلــى  ــن  ــراه ت اجلـــزائـــر 
االقت�ساد ولكن ال ميكن ال��س�ل اإىل تلك االأهداف 
اأن هيئته تقدمت باقرتاحات  بدون كهرباء، م�ؤكدا 
عن  واال�ستغناء  اال�سعاعية  الطاقة  انتاج  لتط�ير 

الغاز.
وك�سف يا�سع اأن "االإنتقال الطاق�ي اأ�سبح �سروري 
وحتمي من اأجل تن�يع م�سادر الطاقة قائال "لدينا 
امل�سادر لل�ل�ج لالإنتقال الطاق�ي على غرار الطاقة 
يف  اال�ستثمار  �س�ق  فتح  اأي�سا  وعلينا  ال�سم�سية، 
طالب  كما  املتعاملني".  جلميع  املتجددة  الطاقات 
تنظيم  خــالل  مــن  االإ�ستهالك  برت�سيد  املتحدث  
مع  التم�يل  ــاط  اأمن واإيــجــاد  املجال  هــذا  وت�سريع 

البن�ك التي ت�ساهم يف فتح هذا ال�س�ق.
امليدان  ه�  الطاق�ي  االإنتقال  "جمال  اأن  م�سيفا 
ال�سغرية  ال�سركات  الإن�ساء  الفر�سة  يعطي  الــذي 
بالن�سبة  خا�سة  العمل  منا�سب  وخلق  واملت��سطة 

خلريجي اجلامعات ومراكز التك�ين املهني".

اخلبري  مبت�ل،  الــرحــمــان  عبد  اأبـــدى 
يف  احلــكــ�مــة،  ــدى  ل ال�سابق  وامل�ست�سار 
تاأ�سفه  االآن”  “اجلزائر  مــع  اتــ�ــســال 
ــادرة عن  ــس ــ� ــن الــالئــحــة ال الــ�ــســديــد ع
ــد اجلـــزائـــر،  ــس االحتـــــاد االأوروبــــــــي �
“3 ن�اب فقط وقف�ا  اأن  وا�ستغرب كيف 
البقية  اأن  حني  يف  اجلزائر  جانب  اإىل 

كانت �سدنا”.
ويف اإجابته عن �س�ؤال العالقة بني رغبة 
مع  ال�سراكة  اتفاق  مراجعة  يف  اجلزائر 
االحتاد االأوربي وبني الالئحة االأخرية، 
�سرعت  “اجلزائر  قائال  مبت�ل  ك�سف 
م�ؤخرا يف مفاو�سات مع االحتاد االأوروبي 
ملراجعة بع�ص بن�د االتفاقية”. وا�ساف 
“املفاو�سات لي�ص هدفها مراجعة  مبت�ل 
يف  النظر  ـــادة  اإع ولكن  االتفاقية  كــل 
اتفاق  عن  البحث  اإطــار  يف  البن�د  بع�ص 
�سراكة رابح-رابح”. وي�ؤكد مبت�ل اأن من 
بني االإ�سكاالت القائمة تتمثل يف “رغبة 
الغاز  ملف  اقحام  يف  االأوروبــي  االحتــاد 
م�سيفا  املفاو�سات”.  �سمن  اجلــزائــري 
“دمج  على  ي�سر  االأوروبـــي  اجلانب  بــاأن 
ح�سيلة  يف  اجلــزائــري  الــغــاز  ــادرات  �ــس

املبادالت التجارية”.
ولالإ�سارة، فقد اأمر الرئي�ص عبد املجيد 
تــبــ�ن، مبــراجــعــة اتــفــاق الــ�ــســراكــة مع 
املا�سي  �سبتمرب  �سهر  االأوروبــي،  االحتاد 
اأن  ال�طنية،  االإعالم  و�سائل  مع  لقاء  يف 
اجلزائر لن ترتاجع عن اتفاق ال�سراكة 
الذي يربطها مع االحتاد االأوربي ولكنها 
اجلمركي  التفكيك  ــة  ــام رزن �ــســرتاجــع 

املربجمة وفق م�سلحتها االقت�سادية.
تراجع  “ال  حينها  تب�ن  الرئي�ص  وقال 
االأوربي  ال�سراكة مع االحتاد  اتفاق  عن 
)…( ال ميكننا االبتعاد عن هذا االتفاق 
به”.  نتم�سك  �سريك  االأوربــي  واالحتــاد 
الرئي�ص تب�ن  اأكد  ال�قت،  لكن، يف نف�ص 
االقت�سادية  مب�سلحتها  اجلزائر  مت�سك 
على  قائم  غري  اقت�ساد  لتج�سيد  و�سعيها 
“هل كل ما  الريع. وت�ساءل حينها قائال 
ال�سراكة  اتفاق  اطــار  )يف  عليه  اتفقنا 
فعال؟”،  طــبــق  ـــــي(  االأورب االحتــــاد  مــع 
فقط  يعتمد  ال  االتــفــاق  اأن  اىل  م�سريا 
اأن  “ال بد  الذي  التفكيك اجلمركي  على 
“�سنعيد النظر  يك�ن تدريجيا”. م�سيفا 
ــاد  )االحت وهــم  )التفكيك(  رزنــامــة  يف 
املراجعة” التي  على  م�افق�ن  االأوربي( 
“يعكف عليها اقت�سادي�ن”. م�سددا على 
اأنه “مبدئيا نحن �سركاء لالحتاد االأوربي 

لكن لي�ص على ح�ساب اقت�سادنا”.
�سنة  وقــعــت  اجلــزائــر  فـــاإن  وللتذكري، 
ــاد  االحت مــع  ال�سراكة  اتــفــاق   2002
�سنة  التنفيذ  حيز  دخل  الــذي  االأوربــي 
باإقامة  يق�سي  االتفاق  وكــان   .2005
�سنة  الطرفني  للتبادل احلر بني  منطقة 
اقامة  اجل  متديد  يتم  اأن  قبل   2017
اإىل  اأي  �ــســنــ�ات،  بــثــالث  املنطقة  ــذه  ه
ال�سلطات  اأن  غري   .2020 �سبتمرب  غاية 
منت�جها  على  وحفاظا  ارتاأت  العم�مية، 
مدف�عاتها،  مـــيـــزان  ــى  ــل وع ــ�طــنــي  ال
مراجعة االتفاق مرة اأخرى، ال�سيما من 
خالل تعديل رزنامة التفكيك اجلمركي. 

يف  رائدة  للتاأمينات،  األيان�ص  �سركة  اأطلقت 
جديدة،  تاأمينية  منت�جات  وت�سميم  ابتكار 
م�سمم  ح�سري  منت�ج  ن�عها  من  �سابقة  يف 
خ�سي�سا لل�سركات النا�سئة، ياأتي هذا املنت�ج 
املقا�ص،  ح�سب  بــاقــات  �سكل  على  �سيغ  يف 
باأ�سعار مغرية، تغطي هذه االأخرية اخل�سائر 
املبا�سر  وغــري  املبا�سر  بالن�ساط  املتعلقة 

لل�سركة النا�سئة.
اليان�ص  ل�سركة  اجلــديــد  املنت�ج  وت�سكل 
لــلــتــامــيــنــات مـــن جمــمــ�عــة مــتــنــ�عــة من 
النا�سئة  ال�سركة  ل�ساحب  ت�سمح  ال�سمانات، 

بت�سكيل باقة التاأمني ح�سب اإحتياجاته.
هذه الباقة ت�سمل: التاأمني على ال�سيارات، 
امل�س�ؤولية،  تاأمني  القان�نية،  احلماية  تاأمني 
التاأمني على احلرائق، التاأمني على ال�سرقة، 
التاأمني على الك�ارث الطبيعية، التاأمني على 

اخل�سائر املعل�ماتية واملعطيات، التاأمني على 
اخل�سائر الت�سغيلية.

يف  مت�فر  املنت�ج  ان  عــل  اليان�ص  وتــ�ؤكــد 
ال�طن  اأربــاع  كل  على  م�زعة  وكالة   265
ي�د  نا�سئة  �سركة  �ساحب  كل  متناول  ويف 
اال�ستفادة من اإحدى ال�سيغ للمنت�ج اجلديد 
الأليان�ص للتاأمينات. �سمم هذا االأخري ملرافقة 
القدرات االقت�سادية  ال�سباب ذوي  املقاولني 
يف  م�ستقبلهم  مببا�سرة  لهم  �سي�سمح  وكما 
بكل  �سركتهم  بت�سيري  وذلك  حمفزة  ظروف 

اأريحية مع �سريك متني.
ملنتجات ح�سرية ومبدعة بحل�ل  بطرحها 
ت�ا�سل  مــدرو�ــســة،  واأ�ــســعــار  املقا�ص  ح�سب 
ال�س�ق  يف  كقائد  دربها  للتاأمينات  األيان�ص 
ريادة  عامل  يف  النا�سئة  لل�سركات  مبرافقتها 

االأعمال.

اإجراء جديد للتموين باأعالف املوا�شي

 قدرات الإنتاج الوطنية ت�شل قريبا اإىل 450 ميغاواط ذروة

املواطن لي�س زبونا فقط.. ميكنه بيع الكهرباء
 ل�شركة �شونلغاز م�شتقبال 
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اأعلن وزير اخلارجية االأمريكي مايك بومبيو االثنني فر�س وا�سنطن �سل�سلة عقوبات ت�ستهدف خ�سو�سا وزارة الدفاع االإيرانية والرئي�س الفنزويلي 
نيكوال�س مادورو يف اإطار العمل جمددا بعقوبات االأمم املتحدة على اإيران. بذلك تكون الواليات املتحدة القوة الكربى الوحيدة التي تعترب اأن العقوبات 

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

ق.د

و�ضط دعو�ت للرد على عملية �غتياله..

اأقامت اإيران اأم�ص االثنني مرا�سم دفن 
حم�سن  البارز  ــراين  االإي الن�وي  العامل 
وزارة  به  اأفــادت  ما  بح�سب  زاده  فخري 
الــدفــاع يف الــبــالد، يف وقــت كــرثت فيه 
بالرد  االإيـــراين  الــداخــل  يف  املطالبات 
ـــادت  اأع كــمــا  ــال.  ــي ــت االغ عملية  عــلــى 
اال�ستمرار  ح�ل  اجلــدل  احلادثة  هذه 
�سيما  ال  الــنــ�ويــة  طــهــران  بــالــتــزامــات 
ــربم مــع الــقــ�ى الــكــربى عام  االتــفــاق امل

.2015
ووّقع اأع�ساء جمل�ص ال�س�رى باالجماع 
يدع�ن  بيانا  االأحد،  مغلقة  جل�سة  بعد 
مفت�سي  ومنع  االغتيال،  على  للرد  عربه 
من  الــذريــة  للطاقة  الدولية  ال�كالة 
اأمني  راأى  بينما  البالد،  من�ساآت  دخــ�ل 
النظام حم�سن  جممع ت�سخي�ص م�سلحة 
تعيد  لئال  �سبب"  ي�جد  "ال  اأنه  ر�سائي 
اإيران النظر يف التزامها مبعاهدة حظر 

انت�سار االأ�سلحة الن�وية.
واأكدت اإيران اجلمعة "ا�ست�سهاد" فخري 
واالإبداع  االأبحاث  منظمة  رئي�ص  زاده، 
بعيد  بجروحه  متاأثرا  الدفاع،  وزارة  يف 
اإرهابية  عنا�سر  قبل  مــن  ا�ستهدافه 
اأطلق�ا الر�سا�ص على �سيارته يف مدينة 

اآب �سرد مبقاطعة دماوند �سرق طهران.
مدينة  اإىل  و�ــســل  قــد  جثمانه  وكـــان 
االأحد  نقله  قبل  عليه،  لل�سالة  م�سهد 

قم  مدينة  يف  الفاطمية  العتبة  اإىل 
جن�ب طهران، وبعدها اإىل مرقد االإمام 
و�سائل  بح�سب  العا�سمة،  يف  اخلميني 

اإعالم حملية.
للجمه�رية  االأعـــلـــى  ــد  املــر�ــس واأكــــد 
االإ�سالمية اآية اهلل علي خامنئي �سرورة 
معاقبة ال�سالعني يف االغتيال، وم�ا�سلة 

ن�ساطات العامل الراحل.
من جانبه، اتهم الرئي�ص ح�سن روحاين 
اإ�سرائيل باالغتيال. ويف حني �سدد على 
"االأمة  اأن  اأكد  املنا�سب،  ال�قت  يف  الرد 
االإيرانية اأذكى من اأن تقع يف فخ امل�ؤامرة 
"لن  ــهــم  واأن ال�سهاينة"،  ن�سبه  الـــذي 

ينجح�ا يف حتقيق اأهدافهم اخلبيثة".
دور  اأدت  اإ�سرائيل  اأن  روحـــاين  وراأى 
لـ"اال�ستكبار  االغــتــيــال  يف  العميلة 
ي�ستخدمها  عـــبـــارة  وهــــي  العاملي"، 
امل�س�ؤول�ن االإيراني�ن عادة لالإ�سارة اإىل 

ال�اليات املتحدة.
االأمريكية  اخلارجية  وزارة  ــت  واأدرج
عام  العق�بات  الئحة  على  زاده  فخري 
وعمليات  "ن�ساطات  خلفية  على   2008
ــــران  ــج اإي ــام ــرن �ــســاهــمــت يف تــطــ�يــر ب
�سابقا  اإ�سرائيل  اتهمته  بينما  الن�وي"، 
نتانياه�،  بنيامني  وزرائــهــا  رئي�ص  عرب 
"ع�سكري"  بال�ق�ف خلف برنامج ن�وي 

تنفي طهران وج�ده.

ت�سييع العامل النووي حم�سن فخري زاده 
قال م�س�ؤول�ن اإن العاهل االأردين امللك 
عبد اهلل التقى بالرئي�ص الفل�سطيني 
واإن  االأحـــــد  يــــ�م  حمــمــ�د عــبــا�ــص 
على  عري�سة  اآماال  يعلقان  الزعيمني 
ج�  املنتخب  االأمريكي  الرئي�ص  �سعي 
ال�سالم  حمادثات  اإحياء  اإىل  بايدن 
االإ�سرائيلي  العربي  ال�سراع  الإنهاء 
بيان  ويف  الدولتني.  حل  اأ�سا�ص  على 
مع  االجــتــمــاع  عقب  امللكي  لــلــديــ�ان 
تاأييده  االأردين  العاهل  اأكد  عبا�ص، 

الكامل الإقامة دولة فل�سطينية.
االأردين  الــعــاهــل  اإن  الــبــيــان  وقـــال 
"�سدد على وق�ف االأردن بكل طاقاته 
ــقــاء  ــس االأ� ــب  ــان ج اإىل  واإمــكــانــاتــه 
حق�قهم  ــل  ــي ن يف  الــفــلــ�ــســطــيــنــيــني 
دولتهم  واإقامة  وامل�سروعة  العادلة 

امل�ستقلة''.
اأول حمادثة له مع زعيم عربي  ويف 
منذ انتخابه يف مطلع ن�فمرب، حتدث 
االأ�سب�ع  اهلل  عبد  امللك  مــع  بــايــدن 
التعاون  يف  ياأمل  باأنه  واأبلغه  املا�سي 
ال�سراع  الإنهاء  الدولتني  حل  "لدعم 

االإ�سرائيلي- الفل�سطيني''.
ال�سيا�سة  ــب  ــرام ت اإدارة  وغــــريت 
االأمريكية جتاه ال�سراع القائمة منذ 
عق�د وذلك بامتناعها عن تاأييد حل 

الدولتني.
العاهل  اإن  دبــلــ�مــا�ــســيــ�ن  ــ�ل  ــق وي
ترامب  �سيا�سات  يف  يـــرى  االأردين 
تهمي�سا لدور اململكة الذي ظل حم�ريا 
واإ�سرائيل  العرب  ال�سالم بني  يف �سنع 
اليمينية  ال�سيا�سات  بدعمه  وذلــك 
بنيامني  االإ�سرائيلي  الــ�زراء  لرئي�ص 

نتنياه�.
لل�سالم  اأي�سا خطة ترامب  واعتربت 
تهديدا وج�ديا لالأردن يف ظل خل�ها 
من فر�ص اإقامة دولة فل�سطينية ب�سم 
مناطق كبرية من ال�سفة الغربية مما 
بديال  وطــنــا  لت�سبح  اململكة  يــدفــع 

للفل�سطينيني.
وقال الزعيمان يف بيان، اإن اإ�سرائيل 
ب�سم  جديد  واقــع  فر�ص  اإىل  ت�سعى 
وت�سريع بناء امل�ست�طنات يف االأرا�سي 

الفل�سطينية املحتلة.
الرئي�ص  اإن  دبــلــ�مــا�ــســيــ�ن  وقــــال 
ات�ساالته  قطع  الــذي  الفل�سطنيني، 
اأعـــ�ام  ــــاإدارة تــرامــب قبل ثــالثــة  ب
اإ�سرائيل،  اإىل  باالنحياز  اإياها  متهما 
االثنني  يــ�م  القاهرة  اإىل  �سيت�جه 
�سعيا حل�سد الدعم الإحياء حمادثات 
على  ال�سراع  حلــل  الرامية  ال�سالم 

اأ�سا�ص مبداأ الدولتني.

العاهل الأردين والرئي�س الفل�سطيني يعربان 
عن اأملهما يف اإحياء بايدن لعملية ال�سالم

مبنا�ضبة �ليوم �لعاملي للتضضامن مع �ل�ضعب �لفل�ضطيني يف ذكر�ه �لـ73:

طالب الفل�سطينيون يوم االأحد املجتمع الدويل باإنهاء االحتالل االإ�سرائيلي واإقامة الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة على حدود عام 1967 وعا�سمتها 
القد�س ال�سرقية وذلك مبنا�سبة اليوم العاملي للت�سامن مع الفل�سطينيني.

ق.د

حممد  الفل�سطيني  الــوزراء  رئي�ص  واأكــد 
الفل�سطيني  ال�سعب  اإىل  ر�سالة  يف  ا�ستية 
يجف  "لن  احلــريــة  نــهــر  اأن  باملنا�سبة 
حتى ينجز �سعبنا حقه يف تقرير م�سريه 
العودة  ــق  وح امل�ستقلة  دولــتــه  ــة  ــام واإق

والتعوي�ص لالجئني وفق القرار 194".
ودعا ا�ستية، االأمني العام لالأمم املتحدة 
الـــدول  ــث  اإىل ح اأنــطــونــيــو غــوتــرييــ�ــص 
املت�سامنة مع ال�سعب الفل�سطيني وق�سيته 
العادلة لالعرتاف بدولة فل�سطني امل�ستقلة 

تطبيقا لقرارات ال�سرعية الدولية.
وهيئات  ومنظمات  �سخ�سيات  عربت  كما 
دولية عن ت�سامنها مع ال�سعب الفل�سطيني 
القد�ص  وعا�سمتها  دولته  باإقامة  وحقه 

ال�سريف.
جاء ذلك يف ت�سريحات ل�سفراء وقنا�سل 
وممثلي عدد من الدول بفل�سطني، وبيانات 
العربية"،  "اجلامعة  عن  �سادرة  منف�سلة 
غزة"،  لدعم  العاملية  ال�سعبية  والهيئة 
مبنا�سبة اليوم العاملي للت�سامن مع ال�سعب 

الفل�سطيني، ذكراه الـ73.
املتحدة،  لالأمم  العامة  اجلمعية  ودعت 
نوفمرب   29 يف  لالحتفال   ،1977 عــام 
مع  للت�سامن  الــدويل  باليوم  عــام  كل  من 
من  اليوم  ذلك  وهو  الفل�سطيني،  ال�سعب 
اجلمعية  اعــتــمــدت  ـــذي  ال  1947 عـــام 
العامة قرار تق�سيم فل�سطني، حيث قامت 

اإ�سرائيل ومل تقم الدولة الفل�سطينية.

الفل�سطيني  التلفزيون  مع  مقابلة  ويف 
واي:  قــواه  ال�سني،  �سفري  قال  احلكومي، 
لتهمي�ص  هادفة  حماولة  اأي  �سد  "نحن 
ت�سفيتها".  اأو  الفل�سطينية  الق�سية 
دولــة  اإقـــامـــة  ــدعــم  ن "نحن  واأ�ـــســـاف: 
ال�سيادة  كــامــلــة  م�ستقلة  فل�سطينية 
القد�ص  وعا�سمتها   1967 ــدود  ح على 

ال�سرقية".
كما عرب عن دعم ال�سني لدعوة الرئي�ص 
االأمم  الأمني  عبا�ص،  حممود  الفل�سطيني 
�سبتمرب  يف  غوتريي�ص،  اأنطونيو  املتحدة 
املا�سي، لبدء خطوات عملية لعقد موؤمتر 

دويل لل�سالم، مطلع 2021.
عن  طــه،  ماهر  فنزويال،  �سفري  واأعـــرب 
لل�سعب  فل�سطني  اأر�ــص  "تعود  اأن  يف  اأمله 

الفل�سطيني".

وقال ممثل االحتاد االأوربي، �سفني كون 
كان   2020 "عام  بــورغــ�ــســدورف:  ــون  ف
ال�سم،  وتهديدات  ترامب  خطة  مع  �سيئا 
)خ�سارته(  بعد  قائمة  تعد  مل  واالأوىل 

االنتخابات االأمريكية".
ومطلع العام اأطلق ترامب خطة �سيا�سية 
رف�سها  التي  القرن"،  بـ"�سفقة  عرفت 
تنتق�ص  اإنــهــا  ويــقــولــون  الفل�سطينيون 
على  الــ�ــســيــادة  كــامــلــة  دولـــة  يف  حقهم 
وتعرتف   ،1967 عــام  املحتلة  االأرا�ــســي 
خطة  فيما  الإٍ�سرائيل.  عا�سمة  بالقد�ص 
على  لال�ستيالء  اإ�سرائيلي  خمطط  ال�سم 

نحو ثلث ال�سفة الغربية.
ودعـــــــا ممـــثـــل االحتــــــــاد االأوروبـــــــــي 
نحو  جهودهم  توحيد  اإىل  الفل�سطينيني 
دعم  عن  معربا  واال�ستقالل"،  "االزدهار 

"باجتاه  للفل�سطينيني  ــي  االأورب االحتــاد 
حتقيق اأهدافهم ال�سامية".

مدينة  يف  العام  الربيطاين  القن�سل  اأما 
غ�سب  عــن  فعرب  هـــول،  فيليب  الــقــد�ــص، 
وحتديدا  االحتالل  ممار�سات  من  بــالده 
هدم املنازل الفل�سطينية، داعيا اإ�سرائيل، 
بالتزاماتها  الــوفــاء  اإىل  احــتــالل،  كقوة 

جتاه الفل�سطينيني.
تون�ص  �سفري  فــرح،  بن  احلبيب  وحتــدث 
وتكامل"  "ان�سجام  عــن  فل�سطني  لــدى 
املوقفني الر�سمي وال�سعبي يف بالده جتاه 
فيما  و�سعبها".  فل�سطني  مع  "الت�سامن 
قال وزير الثقافة الفل�سطيني عاطف اأبو 
الت�سامن  ر�سائل  من  الع�سرات  اإن  �سيف، 
االأ�سابيع  يف  ــه  وزارت و�سلت  فل�سطني  مع 
اأنحاء  من  وفنانات  فنانني  من  االأخـــرية 

العامل.
يف �سياق مت�سل، قال ع�سام يو�سف، رئي�ص 
غزة"  لدعم  العاملية  ال�سعبية  "الهيئة 
العربية  ال�سعوب  "على  لندن(:  )مقرها 
منا�سرة  يف  جهودها  تكثيف  واالإ�سالمية 
تعاون  كــل  ورفــ�ــص  الفل�سطيني  ال�سعب 

وتقارب مع املحتل الغا�سب لفل�سطني".
مع  للت�سامن  الــــدويل  ــوم  ــي ال وع�سية 
بيان  يف  ال�سريف  االأزهــر  دعــا  فل�سطني، 
الكامل  بـــاالعـــرتاف  الــــدويل،  املجتمع 

بالدولة الفل�سطينية وعا�سمتها القد�ص.

اأن  ذكرت �سحيفة تلغراف الربيطانية، 
اأعدادا من االأ�سخا�ص، وخا�سة االأطفال، 
ال�سحراء  جنوب  اأفريقيا  يف  �سيموتون 
اأكرث  املالريا  ب�سبب  العام،  هذا  الكربى 
كورونا  فريو�ص  جــراء  من  ميوتون  ممن 

امل�ستجد.  
بــاأن  الربيطانية  ال�سحيفة  واأفــــادت 
حوايل 400 األف �سخ�ص ميوتون كل عام  
يف اأرجاء العامل  ب�سبب املالريا، اأكرث من 
ال�سحراء  جنوب  اإفريقيا  يف  منهم   ٪90

الكربى.
وللمقارنة، لقي 50 األف �سخ�ص حتفهم 

اإفريقيا،  يف  كـــورونـــا  ــص  ــريو� ف ب�سبب 
اأدق  ــق  الــعــام اجلـــاري. ووف بــدايــة  منذ 
حالة  األف   20 نحو  �ُسجلت  التقديرات، 

وفاة يف اإفريقيا جنوب ال�سحراء.
اأن  اإىل  العاملية  ال�سحة  منظمة  وت�سري 
ما  وفاة  اأي�سا يف  يت�سبب  اأن  الوباء ميكن 
بني 20 األفا اإىل 100 األف اآخرين ب�سبب 

املالريا.
املــديــر  مــويــتــي،  مات�سيدي�سو  وقــــال 
العاملية  الــ�ــســحــة  ملنظمة  ــيــمــي  االإقــل
املالريا  "تقرير  تقدميه  اأثناء  الإفريقيا، 
�سيقتل  املــنــطــقــة،  هـــذه  "يف  العاملي": 

من  بكثري  اأقـــل  عـــددا   )19  - )كــوفــيــد 
كورونا  فريو�ص  ي�سكل  فلماذا  املــالريــا. 
لي�ص  ولكن  كبري،  قلق  م�سدر  واالإيــبــوال 
من  االآالف  مــئــات  تقتل  الــتــي  ــا،  ــالري امل

االأطفال كل عام؟".
ويتحدث التقرير عن اإحراز تقدم كبري 
ال�سنوات  مدى  على  املالريا  مكافحة  يف 
الع�سرين املا�سية،  م�سريا اإىل جناح جهود 
مكافحة املر�ص يف تفادي 1.5 مليار حالة 

اإ�سابة، و7.6 مليون حالة وفاة.
ب�سبب  ــات  ــوفــي ال عـــدد  انــخــفــ�ــص  كــمــا 
2000 اإىل  األفا يف عام   736 املالريا من 

وانخف�ص   ،2019 عــام  يف  اآالف   409
عدد  يف  ويتمثل  باملالريا  االإ�سابة  معدل 
معر�ص  �سخ�ص   1000 لكل  احلـــاالت 
 57 اإىل   2000 عام  يف   80 من  للخطر، 
جمال  يف  تقدم  ــرز  واأح  .2019 عــام  يف 

الوقاية والفح�ص ال�سريع والعالج.
اأن  ال�سحيفة،  كتبت  فقد  ذلـــك،  ومــع 
اأ�سبحت  اال�ستثمارات  وكذلك  التقدم 
القليلة  ال�سنوات  خــالل  و�سوحا  اأقــل 
اأن  مــن  ـــرباء  اخل يــحــذر  فيما  املــا�ــســيــة، 
اإىل  الو�سع  تعيد  قــد  كــورونــا  جائحة 

الوراء مب�سافة بعيدة.
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"االأمن  قانون  م�سروع  عن  تدافع  الفرن�سية  ال�سلطات  زالت  ما 
االأوروبي  االحتاد  قبل  من  الوا�سعة  االنتقادات  رغم  ال�سامل"، 
وال�سحفيني.  االإعالم  و�سائل  وممثلي  الدولية  واملنظمات 
الراأي  حلرية  واإ�سكاًتا  ال�سرطي  للعنف  "غطاًء  امل�سروع  وُيعد 

وال�سحافة".
يف  �سواء  القانون  مل�سروع  املناه�سة  االأفعال  ردود  ارتفاع  ومع 
اأن  املمكن  من  اأنها  باري�ص  زعمت  العاملي،  النطاق  على  اأو  فرن�سا 

ت�سيف مادة ت�سمن حرية ال�سحافة.
من  ال�سفلى  )الغرفة  الفرن�سية  الوطنية  اجلمعية  ومررت 
وتعهدات  مبادئ  مع  يتعار�ص  الذي  القانون  م�سروع  يف  الربملان(، 
ال�سحافة،  وحرية  اخل�سو�سية  وينتهك  االأوروبي  االحتاد 
زيادة  اإىل  االإدارة  ويدفع  ال�سرطي  العنف  زيادة  على  يعمل  كما 

�سيطرتها.

يتيح  هاتف  رقم  مادورو  نيكوال�ص  الفنزويلي،  الرئي�ص  ن�سر 
ملواطنيه التوا�سل معه على  وات�ساب وتيليغرام.

"�ساأنخرط منذ  بيان على  ح�سابه يف تويرت، قال مادورو:  ويف 
اليوم يف الن�سال من اأجل احلقيقة عن فنزويال و�سعبنا من خالل 
وات�ساآب وتيليغرام. ياأتي مادورو اإىل وات�ساب، مادورو ياأتي اإىل 
"ها هو  الفنزويلي خماطبا مواطنيه  الرئي�ص  وتابع  تيليغرام". 

هاتفي، �سموين اإىل جمموعاتكم".

يف  االأحد  اأُجريت  التي  البلدّية  االنتخابات  يف  الو�سط  ميني  فاز 
الي�سار  من  املدعومني  املر�ّسحني  هزمية  �سهدت  والتي  الربازيل، 
االنتخابات  من  عامني  قبل  وذلك  بول�سونارو،  غايري  الرئي�ص  ومن 

الرئا�سّية.
ففي �ساو باولو، العا�سمة االقت�سادّية وكربى مدن الربازيل ويبلغ 
املنتهية  البلدّية  رئي�ص  ح�سل  ن�سمة،  مليون   12،5 �سّكانها  عدد 
واليته برونو كوفا�ص )ميني الو�سط( البالغ من العمر 40 عاًما، على 
بول�ص  40،62% للمر�ّسح غيلريمي  مقابل  االأ�سوات،  59،38% من 
املنتمي اإىل حزب ''اال�سرتاكّية واحلّرية''. وقال كوفا�ص "من املمكن 
ممار�سة ال�سيا�سة بدون كراهية، ومن خالل قول احلقيقة"، يف ر�سالة 

موّجهة على ما يبدو اإىل الرئي�ص اليميني املتطّرف بول�سونارو.

اأن  االأحد،  م�ساء  االأمريكي،  االإخباري  "اأك�سيو�ص"  موقع  اأورد 
جاريد كو�سرن، م�ست�سار الرئي�ص االأمريكي دونالد ترامب و�سهره، 
�سيتوجه خالل االأيام القادمة اإىل ال�سعودية وقطر، يف حماولة 

اأخرية حلل االأزمة اخلليجية.
واأو�سح املوقع اأن كو�سرن واالإدارة االأمريكية يعوالن على حتقيق 
جو  املنتخب  للرئي�ص  ال�سلطة  ت�سليم  موعد  قبل  اأخري  اإجناز 
بايدن، م�سيفا اأن من �ساأن حل اخلالف بني الريا�ص والدوحة اأن 

يعيد نوعًا من اال�ستقرار اإىل منطقة اخلليج.

ك�سف رئي�ص احلكومة ال�سودانية االنتقالية، عبد اهلل حمدوك، 
 26 اإىل   25 �سي�سم  بالده  يف  اجلديد  الوزاري  الت�سكيل  اأن  عن 

وزارة، و�سيكون اأكرث فعالية ويتجنب الرتهل االإداري.
الر�سمي،  ال�سوداين  التلفزيون  مع  مقابلة  يف  حمدوك،  وقال 
التجارة  وزارة  الوزارات مثل  الف�سل بني  �سيتم  اإنه  االأحد،  اأم�ص 
بالن�سبة  وكذلك  منف�سلتني،  وزارتني  �ست�سبح  التي  وال�سناعة، 

لوزارتي "العمل والتنمية االجتماعية"، و"الطاقة والتعدين".
فعالية  اأكرث  �سيكون  اجلديد  الوزاري  "الت�سكيل  اأن  على  واأكد 
ويتجنب الرتهل االإداري"، دون االإ�سارة ملوعد االإعالن عن هذا 

الت�سكيل.
اأول  وهي   ،2019 �سبتمرب   5 يف  ت�سكلت  الراهنة  واحلكومة 
العام ذاته،  اأبريل   11 اأن عزلت قيادة اجلي�ص، يف  حكومة منذ 

عمر الب�سري من الرئا�سة حتت وطاأة احتجاجات �سعبية.

مادورو يتيح ملواطنيه التوا�سل معه 
على  وات�ساب وتيليغرام

فوز ميني الو�سط يف النتخابات 
البلدية يف الربازيل

كو�سرن يزور الدوحة والريا�س 
الأ�سبوع القادم

حمدوك: حكومة ال�سودان املقبلة 
�ست�سم 25 اإىل 26 وزيرا

ماكرون يحاول �سرعنة قمع احلريات 

حــول

الوكاالت  

العــامل

دويل
الفل�سطينيون يطالبون باإنهاء الحتالل الإ�سرائيلي

منظمة ال�سحة العاملية حتذر من خطر قاتل يف اإفريقيا اأ�سد فتكا من كورونا
ق.د

ق.د



ملباراة  التح�سريات  يف  البارحة  اأم�سية  �سطيف  وفــاق  ت�سكيلة  �سرعت 
تدربت  حيث  غليزان،  �سريع  اأمام  واملقررة  البطولة  من  الثانية  اجلولة 
اإ�سراف املدرب نبيل الكوكي  1945 حتت  08 ماي  ت�سكيلة الوفاق مبلعب 
الذي عقدا اجتماعا مع الالعبني حيث يكون قد هناأنهم على الفوز املحقق 
والرتكيز  االأر�ص  على  االأرجل  بو�سع  مطالبتهم  مع  العا�سمة  احتاد  اأمام 

الكوكي  طلب  اأخــر  جانب  ومــن  البطولة،  من  املتبقية  املباريات  على 
ملعب  امل�سجلة يف  النتيجة  لتاأكيد  �سريع غليزان  اأمام  الفوز  حتقيق 

بولوغني.
التدرب  يف  جحنيط  اأكرم  �سطيف  وفاق  األعاب  �سانع  و�سرع 

مع ت�سكيلة الفريق وهذا بعد تعافيه التام من االإ�سابة 
ف�سل  قد  الكوكي  املــدرب  وكان  منها،  يعاين  كان  التي 
اأي  لتفادي  ال�سابق  اللقاء  يف  جحنيط  اإ�سراك  عدم 

الوفاق حا�سرا  اأن يكون قائد  املنتظر  م�ساعفات، ومن 
خا�سة  غليزان  �سريع  اأمــام  الثانية  اجلولة  مباراة  يف 

واإمكانيات  خــربة  على  كثريا  يراهن  الفني  الطاقم  اأن 
الالعب.

ال�سركة  اأن  �سطيف  وفاق  بيت  من  مقربة  م�سادر  وك�سفت 
الوطنية "نفطال" ترغب يف �سراء اأ�سهم يف ال�سركة التجارية 

فاإن م�سوؤويل  امل�سادر  املقبلة، وح�سب ذات  الفرتة  للوفاق خالل 
ملبا�سرة  الفريق  يف  ــة  االإداري االأمــور  ات�ساح  انتظار  يف  ال�سركة 

النادي  يف  موؤخرا  ح�سلت  التي  التغيريات  بعد  وهــذا  املفاو�سات 
الهاوي �ساحب اأغلبية االأ�سهم، ومن املنتظر اأن   ح�سر الديون التي 

على عاتق الفريق ب�سفة نهائية ومن ثم حتديد اأمالك الفريق بدقة، 
علما اأن اإدارة الوفاق �سرعت يف ح�سر ديون ال�سرائب وم�سالح ال�سمان 

االإتفاق االجــتــمــاعــي،  بغية  التقرب  الدائنني  من  االإدارة  �ستطلب  كما 
�ص  ت�سوية ديونهم.بخ�سو

�لالعب �أنور مرغاد :

بدري. ع

اأحمد اأمني. ب 

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

اأمري رامز.ج

على  الثاين  مو�سمه  خلو�ص  يتجه  الكاب  اأن  املوؤ�سرات  كل  توحي 
اأن امل�ساعي والتحركات التي قامت بها  التوايل دون �سبون�سور، حيث 
االإدارة مل تثمر عن اإبرام عقود رغم بع�ص الوعود دون جت�سيد وهو 
ما عربت عنه االإدارة بعدم االإ�ستفادة من عقد متويلي، وهو ما يجعل 
الفريق يخو�ص مو�سمه الثاين على التوايل دون �سبون�سور، وهو اأمر 
موؤ�سف حقا ويف �سياق مت�سل، فاإن موؤ�س�سة اإ�سمنت عني التوتة منحت 
موافقتها املبدئية للتعاقد مع الفريق لتكون اأحد مموليه يف بطولة 
يف  بتعهداتها،  تلتزم  مل  اأنها  غري  القادم،  للمو�سم  الثانية  الرابطة 
وقت باتت م�ساعدات ال�سلطات العمومية غري كافية لتلبية حاجيات 
الفريق وجمابهة متطلبات املناف�سة ويف هذا ال�سدد، تراهن االإدارة 
خ�س�ستها  التي  امل�سرتكة  االإعانة  من  املتبقية  الن�سبة  دخول  على 
النادي،  خلزينة  مليار  بـ1.5  واملقدرة  للفريق  والوالية  البلدية 
لت�سوية بع�ص الديون العالقة، مع عملها على موا�سلة رحلة البحث 

عن عقود متويلية يف ظل حاجة الكاب ملزيد من االأموال.
بنفقات  بالتكفل  الالعبني  تكليف  يف  باتنة  �سباب  اإدارة  تفكر  كما 
الفح�ص الطبي املتعلق بكوفيد 19، نظرا للو�سع املايل املزري خلزينة 
النادي، وح�سب ما ك�سف عنه م�سدر م�سوؤول يف الفريق اأكد اأن االإدارة 
كيفية  حول  تفاهم  �سيغة  الإيجاد  بالالعبني  ات�ساالتها  يف  �سرعت 
تطبيق هذا القرار واإ�ستنادا لذات امل�سدر، فاإن ال�سمانات التي تلقتها 
االإدارة القا�سية بالتخفيف من اإجراءات الربوتوكول ال�سحي على 
�سي  "البي  م�ساريف  الالعبني  حتميل  تعتزم  جعلتها  الهواة،  اأندية 
اآر"، ولو اأن جلهم يرف�ص هذا االقرتاح، االأمر الذي قد يفرز خالفات 
التح�سريات ومع ذلك،  اأن توؤثر على �سريورة  �ساأنها  بني الطرفني من 
هذه  ب�ساأن  لالإدارة  النهائي  القرار  باأن  زغينة  فرحات  الرئي�ص  يرى 
الق�سية، ويبقى مرتبطا بتو�سيات الفاف وجت�سيد ال�سمانات املتعلقة 
بتقدمي ت�سهيالت للفرق حيال تطبيق الربوتوكول ال�سحي الذي بات 

براأيه ي�سكل هاج�سه االأكرب بفعل االأزمة املالية احلادة 
التي يتخبط فيها ال�سباب.

اأخر عرب مدرب �سباب باتنة مراد رحموين  ويف �سياق 
عن قلقه املتزايد حيال حالة الغمو�ص التي ت�سوب موعد 
انطالق التح�سريات اجلماعية، مبديا بع�ص التحفظات 
بخ�سو�ص �سمان اجلاهزية املطلوبة لفريقه الذي �سرع 
يف التدريبات ملدة 10 اأيام قبل اأن يتم توقيفها، ما اأثار 

تذمر الطاقم الفني.
ويف هذا ال�سدد، اعترب رحموين و�سعية الكاب حرجة 

مناف�سة،  دون  اأ�سهر   9 من  الأزيد  الالعبني  بقاء  ظل  يف 
م�سريا اإىل اأن �سبعة اأ�سابيع لن تكون كافية لبلوغ الن�سبة 
بع�ص  مبديا  والفني،  البدين  اال�ستعداد  من  املطلوبة 
االأمر  التوقف،  فرتة  متديد  اإمكانية  حول  التخوفات 
الذي �سيزيد براأيه من متاعب ال�سباب كما و�سف احلالة 
البدنية لالعبني باملتدنية وفق تقرير للمح�سر البدين 
تغيريات  اإدخــال  نظره  يف  ي�ستوجب  ما  جماهد،  بلعيد 
على الربنامج التدريبي الفردي يف انتظار احل�سول على 

ال�سوء االأخ�سر للقيام بالتح�سريات اجلماعية.

من  مقرب  م�سدر  مــن  نيوز  االأورا�ــــص  علمت 
اأن بع�ص الدائنون  بيت فريق مولودية باتنة 
اخلا�ص  البنكي  احل�ساب  بتجميد  يــهــددون 
عن  باحلجز  ــر  اآخ ــن  دائ هــدد  كما  بالفريق، 
فــاإن  املــ�ــســدر  ذات  وح�سب  الــنــادي،  حافلة 
التي يدينون  باأموالهم  املعنيني باالأمر طالبوا 
مليون   500 بقرابة  قدرت  والتي  للفريق  بها 
�سنتيم يف الوقت الذي تعجز اإدارة زيداين عن 
اإدارة  من  م�سدر  وح�سب  الديون،  هذه  ت�سوية 
وعيادي  قراب�سي  هم  الدائنون  فــاإن  النادي 
التي  االأ�سماء  بع�ص  اإىل  اإ�سافة  وح�ساينية، 
الفريق  يبقى  وبــهــذا  �سغرية،  مببالغ  تدين 

كارثي  �سيناريو  يف  الديون  اأزمــة  يف  يتخبط  
يتكرر يف كل مرة.

ملولودية  ال�سابق  الرئي�ص  اأن  الذكر  يجدر 
الندوات  اإحدى  باتنة عزالدين زعطوط ويف 
انه  اأكــد  رحيله  قب  عقدها  التي  ال�سحفية 
�سخ�ص  اأي  ياأتي  لن  للفريق  مغادرته  وبعد 
كل  �سوى  اأنــه  باعتبار  ــاأمــوال  ب يطالب  كــان 
م�ساكل الديون ب�سفة نهائية ليبقى هو الدائن 
البوبية  اأن�سار  ليتفاجئ  للفريق،  الوحيد 
بظهور الدائنني من جديد يف واحد من اغرب 

ال�سيناريوهات التي حتدث يف بيت املولودية.
االت�سال  حاولت  نيوز  ـــص  االأورا� جهتها  من 

ق�سد  زعطوط  عزالدين  ال�سابق  بالرئي�ص 
ت�سويته  بخ�سو�ص  ــه  ــادت اإف على  احل�سول 
على  يـــرد  مل  االأخــــري  هـــذا  اأن  اإال  لــلــديــون 

االت�ساالت املتكررة.
خارج  يغرد  الكل  اأن  ومبــا  اآخـــر،  �سياق  ويف 
ال�سرب، اأكد رئي�ص الفريق م�سعود زيداين انه 
تو�سل اىل اتفاق نهائي مع املدرب اأمني غيموز 
وكــذا  ال�سهري،  الــراتــب  على  حتى  واتفقا 
عماري  يو�سف  وهــم  الفني  الطاقم  اأع�ساء 
مالكي،  وقــدور  مقالتي  وهــاين  بالل  وعمران 
الذي  غيموز  ت�سريحات  زيداين   يفند  وبهذا 

يقول يف كل مرة انه مل يتفق مع زيداين.

تاأكد غياب و�سط امليدان الدفاعي الأهلي الربج اأحمد قعقع 
عن لقاء هذا ال�سبت اأمام اإحتاد بلعبا�ص ب�سبب تلقيه الإنذار 
احتجاج خالل املباراة ال�سابقة اأمام �سبيبة القبائل، وبالتايل 
ب�سبب  واحد  لقاء  يف  بامل�ساركة  معنيا  يكون  لن  الالعب  فاإن 
هذا االإنذار، ويبحث الطاقم الفني لالأهلي عن خليفة لالعب 
يف  خلالفته  االأقرب  رحبة  ال�ساب  الالعب  يبقى  حيث  قعقع 
يف  مقبولة  مب�ستويات  ظهر  الالعب  اأن  خا�سة  املباراة  هذه 

املباريات الودية.
وبرجمت الرابطة املحرتفة لقاء اأهلي الربج واإحتاد بلعبا�ص 
هذا ال�سبت بداية من ال�ساعة الرابعة زواال على اأر�سية ملعب 
20 اأوت بالربج، علما اأن اللقاء لن يكون معنيا بالنقل املبا�سر 
عرب التلفزيون العمومي وهو االأمر الذي �سيحرم اأن�سار االأهلي 
الديار،  اأول ظهور داخل  الوقوف على م�ستوى فريقهم يف  من 
و�سرعت ت�سكيلة االأهلي يف حت�سرياتها ملباراة االإحتاد بداية 
بعد  االإ�ستئناف  ح�سة  اإجــراء  خالل  من  االأم�ص  ع�سية  من 

الراحة التي حت�سل عليها الالعبون بعد املباراة ال�سابقة.
لقاء  يف  املحقق  التعادل  منحة  الــربج  اأهلي  اإدارة  حــددت 

05 ماليني �سنتيم  اجلولة االأوىل اأمام �سبيبة القبائل مببلغ 
وهي املنحة التي �سيتح�سل عليها رفاق احلار�ص �سيدريك بعد 
املعاناة  ظل  يف  وهذا  املنحة  لت�سوية  الالزم  املايل  املبلغ  جمع 

الكبرية لالأهلي من الناحية املالية يف الوقت الراهن.
العام  املدير  بقيادة  االأهلي  اإدارة  تنوى  اأخــرى  جانب  ومن 
نذير بوزناد تخ�سي�ص منحة مغرية لالعبني يف حال حتقيق 
الفوز االأول يف بطولة هذا املو�سم يوم ال�سبت يف حال جتاوز 

عقبة ال�سيف اإحتاد بلعبا�ص. 
وتتوا�سل متاعب اأهلي الربج يف الوقت الراهن حيث حت�سل 
الالعب ال�سابق للفريق عمران على تعوي�ص من طرف جلنة 
والتي  �سنتيم  مليون   650 اإىل  ت�سل  مالية  بقيمة  املنازعات 
متثل م�ستحقاته العالقة عن املو�سم الفارط وهذا بعد اأن قام 
ب�سبب  �سابق  وقت  يف  املنازعات  جلنة  اإىل  باللجوء  الالعب 
اإدارة  وتتخوف  م�ستحقاته،  ت�سوية  يف  الفريق  اإدارة  متاطل 
االأهلي من ظهور ق�سايا جديدة يف الفرتة املقبلة ال�سيما مع 

االأزمة اخلانقة التي يعي�سها الفريق مع بداية هذا املو�سم.

ت�سري االأزمة االإدارية التي يعرفها فريق مولودية العلمة نحو 
العلمة  حمكمة  طرف  من  ال�سادر  القرار  بعد  وهذا  االنفراج 
الهاوي  النادي  التي رفعها رئي�ص  الق�سائية  الدعوى  بخ�سو�ص 
ال�سركة  وت�سفية  حل  اأجــل  من  رقــاب  �سمري  عهدته  املنتهية 
املحكمة،  الدعوى من طرف  رف�ص  للفريق حيث مت  التجارية 
يوؤكد  التجارية  ال�سركة  اإدارة  جمل�ص  جعل  الذي  االأمر  وهو 
الفرتة  ــالل  خ الفريق  ت�سيري  يف  اأحقيته  على  اأخـــرى  ــرة  م
�سرعية  على  يوؤكد  امل�سريين  نظر  يف  احلكم  اأن  كما  احلالية، 
جمل�ص االإدارة بقيادة الرئي�ص �سالح كراو�سي، ومن جانب اأخر 
تقرر تاأجيل انطالق التح�سريات للمو�سم اجلديد يف ظل عدم 

ح�سول االإدارة على الرتخي�ص من طرف الهياآت الريا�سية. 

وتقوم بع�ص االأطراف الفاعلة يف الفريق مب�ساعي مكثفة من 
اأجل اإقناع رئي�ص بلدية العلمة توفيق ح�ساين من اأجل ت�سريح 
اأقرب  يف  �سنتيم  ماليري   06 بقيمة  للفريق  ال�سنوية  االإعانة 
منها  يعاين  التي  الكبرية  املالية  للم�ساكل  بالنظر  ممكن  وقت 
حيث  ال�سابقني،  الالعبني  بديون  يتعلق  فيما  خا�سة  الفريق 
تبقى اإدارة املولودية مطالبة بت�سوية ديون جلنة املنازعات من 
اجلديد،  الكروي  للمو�سم  حت�سبا  اجلدد  الالعبني  تاأهيل  اأجل 
العبي  وتخ�ص  �سنتيم  مليار   7.3 نحو  الديون  قيمة  وتبلغ 
املو�سم ما قبل الفارط، يف حني اأن ديون الالعبني الذين غادروا 

مع نهاية املو�سم الفارط تقارب 03 ماليري �سنتيم .
ودخلت اإدارة مولودية العلمة يف ات�ساالت مع مدافع ن�سر ح�سني 

داي بن يحي من اأجل تدعيم اخلط اخللفي للفريق يف املريكالتو 
احلايل )بعد ا�ستفادة املولودية من متديد ا�ستثنائي(، وجاءت 
التعاقد  �سفقة  ف�سل  ظل  يف  يحي  بن  مع  اجلارية  االإت�ساالت 
اأن  علما  وقطو،  بو�سياف  اخلروب  جلمعية  ال�سابق  الثنائي  مع 
الطاقم الفني للفريق طلب �سرورة التعاقد مع اأ�سماء جديدة 
النقائ�ص املوجودة يف خمتلف  التعداد احلايل يف ظل  لتدعيم 
من  قادمني  العبني  مع  بالتعاقد  امل�سريون  قام  اأن  بعد  املنا�سب 
اإقناع مهاجم  املولودية على  اإدارة  الدنيا، كما تراهن  االأق�سام 
حال  يف  الفريق  �سفوف  اإىل  باالإن�سمام  بانوح  حمزة  االأهلي 
تاأهيل  رف�ست  الرابطة  اأن  بحكم  االأهلي  مع  تاأهيله  ف�سل 

الالعب الذي وقع بعد نهاية فرتة التحويالت.

مولودية باتنة 
احتاد خن�شلة  �شباب باتنة

اأهلي الربج

مولودية العلمة 

وفاق �شطيف 

قناعة  عن  ال�شالحف  "اخرتت 
واأمتنى التوفيق لليا�شمكا" 

الإدارة توا�شل رحلة البحث عن "�شبون�شور" 
والطاقم الفني متذمر من توقف التح�شريات

حمكمة العلمة تف�شل ل�شالح ال�شركة التجارية 
والتدريبات تتاأجل مرة اأخرى 

قعقع يغيب اأمام 
بلعبا�س وعمران 

يتح�شل على 
تعوي�س بقيمة 
مليون   650

التح�شريات تنطلق ونفطال تريد �شراء 
اأ�شهم يف ال�شركة التجارية 
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بد�ية عرف نف�صك للجمهور �لريا�صي ؟
واالأبي�ص  االأ�سود  باللونني  مو�سمني  ق�سيت  خن�سلة  احتاد  �سفوف  يف  والعب  جامعي  طالب  �سنة   23 مرغاد  اأنور 

وم�سريتي اعتربها ناجحة مع " ليا�سمكا " اإىل حد االآن. 

 كيف تق�صي يومياتك يف �لو�صع �حلايل بعد تف�صي وباء فريو�س كورونا ؟ 
 طبعا تغريت بع�ص الظروف ورغم هذا و�سعت و�سرتت برناجما للتدريبات والتح�سريات واأتدرب بانتظام على انفراد 
املالعب  يف  االأحياء  بني  مباريات  زمالئي  رفقة  العب  وبانتظام  االأوقــات  بع�ص  ويف  البدنية،  لياقتي  على  للحفاظ 

اجلوارية للحفاظ على توازين كما �سلف ذكره اآنفا . 

ملاذا ف�سلت املغادرة ووقعت ل�سالح ال�سالحف رغم ان فريقك " ليا�سمكا " حقق ال�سعود اإىل الرابطة الثانية ؟ 
اإدارة النادي ك�سفت  اأن  "كل �سيء باملكتوب" كما يقال ووقعت لفريق �سباب عني فكرون عن قناعة بعدما تاأكدت 
عن رغبتها ونيتها على اللعب على االأدوار االأوىل وحتقيق ال�سعود وهو ما حفزين على املغامرة اجلديدة واأنا اأريد 
التحديات وال ت�ستبعد اأن نتوج بلقب البطولة وهو �سرف كبري ل�سخ�سي بعد التتويج التاريخي بتذكرة ال�سعود مع 
فريقي ال�سابق احتاد خن�سلة اإىل ق�سم الكبار وهو �سرف كبري يف م�سريتي الريا�سية واأمتنى اأن اأتوج باألقاب اأخرى 

م�ستقبال . 

 عديد �ملالحظني يرون �أنك �أخطاأت �الختيار ؟
حقيقة اأنا ال اأنكر هذا الطرح فقط اإدارة احتاد خن�سلة موؤخرا ات�سلت بي وعر�ست علي التجديد ملو�سم اآخر، وهي 
اآرمادة من  ، لكنه بعد تفكري عميق ويف ظل �سيا�سة التي انتهجتها االإدارة با�ستقدام  طبعا م�سكورة على هذا االأمر 
الالعبني اأ�سحاب خربة اإ�سافة اإىل اأمور اأخرى تاأكدت اأنه ي�ستحيل اأن العب كاأ�سا�سي رغم اإنني متاأكد من موؤهالتي 
وقدراتي الفنية واين اأ�ستحق مكانتي يف قائمة الــــ11 ،واأنا طبعا اأبحث البقاء يف املناف�سة واأنا اأي�سا يل راأيي اخلا�ص 
واخرتت األوان ال�سالحف عن قناعة كما اأكدت عن ذلك منذ قليل ولي�ص م�ستحيل �ساأعود املو�سم 

املقبل اإىل فريقي من اأو�سع االأبواب . 

 كيف تنظر �إىل فريق "ليا�صمكا " يف وجوده يف �لر�بطة �لثانية ؟ 
م�ستحقا  كان  و�سعودنا  الكبار  ق�سم  يف  مكانة  ي�ستحق  خن�سلة  احتــاد 
وهذا العمل حتقق بف�سل اجلميع �سواء االإدارة وكذا الالعبني وال نن�سى 
الثاين  الق�سم  اأي�سا  عندي،  من  التقدير  كل  ي�ستحقون  الذين  االأن�سار 
وم�ستوى  النظيف  اللعب  ال�سيما  متوفرة  االأمــور  كل  الأن  اأ�سهل  اعتربه 
امل�ستوى  يف  بانتدابات  قامت  االإدارة  واأي�سا  الهواة  بق�سم  مقارنة  جميل 
م�سكل من  الفريق  واأ�سبح  اأ�ساف طابعا خا�سا  الفريق  اأبناء  اأي�سا  وعودة 
مدرب  من  البد  فقط  يبقى  اخلطوط  جميع  يف  متكاملة  ممتازة  جمموعة 
كبري يقود الفريق وانتظر اأن اخلنا�سلة يلعبوا على االأدوار االأوىل واأمتنى 

ال�سعود اإىل الرابطة املحرتفة االأوىل . 

 ما هو فريقك �ملف�صل يف �جلز�ئر ؟ 
 طبعا فريق احتاد خن�سلة الذي اع�سقه كثريا منذ �سبايا اأما يعني فريق 

اآخر كل الفرق مت�ساوية . 

من هو �لالعب �لذي تريد �أن تقتدي به �أو هو مثلك �الأعلى ؟ 
يف  العب  كل  مثله  اأكــون  اأن  اأريــد  العب  يعني  هناك  لي�ص 
اأعتربه  بلعمري  الدويل جمال  الالعب  اإىل ذلك   ، مكانته 
ناجح رغم اأنه تعر�ص اإىل التهمي�ص واحلقرة وهو حاليا 

العب حمرتف ومكانته اأ�سا�سية يف املنتخب الوطني.
 

هل حتلم يف يوم ما حتمل �الألو�ن �لوطنية ؟ 
العب يتمنى اأن يكون يوما ما يف الفريق الوطني وهذا االأمر كـــل 

لي�ص بالكالم واناأ منذ �سغري احلم اأن اأكون العبا كبريا واحلمد هلل 
والبد من االجتهاد والعمل واالن�سباط واأنا �ساب قادر على العطاء 
الفريق  الأن  بكثري  اأ�سعب  اأ�سبحت  االأمور  الراهن  الوقت  يف  لكنه 
التفكري  البــد  اأوال  ولــذا  املحرتفني  على  يعتمد  اأ�سبح  الوطني 
حاليا يف العمل بجد للتاألق واللعب يف ق�سم االحرتاف ومن ثم 
االألــوان  االأمــل يف حمل  ليكون لك  االحــرتاف خــارج اجلزائر 

الوطنية . 

كلمة �أخرية..  
اأ�سكركم كثريا على هذه االلتفاتة وباملنا�سبة ومن هذا املنرب 
الذين  والبي�ساء  الكحلة  الأن�سار  اخلال�سة  ت�سكراتي  اأوجــه 
وقفوا معي وهم من كانوا وراء تاألقي ودعموين كثريا يف اأوقات 
ال�سدة ومنحوين ثقة كبرية، كذلك ال اأن�سى والدي يا�سني الذي 
ال�سعود  وامتنى  القدم  كرة  يف  العبا  واأ�سبحت  الثقة  منحني 

لفريق احتاد خن�سلة و�سكرا لكم مرة اأخرى.

دائنون يهددون بتجميد احل�شاب البنكي 
واحلجز عن حافلة الفريق..!

�سيناريو واحد يتكرر يف كل مرة..

يعترب �لالعب �أنور مرغاد من بني �لالعبني �ملتاألقني يف �صفوف �حتاد خن�صلة وميتاز بتمرير�ت مدققة ، وباأخالق عالية، وقبل �أن 
يحمل �ألو�ن �أكابر " ليا�صمكا " �ن�صم �إىل �أ�صبال �صباب بوجلبانة ثم �لتحق بفريق �لرديف لدفاع تاجنانت، ثم عاد �أدر�جه �إىل فريق 
�لقلب �حتاد خن�صلة، وكان له �ل�صرف �أن حقق �ل�صعود �إىل �لر�بطة �لثانية �ملو�صم �لفارط، وح�صب عديد �ملالحظني تنبئو� م�صتقبال 

ز�هر� لهذ� �لالعب، وعن م�صتقبله و�ختياره فريق �صباب عني فكرون هذ� �ملو�صم قال..

حتدث مدرب وفاق �سطيف نبيل الكوكي عن نظرته بخ�سو�ص برجمة مباريات املو�سم 

اجلديد دون ح�سور االأن�سار ب�سبب الو�سعية الوبائية احلالية، ويرى التقني التون�سي اأن هذا 

نكهتها"،  �ستفقد  جمهور  غري  من  :"البطولة  ال�سدد  هذا  يف  قائال  �سلبية  بطريقة  �سيوؤثر  العامل 

ووا�سل املدرب نبيل الكوكي حديثه قائال اأنه لن يبيع االأوهام الأن�سار الوفاق بخ�سو�ص اأهداف الفريق 

اأبيع االأوهام لالأن�سار واأدعوهم اإىل م�ساندتنا  يف املو�سم اجلديد وقال الكوكي يف هذا اخل�سو�ص :"لن 

طيلة املو�سم".

كما حتدث التقني التون�سي نبيل الكوكي عن طموحات واأهداف الوفاق يف املو�سم اجلديد والتي 

لن تخرج ح�سب الكوكي عن التاألق يف جميع املناف�سات والو�سول اإىل دوري املجموعات يف 

التاألق يف كامل  الكوكي يف هذا اخل�سو�ص :"هدفنا هو  الكاف، وقال  كاأ�ص  مناف�سة 

املو�سم"، كما حتدث املدرب نبيل الكوكي عن طموحات الوفاق يف مناف�سة كاأ�ص 

"الكاف" التي يعود اإليها الفريق بعد �سنوات من الغياب موؤكدا على طموح 

اخل�سو�ص  هــذا  يف  الكوكي  وقــال  املجموعات  دوري  اإىل  الو�سول 

:"هدفنا االأول يف كاأ�ص الكاف هو بلوغ دور املجموعات يف هذه 

املناف�سة".

الكوكي :"البطولة دون 

جمهور �شتفقد نكهتها"

ع.ب 
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ملباراة  التح�سريات  يف  البارحة  اأم�سية  �سطيف  وفــاق  ت�سكيلة  �سرعت 
تدربت  حيث  غليزان،  �سريع  اأمام  واملقررة  البطولة  من  الثانية  اجلولة 
اإ�سراف املدرب نبيل الكوكي  1945 حتت  08 ماي  ت�سكيلة الوفاق مبلعب 
الذي عقدا اجتماعا مع الالعبني حيث يكون قد هناأنهم على الفوز املحقق 
والرتكيز  االأر�ص  على  االأرجل  بو�سع  مطالبتهم  مع  العا�سمة  احتاد  اأمام 

الكوكي  طلب  اأخــر  جانب  ومــن  البطولة،  من  املتبقية  املباريات  على 
ملعب  امل�سجلة يف  النتيجة  لتاأكيد  �سريع غليزان  اأمام  الفوز  حتقيق 

بولوغني.
التدرب  يف  جحنيط  اأكرم  �سطيف  وفاق  األعاب  �سانع  و�سرع 

مع ت�سكيلة الفريق وهذا بعد تعافيه التام من االإ�سابة 
ف�سل  قد  الكوكي  املــدرب  وكان  منها،  يعاين  كان  التي 
اأي  لتفادي  ال�سابق  اللقاء  يف  جحنيط  اإ�سراك  عدم 

الوفاق حا�سرا  اأن يكون قائد  املنتظر  م�ساعفات، ومن 
خا�سة  غليزان  �سريع  اأمــام  الثانية  اجلولة  مباراة  يف 

واإمكانيات  خــربة  على  كثريا  يراهن  الفني  الطاقم  اأن 
الالعب.

ال�سركة  اأن  �سطيف  وفاق  بيت  من  مقربة  م�سادر  وك�سفت 
الوطنية "نفطال" ترغب يف �سراء اأ�سهم يف ال�سركة التجارية 

فاإن م�سوؤويل  امل�سادر  املقبلة، وح�سب ذات  الفرتة  للوفاق خالل 
ملبا�سرة  الفريق  يف  ــة  االإداري االأمــور  ات�ساح  انتظار  يف  ال�سركة 

النادي  يف  موؤخرا  ح�سلت  التي  التغيريات  بعد  وهــذا  املفاو�سات 
الهاوي �ساحب اأغلبية االأ�سهم، ومن املنتظر اأن   ح�سر الديون التي 

على عاتق الفريق ب�سفة نهائية ومن ثم حتديد اأمالك الفريق بدقة، 
علما اأن اإدارة الوفاق �سرعت يف ح�سر ديون ال�سرائب وم�سالح ال�سمان 

االإتفاق االجــتــمــاعــي،  بغية  التقرب  الدائنني  من  االإدارة  �ستطلب  كما 
�ص  ت�سوية ديونهم.بخ�سو

�لالعب �أنور مرغاد :

بدري. ع

اأحمد اأمني. ب 

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

اأمري رامز.ج

على  الثاين  مو�سمه  خلو�ص  يتجه  الكاب  اأن  املوؤ�سرات  كل  توحي 
اأن امل�ساعي والتحركات التي قامت بها  التوايل دون �سبون�سور، حيث 
االإدارة مل تثمر عن اإبرام عقود رغم بع�ص الوعود دون جت�سيد وهو 
ما عربت عنه االإدارة بعدم االإ�ستفادة من عقد متويلي، وهو ما يجعل 
الفريق يخو�ص مو�سمه الثاين على التوايل دون �سبون�سور، وهو اأمر 
موؤ�سف حقا ويف �سياق مت�سل، فاإن موؤ�س�سة اإ�سمنت عني التوتة منحت 
موافقتها املبدئية للتعاقد مع الفريق لتكون اأحد مموليه يف بطولة 
يف  بتعهداتها،  تلتزم  مل  اأنها  غري  القادم،  للمو�سم  الثانية  الرابطة 
وقت باتت م�ساعدات ال�سلطات العمومية غري كافية لتلبية حاجيات 
الفريق وجمابهة متطلبات املناف�سة ويف هذا ال�سدد، تراهن االإدارة 
خ�س�ستها  التي  امل�سرتكة  االإعانة  من  املتبقية  الن�سبة  دخول  على 
النادي،  خلزينة  مليار  بـ1.5  واملقدرة  للفريق  والوالية  البلدية 
لت�سوية بع�ص الديون العالقة، مع عملها على موا�سلة رحلة البحث 

عن عقود متويلية يف ظل حاجة الكاب ملزيد من االأموال.
بنفقات  بالتكفل  الالعبني  تكليف  يف  باتنة  �سباب  اإدارة  تفكر  كما 
الفح�ص الطبي املتعلق بكوفيد 19، نظرا للو�سع املايل املزري خلزينة 
النادي، وح�سب ما ك�سف عنه م�سدر م�سوؤول يف الفريق اأكد اأن االإدارة 
كيفية  حول  تفاهم  �سيغة  الإيجاد  بالالعبني  ات�ساالتها  يف  �سرعت 
تطبيق هذا القرار واإ�ستنادا لذات امل�سدر، فاإن ال�سمانات التي تلقتها 
االإدارة القا�سية بالتخفيف من اإجراءات الربوتوكول ال�سحي على 
�سي  "البي  م�ساريف  الالعبني  حتميل  تعتزم  جعلتها  الهواة،  اأندية 
اآر"، ولو اأن جلهم يرف�ص هذا االقرتاح، االأمر الذي قد يفرز خالفات 
التح�سريات ومع ذلك،  اأن توؤثر على �سريورة  �ساأنها  بني الطرفني من 
هذه  ب�ساأن  لالإدارة  النهائي  القرار  باأن  زغينة  فرحات  الرئي�ص  يرى 
الق�سية، ويبقى مرتبطا بتو�سيات الفاف وجت�سيد ال�سمانات املتعلقة 
بتقدمي ت�سهيالت للفرق حيال تطبيق الربوتوكول ال�سحي الذي بات 

براأيه ي�سكل هاج�سه االأكرب بفعل االأزمة املالية احلادة 
التي يتخبط فيها ال�سباب.

اأخر عرب مدرب �سباب باتنة مراد رحموين  ويف �سياق 
عن قلقه املتزايد حيال حالة الغمو�ص التي ت�سوب موعد 
انطالق التح�سريات اجلماعية، مبديا بع�ص التحفظات 
بخ�سو�ص �سمان اجلاهزية املطلوبة لفريقه الذي �سرع 
يف التدريبات ملدة 10 اأيام قبل اأن يتم توقيفها، ما اأثار 

تذمر الطاقم الفني.
ويف هذا ال�سدد، اعترب رحموين و�سعية الكاب حرجة 

مناف�سة،  دون  اأ�سهر   9 من  الأزيد  الالعبني  بقاء  ظل  يف 
م�سريا اإىل اأن �سبعة اأ�سابيع لن تكون كافية لبلوغ الن�سبة 
بع�ص  مبديا  والفني،  البدين  اال�ستعداد  من  املطلوبة 
االأمر  التوقف،  فرتة  متديد  اإمكانية  حول  التخوفات 
الذي �سيزيد براأيه من متاعب ال�سباب كما و�سف احلالة 
البدنية لالعبني باملتدنية وفق تقرير للمح�سر البدين 
تغيريات  اإدخــال  نظره  يف  ي�ستوجب  ما  جماهد،  بلعيد 
على الربنامج التدريبي الفردي يف انتظار احل�سول على 

ال�سوء االأخ�سر للقيام بالتح�سريات اجلماعية.

من  مقرب  م�سدر  مــن  نيوز  االأورا�ــــص  علمت 
اأن بع�ص الدائنون  بيت فريق مولودية باتنة 
اخلا�ص  البنكي  احل�ساب  بتجميد  يــهــددون 
عن  باحلجز  ــر  اآخ ــن  دائ هــدد  كما  بالفريق، 
فــاإن  املــ�ــســدر  ذات  وح�سب  الــنــادي،  حافلة 
التي يدينون  باأموالهم  املعنيني باالأمر طالبوا 
مليون   500 بقرابة  قدرت  والتي  للفريق  بها 
�سنتيم يف الوقت الذي تعجز اإدارة زيداين عن 
اإدارة  من  م�سدر  وح�سب  الديون،  هذه  ت�سوية 
وعيادي  قراب�سي  هم  الدائنون  فــاإن  النادي 
التي  االأ�سماء  بع�ص  اإىل  اإ�سافة  وح�ساينية، 
الفريق  يبقى  وبــهــذا  �سغرية،  مببالغ  تدين 

كارثي  �سيناريو  يف  الديون  اأزمــة  يف  يتخبط  
يتكرر يف كل مرة.

ملولودية  ال�سابق  الرئي�ص  اأن  الذكر  يجدر 
الندوات  اإحدى  باتنة عزالدين زعطوط ويف 
انه  اأكــد  رحيله  قب  عقدها  التي  ال�سحفية 
�سخ�ص  اأي  ياأتي  لن  للفريق  مغادرته  وبعد 
كل  �سوى  اأنــه  باعتبار  ــاأمــوال  ب يطالب  كــان 
م�ساكل الديون ب�سفة نهائية ليبقى هو الدائن 
البوبية  اأن�سار  ليتفاجئ  للفريق،  الوحيد 
بظهور الدائنني من جديد يف واحد من اغرب 

ال�سيناريوهات التي حتدث يف بيت املولودية.
االت�سال  حاولت  نيوز  ـــص  االأورا� جهتها  من 

ق�سد  زعطوط  عزالدين  ال�سابق  بالرئي�ص 
ت�سويته  بخ�سو�ص  ــه  ــادت اإف على  احل�سول 
على  يـــرد  مل  االأخــــري  هـــذا  اأن  اإال  لــلــديــون 

االت�ساالت املتكررة.
خارج  يغرد  الكل  اأن  ومبــا  اآخـــر،  �سياق  ويف 
ال�سرب، اأكد رئي�ص الفريق م�سعود زيداين انه 
تو�سل اىل اتفاق نهائي مع املدرب اأمني غيموز 
وكــذا  ال�سهري،  الــراتــب  على  حتى  واتفقا 
عماري  يو�سف  وهــم  الفني  الطاقم  اأع�ساء 
مالكي،  وقــدور  مقالتي  وهــاين  بالل  وعمران 
الذي  غيموز  ت�سريحات  زيداين   يفند  وبهذا 

يقول يف كل مرة انه مل يتفق مع زيداين.

تاأكد غياب و�سط امليدان الدفاعي الأهلي الربج اأحمد قعقع 
عن لقاء هذا ال�سبت اأمام اإحتاد بلعبا�ص ب�سبب تلقيه الإنذار 
احتجاج خالل املباراة ال�سابقة اأمام �سبيبة القبائل، وبالتايل 
ب�سبب  واحد  لقاء  يف  بامل�ساركة  معنيا  يكون  لن  الالعب  فاإن 
هذا االإنذار، ويبحث الطاقم الفني لالأهلي عن خليفة لالعب 
يف  خلالفته  االأقرب  رحبة  ال�ساب  الالعب  يبقى  حيث  قعقع 
يف  مقبولة  مب�ستويات  ظهر  الالعب  اأن  خا�سة  املباراة  هذه 

املباريات الودية.
وبرجمت الرابطة املحرتفة لقاء اأهلي الربج واإحتاد بلعبا�ص 
هذا ال�سبت بداية من ال�ساعة الرابعة زواال على اأر�سية ملعب 
20 اأوت بالربج، علما اأن اللقاء لن يكون معنيا بالنقل املبا�سر 
عرب التلفزيون العمومي وهو االأمر الذي �سيحرم اأن�سار االأهلي 
الديار،  اأول ظهور داخل  الوقوف على م�ستوى فريقهم يف  من 
و�سرعت ت�سكيلة االأهلي يف حت�سرياتها ملباراة االإحتاد بداية 
بعد  االإ�ستئناف  ح�سة  اإجــراء  خالل  من  االأم�ص  ع�سية  من 

الراحة التي حت�سل عليها الالعبون بعد املباراة ال�سابقة.
لقاء  يف  املحقق  التعادل  منحة  الــربج  اأهلي  اإدارة  حــددت 

05 ماليني �سنتيم  اجلولة االأوىل اأمام �سبيبة القبائل مببلغ 
وهي املنحة التي �سيتح�سل عليها رفاق احلار�ص �سيدريك بعد 
املعاناة  ظل  يف  وهذا  املنحة  لت�سوية  الالزم  املايل  املبلغ  جمع 

الكبرية لالأهلي من الناحية املالية يف الوقت الراهن.
العام  املدير  بقيادة  االأهلي  اإدارة  تنوى  اأخــرى  جانب  ومن 
نذير بوزناد تخ�سي�ص منحة مغرية لالعبني يف حال حتقيق 
الفوز االأول يف بطولة هذا املو�سم يوم ال�سبت يف حال جتاوز 

عقبة ال�سيف اإحتاد بلعبا�ص. 
وتتوا�سل متاعب اأهلي الربج يف الوقت الراهن حيث حت�سل 
الالعب ال�سابق للفريق عمران على تعوي�ص من طرف جلنة 
والتي  �سنتيم  مليون   650 اإىل  ت�سل  مالية  بقيمة  املنازعات 
متثل م�ستحقاته العالقة عن املو�سم الفارط وهذا بعد اأن قام 
ب�سبب  �سابق  وقت  يف  املنازعات  جلنة  اإىل  باللجوء  الالعب 
اإدارة  وتتخوف  م�ستحقاته،  ت�سوية  يف  الفريق  اإدارة  متاطل 
االأهلي من ظهور ق�سايا جديدة يف الفرتة املقبلة ال�سيما مع 

االأزمة اخلانقة التي يعي�سها الفريق مع بداية هذا املو�سم.

ت�سري االأزمة االإدارية التي يعرفها فريق مولودية العلمة نحو 
العلمة  حمكمة  طرف  من  ال�سادر  القرار  بعد  وهذا  االنفراج 
الهاوي  النادي  التي رفعها رئي�ص  الق�سائية  الدعوى  بخ�سو�ص 
ال�سركة  وت�سفية  حل  اأجــل  من  رقــاب  �سمري  عهدته  املنتهية 
املحكمة،  الدعوى من طرف  رف�ص  للفريق حيث مت  التجارية 
يوؤكد  التجارية  ال�سركة  اإدارة  جمل�ص  جعل  الذي  االأمر  وهو 
الفرتة  ــالل  خ الفريق  ت�سيري  يف  اأحقيته  على  اأخـــرى  ــرة  م
�سرعية  على  يوؤكد  امل�سريين  نظر  يف  احلكم  اأن  كما  احلالية، 
جمل�ص االإدارة بقيادة الرئي�ص �سالح كراو�سي، ومن جانب اأخر 
تقرر تاأجيل انطالق التح�سريات للمو�سم اجلديد يف ظل عدم 

ح�سول االإدارة على الرتخي�ص من طرف الهياآت الريا�سية. 

وتقوم بع�ص االأطراف الفاعلة يف الفريق مب�ساعي مكثفة من 
اأجل اإقناع رئي�ص بلدية العلمة توفيق ح�ساين من اأجل ت�سريح 
اأقرب  يف  �سنتيم  ماليري   06 بقيمة  للفريق  ال�سنوية  االإعانة 
منها  يعاين  التي  الكبرية  املالية  للم�ساكل  بالنظر  ممكن  وقت 
حيث  ال�سابقني،  الالعبني  بديون  يتعلق  فيما  خا�سة  الفريق 
تبقى اإدارة املولودية مطالبة بت�سوية ديون جلنة املنازعات من 
اجلديد،  الكروي  للمو�سم  حت�سبا  اجلدد  الالعبني  تاأهيل  اأجل 
العبي  وتخ�ص  �سنتيم  مليار   7.3 نحو  الديون  قيمة  وتبلغ 
املو�سم ما قبل الفارط، يف حني اأن ديون الالعبني الذين غادروا 

مع نهاية املو�سم الفارط تقارب 03 ماليري �سنتيم .
ودخلت اإدارة مولودية العلمة يف ات�ساالت مع مدافع ن�سر ح�سني 

داي بن يحي من اأجل تدعيم اخلط اخللفي للفريق يف املريكالتو 
احلايل )بعد ا�ستفادة املولودية من متديد ا�ستثنائي(، وجاءت 
التعاقد  �سفقة  ف�سل  ظل  يف  يحي  بن  مع  اجلارية  االإت�ساالت 
اأن  علما  وقطو،  بو�سياف  اخلروب  جلمعية  ال�سابق  الثنائي  مع 
الطاقم الفني للفريق طلب �سرورة التعاقد مع اأ�سماء جديدة 
النقائ�ص املوجودة يف خمتلف  التعداد احلايل يف ظل  لتدعيم 
من  قادمني  العبني  مع  بالتعاقد  امل�سريون  قام  اأن  بعد  املنا�سب 
اإقناع مهاجم  املولودية على  اإدارة  الدنيا، كما تراهن  االأق�سام 
حال  يف  الفريق  �سفوف  اإىل  باالإن�سمام  بانوح  حمزة  االأهلي 
تاأهيل  رف�ست  الرابطة  اأن  بحكم  االأهلي  مع  تاأهيله  ف�سل 

الالعب الذي وقع بعد نهاية فرتة التحويالت.

مولودية باتنة 
احتاد خن�شلة  �شباب باتنة

اأهلي الربج

مولودية العلمة 

وفاق �شطيف 

قناعة  عن  ال�شالحف  "اخرتت 
واأمتنى التوفيق لليا�شمكا" 

الإدارة توا�شل رحلة البحث عن "�شبون�شور" 
والطاقم الفني متذمر من توقف التح�شريات

حمكمة العلمة تف�شل ل�شالح ال�شركة التجارية 
والتدريبات تتاأجل مرة اأخرى 

قعقع يغيب اأمام 
بلعبا�س وعمران 

يتح�شل على 
تعوي�س بقيمة 
مليون   650

التح�شريات تنطلق ونفطال تريد �شراء 
اأ�شهم يف ال�شركة التجارية 
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بد�ية عرف نف�صك للجمهور �لريا�صي ؟
واالأبي�ص  االأ�سود  باللونني  مو�سمني  ق�سيت  خن�سلة  احتاد  �سفوف  يف  والعب  جامعي  طالب  �سنة   23 مرغاد  اأنور 

وم�سريتي اعتربها ناجحة مع " ليا�سمكا " اإىل حد االآن. 

 كيف تق�صي يومياتك يف �لو�صع �حلايل بعد تف�صي وباء فريو�س كورونا ؟ 
 طبعا تغريت بع�ص الظروف ورغم هذا و�سعت و�سرتت برناجما للتدريبات والتح�سريات واأتدرب بانتظام على انفراد 
املالعب  يف  االأحياء  بني  مباريات  زمالئي  رفقة  العب  وبانتظام  االأوقــات  بع�ص  ويف  البدنية،  لياقتي  على  للحفاظ 

اجلوارية للحفاظ على توازين كما �سلف ذكره اآنفا . 

ملاذا ف�سلت املغادرة ووقعت ل�سالح ال�سالحف رغم ان فريقك " ليا�سمكا " حقق ال�سعود اإىل الرابطة الثانية ؟ 
اإدارة النادي ك�سفت  اأن  "كل �سيء باملكتوب" كما يقال ووقعت لفريق �سباب عني فكرون عن قناعة بعدما تاأكدت 
عن رغبتها ونيتها على اللعب على االأدوار االأوىل وحتقيق ال�سعود وهو ما حفزين على املغامرة اجلديدة واأنا اأريد 
التحديات وال ت�ستبعد اأن نتوج بلقب البطولة وهو �سرف كبري ل�سخ�سي بعد التتويج التاريخي بتذكرة ال�سعود مع 
فريقي ال�سابق احتاد خن�سلة اإىل ق�سم الكبار وهو �سرف كبري يف م�سريتي الريا�سية واأمتنى اأن اأتوج باألقاب اأخرى 

م�ستقبال . 

 عديد �ملالحظني يرون �أنك �أخطاأت �الختيار ؟
حقيقة اأنا ال اأنكر هذا الطرح فقط اإدارة احتاد خن�سلة موؤخرا ات�سلت بي وعر�ست علي التجديد ملو�سم اآخر، وهي 
اآرمادة من  ، لكنه بعد تفكري عميق ويف ظل �سيا�سة التي انتهجتها االإدارة با�ستقدام  طبعا م�سكورة على هذا االأمر 
الالعبني اأ�سحاب خربة اإ�سافة اإىل اأمور اأخرى تاأكدت اأنه ي�ستحيل اأن العب كاأ�سا�سي رغم اإنني متاأكد من موؤهالتي 
وقدراتي الفنية واين اأ�ستحق مكانتي يف قائمة الــــ11 ،واأنا طبعا اأبحث البقاء يف املناف�سة واأنا اأي�سا يل راأيي اخلا�ص 
واخرتت األوان ال�سالحف عن قناعة كما اأكدت عن ذلك منذ قليل ولي�ص م�ستحيل �ساأعود املو�سم 

املقبل اإىل فريقي من اأو�سع االأبواب . 

 كيف تنظر �إىل فريق "ليا�صمكا " يف وجوده يف �لر�بطة �لثانية ؟ 
م�ستحقا  كان  و�سعودنا  الكبار  ق�سم  يف  مكانة  ي�ستحق  خن�سلة  احتــاد 
وهذا العمل حتقق بف�سل اجلميع �سواء االإدارة وكذا الالعبني وال نن�سى 
الثاين  الق�سم  اأي�سا  عندي،  من  التقدير  كل  ي�ستحقون  الذين  االأن�سار 
وم�ستوى  النظيف  اللعب  ال�سيما  متوفرة  االأمــور  كل  الأن  اأ�سهل  اعتربه 
امل�ستوى  يف  بانتدابات  قامت  االإدارة  واأي�سا  الهواة  بق�سم  مقارنة  جميل 
م�سكل من  الفريق  واأ�سبح  اأ�ساف طابعا خا�سا  الفريق  اأبناء  اأي�سا  وعودة 
مدرب  من  البد  فقط  يبقى  اخلطوط  جميع  يف  متكاملة  ممتازة  جمموعة 
كبري يقود الفريق وانتظر اأن اخلنا�سلة يلعبوا على االأدوار االأوىل واأمتنى 

ال�سعود اإىل الرابطة املحرتفة االأوىل . 

 ما هو فريقك �ملف�صل يف �جلز�ئر ؟ 
 طبعا فريق احتاد خن�سلة الذي اع�سقه كثريا منذ �سبايا اأما يعني فريق 

اآخر كل الفرق مت�ساوية . 

من هو �لالعب �لذي تريد �أن تقتدي به �أو هو مثلك �الأعلى ؟ 
يف  العب  كل  مثله  اأكــون  اأن  اأريــد  العب  يعني  هناك  لي�ص 
اأعتربه  بلعمري  الدويل جمال  الالعب  اإىل ذلك   ، مكانته 
ناجح رغم اأنه تعر�ص اإىل التهمي�ص واحلقرة وهو حاليا 

العب حمرتف ومكانته اأ�سا�سية يف املنتخب الوطني.
 

هل حتلم يف يوم ما حتمل �الألو�ن �لوطنية ؟ 
العب يتمنى اأن يكون يوما ما يف الفريق الوطني وهذا االأمر كـــل 

لي�ص بالكالم واناأ منذ �سغري احلم اأن اأكون العبا كبريا واحلمد هلل 
والبد من االجتهاد والعمل واالن�سباط واأنا �ساب قادر على العطاء 
الفريق  الأن  بكثري  اأ�سعب  اأ�سبحت  االأمور  الراهن  الوقت  يف  لكنه 
التفكري  البــد  اأوال  ولــذا  املحرتفني  على  يعتمد  اأ�سبح  الوطني 
حاليا يف العمل بجد للتاألق واللعب يف ق�سم االحرتاف ومن ثم 
االألــوان  االأمــل يف حمل  ليكون لك  االحــرتاف خــارج اجلزائر 

الوطنية . 

كلمة �أخرية..  
اأ�سكركم كثريا على هذه االلتفاتة وباملنا�سبة ومن هذا املنرب 
الذين  والبي�ساء  الكحلة  الأن�سار  اخلال�سة  ت�سكراتي  اأوجــه 
وقفوا معي وهم من كانوا وراء تاألقي ودعموين كثريا يف اأوقات 
ال�سدة ومنحوين ثقة كبرية، كذلك ال اأن�سى والدي يا�سني الذي 
ال�سعود  وامتنى  القدم  كرة  يف  العبا  واأ�سبحت  الثقة  منحني 

لفريق احتاد خن�سلة و�سكرا لكم مرة اأخرى.

دائنون يهددون بتجميد احل�شاب البنكي 
واحلجز عن حافلة الفريق..!

�سيناريو واحد يتكرر يف كل مرة..

يعترب �لالعب �أنور مرغاد من بني �لالعبني �ملتاألقني يف �صفوف �حتاد خن�صلة وميتاز بتمرير�ت مدققة ، وباأخالق عالية، وقبل �أن 
يحمل �ألو�ن �أكابر " ليا�صمكا " �ن�صم �إىل �أ�صبال �صباب بوجلبانة ثم �لتحق بفريق �لرديف لدفاع تاجنانت، ثم عاد �أدر�جه �إىل فريق 
�لقلب �حتاد خن�صلة، وكان له �ل�صرف �أن حقق �ل�صعود �إىل �لر�بطة �لثانية �ملو�صم �لفارط، وح�صب عديد �ملالحظني تنبئو� م�صتقبال 

ز�هر� لهذ� �لالعب، وعن م�صتقبله و�ختياره فريق �صباب عني فكرون هذ� �ملو�صم قال..

حتدث مدرب وفاق �سطيف نبيل الكوكي عن نظرته بخ�سو�ص برجمة مباريات املو�سم 

اجلديد دون ح�سور االأن�سار ب�سبب الو�سعية الوبائية احلالية، ويرى التقني التون�سي اأن هذا 

نكهتها"،  �ستفقد  جمهور  غري  من  :"البطولة  ال�سدد  هذا  يف  قائال  �سلبية  بطريقة  �سيوؤثر  العامل 

ووا�سل املدرب نبيل الكوكي حديثه قائال اأنه لن يبيع االأوهام الأن�سار الوفاق بخ�سو�ص اأهداف الفريق 

اأبيع االأوهام لالأن�سار واأدعوهم اإىل م�ساندتنا  يف املو�سم اجلديد وقال الكوكي يف هذا اخل�سو�ص :"لن 

طيلة املو�سم".

كما حتدث التقني التون�سي نبيل الكوكي عن طموحات واأهداف الوفاق يف املو�سم اجلديد والتي 

لن تخرج ح�سب الكوكي عن التاألق يف جميع املناف�سات والو�سول اإىل دوري املجموعات يف 

التاألق يف كامل  الكوكي يف هذا اخل�سو�ص :"هدفنا هو  الكاف، وقال  كاأ�ص  مناف�سة 

املو�سم"، كما حتدث املدرب نبيل الكوكي عن طموحات الوفاق يف مناف�سة كاأ�ص 

"الكاف" التي يعود اإليها الفريق بعد �سنوات من الغياب موؤكدا على طموح 

اخل�سو�ص  هــذا  يف  الكوكي  وقــال  املجموعات  دوري  اإىل  الو�سول 

:"هدفنا االأول يف كاأ�ص الكاف هو بلوغ دور املجموعات يف هذه 

املناف�سة".

الكوكي :"البطولة دون 

جمهور �شتفقد نكهتها"

ع.ب 
حاوره / العاي�ص.�ص
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يومية �إخبارية عامة

�ملنطقة �حل�صرية �لثانية جتزئة 12 رقم 12 ـ باتنة
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توفر لكم خدمة راقية  
                             وباأ�سعـــار تناف�سية

يومية �إخبارية عامة

�ملنطقة �حل�صرية �لثانية جتزئة 12 رقم 12 ـ باتنة
�لهاتف: 033.29.18.51
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توفر لكم خدمة راقية  
                          وباأ�سعـــار تناف�سية

�إعالن عن منح موؤقت
طبقا الأحكام املادة 65 و 72 من املر�س�م الرئا�سي رقم 15 ـ 247 امل�ؤرخ يف 2015/09/16 املت�سمن تنظيم 

ال�سفقات العم�مية وتف�ي�سات املرفق العام.
علم مديرية التجهيزات العم�مية ل�الية ميلة جميع العار�سني الذين �سارك�ا يف طلب عرو�ص وطني مفت�ح مع 

ا�سرتاط قدرات دنيا رقم 2020/20، ال�سادر يف BOMOP واجلرائد التالية:
ـ جريدة االأورا�ص ني�ز ي�م: 2020/10/22 باللغة العربية

ـ جريدة L’EST ي�م 2020/10/25 باللغة الفرن�سية
اإيجاري  عم�مي  م�سكن   1270 م�قع  م�ست�ى  على  ''د''  ن�ع   )02( رقم  ابتدائية  مدر�سة  اجناز  بـ:  واملتعلقة 

بفردوة بلدية �سيدي مروان والية ميلة )االأحياء ال�سكنية املدجمة 2019(.
باأن امل�سروع قد اأ�سند م�ؤقتا اإىل:

ال�سفقات  تنظيم  املت�سمن   2015/09/16 يف  امل�ؤرخ   247 ـ   15 رقم  الرئا�سي  املر�س�م  من   82 للمادة  طبقا 
العم�مية وتف�ي�سات املرفق العام.

العم�مية املخت�سة  ال�سفقات  اأن يرفع طعنا لدى جلنة  لل�سفقة،  امل�ؤقت  املنح  الذي يحتج على  للمتعهد  ميكن 
امل�ؤقتة  املنح  الإعالن  ن�سر  اأول  تاريخ  من  اأيام   )10( ع�سرة  خالل  العم�مية(  لل�سفقات  ال�الئية  )اللجنة 

لل�سفقة.
اأو املتعهدين الراغبني يف االطالع على النتائج املف�سلة لتقييم تر�سيحاتهم وعرو�سهم  كما ميكن للمرت�سحني 
التقنية واملالية، باالت�سال مب�ساحلنا يف اأجل اأق�ساه ثالثة )03( اأيام ابتداء من الي�م االأول لن�سر االإعالن 

عن املنح امل�ؤقت لل�سفقة لتبليغهم هذه النتائج كتابيا.

اجلمه�رية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
وزارة ال�سكن والعمران واملدينة

مديرية التجهيزات العم�مية ل�الية ميلة
 رقم التعريف اجلبائي: 000143019003555

رقم الهاتف: 93 90 42 031 ، الفاك�ص: 83 90 42 031
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رئي�ص املجل�ص ال�سعبي البلدي

الرتبة
عدد املنا�سب 

املالية املفت�حة
�سروط منط الت�ظيف

التعينيالتخ�س�ص املطل�بالت�ظيف

مفت�ص حملل 
م�سابقة على 01مركزي للميزانية

اأ�سا�ص ال�سهادة

�سهادة 
املاج�ستري اأو 

�سهادة معادلة 
لها

واإدارية قان�نية  عل�م  1ـ 
حما�سبية و  مالية  و  اقت�سادية  عل�م  2ـ 

جتارية عل�م  3ـ 
الت�سيري عل�م  4ـ 

اإح�سائيات و  تخطيط  5ـ 

مديرية الربجمة 
و متابعة امليزانية 

ل�الية باتنة

ف.ق

اأم�ص،  اأول  ليلة  جمــهــولــون،  ــام  ق
والتجهيزات  االألـــعـــاب  بتحطيم 
احلديقة  م�ستوى  على  املــتــواجــدة 
موؤخرا  تاأ�سي�سها  مت  التي  اجلديدة 
الكان  بحي  باتنة  مدينة  و�ــســط 
والتي ت�سهد توافدا معتربا للعائالت 
يق�سون  الذين  االأطفال  وباالأخ�ص 

اأوقاتهم بها.
احلديقة التي حتتوي على العديد 
باالأطفال،  اخلا�سة  ــاب  ــع االأل مــن 
للغاية  همجي  ب�سكل  حتطيمهم  مت 
املواطنني  من  الع�سرات  غ�سب  اأثــار 
ملثل  ا�ستيائهم  عــن  عـــربوا  الــذيــن 
التي  الالم�سوؤولة  الت�سرفات  هذه 
تــنــم عـــن انـــعـــدام االأخـــــالق لــدى 

امل�ساحة  هذه  اأن  خا�سة  الفاعلني، 
الذين  االأطــفــال  تخ�ص  الرتفيهية 
للهو  فيها  االأ�سبوع  نهايات  يق�سون 
وخطر  الطرقات  عن  بعيدا  واللعب 

ال�سيارات.
�سفحات  عــرب  مــواطــنــون  وطــالــب 
تدخل  االجــتــمــاعــي،  ــل  ــس ــوا� ــت ال
اجلهات االأمنية لفتح حتقيق مو�سع 
الالم�سوؤولة  الت�سرفات  هذه  حول 
وو�ـــســـع حـــد لــلــمــتــورطــني يف هــذه 
العقوبات  اأقــ�ــســى  و�ــســن  ــال  ــم االأع
الذي  املــادي  لل�سرر  بالنظر  عليهم 
حلق بتجهيزات عمومية، ف�سال عن 
ال�سرر املعنوي الذي حلق باالأطفال 

ورواد هذه احلديقة.

للت�سامن  االأورا�ــــــص  مــنــتــدى  نــظــم، 
مديرية  مــع  بالتن�سيق  والــتــنــمــيــة 
ال�سلطات  وم�ساركة  بباتنة،  ال�سحة 
ك�سوفات  حملة  مبـــروانـــة،  املحلية 
طبية مبناطق الظل، م�ستمنطقة بوزو 

املعروفةبحي ال�سهيد علي النمر.
حملت  الــتــي  ــادرة  ــب امل ــذه  ه فعاليات 
عرفت  مر�سك"،  �سعار"اكت�سف 
من  ملحوظا  والتفافا  وا�سعة  م�ساركة 
م�ساعدات  توزيع  اأين مت  قبل اجلميع، 
باالإ�سافة  املحتاجني،  لفائدة  غذائية 
الربد،  ملجابهة  التدفئة  اأجــهــزة  اإىل 
ف�سل  خالل  االأخــرية  لهذه  وحاجتهم 
�سعوبة  اأغلبيتهم  يجد  اأيــن  ال�ستاء، 
اإىل  بالنظر  وذلــك  اقتنائها  يف  بالغة 

ظروفهم املعي�سية ال�سعبة.
الت�سامنية  العملية  هذه  �سهدت  كما 
االحتياجات  لذوي  م�ساعدات  تقدمي 
الكرا�سي  من  ا�ستفادوا  الذين  اخلا�سة 
الفئات  من  اعتبارهم  على  املتحركة، 
�سمن  اإليها  االلتفات  ي�ستوجب  التي 

ومتيزت  هــذا  الــهــادفــة،  احلملة  هــذه 
بت�سخي�ص  الطبية  الك�سوفات  حملة 
والعمل  وغــريهــا  املــزمــنــة  االأمـــرا�ـــص 
من  ال�سحية  اخلــدمــات  تقريب  على 
للذين  بالن�سبة  ال�سيما  املــواطــنــني، 
اإجراء بع�ص الفحو�سات  يتعذر عليهم 
الطبية، لتكون فر�سة اأي�سا لالكت�ساف 
مد  عن  ناهيك  املر�سى،  وفح�ص  املبكر 

يد العون للفئات اله�سة واملعوزة.
ا�ستح�سان  ـــادرة  ـــب امل ـــذه  ه والقــــت 
خمتلف  ــن  م امل�ستفيدين  وتــرحــيــب 
الغنب  رفع  باإمكانها  والتي  امل�ساعدات، 
املر�سى  اإىل  ــافــة  اإ�ــس ــعــوزيــن  امل ــن  ع
املـــحـــتـــاجـــني مــــن خـــــالل االهـــتـــمـــام 
من  النوع  هــذا  عرب  اإليهم  وااللتفات 
مناطق  ا�ــســتــهــدفــت  ــتــي  ال ـــادرات  ـــب امل
حيث  باتنة،  واليــة  تــراب  عرب  الظل 
فعالياتها  �سمن  امل�ساركني  تكرمي  مت 
واجلهات  ال�سحة  مديرية  غــرار  على 
اإجناح  يف  مل�ساهمتهم  وذلــك  االأمنية، 

هذه العملية. 

حتطيم حديقة الت�سلية بحي "الكان" 
و�سط مدينة باتنة من قبل جمهولني

منتدى الأورا�س للت�سامن يف حملة 
اإجراء ك�سوفات طبية جمانية بباتنة
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و�شط تعايل االأ�شوات ب�شن عقوبات �شارمة على الفاعلني
املبادرة عرفت توزيع اأجهزة التدفئة وتقدمي م�شاعدات غذائية 

احلفر...
 موروث ثقايف مادي

قــد تــكــون الــبــدايــة هــي االأ�ــســعــب يف 
خمتلف االأمور، اإال اأننا جندها االأ�سهل يف 
م�ساريعنا التنموية التي تنطلق باحلفر 
لتظل  بعده  تتحرك  وال  عنده  وتنتهي 
االأو�ساع  تغلقها  ال  مفتوحة  الور�سات 
االحتجاجات  كاأ�ص  لتفي�ص  العادية، 
وعدم  وامللل  الت�ساوؤم  النف�ص  يف  وتبعث 
ــن ذلـــك تــتــحــول اإىل  ــــرث م الــثــقــة واأك
جحيم بعد اأن كانت ت�سبه بالنعيم بعد 
من  "االأمة  �ستخرج  كم�ساريع  ت�سجيلها 
الظروف  حت�سني  يف  و�ست�ساهم  الغمة" 
الذين تعودوا على  للمواطنني  املعي�سية 
طويلة  و�سنوات  اأ�سهرا  املحفور  الو�سع 
ترفه  �سديقة  احلفر  فيها  ت�سبح  قد 
املنازل  خارج  لعبهم  اأثناء  االأطفال  عن 
القمامة  ردم  يف  الــكــبــار  وي�ستعملها 
منها  يخلق  كما  املنزلية  والــنــفــايــات 
ج�سور  كمد  هند�سية  اإبداعات  اآخــرون 

معلقة على اأطرافها.
هو  اإمنــا  عنه،  نتحدث  الــذي  فالو�سع 
الزمني  الفا�سل  بفعل  فعال  مــزر  و�سع 
امل�سروع  وا�ستكمال  احلفر  عملية  بني 
ذكرنا  كــمــا  �سيخل�ص  ـــذي  ال املــرتــقــب 
من  ي�سنع  فتجده  الغمة"،  من  "االأمة 
نف�سه �سببا الحتجاجات طويلة وغ�سب 
املناطق  تلك  باأ�سحاب  يدفع  وقد  عارم 
والرحيل  الهروب  اإىل  اال�ستقرار  وبدل 
حني  اإىل  والغبار  االأتــربــة  عن  بعيدا 
عديدة  الأ�سباب  امل�سروع  انتهاء  اإعــالن 
وتختمها  الــبــريوقــراطــيــة  تت�سدرها 
املكلفة  للمقاوالت  املرتاكمة  امل�ستحقات 
باب  على  واقفة  تظل  والتي  باالإجناز 
"�ساف دايرة" تطرح ان�سغالها  "املري" اأو 
وترتقب اأموالها املرهونة، اإال اأن امل�سالح 
يف  املو�ص"  "مت�سح  مــا  غالبا  ــذكــورة  امل
واملتقاع�ص  باملتماطل  وت�سفه  املقاول 
املال  اأجل  من  واأر�سه  الذي خذل بالده 
اأعلن  كان قد  واإن  االأحــول  ويف خمتلف 

اإفال�سه ب�سبب ذات مل�سروع فهو املالم.
اإ�سارة النطالق  فاحلفر يف منظورنا هو 
ــروع تــنــمــوي هــــام يــخــلــ�ــســنــا من  ــس ــ� م
اأخرى  ت�سرر  نقطة  اأنــه  كما  معاناتنا، 
وبداية معاناة جديدة عنوانها "انطالق 
ال�سبب  ولعله  امل�سروع"،  جت�سيد  عملية 
بامل�ساريع  خــريا  ا�ستب�سارنا  عــدم  وراء 
اأحــيــاوؤنــا  تنتظرها  الــتــي  والعمليات 
كلما  م�ستائني  فتجدنا  ــوارعــنــا،  و�ــس
عنوانها  جديدة  حفر  عملية  انطلقت 
مغتاظني  ما"  م�سروع  من  "االإ�ستفادة 
اأمده مع طول  �سيطول  الذي  الو�سع  من 
التماطل  حتمل  على  وقدرتنا  �سربنا 
ال�ساب  ي�سيخ  حتى  عليها  تعودنا  الذي 
للحفرة  ينظر  وهو  الطفل  ويكرب  فينا 
قدميا  واأثـــرا  جميلة  ــرى  ذك اأنــهــا  على 
كان البد من متجيده وتتويجه على اأنه 

مادي". ثقايف  "موروث 

نوارةبوبري

تخوفات بفر�س حتاليل كورونا على امل�شافرين

املعا�شر تتجند الإ�شتقبال املحا�شيل 

خالل  املــواطــنــني  مــن  الكثري  ووجـــد 
جمربين  اأنف�سهم،  الفارطة،  االأ�سهر 
الواليات  باقي  اإىل  التنقل  عدم  على 
ــة الــنــقــل الـــربي  ــرك بــ�ــســبــب مــنــع ح
للم�سافرين وهو االأمر الذي ت�سبب يف 
يف  خا�سة  منهم  الكثري  م�سالح  تعطل 
بعدما  ال�سابق،  ال�سحي  احلجر  فرتة 
اأن  غري  الواليات،  بني  التنقل  منع  مت 
من  الداخلية  الرحالت  ن�ساط  عودة 
الكثري  متاعب  من  يقل�ص  قد  اأن  �ساأنه 
وحتى  التجار  واأي�سا  املواطنني  مــن 

ال�سياح وكذا الفرق الريا�سية.
اخلطوة  بعد  الكبري  االإرتــيــاح  ورغــم 
التي مت االإعالن عنها، اإال اأن املخاوف 
بخ�سو�ص  املــواطــنــني  لـــدى  تــتــزايــد 
وهــــذا يف ظل  الــــرحــــالت،  �ـــســـروط 
احلديث عن �سرورة اإجراء امل�سافرين 
يف  �سفرية  اأي  قبل  كــورونــا  لتحاليل 

الذي  االأمــر  وهو  الداخلية،  املطارات 
ب�سبب  املواطنني  من  الكثري  يرف�سه 
ــراء  الإج املرتفعة  املالية  التكاليف 
مبلغ  اإىل  ت�سل  والتي  التحاليل  هذه 

مليون �سنتيم يف املخابر اخلا�سة وهو 
االأمر الذي يتجاوز اإمكانيات الكثريين 
و�سعهم  مبراعاة  طالبوا  الذين  منهم، 
املادي خا�سة اأن فر�ص هذه التحاليل 

من  الواحدة  الرحلة  ثمن  من  يجعل 
مطارات العا�سمة نحو باقي الواليات 
لل�سخ�ص  �سنتيم  ماليني   03 تتعدى 
للغاية  مرتفعة  تكلفة  وهي  الواحد 
خا�سة بالن�سبة لذوي الدخل املتو�سط 

واملنخف�ص. 
للتاأكد  التحاليل  فــر�ــص  اأن  ورغـــم 
يبقى  ـــافـــريـــن  املـــ�ـــس ـــالمـــة  �ـــس ــــن  م
الكثري  يف  به  معموال  اإجراءاإحرتازيا 
اجلائحة  ب�سبب  العاملية  املطارات  من 
الرحالت  يف  تطبيقه  اأن  اإال  احلالية، 
الداخلية من �ساأنه اأن ي�ساهم يف عزوف 
العديد من امل�سافرين عن التنقل جوا، 
حيث يبقى من ال�سروري ح�سب هوؤالء 
حتى  مرونة  اأكــرث  اإجـــراءات  اإتــخــاذ 
اإ�ستغالل الرحالت  يت�سنى للم�سافرين 
اجلوية الداخلية من اأجل التنقل نحو 

الواليات البعيدة. 

�سرعت، معا�سر الزيتون يف العديد من 
يف  �سطيف  لوالية  ال�سمالية  البلديات 
فتح اأبوابها منذ اأيام الإ�ستقبال الكميات 
االأوىل من منتوج الزيتون لهذه ال�سنة، 
الوالية  من  ال�سمالية  املناطق  وتعد 
بوعندا�ص،  ورثــيــالن،  بني  غــرار  على 
من  وغريها،  قرقور  حمام  تيزي،  اأيــث 
كبرية  كميات  باإنتاج  املعروفة  املناطق 
الن�ساط  يعد  الــذي  الزيتون  من  جــدا 
االأ�سا�سي للكثري من العائالت التي داأبت 
�سنوات  منذ  الزيتون  جمع  ن�ساط  على 

طويلة.
وتتواجد الكثري من املعا�سر التقليدية 
والع�سرية يف البلديات ال�سمالية، والتي 

�سرعت يف العمل خالل الفرتة احلالية، 
حيث تتناف�ص هذه املعا�سر على تقدمي 
االآالت  �سيانة  بعد  اخلــدمــات  اأف�سل 
واملالحظ  املالئمة،  االأجـــواء  وتوفري 
هو االإقبال ال�سعيف من طرف الزبائن 
الذي  االأمر  الفارطة وهو  االأيام  خالل 
تاأخر  اإىل  املعا�سر  اأ�ــســحــاب  اأرجــعــه 
ال�سنة ب�سبب عدم  جني املح�سول هذه 

ن�سجه.
وال يقت�سر اإ�ستقبال حم�سول الزيتون 
اإن  بل  فقط،  ال�سمالية  البلديات  على 
البلديات  مــن  الــفــالحــني  مــن  الــعــديــد 
ــة،  ــوالي ــن خـــارج ال املـــجـــاورة وكـــذا م
هذه  يف  املــوجــودة  املعا�سر  يف�سلون 

اخلدمات  لنوعية  بالنظر  املنطقة 
املعا�سر  هــذه  بها  متتاز  التي  ــودة  واجل

خا�سة منها التقليدية.
عدد  يتوقع  اجلارية،  ال�سنة  وخــالل 
من الفالحني اأن ال تكون الكميات التي 
�سيتم جنيها كبرية وال�سبب يف ذلك هو 
الظروف املناخية التي مل تكن م�ساعدة 
بن�سبة  املح�سول  تراجع  يف  وت�سببت 
الفارطة  بال�سنة  مــقــارنــة  ملحوظة 
التي عرفت ت�سجيل م�ستوى قيا�سي من 
االإنتاج، حيث يتم اإنتاج من 14 اإىل 18 
لرت من زيت الزيتون يف القنطار الواحد، 
كما ت�سببت موجة احلرائق التي طالت 
خالل  ال�سمالية  البلديات  يف  الب�ساتني 

امل�ساحة  تراجع  يف  الفارطة  ال�سائفة 
املعنية باجلني.

وكالعادة، فاإن مو�سم جني الزيتون يف 
اجلهة ال�سمالية من الوالية يعترب حدثا 
غري عادي لدى الكثري من العائالت التي 
تتجند بالكامل من اأجل جني املح�سول 
للكثري  الوحيد  املدخول  يعتربا  الــذي 
بع�سها  مب�ساعدة  تــقــوم  حيث  منها، 
قبل  املح�سول  جني  اأجــل  من  البع�ص 
التواجد  خالل  من  ال�ستاء  ف�سل  حلول 
منذ ال�ساعات االأوىل للنهار يف الب�ساتني 
متاأخرة  �ساعات  غاية  واإىل  واحلقول 
من اليوم ال�سيما يف ظل عدم توفر اليد 

العاملة يف هذه املناطق. 

ا�ستئناف الرحالت اجلوية الداخلية وخماوف امل�سافرين تت�ساعف

تراجع ملحوظ يف حم�سول الزيتون يف اجلهة ال�سمالية من �سطيف 
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�أثارت، �لقر�ر�ت �ل�صادرة عن �لوز�رة �الأوىل بخ�صو�س �إعادة فتح ن�صاط �لرحالت �جلوية �لد�خلية بد�ية من يوم �الأحد �ملقبل، فرحة كبرية لدى �لكثري من �ملو�طنني خا�صة �أن �الأمر 

يتعلق بعودة �لن�صاط بعد �أكرث من 08 �أ�صهر من �لتوقف، كما �أن عودة �لن�صاط �صيم�س �أي�صا �لرحالت �جلوية �لدولية من خالل مو��صلة �إجالء �ملو�طنني �لعالقني يف �لبلد�ن �الأجنبية 
يف �إنتظار عودة �لرحالت مع بد�ية �ل�صنة �جلديدة �أي بعد نحو �صهر من �الآن.



خملفات احلجر ال�صحي يف اجلزائر تتفاقم ..

معاوية. �صنوارة.ب عامر.مح.ق

م�صاركات �صتن�صر

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

ردود

�ملبدعة رما�ش ود�د/  �شكيكدة وم�شاركة "كن �أو ال تكن ":  خاطرة جّيدة 
رغم بع�ص االأخطاء مثل قولها )متلئ ( و�سوابها )متالأ( الأّنها همزة متطّرفة قبلها فتح.

ة  �دور �شعد�هلل/ م�رص  وم�شاركة "نحو هدف جمهول": ق�سّ �شامح  �ملبدع 
)فى(  كتابة  مثل  الّن�ص  يف  االأخطاء  بع�ص  اإىل  االإ�سارة  مع  الن�سر،  ت�ستحق  جميلة  رمزية 

باألف مق�سورة عّدة مرات.  

الوطن  �سرية  يكتب  الوجع  طوفان 
على عتبات الغ�سب الذي يحيلنا اإىل 

الفرح مع احلزن .
رحلة على  منت قطار العمر ليرتك 
للحديث حقيقة ك�سوفات رغم عقوق 
جتنبا  متــرد  حــاالت  هكذا  يف  الزمن 
�سجر  ـــاأوراق  ك ــرن  امل الــوقــوع  ملطبات 
اخلــريــف الــــذي يــثــري الــدهــ�ــســة يف 
ا�ستئنا�سا  الوا�سعة  االأر�ــص  جنبات 
ــاأت  ت مل  الــتــي  الـــعـــذراء  بالطبيعة 
االإف�ساح  ليكون  االإن�سان  يد  عليها 
على  املرخي  ال�ستار  ويــزول  اجلميل، 
يف  ال�سمت  وينفلق  املطمو�سة،  املعامل 
دغدغات املوا�سم يف رع�سات احلروف 
و�سخب  التما�سيح  عــيــون  ــاردة  ــط مل

الطبول .
***

ركبت ح�سان التحدي كظل �سحابة 
ين�ساب �سوتي عرب انهزام �سنني عمري 
دون  فار�سا  وكنت  الأكون....  اخلالية 

انتظار .
ومـــن رحـــم الــكــلــمــات يــولــد خليج 
ال�سمت  فوا�سل  قناع  لي�سقط  فجري 

وكنت الطريقة...
وكنت احلقيقة...

وكنت املطر...
منتظر ينتظر 

واحمل بني �سبابة واإبهام 
قلمي اللدود 

ومداد حمربتي 
وبني �سفتي انهمار كلمات...

تنزل 
ك�سقوط رذاذ ال�سماء ...

اإىل اأين؟
اإىل حيث امل�ستهى...

الأرحل حيث �سدرة املنتهى. 
دربي طويل

وزادي يف التقى

زاد قليل...
ولكنني اأزرع القبالت

يف كل ال�سوارع 
واأحمل باقة االأزهار

الأر�سم خارطة وطني اجلديد 
يكرب كامراأة حامل 

ينب�ص حريف 
اأتوغل...
اأ�سافر ...

وال اأخ�سى اجلمارك 
الأين اأحلم باملدائن البعيدة

واأنا فار�سها الوحيد 
الأين وباخت�سار 
هجرت القطيع 

الأغني بقلب مفعم بال�سظايا
الأطفال �ساروا كما الولدان �سيبا 

ومن رحم اآهاتي 
�سالت ينابيعي كاملدامع 
ملح حلقي يفجر اآالمي 
تقاذفتني رياح الزحام

فان�ساب �سوتي
يدوي باأحرف النور 

قد اآن �سبحي 
واآن اأن  تهب االأعا�سري

تفر�ص الورد والود
وحتت�سي طيب كوؤو�ص ال�سهد 

       ***

هذه يدي 
فامدد يديك 

واخرج من اجلب 
وكن يف احلقل 

كغ�سن يحمل وردا
وعنقودا...

وعرجونا...
ورزقنا ح�سنا...

ــريف  ــس ــ� ت ال  ـــــاَي  ـــــن ُم يـــــا  ـــد  ـــع ـــب ال يف 
تـــعـــزيف  ال  ــــل  ــــو�ــــس ال ــــــــداء  ن وعـــــــن 
ــــــــوًى؟ ــــــــــــوت ج اأتــــرتكــــيــــنــــنــــي اأم
رفـــــقـــــا بــــقــــلــــٍب نــــــــــــازٍف مــــدنــــِف
وال  ــــــاَل  ــــــس ــــــو� ال ـــــــوّدت  ـــــــع ت اإين 
ـــِف ـــل ـــت ــــك امل اأقـــــــــوى عـــلـــى هــــجــــران

خـــافـــقـــي  مــــنــــى  يــــــا  اإيّل  عـــــــــودي 
ــــي املـــــرجـــــِف ــــِم يــــــا �ـــــســـــحـــــوًة حلــــل
الـــدنـــا ــــار  ــــف ق يف  اإلــــــيــــــِك  ــــعــــى  اأ�ــــس
تنطفي  ال  ـــوق  ـــس ـــ� ال ــــــار  ون ـــي  ـــس ـــ� اأم
ُغــــر�ــــســــْت  واحــــــــــٌة  اإال  اأنــــــــــِت  ـــــا  م
جمـــحـــِف عــــــــامٍل  يف  ـــــى  ـــــن املُ ـــا  ـــه ـــي ف

ـــدي وغـــــدي  ـــس ـــ� ـــق ـــــــــــروؤى مل ــــــــت ال اأن
تــخــتــفــي ال  االأنــــــظــــــار  مــــــدى  ـــن  ـــع ف
ـــي  ـــرتب ـــاق ـــــاَل ف ـــــس ـــــو� ــــِك ال ــــت ــــاأل ــــس �
تــــاأ�ــــســــفــــي ال  اإيّل  ــــــي  ــــــل ــــــب واأق
اأمٍل  يف  ــــر  ــــم ــــع ال ـــص  ـــ� ـــي ـــع ن اإّنــــــــــــا 
ــعــِف ـــل مــــن مــ�ــس ـــس ـــو� ــص غــــري ال ــ� ــي ــل ف
وال  ـــــــــــدوم  ت ال  بـــــدنـــــيـــــا  ــــا  ــــحــــي ن
ــِف ــس ــ� ــن ــــوى امل ــــه ــــري ال يـــبـــقـــى بـــهـــا غ
وفـــــيـــــه يـــــغـــــدو الــــــهــــــّم مـــنـــفـــرجـــا 
ــــِف ــــره ـــــــٍل م ـــــــس ــــــن وا� بــــلــــفــــتــــٍة م
وبـــــِه  ـــــى  ـــــس االأ� واأد  اإىل  يـــ�ـــســـعـــى 
املــــــرتِف ـــــــدى  امل يف  احلــــيــــاة  تــــزهــــو 

�ضعر

اإعداد: رقية حلمر

نزوال لرغبة قراءنا االأعزاء لن�سر اأعمالهم االأدبية من )ق�سة ق�سرية، �سعر، خاطرة،  وحتى ن�سو�ص م�سرحية ق�سرية ومقامة...( 
وغريها من االأنواع االأدبية، �سرعت جريدة االأورا�ص نيوز بتخ�سي�ص �سفحة اأ�سبوعية للمبدعني وهواة الكتابة من خالل "�سفحة اإبداع" 

املعنونة بـ "موا�سم البوح" والتي ي�سرف عليها خمت�سون يف املجال.
auresibdaa@gmail.com :ميكن ار�سال م�ساركاتكم عرب الربيد االلكرتوين التايل 

مالحظة: يتم ن�سر العدد كل يوم ثالثاء، ا�سافة اىل كون االأعمال التي مل يتم ن�سرها �سيكون هنالك �سببان: اأوال لكرثة املادة على اأن 
تن�سر يف العدد املوايل، والتي مل تن�سر �سرتفق برد من طرف الناقد عبد اهلل اليل، حظا موفقا للجميع

غازي املهر/ االأردن

واحة املنى 

�ساعد بولعواد / برج بوعريريج

ق�ضة

خاطرة
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ت�سلل خل�سة من غري اأن يح�ص به اأحد 
يف احدى املنا�سبات 

كبرية  حلــم  بقطعة  اأمــ�ــســك  يــده  مــّد 
يده  اأخــذت  متاما  يــده  متلكتها  وحينما 
ترجتف من �سدة اخلوف �سحب، يده بخفة 
تراجع تدريجيا اإىل اأن و�سل مكانا ق�سيا 
كانت  متهّدم  حائط  بجوار  منزويا  جل�ص 
عيونه جاحظة تنظر بحركة دائرية يف 
كل االجتاهات خمافة اأن تقتلع منه تلك 
بعيد مل يذق  زمنا  ا�ستهاها  التي  القطعة 
بعامني.  والــده  يتويف  اأن  قبل  من  طعمها 
حتى اأيام فرا�ص والده مل يهيئ له القدر 

فر�سة كهذه .
اأم�سك القطعة بكلتا يديه ومررها على 
م�سح  ثم  مرات  ثالثة  عينيه  وعلى  اأنفه 
طال  قــد  لرائحة  ذكــرى  وجهه  كــل  بها 
علي  و�سعها  فلما  عددا  �سنني  لها  انتظاره 
فمه نزلت منه دمعة  اأح�ص بها على خده 
ركبته  علي  وقعت  حتى  ف�سالت  ــن  االأمي
اللذيذ  اللحم  طعم  ذاق  وحينما  العارية 
ان�سكبت دموعه بغزارة على املذاق الذي 

الأول مره مييز طعمه الطيب.
�سديد توقف فجاءة  بنهم  ياأكل  اأخذ   
مل  حللقه  و�ــســلــت  الــتــي  القطعة  حــتــى 
القطعة  وارجـــع  ب�سرعة  وقــف  يبتلعها 
مــن فمه تــذكــر والــدتــه الــتــي حــالــه من 
االح�سا�ص  هذا  ت�ساركه  اأن  فــاأراد  حالها 
اأمه فم�سي م�سرعا  املوؤمل. حترك قا�سدا 
"اأمي  نف�سه  يف  يتمتم  واأخــذ  يطري  يكاد 
الأجله،  اأعي�ص  الــذي  واأمــلــي  عيوين  نــور 
جتوع  الطوال  الليايل  علينا  �سهرت  كم 
ببقايا  ال�سغري، وتغطينا  واأخي  اأنا  لناأكل 
ونظيفة  عفيفة  اأمي  الربد،  من  مالب�سها 
من  تقتطع  نهار  ليل  تكدح  والل�سان  اليد 
الدرا�سة،  لنا م�ساريف  حلم بطنها لتوفر 
الثاين  ال�سف  على  مقبل  اأنا  االآن  وحتى 
الثانوي واأخي الذي يتقدم لل�سف الثاين 
مبا�سره  تليني  التي  اختي  اأما  االأ�سا�سي 

عاجزة عن احلركة منذ والدتها". 
 �سرد كل هذا وهو يف طريقه ايل البيت 
خطت  وحينما  معه  الأحــد  يتحدث  كاأنه 
الباب تراجع خطوة فنادته  رجله عتبه 

اأمه ماذا حتمل؟
 تلعثم يف الكالم لـ.... لـ... لـ..حمة 

قطعه  �سقطت  حتي  نظرة  اليه  نظرت 
"يا  معه:  تتحدث  وبــداأت  يده  من  اللحم 
و�سمري  حق  اميــان  االن�سان  قيمه  ولــدي 
حي ويد نظيفة وقناعه متالأ النف�ص عزة 
يرزقنا  مل  اإن  ولــدي  يا  ويقينا،   وعفاف 
اهلل احلالل نرزق اأنف�سنا باأيدينا احلرام 
؟ لتمتلئ بطوننا واأج�سادنا نارا وخ�سرانا 

يف الدنيا واالآخرة؟".
عنان  تطال  عــزة  يف  يقف  الولد  كــان 
االأم  بــتــلــك  فــخــرا واجـــــالال  ــمــاء  ــ�ــس ال
حمن  تغريها  مل  التي  ال�سابرة  ال�سامدة 
يثني  ومل  الظروف  تك�سرها  ومل  احلياه 
ذلك  ــاء  ــن واأث واحلـــوج،  الفقر  عزميتها 
عربة  توقفت  العميق   االن�ساين  احلــوار 
باملقعد  يجل�ص  ال�سن  كبري  رجــل  حتمل 
فاتنة  فتاه  وبــجــواره  لل�سيارة  اخللفي 
ت�سحر العيون جماال،  وروعة نزل الرجل 
بخطواتهم  وتوجهوا  ال�سيارة  من  وابنته 
اإىل الولد اأامه كانوا يف ده�سه من ما روؤا،  
"عمي اأحمد ؟ ما الذي  متتم الولد �سرا: 

اأتي به هنا؟".
 كانت االم تقف يف عزة و�سموخ ترفع 
ال  "نحن  �سرا:  متتمت  ـــاء،    اإب يف  راأ�سها 
ن�ساأل غري اهلل تعاىل ولن حتنينا ال�سنني 

بل تزيدنا عزة و �سربا".
  �سلم الرجل والبنت واأخربهم الرجل 
اأ�سيب  اأنــه  ــده  وال �سقيق  الولد  عم  وهــو 
اأن  البنته  يريد  وال  منه  �سفاء  ال  بــداء 
وقت  اأي  يف  املوت  ويخاف  وحيدة  تعي�ص 
اأنه  الولد  عم  وقــال  الطبيب،   قــال  كما 
اأن يتزوج  �سيتنازل عن كل امالكه مقابل 
ابن اخيه بنته، وي�سكنوا يف العمارة التي 

ميتلكها جميعهم.
اأخــذ  لكن  ب�سدة،  اأوال  االأم  رف�ست   
يتحدث الولد الأمه حديث العقل النا�سج: 
" يا اأمي، اإنه عمي �سقيق اأبي وان كان ق�سر 
يف واجبنا حينما كان يف موقف قوة وهو 
االآن يف موقف �سعف،  وهو حلمنا ودمنا 

وعر�سه عر�سنا فلن نخطئ كما اأخطاأ".

بع�ص االأعمال اإذا �سدقت فيها النّيات يكتب 
اهلل لها النجاح وي�سع فيها الربكة، واأح�سب 
اأّن جمّلة العربي الكويتية من هذا الّنوع من 

االأعمال التي امتّد �سدورها ما يزيد على ن�سف 
القرن من الزمن، فقد �سدرت عام 1958 م، 

برئا�سة حترير الكاتب الرائع، العامل املتمّيز، 
ال�سحفي املقتدر الدكتور اأحمد زكي، والذي 

توىّل رئا�سة حتريرها مّدة ثمانية ع�سر عاما، 
وكان اأ�سلوبه ممّيزا وكتاباته ذات قيمة علمّية 

واأدبّية عالية..
كانت جمّلة العربي يف عهدها االأّول حتفة 

اأدبّية وعلمّية نادرة، وكّنا ونحن طلبة – 
عندما اكت�سفناها – نبحث عنها بلهفة كما 

نبحث عن كنز مفقود اأو جوهرة ثمينة، وكّنا 
ال نكتفي ب�سراء االأعداد اجلديدة التي ت�سدر 

غّرة كّل �سهر، بل نبحث عند باعة الكتب عن 
االأعداد القدمية ونقتنيها بلهفة تفوق لهفتنا 

لالأعداد اجلديدة ال�سيما اإذا راأينا يف �سفحتها 
االأوىل اأّن رئي�ص التحرير كان الدكتور اأحمد 

زكي، كانت االأعداد االأوىل حتمل ب�سمته 
بامتياز وكان له يف  الغالب �سفحة يكتب فيها 
مقاال ميزج فيه بني الروؤية العلمّية والروؤية 

الدينّية، وهو من اأوائل من كتب يف االإعجاز 
العلمي بطريقة م�سّوقة وفّذة، حّببت اإلينا 
مطالعة كّل ما يت�سل بالعلوم واالكت�سافات 

احلديثة.
وظّلت جمّلة العربي تقّدم الثقافة على 

اأطباق من ذهب لكّل قراء العربّية، فرتبى على 
نهجها وفكرها اأجيال من ال�سباب، واأكرث ما 

يعجبنا يف جمّلة العربي االأدب وما يتعّلق به 
ة على وجه  من �سعر ونرث، وكنت اأنا اأهتّم بالق�سّ
اخل�سو�ص، وتعجبني الق�س�ص املرتجمة ب�سكل 

ة مرتجمة اإال و�سعرت  اأكرب وكلما راأيت ق�سّ
باالمتنان للمجّلة، الأّنها تتيح الأمثايل ممن ال 

تتاح لهم فر�ص االطالع على االآداب االأجنبّية 
بل�سان اأهلها فر�سة قراءة تلك االآداب. 

ومن اأبوابها الرائعة اأي�سا والثابتة الباب 
املعنون بـ )علوم(، ففيه الغنى والرثاء العلمي 

واملعلومات املعرفّية القّيمة، واإن اأن�ص فال 
اأن�ص باب )وجه لوجه( الذي يكون عبارة 

عن مقابلة مع �سخ�سيتني بارزتني يف الفكر 
اأو االأدب اأو الفّن اأو غريها مما يثري العقل 

والوجدان، ويهّم القارئ يف كّل مكان وزمان.. 
اإّن جمّلة العربي الكويتّية لتعّد بحق مدر�سة 

للفكر والثقافة واالأدب واملعرفة االإن�سانّية 
ب�سفة عاّمة.

طوفان الوجع 
مدر�سة جمّلة العربي

اميان بلمداين/ اجلزائر

هم�ضة

فقري

عبد اهلل اليل



رجل من طينة الكبار، بل عمالق من 
وال�سيا�سة،  والقلم  الفكر  عمالقة 
مما  اأكـــرث  �سيا�سّيا  الــّنــا�ــص  عــرفــه 
مرهف  قلم  �ساحب  كاتبا  عــرفــوه 
عنه  كتب  من  اأكــرث  وّقــادة،  وكلمات 
الــبــحــث يف حــيــاتــه هو  وتــعــّمــق يف 
بلغيث  االأمني  حمّمد  املــوؤّرخ  الّدكتور 
الكتاب،  لــهــذا  تقدميا  كتب  الـــذي 
وجاء االآن الكاتب واملوؤّرخ االإعالمي 
ـــوزي مــ�ــســمــودي  مدير  ــاذ ف ــت ــس االأ�
ليميط  تب�سة  بــواليــة  املجاهدين 
الّلثام عن جانب هام من حياته، مل 
يحظ بكبري درا�سة وال اهتمام يليق 

مبقامه العظيم.
ــوزي  ــاذ ف ــت ــس ــديــق االأ� عـــّودنـــا الــ�ــسّ
م�سمودي على اكت�ساف الّدرر، ونف�ص 
اأّنه  واأذكر  املخّباآت،  كنوز  عن  الغبار 
ال�ساذيل  اأّن  اأّول مّرة  عندما قال يل 
ا�ستغربت  وممّيز،  رائع  قلم  له  املكي 
هناك  اأّن  وعلمت  اال�ستغراب،  كــّل 
َعَلًما مغموط احلّق، منتق�ص اجلناب 
مل  ولكن  الكبري،  وعمله  مقامه  يف 
اأتخّيل اأبدا اأن يكون قلمه من طبقة 
ال�سيخ الب�سري االإبراهيمي وم�سطفى 
معها يف  ويــجــري  ــّرافــعــي  ال ــادق  �ــس
م�سمار واحد، والّرائع يف هذا الكتاب، 
وهذا العمل العلمي اجلاد اأّن االأ�ستاذ 
فوزي م�سمودي ا�ستطاع جتميع اأكرث 
ا بني مقال ولقاء �سحفي  من �ستني ن�سّ
وو�سعها  املّكي،  لل�ساذيل  وحما�سرة 
حّية  عّينة  كتاب،  دفتي  بني  للنا�ص 
هذا  �سدق  باأنف�سهم  ويــروا  ليقراأوا 
املقال، ومدى ما و�سفه به املوؤّلف من 

جمال االأ�سلوب وغزارة الثقافة.
وعندما قراأت مقاالته هذه حت�ّسرت 
كثريا على اأّن الّرجل غّيب عن ق�سد 
اأعماله  جتمع  مل  كيف  واإال  وتعّمد، 
للطلبة  وتدّر�ص  االآن  اإىل  وكتاباته 
وتنجز  ــات  ــّي ــل ــك وال ــات  ــع ــام اجل يف 
االأبحاث  �سخ�سّيته  وحــول  حولها 

والّدرا�سات.. !؟ 
من  �سفحة   312 يف  الــكــتــاب  يــقــع 
علي  دار  عن  �سدر  املتو�سط،  القطع 
طباعة  يف  والّن�سر  للطباعة  زيد  بن 
هامة،  توثيقية  ب�سور  مــزود  اأنيقة 
م�سمودي  فــوزي  االأ�ستاذ  جمع  وقد 
املنا�سل  بقلم  املتفّرقة  املقاالت  هذه 
يكتِف  املــّكــي، ومل  ــاذيل  الــ�ــسّ الــّرمــز 
م�سٍن  عمل  هو  الذي  اجلمع،  مبجّرد 
ونّقح  �سحح  بــل  �ــســك،  بــال  و�سعب 
طم�ص  مــن  حلقها  يــكــون  مــا  ــّوب  و�ــس
وتعاقب  الــزمــن  مبــرور  حتريف  اأو 

االأيام.  
يف  م�سمودي  ــوزي  ف االأ�ــســتــاذ  ــر  وذك

مقّدمة هذا الكتاب قائال:
ما  على  عرثت  قد  اأّنني  اأزعم  "وال 
كتبه اأو ن�سره االأ�ستاذ ال�ساذيل املّكي 
حبي�ص  خمطوطا  منه  بقي  مــا  اأو 
هــذه  ــرف  ــع ت مل  بــعــدمــا  االأدراج، 
الأ�سباب  للّن�سر  طريقها  الكتابات 
يعلمها كاتبها – رحمه اهلل تعاىل – 
اأّن االآثار املبثوثة بني  اأقول  ولكّنني 
اإليه  انتهى  ما  هي  الكتاب  هذا  دّفتي 
انطالقا من  جهدي وخال�سة بحثي، 
القاعدة ال�سهرية: )ما ال يدرك كّله 
هلل  اإال  الكمال  ومــا  ِجّله(  يــرتك  ال 

تعاىل، وما توفيقي اإال باهلل".
مف�سال  تعريفا  املــوؤّلــف  لنا  و�ــســع 
�سكل  عــلــى  ــاذيل  ــس ــ� ال ب�سخ�سّية 

كرونولوجيا، ومما جاء فيها:
املجاهد  1913: ميالد  15 ماي   - "
واملنا�سل ال�ساذيل والكاتب ال�ساذيل 

املّكي..
الكرمي  القراآن  حفظه   -

ــدي املـــبـــارك  ــي ــس كـــامـــال مبــ�ــســجــد �
ودرا�سته باملدر�سة النا�سرّية.

1934 التحاقه بجامع   -
الزيتونة بتون�ص ".

ومن هذه الكرونولوجيا التي خّل�ست 
حياته كّلها يف حمّطات كربى؛ ندرك 
ال�ساذيل  الكبري  الرمز  هذا  اأهمّية 
باأّنه  املــوؤّلــف  و�سفه  الـــذي  املــكــي، 
و�سحفي  وكــاتــب  ومنا�سل  جماهد 
وم�سلح ومربي، �سفات عّدة اجتمعت 
يف �سخ�ص واحد تدّل على اأّن الرجل 
مواهب  ذات  ا�ستثنائية،  �سخ�سّية 
وقدرات قلما جتتمع يف اآحاد الّنا�ص، 
�سديدا،  ظلما  اأقرانه  من  ظلم  لكّنه 
وحياته  ــره  ذك على  يهال  اأن  ــاد  وك
مل  كــاأن  في�سبح  ــرتاب،  ال ون�ساالته 
اإجـــراء  اإىل  قلمه  وعــمــد   ! يــكــن.. 
ومفيدة  مهّمة  وهــوامــ�ــص  تعليقات 
التعليقات  تلك  ومن  الكتاب،  منت  يف 

نقتب�ص هذه االأمثلة الأهمّيتها:
على  كــانــت  الــتــي  ترجمته  ــر  ذك يف 
بع�ص  ذكــر  ورد  كرونولوجيا  �سكل 
فوزي  االأ�ستاذ  فقام  االأعالم،  اأ�سماء 
يف  االأعـــالم  تلك  حــول  بتو�سيحات 

الهام�ص ومنها:
التهذيب  مدر�سة  عــن   -

بتب�سة قال:
بتب�سة  التهذيب  مدر�سة  ــي  وه  "
تاأ�سي�سها  منذ  ت�سميتها  مّتــت  وقــد 
املا�سي  القرن  ثالثينيات  بداية  يف 
البنني  تــهــذيــب  )مــدر�ــســة  بــا�ــســم 
مبدر�سة  عــرفــت  كــمــا  والـــبـــنـــات(، 

ال�سيخ العربي التب�سي..."
االأّول  املقال  عّلق حول   -
ــارة عن  ــب ــو ع يف الــكــتــاب والــــذي ه
املكي  ال�ساذيل  عن  اأخــرى  ترجمة 

بقوله:
خالد  ــمــرحــوم  ــل ل ــة  ــال ــق امل "هذه 
املّكي  ال�ساذيل  املنا�سل  جنــل  مّكي 
-le jeune ind بيومّي ةن�سرت 
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�سبتمرب 1998". 
بعنوان  ــه  ل مــقــالــة  نــ�ــســر  وعــنــدمــا 
)الطريق اإىل اجلامعة(؛ عّلق عليها 

يف الهام�ص قائال:
اإىل  الــّطــريــق  املــّكــي،  الــ�ــســاذيل   "
اجلزائر،  ال�سعب،  يومّية  اجلامعة، 
12 يونيو )جوان(، حما�سرة األقاها 
باجلزائر العا�سمة )زّودين الّدكتور 
مولود عومير بجامعة اجلزائر عرب 
هذه  من  م�سّورة  بن�سخة  املي�سنجر 
وجــدت  ــد  وق املــنــ�ــســورة،  املحا�سرة 
تبيي�سها  اإعــــادة  يف  كــبــرية  م�سّقة 
 ( الكلمات  من  العديد  و�سوح  لعدم 

االألفاظ(.     
من  كثريا  اأّن  اأي�سا  املوؤّلف  ذكر  وقد 

كثري  بها  كان  وجدها  التي  املقاالت 
املطمو�سة،  والعبارات  الكلمات  من 

وحاول ت�سويبها جهد ا�ستطاعته.
ويقول اأي�سا ابنه خالد   -

يف ترجمته الأبيه: 
يكمل  كان  بتون�ص  اإقامته  واأثناء   "
تكوينه بالزيتونة، كانت له االإرادة 
ع�سكرّيا  تكوينا  نف�سه  يــكــّون  اأن 
بلد  يف   1939  –  1938 �ــســنــتــي 

اأوربي ) اإيطاليا(.."  
يف  خــالــد(  )ابــنــه  الكاتب  وا�ستمّر 
حياة  عــن  مــركــزة  ترجمة  كتابة 

والده اإىل اأن ختمها بقوله:
وافته  اأن  اإىل  العمل  عن  وتقاعد   "
�سبتمرب   2 اجلمعة  ــوم  ي يف  املــنــّيــة 
عاما   75 يناهز  عمر  عن   1988
للجزائر  ون�سال  وجهاد  كفاح  كّلها 
اهلل  فرحمه  ولــالإ�ــســالم  وللعروبة 

"..
الكتاب بحّق دّرة فنّية واأدبّية ف�سال 
الذي  الــّرائــع  الفكري  امل�ستوى  عن 
املّكي،  الــ�ــســاذيل  اأ�ــســلــوب  يف  جتــّلــى 
الذي مل نكن نعرفه من قبل، والذي 
ي�سمع عن ال�ساذيل املّكي يظّن الّرجل 
اجلزائر  رجــاالت  من  بارعا  �سيا�سيا 
يتحّدث  كما  يــتــحــّدث  املــ�ــســهــوريــن، 
ثقافته  على  تغلب  ولكن  الزعماء، 
ورمّبا  واللغة،  االأ�سلوب  يف  الب�ساطة 
منه  اأكــرث  الفرن�سّية  يف  بارعا  كــان 
يف لغتنا العربّية، لكّن ال�ساذيل املكي 
يفاجئنا، بل يفاجئنا االأ�ستاذ فوزي 
ال  قلم  عن  لنا  ك�سف  باأن  م�سمودي، 
اأدبــاء  كبار  عن  وجماال  روعــة  يقّل 

ع�سره.. !! 
الكالم  هــذا  يــقــراأ  مــن  يح�سب  وقــد 
ن�سفه  اأو  الّرجل،  مدح  يف  نبالغ  اأّنــا 
نرفعه  االأقل  على  اأو  فيه،  لي�ص  مبا 
ال  بــدرجــات،  دونها  هو  مرتبة  اإىل 
واهلل ما نفعل ذلك، وال جنروؤ عليه، 
تاأخذنا  ومل  نذهل  ومل  نقراأ  مل  لو 
الف�ساحة  ـــَرَحـــاء(  و)ُب الّده�سة، 
ليكون  واحد  منوذج  وهذا  والبيان، 
ن�سف  الذي  على  العيان  �ساهد  مثل 
حول  له  طويلة  مقالة  من  ونّدعي، 

ال�سرية الّنبوّية:
العينني،  اأدعج  كال�سبيان  ال  " �سبي 
الب�سرة،  نــقــي  الـــوجـــه،  م�ستدير 
�سيء  كــّل  يف  نــادر  ال�سريرة،  طاهر 
اأخالقه، يف �سربه، يف وعوده، يف  يف 
راأيه يف م�سيته، يف  اأ�سالة  اأمانته يف 
كّل حركاته و�سكناته، ترعرع هناك 
بعيدا بعيدا ما بني اأح�سان الطبيعة، 
�سرقا،  قبي�ص  اأبـــي  جبل  بــني  ــا  وم
 ، �سماال  الهند  وجبل  كــدى  وطريق 
وبني جبل قعيقعان غربا، وجبل عمر 
وطريق اليمن جنوبا، يف واد غري ذي 
يف  ون�ساأ  املحّرم،  اهلل  بيت  عند  زرع 
تلكم البطاح املرتامية االأطراف ويف 
االأرجاء،  ال�سا�سعة  ال�سحاري  تلكم 
املطمئّنة،  الهادئة  الطبيعة  حيث 
ــحــو، والــهــواء  ــايف الــ�ــسّ ـــّو الــ�ــسّ واجل
الالزوردّية  وال�سماء  الّرخو  العليل 
ال�سادحة  ــور  ــي ــط وال الــ�ــســحــوك، 

واحلرّية العربّية الّتاّمة ".
بيان ينبئ عن علّو كعبه يف العربّية، 
وال  متتعتع  غري  بها  ل�سانه  وطالقة 
َعيي، كاأّنه �سحبان زمانه يفري فيها 
بها  خطر  اأّنى  �سهواتها  ويلوي  فريا 

خاطره.. ! 

1- االأ�ستاذ فوزي م�سمودي مدير املجاهدين بوالية تب�سة، باحث يف التاريخ واإعالمي �سابق 
باإذاعة اجلزائر من ب�سكرة، له عّدة موؤلفات يف التاريخ والثقافة واالإعالم، نذكر منها: 

حافة بب�سكرة واإقليمها – رحلتي اإىل اأمريكا – اأعالم من ب�سكرة يف جزاأين –  - تاريخ ال�سّ
االأديب الباحث عميد امللتقيات الوطنية ال�سيخ زهري الزاهري الّلياين...الخ

حفيظة. ب

ق. ث

...يتبع

قراءة يف كتاب )ال�ساذيل املكي اأوراق من ر�سا�س(
لالأ�ستاذ فوزي م�سمودي 

) مدير املجاهدين لولية تب�سة(

قراءة  يف كتاب

بقلم: عبد اهلل ليل
laliabdella@yahoo.fr

احللقة الأوىل  )01 (

بوزغاية عبد الله م�سروع كاتب، حدثنا عن 
بدايات ولوجك هذه العوامل، عن اخلطوة 
االأوىل التي قررت فيها اأن ترتك ب�سمتك 

اخلا�سة يف عامل االإبداع؟
بداية ول�جي لهذه الع�امل كانت منذ 
ان جعلت الكتابة هي ال�سبيل ال�حيد 
الق�ى  اأق�م بتفريغ كل  الذي يجعلني 
ال�سلبية التي تعي�ص بداخلي اإىل غاية 
اأن جعلتها ه�ايتي . حقا اأحب الكتابة 
اإىل  دائما  مزاجي  اأغري  جتعلني  الأنها 

االأح�سن .

يف  للكتابة  التجربة  جم��ال  يف  خ�ست 
و�سدى  مبوؤلفني"ن�سماتي  جامعة،   كتب 

امل�ساعر"، كيف كانت التجربة؟
كانت جتربتي يف الكتابني اجلامعيني) 
جتربة   ) امل�ساعر  �سدى  و  ن�سماتي 
الثقة  من  الكثري  يل  جعلت  مما  جيدة 
ــجــال وكــ�ــســب عـــدد كــبــري من  فــهــذا امل

املحبني.

 اأعتقد اأن خو�سك لهذا املجال ما جعلك 
اأن  ميكن  اأال  رواي��ة،  كتابة  نحو  تن�ساق 

نعرف بع�س التفا�سيل عنها؟
رواية  كتابة  يف  اأفكر  اأنــا  و  فرتة  منذ 
 . اجلامعة  الكتب  يف  م�ساركتي  قبل 
للجميع  مفاجئة  �ساأجعلها  الــروايــة 

لهذا ال�سبب لن اأحتدث عن تفا�سيلها

هل ترى معي اأن التجربة لكتابة رواية 

اأوىل  واأنها  خا�سة  جدا  �سعب  اأم��ر 
اأعمالك االأدبية، هل اأنت متحم�س اأم 

يعرتيك اخلوف لذلك ؟
بني  كانت  يل  بالن�سبة  الرواية  كتابة 

ال�سهل و ال�سعب وانا متحم�ص لذلك.

بكتاباتك  حتتفظ  كنت  اأن���ك  ذك���رت 
لك  يكون  اأن  ق��ررت  فجاأت  لنف�سك،  
�سجعك  من  االأدب،  �سماء  يف  ا�سم 
االأ�سري  للمحيط  على ذلك، وهل كان 

دور هنا؟
حتى  لنف�سي  بكتابتي  اأحتفظ  كنت 
بن�سر  قمت  الــذي  الي�م  ذلك  جاء  ان 
خاطرة اأعجبت العديد من االأ�سدقاء 
يف  ال�سبب  ــ�ا  كــان مــن  بالطبع  هــم  و 
، نعم  التحم�ص بي لدخ�ل هذا العامل 
حيث  مهم  دورا  االأ�سري  للمحيط  كان 

اأبي ه� دائما من يق�م بتحفيزي.

اأن  تنوي  اأال  ال��رتاث،  ت�ستغل يف جمال   

األي�س  كتاباتك،  يف  املجال  هذا  تقحم 
ذلك ممكنا؟

ال�سيء  لــهــذا  كبري  ــامل  ع هــ�  ـــرتاث  ال
االأ�س�ل  من  اأنني  العلم  مع  اأحببته 
جيدا  االأمازيغية  واأتكلم  االأمازيغية 
رمبا يف امل�ستقبل �ساأقتحمه يف كتاباتي 
اأجل  من  للبالد  مر�سية  جد  باأعمال 
تراثهم  عن  اجلزائريني  كل  التعرف 
لعدم  كبري  خطر  يف  تراثنا  حقيقة 

اأهمية الدولة به.

بوزغاية  يف  الله  عبد  به  يوؤمن  الذي  ما   
حياته، وعن طموحاتك امل�ستقبلية؟

اآتــي  هــ�  مــا  كــل  بـــاأن  اآمـــن يف حياتي 
هي  امل�ستقبلية  طم�حاتي   ، جميل 
الرتاث  حلماية  خا�سة  م�ؤ�س�سة  بناء 

وجمعية كتاب.

كلمة ختامية
لكل بداية نهاية و ها نحن االآن نحط 
اآخر احلروف على اأر�سفة هذا احل�ار 
اإىل  اأود تقدمي ال�سكر كذلك  اجلميل، 
اأبي و كل االأ�سدقاء الذين هم بجانبي 
ونلتم�ص  بجانبي  اهلل  اأدامكم  دائما، 
بع�ص  منا  ورد  ان  اجلميع  مــن  الــعــذر 
�سبحانه  وحده  هلل  فالكمال  التق�سري 
االإن�سان،  �سيم  من  والنق�سان  تعاىل  و 
االأوىل  جتربتي  انها  عــزائــي  ويبقى 
يف  تعاىل  اهلل  بــاإذن  للتط�ر  �ساأ�سعى  و 
بكم  تط�ري  طبعا   ، القادمة  ال�سن�ات 
 . يل  ون�سائحكم  انتقاداتكم  كــل  يف 

ولكم مني اأطيب التحيات.

من  ــ�ن  ــري ق هــاجــر  الــكــاتــبــة  ك�سفت 
عمل  اإ�ــســدارهــا  عــن  �سطيف،  مدينة 
روائي جديد حمل عن�ان" �سيلري" من 

ت�سميم المية عالن.
ني�ز"  "االأورا�ص  لـ  الراوئية  واأفــادت 
باأنها تناولت من خالل م�ؤلفها يف 100 
�سفحة، اأحداث حقيقية جمعت ما بني 
اخليال والرعب، م�سيفة  باأن الرواية 
مزيج بني احلب والرعب وحب م�سا�سي 
الدماء  لكن لي�ص اأي حب، حب بني اأخ 
حيث  اخــ�ة،  باأنهم  العلم  دون  واأخــت 
اإختارت االمرية ت�الي، االمري ت�جان، 
امل�سع�ذ  اآ�سر،  امللك  القل�ب،  امللكة ق�ت 

�ساير اأبطاال لعملها االأدبي املتميز.
ــ�ان  ــن ــع وقـــالـــت  املــتــحــدثــة  عـــن ال
ترابط  على  تق�م  لعنة  "�سيلري" باأنه  
االول  اجلــزء  �سيك�ن  حيث   القل�ب 
امل��س�مة  الــروائــيــة  جمم�عتها  مــن 

على  الرعب" ،  مملكة  "لعنات  بعن�ان  
املتبقية   االأجــزاء  الثالثة  تتقا�سم  اأن 

ذات امل��س�ع.
ح�سب  ــي  ــروائ ال العمل  ــذا  ه ويــهــدف 
تعريف  على   املتحدثة  به  اأفــادت  ما  
عن   الــنــاجــم  اخلــطــر  بحجم  ــارئ  ــق ال

اأعمال ال�سحر وال�سع�ذة وكمية املعاناة 
التي ي�اجهها �سحاياه.

هاجر  للكاتبة  اأن  اإىل   االإ�سارة  جتدر 
اأعمال  ربــيــعــا،   17 �ساحبة  قــريــ�ن 
الرعب"  منها"متاهة   ــرى  اأخ روائية 
و"انتحرت"، اإ�سافة اإىل ك�نها  �سانعة 
عن   " "الي�تي�ب  من�سة  على  حمت�ى 
املهتمني  من  اعتبارها  على  وذلك  رعب 
الكاتبة  ولــــدى  هـــذا  املـــجـــال،  ــذا  ــه ب
اأقالم  م�سابقة  �سمن  اأخــرى  م�ساركات 
�سيناري�ست  تــ�ايل،  على  ملرتني  بالدي 
وخمرجة يف م�سرح الطفل بدار ثقافة 
ل�الية �سطيف، وواحدة من املناف�سات 
امل��سم  الــعــربــي  الـــقـــراءة  حتـــدي  يف 
مي�الت  املبدعة  لــذات  كما  اخلام�ص، 
وغريها  القيتار  على  كالعزف  فنية 
اجلانب  يف  ت�سب  التي  االهتمامات  من 

الفني واملعريف.

اأعلن املدير العام للم�سرح ال�طني حممد 
يحياوي عن احت�سان هذا االأخري قريبا 
حتت  الــرابــع  للفن  خم�س�سة  تظاهرة 

عن�ان "اأيام الق�سبة امل�سرحية".
قبل  من  التظاهرة  هذه  تنظيم  و�سيتم 
ب�سطارزي  الدين  حمي  ال�طني  امل�سرح 
امل�سارح  مبــ�ــســاركــة  الق�سبة  وبــلــديــة 
مغاربة،  و�سي�ف  والتعاونيات  اجله�ية 

ما اإن ت�سمح الظروف ال�سحية بذلك.
ويف ت�سريح له مبنا�سبة ام�ساء اتفاقية 

اجلزائري  ال�طني  امل�سرح  بني  �سراكة 
للق�سبة،  الــبــلــدي  ال�سعبي  واملجل�ص 
"جاء  املــ�ــســروع  هــذا  اأن  يحياوي  اأكـــد 
للم�سرح  الق�سبة  اأبناء  ملا قدمه  نتيجة 

اجلزائري".
عالوة على هذه االأيام امل�سرحية �ست�سمح 
البلدي  للمجل�ص  امل�قعة  االتفاقية 
من  ال�طني  امل�سرح  ف�ساءات  با�ستغالل 
اجل تنظيم االحتفاالت خالل االعياد 
اإحياء  اإىل  اإ�سافة  والدينية  ال�طنية 

ي�م الق�سبة  امل�سادف لـ 23 فيفريي من 
كل �سنة.

الــقــ�ــســبــة كذلك  لــبــلــديــة  كــمــا ميــكــن 
للم�سرح  املقابلة  ال�ساحة  ا�ستغالل 
واالأحـــداث  املعار�ص  لتنظيم  ال�طني 

الثقافية والفنية.
وق�سم  الــرتبــ�يــة  للم�ؤ�س�سات  وميــكــن 
من  ــادة  ــف ــت ــس اال� للق�سبة  الــكــ�ــســافــة 
تخفي�سات على حق�ق الدخ�ل للم�سرح 

يف اإطار هذه االتفاقية.

يرى �أن �لكتابة هي موطنه �لذي يقوم فيه بتفريغ �ل�صحنات �ل�صلبية وتغيري مز�جه نحو �الأح�صن، يرتك كل �صيء للمفاجاآت �إىل حني 
وقتها، �صغوف بكل ما له عالقة بالرت�ث، يقول عن نف�صه "بوزغاية عبد�لله من والية باتنة �أبلغ من �لعمر 24 �صنة كاتب هاوي �أدر�س يف 
معهد �لتكوين �ملهني يف جمال ت�صيري ��صغال وترميم �لرت�ث، �ندجمت يف جمال �لكتابة منذ عام 2014 �إىل يومنا هذ� كانت جمرد 

كلمات تعرب عن نف�صيتي مما جعلني �أحتفظ بها لنف�صي فقط و�ليوم �أ�صبحت �أقوم بن�صر كلماتي عرب ح�صابي يف �الأن�صتغر�م، �صاركت يف 
كتابني جامعني "ن�صماتي و �صدى �مل�صاعر " هناك رو�ية �صتكون مولود جديد بالن�صبة يل يف هذ� �ملجال �لعميق ململكة �لكتابة"، وبع�س 

�لتفا�صيل يف هذه �لدرد�صة:

حــوار
بالرتاث  املولع  اهلل" ال�شاب  عبد  "بوزغاية 

ي�شتعد خلو�س جتربته الروائية الأوىل

قالب  يف  القلوب  لعنات  قريون" متزج  "هاجر 
الرعب واحلب داخل روايتها "�شيلري"

تنظيم اأيام الق�شبة امل�شرحية قريبا
 بامل�شرح الوطني حمي الدين ب�شطارزي
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قلل ودلل
واحد ما يحب�ص يهدر بزاف 

راح للحان�ت قال� خ�يا عندك الزيت؟
م�ل احلان�ت قال� الال ماعندي�ص

زاد راح حلان�ت واحد اآخر
 قال�: وانت؟؟؟!.

اأ�سول
طفلة �سغرية �سق�سات باباها

 بابا كيف بداأ اخللق ؟
جاوبها : اهلل خلق اآدم وح�اء 

وبنات  اأوالد  وجــابــ�ا  ــ�ا  ــزوج وت
هكذا بدا اخللق

ردت  ال�س�ؤال  نف�ص  مياها  �سق�سات  راحــت 
عليها 

ي�سبه  و�سار  وتط�ر  قرد  اأ�سل�  االن�سان   

االإن�سان
و�س�ي �س�ي واّل اإن�سان

اعال�ص  بــابــا   : لباباها  رجــعــت  الطفلة 
علمني الغالط؟ 

اأ�سل�  االإن�سان  يل  قالت  ماما 
قرد

قال لها : اأنا هدرتلك على 
اأمــك  عائلة  اأمـــا  عائلتي 

هاذوك �سي اآخر؟!.

لفهامة
غبي راح لل�سنما

لقى الفتة مكت�ب عليها
ممن�ع الأقل من 18

ودخلهم  واحــد   17 لـ  تذاكر  ا�سرى  راح 
معاه؟!!.

معلومات م�سلية

القلية 
)القمح يف 
الطاجني(

اأمثال �سعبية

�سرق  يف  باأكلها  ي�ستمتعون  التي  املقلية  العناكب   •
اآ�سيا طعمها مثل طعم اجلوز متاما.

• املراهقون الذين يدمنون �سماع االأغاين يتعر�سون 
لنوبات اكتئاب اأكرث من غريهم.

اأمل ال�سداع  اأو يخفف من  • �سد ال�سعر بقوة يق�سي 
بن�سبة كبرية.

�سما  فابتكرت  زوجها  قتل  توفانا" اأرادت  • "جوليا 
قاتال وتخل�ست منه ثم باعت ال�سم لكل زوجة تريد 
قتيل،  بـ600  ال�سحايا  عدد  قدر  املزعج  زوجها  قتل 
ا�ستهر هذا ال�سم با�سم "اأكوا توفانا" مت اإعدامها علي 
"الكر�سي الر�سويل باأمر من البابا بالدولة البابوية" 

يف القرن ال�سابع ع�سر �سهر جويلية عام 1659.
على  القدرة  قلت  كلما  الذكاء  م�ستوى  ارتفع  • كلما 
الكذب وكلما قل م�ستوى الذكاء كلما ارتفعت القدرة 

على الكذب.
ولكنها  فقط،  ملم   6 طولها  يبلغ  "روبر"  ذبابة   •
متتلك عد�سات روؤية قوية للغاية، مما يجعلها قادرة 
ن�سف مرت  اإطار  التي تكون يف  االأحداث  على تغطية 
وبالتايل  فقط،  واحــدة  ثانية  قــدره  زمــن  يف  مربع، 
ت�ستطيع احل�سول على فري�ستها بدقة تامة، يف وقت 

ق�سري للغاية.
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جواب 
املحاجية

حاجيتك
 على جدي 

قاعد وغنمو 
ترتاعد

حدث يف مثل هذا اليوم
الفاحت من �سهر دي�سمرب
يدخل  اإجنــلــرتا  ملك  اخلام�ص  هــرني  ـ   1420

باري�ص.
مدينة  ي�سم  القانوين  �سليمان  ال�سلطان   -  1534
حتت  كانت  اأن  بعد  العثمانية  الدولة  اإىل  بغداد 

�سيطرة الدولة ال�سفوية.
الربتغال يتمكن  الرابع ملك  امللك جون   -  1640
بعد  وذلك  اإ�سبانيا  �سيطرة  من  بالده  تخلي�ص  من 

�ستني عاما من هذه ال�سيطرة.
�سيخا  االإنبابي  الدين  �سم�ص  تعيني   -  1882

للجامع االأزهر.
املوؤيد  جريدة  من  االأول  العدد  �سدور   -  1889
علي  حتريرها  وراأ�ــص  كامل  م�سطفى  اأ�س�سها  والتي 

يو�سف.
1934 - احلركة الوطنية املغربية تقدم وثيقة 
احلماية  �سلطات  اإىل  املــغــربــي  ال�سعب  مطالب 

الفرن�سية.
يوقع  هريوهيتو  اليابان  ــور  ــرباط اإم  -  1942
املتحدة،  الــواليــات  اإعــالن احلــرب على  قــرار  على 
ــرب  احل يف  ــور  ــح امل دول  اإىل  ــيــابــان  ال وانــ�ــســمــام 

العاملية الثانية.
بني  طــهــران  مــوؤمتــر  ــال  ــم اأع انــتــهــاء   -  1943
والرئي�ص  روزفــلــت  فرانكلني  االأمــريــكــي  الرئي�ص 
اململكة  وزراء  ورئي�ص  �ستالني  جوزيف  ال�سوفياتي 

املتحدة ون�ستون ت�سر�سل.
يتفقون  العربية  الدول  وروؤ�ساء  ملوك   -  1948
بن  اهلل  عبد  امللك  تن�سيب  على  اأريحا  موؤمتر  يف 
االأردنية  اململكة  ملك  علي  بن  احل�سني  ال�سريف 

الها�سمية ملًكا على ال�سفة الغربية والقد�ص.
االأمم  منظمة  اإىل  تن�سم  اأنـــغـــوال  ـ   1976

املتحدة.
فريو�ص  اكت�ساف  عن  ر�سميا  االإعــالن   -  1981

االإيدز.
تقرر  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية   -  1988
رئي�ص  خلــطــاب  لال�ستماع  جنيف  اإىل  االنــتــقــال 
بعد  عرفات  يا�سر  الفل�سطينية  التحرير  منظمة 
تاأ�سرية  ــاءه  ــط اإع املــتــحــدة  ــات  ــوالي ال رف�ست  اأن 

دخول.
الرئي�ص  ابنه  بوتو  بيناظري  انتخاب  ـ    1988
ـــوزراء  ل رئي�سة  بــوتــو  عــلــي  الــفــقــار  ذو  الــراحــل 

باك�ستان.
بــاراك  املنتخب  االأمــريــكــي  الرئي�ص   -  2008
باالنتخابات  ملناف�سته  اخــتــيــاره  يعلن  اأوبـــامـــا 
على  للح�سول  الدميقراطي  للحزب  التمهيدية 
هيالري  الرئا�سية  لالنتخابات  احلــزب  تر�سيح 
بذلك  لتكون  اخلــارجــيــة،  وزيــر  ملن�سب  كلينتون 
كلينتون ثالث امراأة تتوىل هذا املن�سب بعد مادلني 

اأولربايت وكونداليزا رايز.
االإخوان  الوفد اجلديد وجماعة  2010 - حزب 
االإعــادة  جولة  من  ان�سحابهما  يعلنان  امل�سلمون 
اتهامهما  ب�سبب  وذلــك  ال�سعب  جمل�ص  بانتخابات 
التي  العنف  واأعمال  االنتخابات  بتزوير  للحكومة 

�ساحبت اجلولة االأوىل منها.
االأوىل  الف�سائية  عربتها  تطلق  ال�سني   -  2013
ال�ستك�ساف  تهدف  التي  اآه-3  ت�ساجن  مهمة  �سمن 

القمر.
جنديا   16 عن  تفرج  الن�سرة  جبهة   -  2015
مناو�سات  ــر  اإث �سابقا  اأ�سرتهم  قــد  كانت  لبنانيا 
تبعات  كاإحدى  ال�سرقية  لبنان  جبال  �سل�سلة  يف 
�سجينا   13 عن  ــراج  االإف مقابل  �سوريا،  يف  احلــرب 

يف لبنان.

تخاريف 
�سي عالوة املو�سطا�ش

عندك تقطع اجلورنان

هههههه

�سي عالوة ينتظر اأ�سئلتكم ليجيب عليها، �ساركونا بها 
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ـــع الـــــقـــــرد ويـــ�ـــســـحـــك  ـــي ـــب ي

ــــــــي �ـــــــســـــــراه ــــــــل عـــــــلـــــــى ال

حكـــمة

م��������������ن ع������������ا�������������ش ب�������وج�������ه�������ن 
هوية وب���������ا  وج���������ه  ب�������ا  م���������ات 

ـ كي يلحق امل��ص للعظم وا�ص ي�سرا 
يا �سي عالوة؟

ف�ؤاد ملي�سي ب�سكرة
الــ�اقــف... من  اأكــرث  الطايح  تلقى 

وال�ساهد ك�رونا ما بعد اال�ستفتاء!!.
ـ �سمعت اأنك معط�ب حرب؟

جمال عط�ي ط�لقة
يــرى...ومــا  كمن  ي�سمع  مــن  ولي�ص 
با�ص تكتمل  وا�ص من حرب  قال�لك�ص 
ال�س�رة االإن�سانية اجلميلة با�ص نحظى 

باهتمام حق�ق �سحايا ال�سالم؟!؟. 
يع�د  ــ�  عــالوة..ل �سي  يــا  ــك  راي يف  ـ 
ويــ�ــســ�فــ�ا  احلـــيـــاة  اإىل  ــــا  اأجــــدادن

اجلزائر...ماذا �سيك�ن رد فعلهم؟
خديجة العمري باتنة
فعل... رد  وال  فعل  حتى  يك�ن  ما 

ـــاد فما  ـــرم الـــنـــار دائـــمـــا تــخــلــف ال
يتف�جاأو�ص؟!.

اأم  �سعادة  يف  املــ�ت  تف�سل  اأيهما  ـ 
العي�ص يف تعا�سة؟

وفاء.ن عني الت�تة
اأنــــا لــ� خـــريت مــا بــني اثــنــتــني اأن 
بائ�سا..�ساألغي  اأعي�ص  اأو  مرتفا  اأم�ت 
حك  من  الفرطا�ص  يتهنى  و  ال�س�ؤال 

الرا�ص؟!!.
اجلزائريني  بني  حــرب  هناك  هل  ـ 

واملغاربة..يا �سي عالوة؟
فار�ص اأني�ص خ�ساب خن�سلة
يتقاتل��ص... وما  يتهاو�س�ا  االإخ�ة 
من  ي�ستفيد  نائمة..فلن  الفتنة  دع�ا 
قنا�سي  �س�ى  الجئني  اإىل  حت�يلنا 

احلروب؟!.

�سورة م�سحكة

كي تك�ن 
عندك 30 

ميرتا و�ساتي 
تطلع للمريخ؟!



بلقا�سم. ز

ت�شرتط الدفع امل�شبق للإطاحة ب�شحاياها

باتنـــة

ق�صنطينة

حممد. ع

حممد. ع

خن�صلـة
نا�سر. م

العملية كانت تتم بتواطوؤ من موظف �شابق بوالية اجلزائر متواجد رهن احلب�س

متكن عنا�ســر الــدرك الوطنــي بباتنة، 
من تفكيك �ســبكـة اإجراميــة، خمت�سة يف 
تزويــر امللفات القاعديــة ملركبات مهربة، 
راح �ســحيتها 09 اأ�ســخا�ص، حيث تو�ســل 
املتورطــني  اإىل  بربيكــة،  الــدرك  اأفــراد 
تــرتاوح  اأ�ســخا�ص  بـــ10  االأمــر  ويتعلــق 
اأعمارهــم بني 29 و51 �ســنة، ثالثة منهم 

يف حالة فرار.
وح�سب بيان للدرك الوطني، اأن عمليات 
التزوير متت عن طريق انتحال �سخ�ســية 
وا�ســتعمال بطاقة تعريــف وطنية مزورة 

يف اإيــداع ملفــات قاعدية ملركبــات مهربة 
ومقيــدة عــن طريــق الغ�ــص بالتواطــوؤ مع 
اجلزائــر  بواليــة  �ســابق  اإداري  موظــف 
متواجــد باملوؤ�س�ســة العقابيــة، مــن اأجــل 
اإر�ســال عــن طريق الغ�ــص �ســهادات تاأكيد 
عرب النظــام املعلوماتي الوطنــي للبطاقة 
وهميــة،  ت�ســجيل  باأرقــام  الرماديــة 
م�ســجلة  الت�ســجيل  بطاقــة  ال�ســتخراج 
باأ�سمائهم، حيث قام امل�ستبه فيهم بتزوير 
ا�ســتغالل  اإىل  اإ�ســافة  املركبــات  وثائــق 
احلالــة االجتماعيــة املزريــة الأ�ســخا�ص 

لغر�ــص ت�ســجيل املركبــات ب�ســفة موؤقته 
باأ�سمائهم مع ت�سليمهم مبالغ مالية زهيدة 
مقابــل التنــازل علــى ملكيتهــا فــور العثور 

على �سحايا منا�سبني.
واأ�سفر التحقيق املعمق منذ بدايته �سنة 
2020 عــن حتديــد املركبات امل�ســتبه يف 
�سحة ملفاتها القاعدية وو�سعيتها املقيدة 
باأ�سماء وهمية وغري �سليمة تقنيا، اأين مت 
حجز مركبات من خمتلف االأ�ســناف، منها 
�ســاحنة وحجز خمتلف الوثائق االإدارية 

املزورة لهذه املركبات.

االإلكرتونية  اجلــرائــم  مكافحة  فرقة  متكنت 
باأمن  الق�سائية  لل�سرطة  ال�الئية  بامل�سلحة 
من  تنحدر  بفتاة  االإطاحة  من  خن�سلة،  واليــة 
وقامت  االحــتــيــال،  بتهمة  العا�سمة  اجلــزائــر 
املعنية بفتح ح�ساب يف م�قع الت�ا�سل االجتماعي 
حيث  ن�سائية،  مالب�ص  بيع  لغر�ص  فاي�سب�ك، 
تلقت طلبات �سراء مع الدفع امل�سبق للزب�ن على 

ح�سابها الربيدي، ثم اختفت بعد ذلك. 
تقدمت  �سك�ى  اإثــر  وعلى  تع�د  الق�سية  وقائع 
بخ�س��ص  خن�سلة،  واليــة  من  تنحدر  فتاة  بها 
للن�سب واالحتيال عن طريق االنرتنت  تعر�سها 
�سد �ساحبة ح�ساب الكرتوين ت�ستعمله فتاة لبيع 

األب�سة ن�سائية بعد عقدها اتفاق مع امل�ستكي منها 
يق�سي ب�سرائها مالب�ص ن�سائية قامت بدفع مبلغ 
مايل معترب عرب ح�سابها الربيدي دون ا�ستالمها 
تعر�ص  ذلك  بعد  ليت�سح  عليها،  املتفق  للمالب�ص 

ال�سحية للن�سب. 
التحقيق املعمق، اأف�سى اإىل حتديد ه�ية امل�ستكي 
تقيم  العمر  من  الثاين  العقد  يف  فتاة  وهي  منها 
ــراءات  اإج ا�ستكمال  وبعد  العا�سمة  باجلزائر 
امل�ستبه  اإعداد ملف جزائي يف حق  التحقيق مت 
تكن�ل�جيات  با�ستخدام  الن�سب  مب��س�ع  فيها 
الق�سائية  اجلهات  اإىل  اأر�سل  واالت�سال  االإعالم 

بخن�سلة. 

اأمن والية ق�سنطينـة، م�ظفني  اأوقف عنا�سـر 
من  يبلغان  امراأة  اأحدهما  ق�سنطينة،  ببلدية 
اإ�ساءة  ق�سية  يف  لت�رطهما  �سنة،   40 العمر 
غري  مزية  وتلقي  وطلب  ال�ظيفة  ا�ستغالل 
ـــ�ال  اأم اخــتــال�ــص  يف  ــروع  ــ�ــس ال ــع  م م�ستحقة 

عم�مية.
من  مدونة  �سك�ى  اإىل  تع�د  الق�سية  حيثيات 
قبل اأحد جتار اجلملة يف جمال العتاد املكتبي 
واأجهزة االإعالم االآيل بخ�س��ص قيام م�ظفني 
م�ستحقة  غري  مزية  بطلب  ق�سنطينة  ببلدية 
مايل  مبلغ  تلقي  يف  واملتمثلة  وظيفتهما  بحكم 
مكتبي  عتاد  من  معينة  كمية  اقتناء  مبنا�سبة 
وذلك  م�سخمة  بف�اتري  حمفظة"   1900"

مع  ال�سخ�سي،  حل�سابهما  بالف�ارق  لالحتفاظ 
ال�سغط على املعني ب�سيكات الدفع التي يعتربان 
ال�سلطة املانحة لها ك�ن امل�ظفة ت�سغل من�سب 
ه�  و�سريكها  بالبلدية  امل�سالح  اإحــدى  رئي�سة 

اأمني املال لذات امل�سلحـة.
با�سرتها  ــي  ــت ال والــتــحــقــيــقــات  الــتــحــريــات   
خطة  اإعــداد  بعد  مكنت  الق�سائية  ال�سبطية 
متلب�سان  املعنيان  ت�قيف  من  ميدانية  مهنية 
ال�سحية  عمل  مقر  من  ــروج  اخل ب�سدد  وهما 
وبح�زتهما مبلغ مايل من املزية الغري م�ستحقة، 
التحقيق مت اجناز  االنتهاء من جمريات  وبعد 
قدما  املعنيني  حق  يف  جزائية  اإجــراءات  ملف 

مب�جبه اأمام النيابة املحلية.

�سي الأورا�سي..
بابورنا يف ن�ص البحر عامي... وال�سحاب 
حميط  كل  يف  ربانو  غــامي...  را�سنا  فوق 
هامي... يخمم يف احلال واالأحوال وعلى 
التنفيذ �سامي... اإميان كبري لقلبو مالزم... 
باأن الفرج وان طال احلال قادم... وهذا 

الو�سع اخلايب زايل ماهو دامي...

hamzalaribi005@gmail.com

تفكيك �سبكة لتزوير وثائق املركبات املهربة
 بتواطوؤ من موظف اإداري بباتنة 

وجب الكلم

وعلى  اجلــزائــري  ال�سعب  قنا�سة  ــاأن  ب الــقــول  ميكن 
ــص  روؤو� حتــدد  اأن  مــن  متكنت  قــد  عــديــدة  �سنوات  مــدى 
على  �سهل  قد  واأنه  يبدو  الذي  االأمر  البالد،  يف  الف�ساد 
احلراك  فرتة  خالل  وبالتحديد  ما  وقت  "العدالة" يف 
من اأن تزج بهم يف ال�سجون، وقد حدث ذلك طبعا ب�سبب 
متقدمة  درجات  يف  الفا�سدون  تقلدها  التي  امل�سوؤوليات 
معرفة  ال�سهل  من  كان  اأنــه  مبعنى  ال�سلطة،  هرم  �سمن 
"�سيا�ساتهم"  على  املرتتبة  االآثــار  خالل  من  الفا�سدين 
والتي جت�سدت وات�سحت يف الواقع، وبهذا فاإنه اأ�سبح من 
ال�سهل معرفة الوزير الفالين باأنه فا�سد اإذا كان قطاعه 
اإ�سافة  امل�سوؤولية،  توليه  فرتة  خالل  كــوارث  عرف  قد 
"اجلهات  التي فتحت من طرف  وامللفات  التحقيقات  اإىل 

املخت�سة يف الدولة" بناء على "قنا�سة ال�سعب".
حتديد  يف  حقا  �ساهم  قد  ال�سعبي  احلــراك  كــان  اإذا 
يحتمون  كانوا  الذين  الع�سابة  واأذرع  الف�ساد  روؤو�ــص 
بالنافذين  يحتمون  كانوا  والذين  و�سلطتهم  بنفوذهم 
للق�ساء  االأمر مل يكن كافيا  اأن هذا  اإال  اأي�سا  الدولة  يف 
على الف�ساد اأو حتى على ن�سبة كبرية من الف�ساد، وهذا 
قد  ال�سجون  يف  الزج  بهم  مت  من  باأن  علمنا  ما  اإذا  طبعا 
كانوا جمرد واجهة للف�ساد االأعظم والذي تغلغل يف كل 
�سرب  وقد  املوؤ�س�سات  خمتلف  ويف  الدولة  يف  القطاعات 
يف عمق املجتمع اجلزائري على اأكرث من �سعيد، واإذا ما 
اأردنا اأن ناأخذ مثاال عن هذا فاإننا نتطرق اإىل "املناف�سة" 
اإىل  ال�سيدلة  ويف  الطب  ويف  التجارة  ويف  ال�سناعة  يف 
ال  قد  ال�سناعة  يف  اليوم  فالف�ساد  املجاالت،  من  اآخــره 
يتوقف مبجرد الزج بوزير اأو مب�سوؤول اأو حتى ب�ساحب 
كانت  التي  ال�سيا�سة  الأن  ذلــك  ال�سجن،  يف  مــا  م�سنع 
اأن  يرف�ص  من  فهناك  قائمة،  تزال  ال  ال�سابق  يف  تنتهج 
يزاحمه مناف�ص يف ال�سوق اأو على �سناعة نف�ص ما يقوم 
وحتى  وتــنــازالت  والءات  يقدم  فتجده  بت�سنيعه،  هو 
امتيازات الأ�سحاب النفوذ يف ال�سلطة ويقدم حتى اأ�سهما 
اأو املوؤ�س�سة ل�سخ�ص ما نافذ يف الدولة حتى  يف ال�سركة 
اآخر،  تاجر  اأو  م�ستثمر  اأو  مل�سنع  الرتخي�ص  منح  مينع 
وعندما ت�ستمر مثل هذه ال�سيا�سات فاإن ذلك ما �سي�سهم 
"امل�ستثمر  بكل تاأكيد يف تعزيز االحتكار وفر�ص منطق 
الوحيد" يف ال�سوق االأمر الذي من �ساأنه رفع �سعر �سلعة 
اأو منتوج ما والذي ي�سع الزبائن اأو باالأحرى "املواطنني" 
وال  ادي  القما�ص  "هذا  م�سمى  حتت  وحيد  خيار  اأمــام 

خلي" وهذا ما ي�ستنزف جيوب الزواولة بكل تاأكيد.
اأنه  اإال  الفهم،  ي�سهل  كي  ب�سيط  مثال  اإىل  تطرقنا 
ف�ساد  من  الكوالي�ص  يف  يحدث  ما  بحر  من  نقطة  جمرد 
م�سترت، ال يظهر للعيان لكنه االأكرث تاأثريا على م�سلحة 
يف  بها  الــزج  مت  التي  الف�ساد  روؤو�ــص  من  والعباد  البالد 
فتح  وعــدم  "النفوذ"  با�ستعمال  فاالحتكار  ال�سجون، 
على  �ساعد  قد  االأ�سعدة  جميع  على  للمناف�سة  الباب 
ظهور "بارونات" يتحكمون يف مفا�سل الدولة ويتحكمون 
يف القدرة ال�سرائية واأ�سعار خمتلف املواد بل ويتحكمون 
م�سري  يف  وحتى  ال�سناعة  وم�سري  "التجارة"  م�سري  يف 
"البالد" وكل �سيء، لهذا فاإن حماربة الف�ساد امل�سترت هي 
املهمة التي البد للدولة اأن تويل لها اهتماما كبريا، كما 
يجب على ال�سعب اأي�سا اأن ي�سهم يف ف�سح املمار�سات التي 
و�سعية  من  االآن  عليه  هم  ما  اإىل  والعباد  بالبالد  اأدت 

متعفنة.

الف�ساد امل�سترت

حمزه لعريبي

باتنـــة

ميلة

�ضطيف 
ق�ضر �الأبطال يف �ضطيف 

حجز قنطار من اللحوم
 الفا�سدة بحوزة تاجرين

م�سادرة 05 قناطري من اأوراق التبغ 

حجز 28 قطعة من املخدرات 
بوادي العثمانية 

حمتجون يغلقون البلدية 
ويطالبون برحيل املري  

متكن عنا�سر اأمن دائرة اإ�سمول، من حجز قنطار من اللحوم 
غري �ساحلة لال�ستهالك كانت بحوزة تاجرين متنقلني يبلغان من 
العمر 20 و23 �سنة ينحدران من مدينة باتنة، حيث مت اإتالف 
الكمية املحجوزة من قبل امل�سالح املخت�سة، ويف �سياق اآخر متكن 
عنا�سر اأمن دائرة مروانة من توقيف �سخ�ص يبلغ من العمر 34 

�سنة وبعد ا�ست�سدار اإذن بتفتي�ص م�سكنه مت العثور على بحوزته 
كمية من املخدرات يقدر وزنها بـ 88.4 غرام ليتم تقدميه اأمام 

اجلهات الق�سائية املخت�سة اإقليميا.

متكنت م�سالح اأمن والية �سطيف من حجز ما يفوق 05 قناطري من 
اأوراق التبغ املطحون والتي كانت موجهة الإحدى الور�سات ال�سرية 

ل�سناعة مادة ال�سمة املقلدة و�سط مدينة �سالح باي كما �سمحت 
العملية من توقيف �سخ�ص يف العقد اخلام�ص من العمر، تورط يف 

نقل هذه املواد، ومتت العملية اإثر ا�ستغالل معلومات مفادها حماولة 
اإدخال كمية من ال�سمة املقلدة منت مركبة نفعية و�سط مدينة �سالح 

باي جنوب �سطيف، ليتم فور ذلك اإعداد خطة حمكمة والتي مكنت من 
حتديد نوع املركبة مع و�سع حاجز مراقبة فجائي على م�ستوى املدخل 

اجلنوبي للمدينة، ليتم توقيفها وبعد مراقبتها وتفتي�سها تبني اأنها 
حمملة بكمية معتربة من اأوراق التبغ املطحون التي تدخل يف �سناعة 

مادة ال�سمة املقلدة ليتم حجزها مع حتويل املعني الذي كان ال يحوز 
على اأية وثيقة تتيح له ممار�سة مثل هذا الن�ساط اإىل مقر امل�سلحة 

اأين مت فتح حتقيق معمق يف مالب�سات الق�سية. 

متكن عنا�سر االأمن احل�سري اخلارجي وادي العثمانية بوالية 
ميلة من توقيف �سخ�ص وحجز 28 قطعة من املخدرات )كيف 
معالج ( و�سالح اأبي�ص، وجاءت العملية خالل حملة مداهمات 

وا�سعة قام بها عنا�سر االأمن احل�سري اخلارجي بوادي العثمانية 
عرب �سوارع واأحياء املدينة ومكنت من توقيف �سخ�ص يبلغ من 

العمر 34 �سنة يحوز على 28 قطعة من املخدرات )كيف معالج ( 
مهياأة للرتويج باالإ�سافة اإىل �سالح اأبي�ص )قاطع ورق( ي�ستعمل 

يف تهيئة وتقطيع املخدرات، ويف ذات ال�سياق مت تنقيط 05 
اأ�سخا�ص ترتاوح اأعمارهم بني 23 و30 �سنة تبني اأن اأحدهم 

حمل �سورة قرار نهائي للحب�ص.

اأقدم عدد من مواطني بلدية ق�سر االأبطال يف اجلهة 
اجلنوبية من والية �سطيف على غلق مقر البلدية نهار االأم�ص 

مع املطالبة برحيل رئي�ص املجل�ص ال�سعبي البلدي ب�سبب غياب 
امل�ساريع التنموية وامل�ساكل الكثرية التي تتخبط فيها العديد من 

مناطق البلدية، وكانت بلدية ق�سر االأبطال قد عرفت خالل 
االأ�سابيع الفارطة حادثة حرق مقر احلالة املدنية من طرف 

اأحد ال�سباب الذي مت توقيفه من طرف اجلهات االأمنية.

 متكن عنا�سر االأمن بخن�سلة، 
من ت�قيف جمرم خطري 

حمل اأمر بالت�قيف �سادر 
من طرف  اجلهات الق�سائية، 

حيث ت�رط يف العديد من 
الق�سايا تتعلق بال�سرقة، حمل 

�سالح اأبي�ص حم�س�ر وحيازة 
املخدرات. 

وقائع الق�سية تع�د وعلى 
اإثر ورود مكاملة هاتفية عرب 

الرقم االأخ�سر، من قبل 
حار�ص ح�سرية حمرو�سة 

مفادها قيام �سخ�ص مبحاولة 
ال�سرقة من داخل مركبة 
�سياحية مرك�نة باإحدى 

احل�سائر املحرو�سة لل�سيارات، 
ليتم ت�قيف امل�ستبه فيه 

وبح�زته ق�سيب وكذا �سالح 
اأبي�ص حم�س�ر، باالإ�سافة 

اإىل قطعة خمدرات، حيث 
اأن املعني يف العقد الثاين من 

العمر، م�سب�ق ق�سائيا، كما 
اأنه حمل اأمر باحلب�ص بطريق 

االإكراه البدين من قبل 
اجلهات الق�سائية بخن�سلة، 

ليتم و�سعه رهن احلب�ص.
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توقيف جمرم 
خطري حمل مطلوب 

لدى العدالة
فتاة ت�ستعمل "الفي�سبوك" لالحتيال وعقد 
�سفقات وهمية لبيع األب�سة ن�سائية بخن�سلة

توقيف موظفني ببلدية ق�سنطينة 
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